


 משניות
 סדר זרעים

ם  ע

ב ו ם ט ו ת י פ ס ו . ב) ת ל ה ד ר ו נ ט ר ב ה מ י ד ב ו ו ע נ י ב ש ר ו ר י ) פ  א

. ל י נתן הלוי העליר י ח מ מ יום טוב ליפמאן ב ׳ ג ה  ל
w אלה הוגהו עתה ע״פ הדפסותיהס ח*דא«טת ועי׳* הוסרו השבושיי! ערבו מאד בהדפסות עאוןףיהן). ) 

• ל  \ יב) חרושים מס׳ זרע יצחק מהג״מ יצחק חיות י
ל אבד״ק בראדי י  יג) חרושים מהג״מ אלעזר י

 יד) מלא דדועים טהג״מ יעקב צבי יאליש יל
. [ ת ו ב ת ר ספו בהו  מדינוב , [

מ ברוך י ג ה ) משנת רב [ברוך טע© מ  טי

ת רבות]. ספו בהו  פרענקל תאומים ז׳׳ל אבד״ק לייפניק [
י נאטאזנאהץ ו  טי) בית שאול מהג״מ יוסח שאול הל

. [ ת ו ב ת ר ספו בהו ] , ב ו ב  ז״ל אבד״ק ל

ק ד ב  י0 חרושים מהגיס משלם זלמן אשכנזי ז״ל א
. ן בלי  לו

ל אבד״ק  יח) נמולןי חגרי״ב מהג״מ יהודה בכרך ד
. י נ י  םי

ע יעקב ׳ ג ה  יט) דרכי המשנה ובללותיד, מ
. ים) ז ז״ל (מספרו עץ חי י ג  חא

. י ב ת ר ) תולדות רבינו הקדוש מס׳ בי  כ
מ שלמה ׳ ג ה  בדקדוק לשון המשנה מ

. ל ״ ו ן ה א ז י ו ו ע  י

 בהעתקת המלות הלועזיות מחרב
 ר׳ מאיר דארמיצער זי׳ל.

מ שמואל אליעזר האי י ג ה  >0 מדדש׳׳א גהא״ג) מ
. ה א ר ט ס ו ק א ד ב  אידלש זיל א

 ד) תוספות הרשים מהג׳׳ט שמשון ד&יד ן״ל

ק ד ב 0 ומהנ׳׳מ שאול ז״ל א 1 * » ״ י ד  מאלטוגא(כעחם״פ נ

(נטי־״נ ם (בעהט״פגח ועוד מגאוני זטט• ד ר ט ש מ  א

ם רבים מהר״ז ומהרמ״ז י כ ת ח ״"׳״) ו יי1 ת נ ש  כ»סש»יים ב

 הכהן בלןך ז״ל (כמש׳׳נ נווי^נא זמוראדנא תקע״ח) .

 י־) תוספות ראשון לציון מהג״מ ישעיה
ק) ז״ל. פי  בדלק(

. ם י ע ל סדר ד  0 ש^ת אלית ע
י םרנינו אליהו ז״ל ר ן ד ך ר ט ד ל ס א ע ב ) ף  ן

( ^ ו מ א ״ ר ג ה ) ^ ת ל א ע י  ת

ת וקנים  מדו

 ט) תוספות רעיק מהג״מ עקיבא איגר ז״ל אב״ד

. ה נ י ד מ ה  ודיס דק״ק פוזנא ו

ב.  C התשים מהג״מ לוי יצחקז״לאבד״קברדיטשו

מ דוד ל ה ר לשון הזהב מ  יא) חרושים מספ
. ה נ י ד מ ה  טעבלי ב״ץ שיף ז״ל אבד״ק לונדק ו

 ועל בל אלה הוספנו בהבטחתנו בתהלת ההדפסה

 אחת וחמשים הוספות חדשות נכבדות
מ ש ד ד ק י י ב ת כ ה ב ם היו גנוזים עד כ ה י ורבים מ א ר ת ב י ו נ ו מ ד י ק נ ו א ג ת פירושים חרושים והגהות מ ללו  כו

ך • י הם מעל תי , והגם נקובים בשמו ד ו א שזפתם ע ס ל  שעין הדפו



 ההוםפות החדשות:
, מהג״ע ה נ ש א סדרי מ ת ח על כל ש ״ י ר ה י מ ש מ  טי) ח

ד ז״ל מאםטשיסלאוו (בכל ׳ספרי המשניות (חיץ  יואל חסי

 ממשניות ד׳ דובדא״נא) לא נדפסו חדושיו רק על סדר זרעים

.  וטהרות בלבד)

ם אליעזר ח נ ן על מסכת קנים, מהנים מ נ ר ק י ^ י י פ ) ם ז  ט

ש . א ת ר ר ט  ז״ל בנו של בעהמ״ס ע

• לסדר נשים ונזיקין, מהלם י ש מ ח ת ו ו ה ג ״י) ה ת  יי) (כ
י ל״ל אבד״ק טהארן (בעהמ״ם מאזנים למשפט/ ע ש י ל א  צבי הירש ק

ל י ר ע כ א מ ט ט ז ד י ל ם א ״ נ ה מ ם י ש ו ד ח ת ו ו ה ג ) ה ״ ח ב ) ח)  י
 אבד״ק נדיףץ (בעהמ״ס צפנת פענח)»

ת םהנ״מ צבי הירש ן״ל (נכדו של ר א פ י ת 2 ) צ ט  י

 בעהמ״ם חבם צבי י׳ל) אב״ד ור״מ דק״ק ברלין והמדינה (בעהמ״ס

 צגי לצדיק והגהות על הש״ס) .

ן ז״ל, אל שטראשו ש םהנ״מ שמו ״ ש ר ת ה ו ה ג  כ) ה

ו ז״ל. ה י ת ת  ועליהן נלוו נם הערות (מכי׳י) מכנו הנ״מ מ

ם לסדר זרעים מהני׳מ ישבר ז״ל י נ ו י צ ר ה ע ש ( ' " ת כ ) ( א  ב
 (בעהט״ם פתחי שערים)»

ה התשים לסדר מועד ונשים מאת הגי׳מ י ר p 0 א ״ ת נ ) ( ב  כ
ה ז״ל אבד״ק מעלז ןיבעה״ט הגהות בן אריה על הע״ס),  זאp 5 ארי

ע על מסכת מדות קנים ואהלות, מהג״מ ש ו ה י י נ י ע  כנ) מ
 יו*שע העליד זי׳ל אבדי׳קטעלז(כעה״מ דברי יהושע וחסן יהושע וכוי).

פ ספרי ״ ע ת ו א ח ס ו נ י י ו נ ש ו ת ו א ס ר י ג י פ ו ל ח  ־•כד) ל

 משניות םדפוסים ישנים, וע״פ תלמוד בכלי וירושלמית
 ונבללו בהם הנהות בעל שימה מקובצת לסדר קדשים.

, ל ״ ז ן א מ ל ר ע פ ב י ל ה ד ת י ם ח ת י מ ״ נ ה ל מ ו ד ר ג ו א ( י ׳ ת כ < ( ה  כ

 הנודע בשם ״הגדול דמינסק״.

ל מ ר התשים רבים מהמפרש אן!" ג ו א [ ה ו ר ת  כי) (»׳"־) י

 הנ״ל,שלא יכילם הנליון במקומם, בסדרי מועד נשים נזיקין

 וקדשים, נדפסו בסוף בל הלק.

ה ד&הןז״ל• מ ל ה הדושים מהנ״ט ש מ ל ק ש ש ח ( י ״ ת ב ) 0* 

 מד״צ דק״ק ווילנא.

ף לסדר זרעים וטהרוה, &הנ״ס ס ו ב י ת ר נ ש 0 מ ״ ת כ ) ( ח  כ
ק ז׳׳ל אבד״ק סלאנים(בעה׳׳ם שו״ח עדות ביהוסףו וכוי). י י  יוסף ד

ד זיל ל ע פ ת י ר ת על סדר טהרות מהג״מ יעקב ו ו ה ג ") ה ח כ )  כמ)
 אבד״ק הרימלאו.

ם יונה ה ר ב ד זרעים מהנ״מ א ד ס ל י ״ א ד ד ן מ י י ל  ל) (*יי) ב
 ! יעוונין ז״ל םהוראדנא (בעהמ״ס נמוקי מהרא״י על הרםב׳׳ם) ״

 ואלה שבע ושלשים
ן ז״ל על סדר טהרות. ו א י ג א ב ה ש ר ת י  א) $

ץ למס׳ שקלים ״ מרבינו יהודה ב״ר ב י י ר ש ה ח י  ב) פ

. ם י ו נ ע פא ז״ל ממשפהת ה  בנימין הרו
 נם הצגנו לקוטיס לטס' שקלים מבתיי קדמוני משנות

 המאה הראשונה לאלף הששי.

ה על כל שתא סדרי משנה מ ל ת ש כ א ל  » (כיו״י) ספי מ
י ן״ל (יכיל כשמונה מאות דפים (פאליא) ת ע ה ה מ ל  מהקדוש הג״מ ש
 בכתב רש״י ספרד/ והכ״י היה ביד הרהיד״א ז״ל וחתום שמועלים ומזכירו

 לשבח בשה׳יג במ^יג אות ש' סטן נ״ז ובמע״ס אות מ' סייקכ״ד), [בסדר

 זרעים וטהרות הוצג אצל פנים המשניות] ,

ל להנ״מ ישראל ליפשיץ ז״ל אב״ד א ר ש ת י ר א פ ) פי' ת  י
א גבירתא לסדר זרעים ומועד. ת ב ל  דק״ק דאנציג. עם ה

y בפירושו נעשה חדש ומועיל להבדיל בי1 הפשט וכין הפלפול 
 ונדפסו זה לעמת זה בשם *יבין״ ״לבועז״ כאשר עשה הגאון המחבר ז״ל
U בפירושו הארוך לסדר טהרות שנדפס בתוצאה זו, — גם נתקנו 

 אלפי שבושים וטעיות הדפוס שנפלו בהוצאות הקודמות,

ל ע״ס א ר ש ת י ר א פ ך לבעל ת ו ר א ש ה ו ר י e פ ״ « ) (  ה

 טהרות (תהת פירושו שנדפס עד כה) פירוש נפלא מאד.

ת והיה ספון בכי״ק. ר א פ ת ת ר ט  ןקדא שמו בהקדמתי ע

 גם נלוו עליו ״הלכתא גבירתא״ ופתיחה ״מראה כהן״

. ״ ע ב ר  ו״קרית א

ך יצחק ליפשיץ •״ל בנו ו ר ב מחגים ב ה ת ז ר ג ס  0 מ

ת ישראל . ר א פ  של בעל הפירוש ת

ת מרבינו אליהו ז״ל (תר״א ב ו למכד ש ה י ל ת א ו נ  ז) ש

p הלוי ז״ל אבד״ק יפו. T l י ל ת פ  מווילנא).עם הערות מהנ״מ נ

ה כאור נפלא על סדר זרעים נ ו ש א ה ר נ ש מ י פ ה ( י * ת כ ) (  ח

 מהג״מ אפרים יצחק ז׳׳ל דיין ומו״ץ בק״ק פרעמישלא, בבי

״ל. ז נבערג י ד־ ר עו ש  דינא רבא של הצדיק הג״ם יוסף א

ה באור נפלא על סדר נ ח ח ה א נ ש  ט) (טי•) ספי מ

 טהרות מהנ״ל (שניהם יכילו בכתב יד ערך מאה ושבעים באגען).

ה לסדר זרעים ומועד,מהנ'׳מ נ ש מ ר ל ד ש ס  י) (כת״״) ספי י

 ישעיה ברלין(פיק) ז״ל, בעה״ם תוספות ראשון לציון •

ם להנ״ם אליעזר ב״ריעקב נהוםז״ל, לקוטים ו ח ן נ ו ז  יא) ח

 מסגרו להרבה מסכתות מס׳ קדשים וטהרות.׳

ה חדושים להרבה מסכתות, מהג״מ אלעזר ז״ל ק ר | ה י  יב) י
 אבד״ק בראדי ואמשטרדם (בעהם״ם מעשה רוקח על התורה וכוי).

, התשים להרבה מסכתות, מהנ״מ מאיר ר י א ת מ י  ינ) ב
ר ז״ל , אבדי׳ק שאטלאנד והמדינה (בעהמ׳יס בית מאיר  פהנ

 על הש״ס ושו״ע וכוי) #

ל ג םהנ״ם יצחק יהודה אייזיק י ר ה א ש ע  יד) מ

 מקאמארנא למסכת מכשירין, זבים, ופבול יום.



ת לדברי המשנה בבבלי ה מקומו א ר ם . מ י נ ו י  ל*)(™C צ

ר, שו״ע, ם/ ראיש, מיימוני, סמ״נ, מו כ, תו י  ירושלמי; תו

 והרבה שו״ת.

ל לסדר זרעים (םוגחוו ע״פ טשנעת M י D I H H M p n (לי 

. נם ל , עם הגהות מהר״י ברלין י ״ב) נ  ד׳ נאפולי משנח י

D T 1 H D I p H ל לסדר טהרות ת עי׳פב* םרביני( י ה ג ו מ 3 ' D 

ח • ו ת פ ת מלוקטות מסי מי נ  ג*לאל אשכנזי וסביבה הערו

ל מסדר טהרות ם י ״ ב ם ר ת ה מ ד ק ד ת ק ו ל  לז) >*־־C ה
» ה׳ רם״א) ש  לסימנים ©־*״מ יהודה אלבוטיני ז״ל,(טכ"י שנכתב ב

ב הקונים והערות לפי• תפארת ישראל ק ע ת י ר א פ  לא) ת

ל אבד״ק אפטדין.  מחנ״מ יעקב צבי שפירא י

ל אבד״ק י י ם אבל ה ר ב ן מהנים א ת י ת א ב ה  לב)(™'0 א

 וועןזאן.

ם לסדרי זרעים וטהרות. ילקוט י ש ש נ ת א ו פ ס ו ״י) ת ת כ )( ג > ? 

ה. נלקטו ה ומפרשי ג ש מ י ה ר א ב  חדש ונפלא מבחירי מ

 מספרים נבחרים רבים מאד.

ם למשניות• נלקטו פלאי ם באורים נ י ט ב ל "י) ל ת  לד)(כ

 ונאספו ם0פרים רבים, ממכהרי מפרשי המשניות •

ע״כ בראשונה ל את פירוש חי ר מ ה י ר ב . ב) ד ם ו ח ל לסדר טהרות עם הערות מס׳ חזון נ ת הרע״ב י מ ד ק ה (  גם הוספנו בו: *
ת הגאונים בעל ו מ כ ס  מתוך הכ״י, ביויניציא שנת ש״ז. נ) דברי המו״ל את פירוש התוי׳׳ט בראשונה, בשנת שע״ה. ד) ה

 עוללות אפרים והשל״ה על התוי״ט־
ת אליהו להקל על הליםד שיהיה הכאוד קריב להםשנה על ו ת לספר שנ ו י ד זאת עשינו לתועלת הלומדים, כי הדפסנו פנים המשנ  עו
. , לפי שהראשונים בהראותם לאיזה פרק יקראוהו בשמו א ר מ ג א ב ק כפי שהו ר פ  אתר, — נם הצננו בראש העמודים את שם ה

ת ו פ ס ו ה ל ה ת ע ו פ ס ו  ה

 לבל ההוספות הרבות והנכבדות הנ״ל שעטרנז בהן את המשניות לא אמרט עוד די, ולא נלאינו במלאכת
ל, ויגענו ומצאנו עוד ארבע עשרה מרנליות טובות להוסיפן בעטרת המשניות.  הגדולה הזאת, וביה אזרנו חי

 לפאר ולתפארת, ולתועלת רבח. ואלה הן ;

, שלא נדפסו רק כמשניות דיהרנפודט בשנת ל  ברלין י

. ד א  תקס״ו , נהמשניות ההם יקירי המציאות מ

ל די אוזידא זיל לפי ש״ח • א ו מ ל להלימ ש א ו מ ש ש ר ד  ח) מ

ל למסכת אבית. א י - ן ג ר ה ו א  ט) ב

ות ק למסכת אבות להג-מ יצחק חי ח צ ע י ר ש ? ו ר י  י) פ
ל (נדפס כשלמות),  י

ם להנ״מ חיים מוולאזק זיל לפרק שנוחכבדס י י ח ה ו  יא) ר

 (הוצנ על הנליוץ בתוך הלקומים).

, ד י מספר שושנים לדוד, בית דו מ ו ק ר ל ת י ב ט ל ק ) ל ב  י

 משנת הכמים , אמתחת בנימץ, הון עשיר ולחם שמים.

 מלבד אלה שנדפסו על הנליון בתוספות אנשישם ובלקוטים.

ל ב ד ר ר ק ט ע מ ם ש ה ר ב ת מהנ״מ א ו ח נ ה ם ו י ש ת  יג) ה
 אבד״ק קיידאן (בעל ההנחות והציונים לסי הלכות גדולות);

ח ב ז מ ל ת ו י ב ת ה י נ ב ת א ל ל פ נ ש ו ד ר ח ו י  יי) צ
י ״ ע ג  עיפ שטת בעל הפי׳,תפארת ישראל״, מצוייר כדקדוק י

 הכם מומהה (כי הציור שלו שנדפס כבר כמשניות תפ״י הנהו משזבש םאד)

ך ז״ל למככת קנים . י ב א ר ש ה ת י  א) פ

ה על פי׳ הדאב״ד. י ר ת כולל השגות ה ק ו ל ח מ ע ה ל  ב< ס

ש למס׳ קנים,עםתקוניםמס' יעיר קנו• י א ר ש ה ו ר י  ג) פ

י לרכינו ר ט י ר ו ו ז ה מ ת מ ו ב י א ס מ ש ל ו ר י  י) פ

, ומיחםו לרבינו יעקב ל ל תלמידו של ־רש״י י  שמחה י
ל (הפייוש מהנדפס ל בן דורו של רבינו תם י  בY שמשון י
 פעם אחת כמחזור זיטרי ע״י חברת מקיצי נרדמים t והחברה נתנה לנו לבדנו

ב יד ת ת כ ח ס ו  הזכות לעטר בו את המשניות)• והצנט עליו נם נ
־ שנמצאו בו שנויים רבים ונמלים. ח  א

י הגיל ולא ר ט ם ממחזור ר י א ר ו מ א ם ו י א נ ר ת ד  ח) ס

 נדפס בו דק כהציו, והשלמנוהו כלו ע״פ כ״י םינכען יע״פ

ל עם הערות חרהיד״א עליו  כ״י הרהיד״א י

ר לפירוש מחזור וימרי הנ״ל, מאת ו א  ו) ב

ל אכד״ק לייפציג. ץ י מ ח ו ק הלוי איש ה ע מ  הלים ש

ן להנ-מ ישעיה ו י צ ן ל ו ש א ת ר ו פ ס ו ת ת ל ו פ ס ו  0 ה

ו חכמים שהוספנוהו כמשניות אלה, שנשמט מרובי המשניות ק שנ ר  סלבד פ



 זכרוז לראשונים
עלת לתו ד שהיו לנו לעיניה ו א י המציאות מ קד , י ם בחרי ת טהםפרים מדפוסים הקדמונים היותר מו צ ב ק ו ם ד ל  נפקו

: 5 ה ד ל א , ו ת ו ר ש ת י וסחאו לנ ת ו ק ר ד מ ה ה ה ג ה ה לברור ה ב  ר

, עם פירוש הדםב״ם. ן ת דפום ראשו ל נ ש  א) מ

 דפוס נאפולי (שנת רג״ב)

ת שנדפס גיכ ע״י כעל התוי״ט בעצמו עם ו י נ ש  ט) מ
. א (ת״ג) ק א ר . ד׳ ק ת מ  הוספות ר

, שתא סדרי, גדפסמכ״י א ב ל ע י מ מ א י ת י נ ת  0 מ
 שנמצא כארץ הקדם. ד׳ קעמברידזש (תרס״ב).

 (והוא יקר המציאות, כי לא נדפסו ממנו רק מעט עקזעמפלארים).

. ד׳ וויניציאה(ר״פ ?) . ן ו ש א ס ר י דפו מ ל ש ו ר  יא) י

, מסכתית רבות. י ל ב ד ב ו מ ל  יכ) ת

 ד' וויניציאה (רפ״א—רפ״ו) -

ל וסידר אלתו ם כבלי שהגיה אותו הריעב״ץ י י ש ל ה ) כ ג  י

, ועל נליונותיו חדושיו ח ל  להדפסה עם ציונים מהחל ועד כ

 והגהותיו. דפוס פפד״מ (תם״ב—חע״ד) י

י דפוס הראשון. ד׳ קושטא(רם״ט)(יקר המציאות מאד): ס פ ל  יי) א

. מאיר העינים בנוסחות כ׳׳י רבים. ם י ר פ ו י ס ק ו ד ק י ד פ ) פ י  ט

ך יהודה ו ם להדחיג החכם ט־ ת ל ש ך ה ת י ע פ  מז) ס
. ל  קאהוט י

 (יהוא קר המציאות מאד, ולא נמצא בכל העולם מדפוס זה רק כעשרה
 כפרי משניות כאלה, כס״ש הרב בעל ד7ם בהקדמתו לםס׳ ברכות, ו*ף

 ברובי בתי עקד הספרים הגדולים שבעולם לא נמצאו) .

ת עם פי׳ הרמבימ הר״ש והראב״ד.ד' ודניציא(שיו). ו י נ ש  ב) מ

ת שנדפס ראשונה עם פי׳ הרע״ב. ו י נ ש ) מ  ג

 ד׳ וויניציא (ש״ז).

ת עם פירוש הרטבים והדעיב. ו י נ ש ) מ  י

נטא (ש״ך).  ד׳ ריווא די טרי

א (שכ״א—שב״ג). ב ו ט נ ת עם פי׳ הג״ל. ד׳ מ ו י נ ש  ח) מ

ה (ש״מ). א י ל י ס א ת עם פי׳ הגיל. ל׳ ב ו י נ ש  י) מ

ת עם פי׳ הג״ל. ד׳ ורניציאה (שס׳׳ו). ו י נ ש  ז) מ

. ת שגרפם ראשוגה עם התוי״ט על ידי עצמו ו י נ ש ) מ  ח

. ג (שע״ה) א ר  ד׳ פ

ם כאלה שהיו לנו לעינים ולתועלת רבה במלאכתנו מלאכת שמים הזאת  ועוד ספרים רבי

 ואלה הספרים הנבחרים אשר מהם נלקטו m'EDVl אנשי שם (הנ״ל אות ל״ר).

 אפיקי יהודה. יה) מי נפתוח חלק שני על אהלות נגעים ופרה בחב יד המחבר
 הנ״ל. יט) כנסת ישראל להג״מ גדליה ליפשיץ ז״ל . כ) פאת השלח[ להג׳׳מ
יר שמשון להג״מ יעקב שמשוןםיניגא <ז א כ . ו י ח ד ן ח י #* חל ל ב ״  ישראל סשקלאב ז
) יין הרקח להג״מ שמחה  ז״ל . גב) נפוקי הנרי״ב להג״מ יהודה בכרך ז״ל. «
. ה נ ש מ  יואל הכהן ז״ל. כד) שש המערכת להג״ט שמעח ל״ש ז״ל. בה) רץ ל
 להג״מ צבי, הירש ב״ר וואלף ו״ל אבד״ק עקצץ . כי) תא הרצים להנ׳יל,
ל. גח) למטי המשנה להג״מ י ד ז א « י י « ב '׳מ ג ׳ נתן לי־ג ) משנת ר  כז
 שרגא פייווש פרענקיל ז״ל בעל ס' ציון לדרש . כט) קול סופר להג״מ חייט
 הופרז״ל בעהט״וו ם' מחנה הייס . ל) זבמן יהודה להג״מ יהודה זונדיל ב״ר
 נחמיי• «"ל . לא) אומץ יוסף להג״מ יוסף יהודה ז״ל דיין דק״ק ברעסלויא.
) אממת טהורות. שישחט להדיש  לב) זרע קודש* לג) עת לחננה • לי

ל .  פריינד ז/)

 א),לחם משנה על משניות להג״מ משה כ״ר נח יצחק ליפשיץ זיל נדפס בקראקא
״ל. ג) באר  שצ״ו בהסכמת הכהרש״א והב״ח . ב) עץ היים להר״י חאגיז ז
 אברהם ומי באר להג״מ *ברהם ב״ר חיים ליסקר ז״ל. ד) לקט הקמח להר׳׳ם
) להם כשנה להג״מ אורי פייווש  זזאגיז ז״ל. ה) קול הרמ״ז להרימ זכותא ז״ל. י
 חדי יוזביל האמ״לבורג ז״ל. «) הון עשיר להג״מ עמנואל חי ריקי ז״ל . ח) לחם
. מ) להם שמים להנ״ל ח״ב, ומשנה לחם ץ ״ כ ע י ר ה  שמים ח״א ל
) מים חיים לבעהי׳מ ספר שרי הדש. יא) פי שנים פי'  הו«פות לח״א . י
 ד״ראי׳ש לסדר זרעים עם הרבה הדושים מהמו׳יל ה״ר אלישע גאלי?ו ז״ל .
ך להג״מ דוד קורינאלדי ז״ל . יג) שושנים לדוד להג״מ דוד  יב) בית ת
י  •ארדו ז״ל, יד) אמתהת בנימין להג״מ בנימין ווארף פרירבורג ז״ל. עי) מ
 יששכר להג״מ יששכר בער בן מהרש״ה ז״ל בעל נזירות שמשק ״ טז) משנת
. יז)מי נפתוח להג״מ יהודה ליב ערל ז״ל בעל ל  חכמים להג״מ משלם מקרעמניץ י

 ומלבד כל אלה נאספו אליו פנינים יקרים מהרבה מפרשי השים בבלי וירושלמי, יספרשי הרמביס והפור יחש״ע

 ראשי תמת בשנויי נוסחאות.

 אזסספורד (גמרא). כי״הכ״י המבורג (גמרא). כי׳׳ל כ״י לונדון(גמרא). כי״מ כ״י הראגון של המשניות מס פי' הרמבי׳ם. שנת רנ׳ינ). םשר״פ משנימ ד׳ פיזרו
XV .(שנמלי או עכינושלמי)כי״פ כ״י פאריז (גמרא). כי״ק כ״• םשדגו״פ משכיות ל' נאפולי ופיזרו: צה״ם ציון המשנה . . כי״פ בי׳י פלוריכץ (גמרא) (גמרא)  נדמען

 קעמנמלמ מ£ ספר סמכטוע פנדפש גקעמגרי7« מהל׳י המונש שם באוצר הקפריס. שטי• נוסחאות



 פתח התיבה א
. לא יבקשו  ןן^א לוח ראשי חתיכות שבמדד 1ח. מפודריט על פי א• ב. אמנם יריע לחוי כי כל ראשי תיבות שתהלתן אחת או שתים מאותיות השימוש . במי ב. ל• ft. ו. ל
׳ רק יסיר הלי שהוא אוח ה לא ימצא גאות ף  ולא ימ»י בםהד האות העמישיי. ויבוקש הדבר וימצא כתוב, בהאות השרשיי הראשון כי שם ביתו. למשל. בטלת לבלאי

. ולמראה עיניו ישפוט. שרצוני לומר לבלאו הכי . וכן בכל דבר מנץ . ׳  ויחפש וימצא באות ב

״נ״ןנסך: י״לישלומר. י  יוה״כ יום הכשרים. יח׳׳אי״חאמות. י׳טייטפחים. י
 יע״ש יעיין פם.

 כ כ׳ כתב. כ״א כל אחל. ט אם. כבאבדל״ש ככאין גו לעת צשאל. כבעוב״ש ככעור
ז כל זה. כל זמן.  וכשר . כ״ה כן הוא. טלה האי. נה״ג כהאי טונא. כהן גלול. מ
. כ״כ כן כתב. כמו ח כלי חרש. כיי׳ב כיוצא בו  כזגכאכ״פ כזית בכדי אכילת פרס. מ
 כן. כ״ט כלי מתכות. כג״י משת ישראל. כג״ל כך נכאה לי. כנזכר לעיל. כספ״א כסיף
. כ״ע כלי עץ. כולי עלמא. כע׳יו כלי עור. כעל״פ כולי  פרק א׳. כםפ׳יב כסוף פרק ב׳

. כפ״ב בפרק ב׳ וכר. בצי׳ל  עלמא לא פליגי. כ״פ כי פליגי. כמה פעמים. כפ׳יא כפרק א׳
 כך צריך לומר. כרפ׳יא כריש פרק א׳. כרפ״ב כריש פרק בי. כי׳ש כל שהוא. כל שכן.

 ל ל״א לישנא אחרינא. לא אמרינן. ל״ג לא גרסינן. לא נזרי׳. ל״ד לאו לוקא. לא למי.
 לה״ו לשון הזהב. לה״ט צקומי המשנה. לה״ק לקט הקמח. לח״מ לחם משנה. לח״ש
 לחם שמיס. לה״ר לשון הרע. לכ״א לכל אחד. לכה״פ לכל הפחות. ל״ל למה לי. ל״מ
 לא מבעי. לולא מסתאפינא. לט״ד למאן דאמר. ל״נ לשון נקבה. לי נראה. ל״פ לא פלי;.
 לפ״ז לפי זה, לפע״ד לפי פניות לעתי. לפמ״ש לפי מה שכתבתי. לק״ט לקבל טומאה.

 ל׳׳ש לא שנא. לא שייר. לא שכיח. לת״מ לא תתן מכשול:
 מ מ״א משנה א׳. מקים אחר ־. מאהט״ו עאב הטומאה. טי׳ב משנה ב׳. ט״ד משנה ל׳
 וכו׳. מאן דאמר. כדא״א מלאי אפשרי. טדה״ל מדהוה ליה. מדכ״כ מלכתב כן.
י מלטבול יום. טד״ס מדברי סופרים. טה״ה מן התורה.  מרל״ק מדלא ל^מר. מדטבד
 מה״ם מהאי טעמא. מחטדט או טחזט״ו מחזיקי] ט1מאה. מ״ט מאי סעמא. משנה ט/
 מכי׳ש מכל שכן. מ״ט מכל מקום. טט״ג ממה נפשך. טנ״ל מנא לן. טטי׳ס מחזיק מ7
 סאה. ט״ם מ׳ סאה. מר סבר. םע״ש מעשר שצי. טעל״ע מעת לעת. מצ׳יע מצד
 עצמו. טק׳י׳ט מקבל טומאה. טק״א מקום אחר. ס״כ מי באר. טייח מים חיים. טלה״ר
 מלא הרועים. מל״ה משנה לחם. מ׳יג מי נפתוח. ט״ר משנת רב. מר״ן משנת ר׳ נתן.
 טש״ח משגת חכמים. ט״ש מאי שנא. מה שכתב. מוצאי שבת. סש״ה משום הכי.
ט מז׳ טפחים: ד ט משכב ומושב. טשכח״ל משכחת לה. פ ד כ ש . כ  משא״כ מה שאין ק
ש נזיר שמשון. גט״י נטילת ד  נ ננט״ל נגמר מלאכתו. נו״נ נושא ונותן. נוקם ונוטר. ג

:  ידים. ג״ל נראה לי. נ״ם כפקא מינה. נכסי מלוג. גע״ג נ׳ על ג׳
ד סלקא דעתך. סד״א סלקא לעתך אמינא. ס״ט ספק טומאה. סי׳  ם ס׳ ספק. מ
ל סבירא ליה. ס״ס סוף סוף. ספק ספיקא.  סימן. סי׳יט או סיט״ו סימן טומאה. מ

 םפ״א ©ף פרק א׳. םפ״ב סוף פרק ב׳. ס״פ סוף פרקן:
 ?J ע״א עד אחד. ענין אחר. ע״ג על גבי. עגא״צ על נ׳ אצבעות. עג״ט על נ' טפחים.
 עו״ב עור ובשר. ע״ו עבודה זרה. על זה. ע*ח עז חיים; על״ח עת לחמה.
. על ידו. עי״ז על ידי זה .  עטק״ו על מהרת קודש, עו״ט עוף טהור. ע״י על ילי
ל עד כאן לשונו. עכ״פ על כל פנים. ע״כ על כן. עד כאן. על כרחך. עכלה׳ימ מ  ע
 עד כאן לשוני הטהור. ע״ט על מנת. עדל״ת עשה דוחה צא תעשה. עמ׳יח על מחצה.
 עט1גט״ל עמול ונעשה מלאכתנו, עמ׳יש עיין מה שכתבתי. עיין מה שכתב. ע״פ על פי.
 על פני. עפ״א עיין פרק א׳ וכו׳. עייר עטרת ראשי. ע״ט על טהרת. ערכ״מ עיין

 רביט כסף משנה :
. פי׳ סירס . . פירש אתר. פעס אחד. פייט פותח ספח. פרק ט'  £ פ״א פרק א׳

ש פי שנים:  פ״ק פרק קמא. פת״ש פאת השלחן. פר״ח פרי חדש. מ
 צ צ׳׳א צד אחד. צד אחר. צטי׳פ צמיד פתיל. צטו״פ או צטופ׳יש צמר ופשתן. צ׳׳ע

 צריך עיון. צ״צ צמח צדק.
 מ ק׳ קשה. קא׳ קאמר. ק״א ק׳ אמה. קו׳ קושיא. ק״ו קל ותומר. ק״ט קבל טומאה.
 1 קיי״ל קיימא לן. קטי׳ל קא משמע לן. קי׳ס קול סופר. ק״ק קדשי קדשים. ק־־וגיב

 קרחת וגבחת. ק״ש קריאת שמע:
 ף רא״ב ראשיאברים. רב״א אורבאי׳ו רבינואלי׳ווילנא. ר״הרשותהרבים, רהיי
 רשות היחיד. רי׳יב ד יהודה בכרך. רל״ט רץ למשנה. רמ״י ד משה זכוהא.
 רש׳׳ש ר׳ שמואל שטראשון. רמ״ל רבינו משנה למלך. ר״ט ור״ב רוב מנין וחב
 בכין. ר״פ ריש פרק. ריש פרשה. רתוי״ט רנינו אוספות יזם מוג. ר״י ד יהודה. ר׳

 יוסי. ריכ״נ רבי יוחנן בן כור*;
 ש שבעוב״ששבעורונשר. שבא״י שבארץ ישראל. שבכ״חשבכליחרס. שהכ״ח
 שהכל׳ חרש. שה׳יט שש המערכת. ש״ל שושנים לדוד. ש׳׳ז שכבת זרע. שחו״ס
ס שלא כסדרן. מ ל  שחין ומכוה. ש״ל שער לבן. שלכה״ט שצא כנגד הטומאה. ש
 ש״ט שמעמינה, שמד׳׳ם שמדברי סופרים. שע״צ שער צהוב. שע״ש שערשחור.

ז שלא בזמנה. מ ל  שפ״נ או שפהנ״ד שפופרת הנוד. שפי׳ שפירש. ש
 ת ת״ח תלמיד חכם. חוי״ט תוספות יום שוב, תה״ר חא הרצים. ת״כ תורת כהנים.

 ח״ק תנא קמא. ת״ל תלמוד לומר. תהלה לאל. תיפוק ליה:

. אץ אומרים. אי אמרת. אבדל״ש אין בו דעח לישאל. ר מ  א א׳ אחד. א״א אי א
 אה״ט או אהט״ו אב הטומאה. אה״מ אהל המת. אוכומ״ש או אומ׳׳ש או
 אוטש״ק אוכלין ומשקין. או״כ אדם וכלים. א״ח אין חוששין. אינו חייב. אח״כ אחר
 כך. אח״צ אינו חוצן. א״י איני יילע • אי״י אי«ז יוסף. אי״ל אין צומר. אילה״ק אין
 להקשות. א״כ אם כן. אכ״ל איכא למימר. אי׳ל אומרים לו. אמרו לו. אל״כ אס לא
ס או אטחט״ס אינו מחזיק . אלת״ה אי לא תימא הכי. אטה״ח אבר מן החי. אםמ7  ק
 מ׳ סאה: אטחט״ו או אטהוט״ו אין מחזיקין טומאה. אט״ט איט מטמא. אט״ט אמרות
 טהורות. אטח׳יב אמתחת בנימין. אט״צ אינו מצטרף. אמק״ט אינו מקבל טומאה.
 א׳ינ אי נמי. אי נימא. אינו נאמן. א״ע את עצמו. אע׳יג אף על גב. אע״כ אלא
. אפ״ה אפילו הכי. א״צ אינו צריך. אשאטק״מ  מל כרחך.אעפ״י אף על פי

 אשאינו מקבל טומאה .
 ב באה"6 באהל המת. בא״י בארן ישראל. באינו יודע. כ״א באר אברהם. ב״ד
 בית דוד. בי״ש בכי־ישכר. בית שאול. בא״צ ב׳ אצבעות. באינו צריך. כ״כ נבא
 בתרא. בב׳׳א בבת אתת. בבי״א במהרה בימינו אמן. בד״א נמה דברים אמורים.
 נדבר אחד. בדל״ש בו לעת צשאצ. בהט״ק ביס המקדש. בו״ת בנו ותלמידו .
 בח״ב בית הבליעה. ביהב״ד בית הבד. ביוה״כ ביום הכפירים. בי״ס נית סאה.
 ביה״פ בית הפרס. ביה״ש בין השמשות. בל״ז בלא«ה י בלא״ה יצאו הכי. בל׳יכ
 בא לכאן. בטע״ש במעשר שני. במ״א או בטק״א במקום אחר. במקום אחד. ב״ג
 בן נח. בנ״א בני אדם. כטסחא אחרינא. יס״פ בסוף פרק. כ״כ או בעה״כ או
 בע״ב בעל הבית. בעוב״ש בעור ובשר. בפ״א בפעם אחר. בפעם אחד. בפ״ע
ט ברום טפח. בחח״ק ר ר  בפני עצמו. ב״ק או בי״ק בית קבול. ב״ק בבא קמא. ב
 ברוח הקודש. ב״ש ב׳ שערות. בית שמאי. בשע״צ בשער צהוב. בת״ר בתר רובא:

׳ ימים. ;  ג גא״צ נ׳ אצבעות. ג״ט ג׳ מפחים. נטעג״ט ג' ספחים על ג׳ טפחים. נ״י
. געגא״צ ג׳ על ג׳ אצבעות. ג״ש ג׳ ' . ג״ל ג׳ צוגין. גע״ג ג׳ על ג  ג״כ גס כן

 שנים. גזירה שוה.
. דאו׳ דאורייתא. דאט״ק דאינו מקבל.  ד ד״א דבר אחר. דבר א׳. ד׳ אמות. דף א׳
 ד״א דפוס אמשטרדם. ד״ב ד' באשיליאה. ד״ו ד׳ וויניציא. דו״ב ד׳וויניציא
 ובאסיליאה. ד״מ ד׳ מנמובה. ד״נ ד׳ נאפולי. ד״ם לקלוקי סופרים. ד״פ ל׳ פראג.
 ד״קד׳קראקא. דבכ״ח דבכלי חרס. דבכה״ג דבכהאיגוונא. דב״ט דבבאמניעא.
. ד״ו לף ו' וכוי. ד״ט ל׳ טפחים. ר״י ד׳ ימים.  ד״ה דברי הכל. לבור המתחיל. לף ה'
 דל״ש דעת לשאל. לצא שייך. דלא שכיח. דטדא״צ למדאינו צריך. דטדאמ״צ דמדאיט
 מצטרף. דט״ר ד׳ מראות. ד^ם דברי סופרים. דעק׳׳ל דעוד קשיא לי. ד״ת לין

 תורה. דברי תורה :
. הו״א  ה ח״א הלכה א׳. ה״ב הלכה ב׳ וכוי. ה״ד! הרי הוא. הוא הדין. הלכה ה׳
 הוה אמינא. הי׳ל הזה ליה. הול״ל הוה ליה למימר . הו״ע הון עשיר. חייט היינו
 מעמא. ה׳ מפחים. הלממ״ס או הלמ״ם הלכה למשה מסיני. ה״ט הני מיל׳. הוט״ל
 הוה מצי למימר. ה״נ הכי נמי. הע׳יש הערב שמש. הערב שמשן. ה״פ הכי פירושא.

 הכי פריך. ה״ק הכי קאמר. חר״ב הרב רבינו ברטנורא:
 ו ובזא״ז ובזה אתר זה. וביח״ח ובימות החמה. וביה״ג ובימות הנשמים. וב״כ ובי
ש ובכלשהוא. ו״ב ויניציאה באסיליאה. והגי׳ם־והני מילי. ובעז״ג מ ב  כרעים. ו
ה וכן הוא. מ  ובעזרת נשים. ו״ט ו׳ טפחים. ויק״ט ויקבל טומאה. וי״א ויש אומרים. ו
ט מ ר ל  ול־׳יג וצי נראה. ול״ק וצא קשיא. ולא קאמר. ולרטלי׳ט ולרכינו משנה למלך. ו
 ולרבינו כסף משנה. ולפמ״ש ולפי מה שכתבתי. ולפי מה שכתב. יל׳׳-א ולא אמרינן.
 ולי׳׳ג ולא גרס. ולא נזרינן. ומש״ה ומשום הכי. וטדהו״ל ומדמה ליה. ונ״ס ונפקא
ו וקל וחומר. וכףט וקבל  מינה. ונט״ל וכעשה מצאכתיני. יצ׳יע וצריך עיון. וק/;

 טומאה. וקבלת טומאה:
י ז׳ ימים. ז״י זרע יצחק. זכרו[ ט ז׳ טפלדם. ד  ז יא״ז זה אצל זה. זב״ז זה בזה. ד
ל זה לשונו. זכרונו לברכה. זל״ז«ה . זבג״ז זה כנגד זה. ד ש  יהודה. ו״ק זרע ק

ג ז׳ נקיים. זע״ז זה על זה:  לזה. זט״ז זה מזה. ד
 ח ח״א ח׳ אמוח. ח״ג חצי גרים. ח״ל חוצה לארן. חצ״פ או חצפ״ר חצי פרס.
 חרא״ב חזרת ראשי אברים. ח״ג חזון נחום. חרד״ן חריפותא לנהרא. ח״ש חצי

 שיעור. חצ״ט חצי טפח. חשו״ק חרש שוטה וקטן:
ו טומאתזי. טו״מטומאת מת . ר  ט טכו״י טבול יום. טואו״כ טומאת אוכלין. ט
. ׳ ה טומאה חמורה. ט״ז טמא ז׳. טטו״ז טמא טומאת ז ד  טוה״ג טומאת הגוף. פ
 מטו״ע טמא טומאת ערב. ט״ט טמא מת. טומ״י טומאה ישנה. ט״ס טעות סופר .
ק או ט״ק טומאה קלה. טוט״צ טומאת צרעת; ר  פע׳׳ט ספח על טפח. טו״ע טומאת ערב. ט
. יח״ר יין הרקח. ן ו  י י*א ישאומריס. יבדל׳׳ש יש גי לעת לשאצ. יב״ג יהושע בן נ



 מפתחות פרקי המשנה על פדר האלפא ביתא
 יזםקדיש אה שדהו ערכיו פית ז
 המוכר את שדהו ערכין פ׳׳ע :
. תמורה פיא : . .  הכלממידין .
; ו ־ כריתות פי  הםכיא אשם ״־
 הנהנה שוד. פרוטה מעילה פיה ן
 השליחשעשה שליחותו מעילה ס׳ז:
 החלו עולים במעלות תמיד פיו ;
ב;  הר חגית מדות פ׳
 המזכחהיהשלשים ושתים מדותפיג:
 ההדם בלים סיני:
ה פטפוטים כלים פיו; ש  העושה ^
: ז ׳  הקלתות בלים פ
 התנור שחצצו ־•־• כלים פיח :
 הסיין* והםכין והפיגיון כלים פייג:
 השידה כלים פיית :
 המפרק כלים פייט:
 הכריס והכסתות כלים פרק ב :
 הנוגע בכובד העליון בלים פכיא:
 השולחן והדולפקי כלים פכיב :
 • כלים פכיג :
 • בלים סלז :
 י• אהלות ס״ז :
 • אהלות פייא:
 • אהלות פ״ג :
 אהלות פי״ד :
 אהלות פייז :
 ממיס פ״; :
 י נגעים פינו;
 • נגעים סיגו:
 י נגעים ס׳י :
 •־• פרה פיה;
 •• פרה פיו :
 סרהסייב:
 כובשת ירק
 ממרות הרק ג ;
 טהרות סיג :
 ׳ טהרות סיד:
 • • נוהרותפיס:
 • טהרות סין י
 טהרות פיח 1

 הכדור והאטום ...

 הבגד מטמא ...
 הטומאה בכותל ..
. .  הבית שנסדק .
.  העושה מא1ר ״

 הרז
 התורש את הקבר
 הכלמטמאין ...

 הפורח
 השהין והמכוה ...

 הנתקים
 המביא בלי חרס .
 המקדש ונפל ״
. . .  האזוב הקצר .
 האשת שהיחה

 הרוטב והכרישץ
. .  הזורק טומאה .
 השרץ והצפרדע —
 הקדד •
 הדר עם עס הארץ

 הנועל בית הבד״־• טהרות סיי :
 הטמא שירי •••• מקואות פ״ג :
 המניח גלימ •••• מקואות פיל :
: i t המפלת גלה 
: rrt הרואה בתם — • •••• נדה 
-p׳D האשה שהיא עושה צרכיה נרה 
״ . מכשירין ס׳ל:  השוחה לשתות .
: ץ  המעלה פידוחיו לגג מכשירין פ
 הרואה ראיה אחת •־ • • זבים פ׳א :
־ •זנים סיב.  הכל מטמאי! בזיבה ״
־ זבים פיג : ״  הזב והטהור י
 הנוגע בזב זגים פיס .
 המכנס חלות -־ • טבול יוססיא:
;  המכניס ידיו לבית המנוגע ידים ס/

ו ת ו  א
 ואלו דברים מתעשרין דמאי פיג:
 ואלו מגלחי! ״״•מופז קטן מיג:

: fft מטה 
 הוטה פיב :
 • סונוהפיג:
 • גימין סיא:
נ:  גיטץ פ׳
 •גיטין פיל:
 גיטין פיה:

 המקנא לאשתו
. . .  היה מביא .
. . .  היה נוטל .
. . . . ט  המביא נ
 המביא גט אתר
. . ״ ט  השולח ג
. . .  הניזקין .

 האומר התקבל גט זח גיטין פיו
 • • גיטין פיח
 גיטץ פיט
 קדושין פיא
 קדושין פיב
 • קדושין ה״ג
 ־• ביק פיג

 • • ביק פיו :
 ־ כ״ק פינו

 ־•ג׳ק פיט:

 הזורק גט לאשתו
 המגרש

 האשה נקנית ...

. .  האיש מקדש .
 האומר לתבירו י!
 המניח את הכד
 הכונס צאן לדיר

 החובל בהכירו -
 הגוזל עצים....

 הגוזל ומאכיל ביק פ״י:
 המפקיד מציעא פיג :
 הזהב מציעא פיל:
 השוכר את האומנין מ5יעא פיו :
 השוכר את הפועלים מציעא שיו :
״ מציעא פיח:  השואל אח הפרה ״
 המקבל שדה מחגידו מציעא פיט:
 הבית והעלייה מציעאפ׳י :
 השוחפין שרצו לעשות ביב פיא :
 המוכר את הגיח «־• גיג פיל:
מ פיה: ״ •  המוכר את הספינה •
 המוכר פירות ניב פיו :
 האומד להכירו כיח כור ב״ב פיו:
- סנהדרין ס׳ה : י  היו בודקי! ״
 העיד ר׳ יועשע ורבי צדוק על
:  פדיון מטר חמור עדיות פרק ז
 העיד רבי יהושע בן בתירא
 על דם נבילות עדות פרק ת :
. מיג פיה : . .  השוכר את הפועל .
. הוריות פ״א : . .  הורו בית דין י
 חודה כהן משוח הוריות פיב:
 המזבח מקדש את הראוי לו
 זבלזיס פרק ט :
 • זבחים פייג:
 מנחות פ״ב :
 ממאת ס׳יג :
 מכמות פיל :
 מכמות פיו :
 מכמות פייב:
 מנחות פייג:

 השוחט והמעלה
 הקום״1

 הקומץ אמר •״
 החכלת
 התודה

 המנחות והנסכים
ן.  הרי עלי עשרו

 הכל שוהטין חולין סיא :
 השוחט אחד בעו^ חולין פיב :
 העור והרוטב י••־ מלין פיט :
 הזרוע והלחיים ••־ • חולין פיי :
 חלוקח עובר חמורו בכיתת סיא:
 הלוקח עובר פרחו בכורות סיב :
. בכורות סיג.: . .  הלוקח בהמה .
. מרכין פיא: . .  הכל מעריכין .
 השג יד ערכין פיל:
 האומר משקלי ערכין פיה:

 הפאה ניתנת במחובר פאה פיל:
. דמאי פיא : . . .  הקלי! שבדמאי
: . למאי פרק ל . .  הלוקח מידות .
 הלוקח מן הנחתום למאי פרק ה:
: . למאי פרק ו . .  המקבל שדה .
. למאי פי!: . .  המזמן את חבית .
 החטים והזונין ••־־ כלאים סיא:
 המבריך אח הגפן ...• כלאים פיו:
״ שביעית פיט: ־  הפיגם והירבוזין •
:  התורם קישות ״ • - תרומה סרק ג
 המפריש מקצת תרומה תרומה פיל:
 האוכל תרומה שוגג תרומה פיו:
 האוכל תרומה מזיר מרומה פיו:
 האשה שהיתה אוכלת תרומה פיח :
 הזורע תרומה תרומה פיט:
 היה עובר בשוק ״ • • ממשר פ״כ:
. מעשר פיג: ״  המעביר תאנים •
 הכובש השולק המולח מעשר פ׳ד:
. מעשר פיה: . .  העוקר שתלים .
 המוליך פירות • • .• מעשר שכי פיל:
. ערלה פיא : . .  הנוטע לסייג .
 החרוטה ותרומת מעשר ערלה פ״ב:
: נ  התרומה והבכורים בכורים פי
 המוציא יין שבת פיה:
 המצניע לזרע שבת מיי:
 הזורק מרה״י לרה״ר שגת פייא:
 הבונה שכת פייג:
 הדד עם העובד כוכבים עירובין פיו:
 המוצא תפילין •״•עירונין ס״, :
 האשד. בזמן שהיא בבית פסחים פיח:
 התרומה מה היו עושין בה שקלים פיל:
 הוציאו לו את הכן! יומא פיה:
 הישן תחת המטה ״•• סוכה פ׳ב :
 החליל סוכה פיה :
 המביא כדי יין -־•• ביצה סיד:
 הקורא את המגילה למפרע
 מגילה סרק ב :
 הקורא את המגילה עומד

 מגילה פרק ד
 הכל חייבי! בראיה מ;יגהפ'א
 החולץ יבמות פיל
 הבא על יבמתו יבמות פיו
 הערל עמזת פ׳׳מ
 האשה שהלך כעלה יבמות פיי
 האשה שהלכה יבמות פטיו

 האשה שהלך בעלה וצרתה
 יבמות פרק טיו :
 האשד. שנתארמלה כתובות פיג:
 המדיר כתובוח פיז :
 האשה שנפלו לה נכסים כתובות פיח:
 הכותב לאשתו ••• • כתובות פיט:
 הנושא את האשה כתובות סייב:
 השוחםין שנדרו ־• • • כורים פיה :
 הנודר מן המבושל נדרים פיו ן
. כדרים פיו: . .  הנודר מן הירק .
 הריני נזיד כזד סיב :
 הנכרים אין להם נזירות נזיר פיט:

:  אלו כלים מצילי! כלים פרק י
:  אלו מטמאין.... אהלות פרק ג
. אהלות פרק ו : . .  אדם וכלים .
:  ארובה אהלות סרק י
: . נגעים פרק ו . .  אלו בהרות .
 ארץ ישראל טהורה מקואות פ״ח:
: p אלו חוצצין באדם מקואות פרק 
 אוכל מעשר טבול יום פרק ל :

ת ב  או
 ב״ש אומר הפקר לעניים פאם פ״ו:
 בראשונה היו אומרין שביעית פיל:
. שביעית פרקה: . .  בנות שוח .
 בצל מרומה פרק י :
. ערלה פרק ג : . .  בגד שצבעו .
 במה מדליקין ••־• שבת סרק ב :
: . שבת סרק ל . .  במהטומנין .
 במה בהמה יוצאה שבת פרק ם :
:  במה אשד. יוצאה ..• • שבת פרק ו
: • י מיתבין פרק ג .  בכל מערכין .
. שקלים סרק א: . .  באחד באדר .
 בג׳ פרקים בשנה תורמי( שקלים פ׳ג:
 בראשונה כל סי שרוצה יומא פ׳ב:
: . יומא פרק ז . .  בא לו כהן גדול .
 ביצה שנולדה ביום פ»ב ל5ה פ׳א:
 בג׳ פרקים בשנה כהנים תעניתפיל:
. מגילה סרק ג : . .  בני העיר .
: ג  בש״א אין ממאגין יבמות הרק י
 בתולה נשאת כתובות סרק א :
 בש״א הקדש טעות נדר פרק ה :
 בן סורר ומורה סנהדרין פרק מ:
:  כן זומא אומד ״.• אבות פרק ל
 בעשרה מאמרות אבות פרק ה :
:  בש״א כל הניתנין ובמים פרק ר
 בהמה המקשה •• • ׳ חולי[ פרק ל :
 בשלשה מקומות הכהנים שומרים
 ממיל פרק א :
:  בומן שכהן גדול תמיל פרק ז
 בשלשה מקומות הכהגים שומרים
 מלות פרק א:
:  במה דברים אמורים קנים פרק ג
 בהרת עזה ••• ־ נגעים סרק ב :
 בגות כותיים גלה פרק ד :
 בא סימן נלה פרקו:
:  בו ביופ גמנו וגמרו ידים פרק ל

 גדיש שלא אקט תחתיו סאה פיה:
:  גט פשוט • - .• בנא מלא פרק י
. חולין פרק ו : . .  גיד הנשה .
 גופה של בהרת נגעים פרק ו :

ד ה ו  א
 דיני ממונות ״•• סנהדרין סרקא:
 דיג* ממונות(«ה בורר)סנהלריןפ׳ג:
. ובחיס סרק יא: . .  דם חטאת .
. כריתות פרק ה: . .  דם שחיטה .
:  רם הנדה כדה פרק ו

ה ת ו  א
 היה קורא בחורה ברכות סרק ב:
 הרואה מקום שנעשו בו ברכות פיט:

 אות א
 איןעומדין להתפלל ברכותפיה:
 אלו דברים שבי! ב״ש ץב״ה
 ברכות פרק מ :
 אלו דברים שאין להם שיעור
 פאה פרק י* ;
 *)אלו מפםיקץ״--פאה פרק ב:
:  איזהו ערים ״•- כלאים פרק ו
 אין אסור משוט כלאים כלאים פיט ן
!  אין תורמי! ••־• תרומה סרק ג
 אין נותנין רגילה תרומה פרק יא:
:  אוכלין עראי ״•• חלה סרק ג
 **) אנדרוגינוס בכורים פרק ל:
:  א״ר עקיבא •־•• שבת פרק ט
 אלו קשרים ״־• שבת פרק טו:
 אור לארבעה עשר פסחים סרק א :
a אלו עוברין ־־•'• ססתים פרק 
:  אלו דברים בפםח פשחים סרק ו
 אלו הן הממונים שקלים סרק ה :
 אמר להם הטמונה צאו ודאו
 יומא סרק ג :
 אין *דין ביצה סרק ג :
 ארבעה ראשי שנים ליה ס׳א :
 אם אינן מכירין ראש השנה פ׳ב:
 אין דורשין בעריות תגיגה ס״ב :
 ארבעה אתי! •••־ יבמות פרק ג :
 אלמנה לכה! גדול יבמות פרק ו :
 אלו נערות ״••כתובות פרק ג :
 אף על פי כתובות פרק ה:
 אלמנה ניזינית כתובות פרק יא:
:  נדרים סרק ג
:  • נדרס פרק ל

 ארבעה נדרים ..
 אין בין המודד

:  ארוסה ושומרת יבם סוטה פרק ל
 אלו נאמרין בכל לשו! סוטה פ״ז:
 ארבעה אבות נזיקין קמא פרק א:
. מציעא סרק ב : . .  אלו מציאות .
 איזהו נשך • .• • מציעא פרק ה !
 אחד דיני ממונות ננהללין פרק ד :
 ארבע מיתות סנהדרין פיק ו :
 אלו הן הנחנקין סנהדרין סרק יא:
 אלו ה! הגולין מטת פרק ג :
 ארבעה שומרי! הן כנימות פרק ח;
 אלו דברים מקולי ב״ש עדיות פיל:
 אין מעמירין בהמה מיג פיב :
 איזהו מקומן של זבחים !גתים פיה:
:  אלו מנחות נקמצות מנחות פרק ו
:  אלו טרפות .״.־ חולין סרק ג
 אותו ואת בנו מלין סרק ה :
 ערכין פרק ג :
 . מרכין סרק ו :
:  תמורה סרק ג

 אין בערכין
 אין מקדישי!
 אלו קרשים

 ארבעה מחוסרי כפרה כריתות פיב:
 אמרו לו אכלת חלב כריתות פיג:
 אמר להם הממונה בואו והפיסו
 תמיד פרק ג :
 אמר להם הממונה ברכו תמיד פיה:
 אבות הטומאה כלים פרק א :

 ואלו
 במשניות שלפניט גס הרמל׳ם בהקדמתו לסדר ורעים מונה בכורים רק שלנה פרקים וסרק אנדרוגינוס לא מצימ אלא בתיספתא ואס החכם הזה נטה אחר מיש בסוף

 למסי בטריס קשה למה לא קא חשיב באות שי׳ין סרק שט מכמים שהוא לדעת סמ״ג סרק ו לאבות ועיין מיש כשיד נסזף מסכה בטניס מל הגליון
 *) בכוסחא שלפנינו ואלו; **)
 הסמ/ דקא תשיג גם ס' אנדרוגינוס



 מפתחות פרקי המשנה על סדרהאלפא ביתא
: ft יהודה בן בבא עדות '  ד
 ר׳ ישמעאל אומר שלשה אבגיס
 ע״ז סרק ד :
 רבי אומד אבות סיב:"
' ישמעאל אומר העומר  ר
 מנחות פרק י :
 ראשית הגי חולץ סי״א :
 ראוהו אחיו ״*• תמיד פ״ב :
 ר׳ אליעזר אומר עגלה בת שתים
 סרה סרק א :
 ר״א אומר פרת חטאת פרה סיב:
 ר׳ יוסי אומר •••• מקואות פ״ג:
 ר׳ יהושע אומר • !ביס פיל ־

 ^ אות ש
 שלשה שאכלו •״• ברכות סין :
 שלשה ארצות •* • • שביעית פיו:
 שביעית משמטת ״ • • שביעית סיי:
 שתי נשים חלה פיר:
 שמונה שרצים ״ • ־ שבת פייד;
 שואל אדם מחבירי שבתסכ׳ג :
 שלשה עשר שופרות שקלים פיו:
 שבעת ימים קודם יוה״כ יומא ס״א:
 שני שעירי יוה״ב יומא פיו:
 שני דייני גזירות כתומת סייג:
 שלשה מינץ סיר סין :
 שני נזירים כדל ס״ח.

 שור שנגח ז* והי פעמים
 ביק סרק ד :
 שור שנגח את הפרה ביק ס׳מ:
 שנים אוחזי! •״• בימ פ׳א ;
 שבועות שחים שה! ד׳. שבועות פ״א:
 שבועות ב׳ שהן ד/שני. שבועות סינ:
 שבועת העדות ־•״•שבועות סיד :
 שבועתהפקדו! ״• שבימות פיה.
: ft שבועת הדייבץ •״ י שממות 
 שמאי אומר •־•• עדות פ״א:
 שתי מדות ••־׳ מנחות סיפ :
 שתי הלחם מנחות פייא:
 שלוח הקן חולין סייב:
 שום היתומים •־•• ערכין פיו:
 שלשים ושש כריתות כריתות סיא:
 שיעור כלי חרס כליםפיג :
 שלשה תריסי! ״•• כלים מכיל :
 שלש על שלש •••־ כלים סכיח :
 שנים טמאי! אהלות פיא :
 שבעת ימים קורם לשריפת הפרה
:  סרה סרק ג
 שנים שהיו שומרים סרה סיח :
 שלשה עשר דברים נוהרות פ״א :
״ מקואות סיא :  שש מעלות ״
 שמאי אומד נדה ס׳א :
:  שק שהוא מלא פירות מכשידין פ/

 אות ת
 תפלת השחר ־••• כרכות פיד :
 חמיד נשחט •״• פסחים פיה :
 תנור חחלתו ארבעה כלים נדה :
:;ft תנוד שהוא עומד בתוך אהלות 
 תינוקת נדם ס״י:

ת נ  או
 מטל אדם שבת סכיא :
: f i t נושאי! על האנוסה יבמות 
 נערה שנתפתתה כתובות פ״ד :
. נדרים פ״י:  נערה המאורסה •־.
- סנהדרין פיו:  נגמר הדין ״
 נומי הסדין «״« • כלים פכיפ:
 נסר אהלות פי״ב:
־ ידים סיב : ־ י  נטל לידו אחת •

ם ת ו  א
 סאה תרומה טמאה תרומות פיה.
 סוכה שהיא גבוהה סוכה פיא:
 סדר תעגיות כיצד תענית פיב:
 סדר תעגיות אלו תענית סיג :
 ספק אכל חלב • כריתות סיד:
: fx סנדל עמקי כלים 
 סגוס אהלות פטץ :

ת ע  או
 ערוגה כלאים פ׳ג:
 עד אימתי חורשין בשדה האילן
 שביעית פרק א :
 עד אימתי חורשין בשדה הלבן
 שבימית פרק ב :
. עירובין פ׳ב : . .  עושיןפםין .
 ערבי פסחים •••• פסחים פיי :
 עגלה ערופה • סופה פינו :
 עשרה יוחסין קדושי! פיר:
 עקביא 1\ מהללאל אבות פ׳ג :
 עד כמה בכורות פ״ד ־
: ft בכורות - י  על אלו מומין •
 עשרה בתים נגעים פי/ :

ת פ  או
 פירותחוצה לארץ •••• חלהפיב:
 פרת חטאת •>• • ובמים פייל:
 פתחו של היכל •״• מדות פיד :
ל:  פרת החטאת **•• פלה פי

 צלוחית שנפל לתוכה מים
 פרה פרק נן :
 צלוחית שהניחה מגולה סרס פייא:

 אות ק
 קרחת הכרם •••• כלאים פיר:
 קונם יי! כלריס פיח :
 קדשי קדשים &»שחטן בראש
 המזבח זבחים פרק ו :
 קדשי קדשים ששחטן בדתם

 מעילה פרק א
. מפילה פרק ל . .  קדשי המזבח .
 קן סתומה קנים פיב

ר ת ו  , א
 ו* אליעזר אומר האורג שבת פי״ג
 ר׳ אליעזר למילה שכתפייכו
 ד׳ אליעזר רתולין ״•• שבת פיכ
 ראוהו ב״ד ראש השנה פיג
 רב! גמליאל ״•• יבמות פיה

 ר׳ אליעזר אומד סותחי! נדרים פיכו
 ר' חגגיא סג! הנהנים מדות פיב
 ד״י אומד ששה דבריפ מליזס פיה

: ג י  כל היד נרה פ
. מכשירץ פיא : . .  כל משקה .
: y& כל ידות האוכלין סבול יום 
 כל שהוא יד סוקצין פיא :

 אות ל
 לא יאמר אדם לחבידו מעשר שני
 פרק ג :
 לולב הגזול סוכה סיג:
 לולב וערבח סוכה פיר:
 לא יחפור ביב סיב:
 לפני אידיהן עיז פיא:
 לא היו כופתי! ־••• ממיל פיל:

ת מ  או
 מאימתי קורי! את שמע ברכות פיא:
 מי שמתו ברכות סיג:
. פאה סיג : . .  מלבנות התבואה .
 מאימתי כל אדם מותרין פאה פיח:
 מאכילין את העניים דמאי דמאי פ/:
 מאימתי מוציאץ שביעית פיג :
 מעשר שני אין מוכרין מעשר ב׳ פ״א:
 מעשר שני ניתןלאכילה מעשר ב' סיב:
 מפנין שבת סייח :
. שגת פכיד : . .  מי שהחשיך .
: f f t מבוי עירובין 
 מי שהוציאוהו עו״ג עירובין פיל :
 מקום שנהגו •־•• פסחים פיר :
 מי שהיה טמא פסחים פינן :
 מצרפין שקלים פיב:
 מעות שנמצאו ••־• שקלים פיז:
. ביצה סיס: . .  משילין סירות .
 מאימתי מזכירי! • ־ ־ • תענית פ״א:
. מגלה סיא : . .  מגילה נקראת .
 משקץ בית חשלחין מועל קנון פיא:
. מועל קמן פ׳ב : . .  מי שהפך .
 מצות חליצה ־••• יבמות פי״ב :
: ft מציאת האשה .־•• כתובות 
. כתובות פ׳י : . .  מי שהיה נשוי .
 מי שאמד הריני נזיר מגלח
 נדר פרק ג :
 מי שאמר הריני נזיר ושמע
:  נויר פרק ל
: ft מי שקינא לאשתו מנוה 
 משוח מלחמה סופה פית :
 מי שאחזו קורדיקוס נימין פיז :
 מדובה ביק פי! :
 מי שמת כיב סיפ :
 משה קבל תורה ״־• אבותסיא.
• בכורות סי): י  מומין אלו ״
־ בכורות סינן: .  מעשר בהמה ״
 מחט או טבעת כלים סיכן :
 מגדל אהלות פיל :
. נגעים סיא : . .  מראות נגעים .
 מקום שהיד. רשות היחיד
 סהרות פרק ו :
 מעין מקואות פיה :
. מכשירין פיה: . .  מי שטבל .
 משקה טבול יום מטל יום פ׳ב :
• ידים סיא : •י  מי רביעית י

: f t כלל גמל אמרו בשבח שנת 
 כל כתבי הקדש •״• שבת סכו'! :
 כל הכלים נטלין —• שבת סייז:
. מירובץ פיה : . .  כיצד מעברין .
י עירוני[ פיח :  כיצד משתתפי! —
־ עירובי! סיכן: .  כל גגות העיר ״
 כל שעת פסחים פיב:
. פסחיםפיז: . . . . . . . ן י ל צדצו  כי
. שקלים פיח : . .  כל הרוקץ .
. יבמותפ״ב : .  כיצד אשת אחיו ־.
. נדרים פיא: . .  כל כנויי נדרים .
. כדר פ״א: . .  כל כנויי נזירות .
. כזיר ft ־ . .  כהן גדול ונזיד י
 כשם שהמים טדקין סוכןס פיה .
 כל הגט גיפץ סיג:
 כיצד הרגל מועדת •־•• ביק פיב:
. ככסדרץ פיב: . .  כהן גדול דן .
 כל ישראל יש להם חלק
 סנהדרין סרק י :
 כיצד העדים נעשים זוממי!
 מכות סיא .
 כל הנשבעץ •••• שבועות פי! .
 כל המטמאין באהל עדות פיג :
: ג  כל הצלמים פיו פי
 כהן משיח הוריות פיג:
 כל הזבחים שנזבחו זבחים פיא:
 כלהזבהים שקבלו דמן ובחיס ם׳בן

 כל הפפולין זבחים פיג
 בל הזבחים שנתערבו וגלים פית .
• ft בל התדיר מהבית ונחים 
 כל המנחות שנקמצו מכמות סיא •
 כל חמנחות באות מגמות פיה :
. מנחות סינן: . . ר.  כל קדמות צבו

ft כסוי הדס חולין 
 כל הבשר חולין פיח:
 כל פסולי המוקדשין בכורות פיה :
. תמורה סיה: . .  כיצד מערימים .
: ft כל האסורין ממורה 
 כל העזרה מדות פיה:
 כלי עץ בלים פ״ב :
 כלי מתכוח םשוטיהן בלים פ״א :
 כלי מתכות כמה הוא כלים פייל :
. כלים סכרו: . .  בלי עץ אחר .
: fv& כלים . . .  כל כלי עץ .
: i t כל כלי בעלי בתים כלים 
 כל הבלים יש לומ כלים פכים :
: V* כלי זכוכית כלים 
 כל המטמאין באהל אהלות סיג:
 כוורת אהלות פיע:
. אהלות פע׳ז : . .  כל המטלטלין .
. אהלותפי״מ: . .  כיצד בוצרין .
 כל ספק נגעים ...-נגעים פיה :
. נגעים פייא : . .  כל הבגדים .
 כל הבתים עעיס םייב:
. נגפים פייל : . .  כיצד מטהרין .
: י ׳  כל הראוי פיה פ
: n ה מקואות  כל המעורב למ̂ר
: ft בל יחת הכלים״ • מקואות 

. מידם פיג : . .  ואלו מותרץ .
 ואלו נדרים »•»- נלריס פייא :
 ואלו הן הנשרפים סנהדרין פיכן :
 ואלו ה! הלוקין •״• מטה פיג :
: ft ולד חטאת ממולה 
. מעילםפ/ : . .  ולד חטאת אחר .

ת ז  או
 זיתים מאימתי מקכלין נוהרות פינו:

״ מכשירין פ״5  זיעת בתים ״
 זיתים שכבשן בטדפיהן סיב •

ה ת ו  , א
 חמשת לא יתדומו מרומה פיא
 חמשה דברים »•־ חלה סיא

• שבת פכיב • י י  חביח שנשברה י
 חלון פיתני! פיו :
 חומר בקדש חגיגה סיג:
 חמש עשרה נשים יבמות פיא :
 חדש שנשא פקחת יבמות פייר:
 חזקת הבתים גיג פיג:
 חטאת העוף שעשאה זנחים פי!:
 חטאת העוף טועלין כה מעילה סיב:

 חטאת העוף נעשית קנים פ״א
 חמשה שמלאו ״•י• פרה פי!

 . אות ט
־ יומא פיל :  טרף בקלפי ״
 טבול יום זבחים פי״ב :
 טבעת אדם כלים פייב :

י ת ו  א
 יש מביאין בכורים ב*רים סיא :
•״ שנת פ״א :  יציאות השבת •י
 מס הכפורים יומא פיח :
 יו״ט שחל להיות ע״ש בי5ה פיב:

 יו״ט של ר״ה ••״ ליס סיד
 יש מותרות ••״. יבמות פינו :
 יש בוחלין ביב פיח :
 ידיעות הטומאה -״־ שבועות פיב:
: r f t יש בכור בכורות 
 יש בערכין •#.. מרכין ס/ :
 יש בקרבנות המולה סיג :
 יש בקדשי מזבח חמורה פיו:
 יש מביאין את הטומאה אהלותפיח:
. ממיס פיל : . . . ן  יש בשיער לב
: ft יש מעלי! מקואות 
: eft יוצא דופן •••• ••-י נדה 
 יש צריכין עוקצץ סיג :

ת כ  או
: ft בלכוח . . .  בי«ד מברכי! .
: ft כל זית שיש לו שם פאה 
: ג  בל סאה כלאים סי
. כלאים פיה : . .  בדם שתרב .
.. כלאים פיח :  בלאי הכרס ־.
 כלל גדול אמרו בשביעית כל
: ו  שהוא מאכל אדם שביעית פי
 כלל גחל אמרו בשביעית כל
 המיותר למאכל אדם שביעית פיח:
: fft בלל אמרו במעשרות מעשרות 
. מעסר שני פים : . .  כרם רבעי .
. נכורים פיג: ״  ניצד מפוישין .
 כירח שבת פיג :



 הקדמה לרבינו משה בר םיימון־דל טםדר זרעים א
 Wipffl חכמים ועמדו על עמדכם. כי ובד טוב אזבדכס. לבו בנים שמעו לי יראת ה׳ אלמדכם. שמעו שמוע אלי ואכלו טוב, ותהיה נפשכם כגן דמוב. מי האיש החמץ
 חיים אוהב ימים לראות טוב. אשר לא העלה עליו א] מלך גדול ולא שחח תחתיו ולא 5] השיחור! משיאיו ולא היה ממשרתיו. וישם על לבו אשר לא יתגאל במת
 בג המלך וביין משתיו. יסוד הגה אל טבחי אשר טבחתי. ואל ייגי אשר נסכתי, ואל שולחני אשר ערכתי. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין סםכתי. והנה בו מכל פרי מגדים חדשים
 גם ישנים. ויין הדקח עסיס הרמוגים. דובב שפת־ ישנים. 1הוא תרומת ייני. וראשית כל דגני. מרשתי ובן גרני, דיני מבוע קרן בן שמן. ולחמו לחם אבירים כל אוכליו
 חלק ושמן. וטעמו כטעם לשד השמן. אבלו משמנים ושתו ממתקים בני. אכלו רעים שתו ושברו נבוני. זה השלחן אשר לפני אדני. והוא פירוש המשנה אשד שננו אבותיכם.
 ובאור הגדרות אשר נדרו הרועים מנהלי עלחיכם. ועקרי היסודות אשר המה יסודותיכם. והטנהגות והגדרות והתקנות אשר תקנו בעלי גבורותיכם, מן היום אשר צוה ה' והלאח
 לדורותיכם : והנה הוא כמגדל דוד עומד על תליו. אלף הנ־גן תלוי עליו. עם כל בלי מלחמות הגמדים. כל שלטי הגבורים . אני משה בן מיימון הספרדי בניתייע. ומים
 התלמוד משיתיהו. ומספיד דתוםפחא יסדחיהו. ובסוך ספרא רבצתיהו. ומזהב ספרי טחתיהו, ובדברי הגאונים סמכתיהו, ובכסף הצרוף זקקתיהו, ובמעבה לבי יצקתיהו. וחנה
 הוא ככרם חמד ונטע שעשועים בטעתיהו. ויומי ולילי נצרהיהו. ולרגעים השקיתיהו, עד אשר נצניו גמלו. ואשכלותיו בשל״. וכל הסמדר פחח, וכל עץ בו'פורח. והדודאים
 נחגו ריח. פחחחי אח שעריו 1לא נעלתיהו • ויומם ולילה לא סגרתיהו. ולכל ישר ונבר שמטחיהו. ומנחה אל התלמידים שלחתיהו, והנני אפרתיהו. על כל אשר טלי)

 מעתיק. ליושבים לפני ה׳ יהיה לאכול לשבעה ולמכסה עתיק ו

 הר סיני שהתודה נדרשת בהם. ובאותם הדינים שהוציאו יש דברים שלא
 נפלה בהן מחלוקת אבל הסכימו עליהם ויש מהס פה שנפלה בו כחלוקת בין
 שתי דעות זה אומר בכה וזה אומר בכה וזה סובר סברא ונתחזקה לדעתו
 ודה סובר סברא ונתחזקה לדעתו כי מתת ההיקש שעל דרך התוכחה יקרה
 בםברותיהם המקרה הזה ונשחיתה נופלת המחלוקת היו הולכים אחרי הרוב
 כמו שנאמר אהרי רבים להטות (שמות כג): ,

 לףןז שהנבואה אינה מועלה בפירושי התורה ובהוצאת ענפי המצות בשלש
 עשרה מדות אבל«מה שיעשה יהושע ופנחס בענין העיון והסברא הוא
 שיעשה רבינא ורב אשי. אבל יתרון הנביא ופעלו במצוה אם תשאל עליו הוא
 חי נפשי מן העיקרים מנחלים העצומים שעליו משען הדת ויסירה. ואני רואה
 שזה המקום ראוי לבאר בו העיקר הוה. ואי אפשר אלא אחרי אשר נחלק
 טענת התיחש הנביאים לנבואה ובמה תצדק הנבואה שור. כמו כן עינן
 גדול. וכבר שנו בו כל המון האדם גס מתי מספר מידועיהם שהם מדמים
 בנפשם שהנבואז־. לא תתקיים לכל המתיתש אליה עד עשוהו אות מפלא
ת כמו שעשה אליהו זכור לטוב נ  כגון אות מאותות משה רבעו ז״ל וישגה מ
 בהחיותו בן האשה האלמנה (מלכים א יז) או כמו שנודע לכל אדם מאותות
 אלישע עליו השלום. וזה אינו עיקר אמת שכל מה שעשו אליהו ואלישע
 וזולתם מהנביאים מהאותות לא עשאום כדי לקיים נבואתם שהנבואה כבר
 נתקיימה להם קודם לכך. אבל עשו האותות ההם לצרכיהם ולרוב קרבתם
 אל הקב״ה השלים חפצם כמו שהבטיח הצדיקים ותנזר אומר וקם לך(איוב כי)
 אבל התקיים הנבואה במה שנספר בדבר שהחלונו לדבר בו. ואומר בתהלה
 שעיקר דתנו בעמן הנבואה על מה שאומד. והוא ^הכתיתשים לנבואה
 נחלקים בתחלה לשני חלקים מתנבא בשש עבודת כוכבים או מתנבא בשפ.

 ונבואת עבודת־ כוכבים תחלק לשני חלקים:
 החלל) הראשון שיקום נביא ויאפר כוכב פלוני נתן עלי רוחו ואמר לי
 1 1 עמד אותי בכך או קרא אלי בכך ואענך. וכן אם יכךא

 בני איש לעבוד לבעל או לדמות מן הדמותים ויאמר(הדמות) הודיעני בכך
 והניד לי כך וצוד. עלי לצוות בעבודתו על ענין פלוני. כמו שהיו עושין נביאי

 הבעל ונביאי האשרה (מלבים א יח);
 וההלמ השני שיאמר היה אלי דבר השם לעבוד הבעל הפלוני אולהודיד
 ׳ כת י] מלאכת השמים הפלוני לענין פלוני. ויגיד להס ענין
 מעניני העבודות והפעלים שעושים אותם עובדי העבודה ההיא כמו שנתיסד
 אצלנו בתורה. וגס זה מתנבא בשם עבודת כוכבים שוד, השם כולל מי שיאמר
 שהיא בעצמה צותה לעבוד אותה. או מי שיאמר שהקבי׳ה צוד, לעבוד שוס
 דבר מהם. וכשנשמע פן המתיחש בנבואה אחת משני הדעות האלה והעירו
 עליו עדים כפי שנאמר בתורה דינו שיחת בחנק. כמו שאמר הקב״ה(לברים ע)
 והנביא ההוא או הולם דחלום ההוא יומת. ואין לנו להביט להתיחםו לנבואה
 ולא נבקש ממנו אות ואילו יעשה p האותות והמופתים לקיים לו הנבואה מה
 שלא שמענו מופלאים מהם יהנק. ואין להביט לאותותיו שטעם קיום האותות
 ההם הוא שאמד הכתוב(שש) כי כנסה ה׳ אלהיכם אתכם. ועוד השכל הכבזיב
 עדותו יותר נאמן מעד העין שהוא רואה אותותיו שכנר נתבאר במופת אצל
 בעלי השכל שאין לכבד ולעבוד זולתי האחד הממציא כל הנמצאים והמתאהד

 במכלל השלמות.והמתנבא בשם יחלק גם כן לשני הלקים:
 ההלמ הראשון שיתנבא בשם האל ויקרא ההמון להאמין בו ויצוה על
 י 1 עבודתו ויאמד שהקב׳יה הוסיף במצות מצוה או גרע
 מצוה מכלל המצות שאקש אותם ספר התורה. ואין הפרש בין שיוסיף ויגרע
 על הפסוק ובין שיוסיף ויגרע על הפירוש המקובל. וענין שיוסיף או יגרע מן
 הכתוב כגון שיאמר שהקב״ה אמר אלי כי הערלה היא שתי שנים ואחר שתי
 שנים מותר לאכול הפירות הנטועות. או שיאמר הקב״ה אמד אלי שהערלה
 אסור לאכול אותה ד שנים חלף מה שאמר הקב׳יה(ויקרא ימ) שלש שנים יהיה
 לכם ערלים וכדומה לו. או ישנה בקבלה כלום ואפילו יסייענו פשט הכתוב,
 כגון שיאמר שזה האמור בתורה(לברים כה) וקצותה את כפה הוא כריתת יד
 באמת ואינו קנס המבייש כמו שבא בקבלה ויסמוך הדבר ההוא לנבואה ויאפר
 שהקב״ה אמר לי שוו המצוד, שאמר וקצותה את כפה הוא כפשוטו נם זה יהת

ן כי כל מצוה שנתן הקב״ה למשה רבינו ע״ה נתנה לו בפירושה. היה  ח
 אומר לו המצוה ואחר כך אומר לו פירושה וענינה. וכל מה שהוא כולל
 ספר התורה. וענין למודו לישראל היה כפי שאומר (עירובין ס״ה לף נד:) היה
 משה נכנס באהלו ונכנס אליו בתהלה אהרן ומשה היה אומד לו המצור,
 הנתונה לו פעם אהת ולימדהו פירושה ויסתלק אהרן ויהזור לימין משה
 רבינו ונכנסו אחריו אלעזר ואיתמר בניו והיה משד, אומר להם מה שאמר
 לאהרן ויסתלקו וישב האהר לשמאל משה רבינו והשני לימק אהרן ואחרי
 כן יבאו שבעים זקנים וילמדם משה כמו שלמד לאהרן ובניו ואחרי כן יבאו
 ההמון וכל מבקש ה׳ וישם לפניהם המצוה ההיא עד ישמעו הכל מפיו. נמצא
 אהרן שומע המצוה ההיא (מפי משה) ד׳ פעמים ובניו ג׳ פעמים והזקנים
 שני פעמים ושאר העם פעם אחת. ויסתלק משה וחזר אהרן לפרש המצוה
 ההיא אשר למד ששמע מפי משה ד׳ פעמים כמו שאמרנו על כל הנמצאים
 ויסתלק אהרן מאתם אחרי ששמעו המצוד, בניו ד׳ פעמים ג׳ מפי משה ואחד
 מפ; אחרן. וחוזרין אלעזר ואיתמר אחרי שגסתלק אהרן ללמד המצוד, ההיא
 לכל העם הנמצאים ונסתלקו מללמד. ונמצאו שבעים הזקנים שומעים המצוד,
 ארבעה פעמים שתים מפי משה ואחת מפי אהרן ואחת מפי אלעזר ואיתמר.
 וחוזרים הזקנים גם הם אחר כן להורות המצוד, להמון פי׳א נמצאו כל הקהל
 שומעים המצוה ההיא ארבעה פעמים פעם מפי משה ופעם מפי אהרן ושלישית
 מפי בניו ורביעית מפי הזקנים. ואחר (כן) היו כל העם הולכים ללמד איש
 לאחיו מה ששמעו מפי משה וכותבים המצור, ההיא במגלות וישוטטו השרים
 על כל ישראל ללמוד ולהגות עד שידעו בגרסא המצור, ההיא וירגילו לקרותה
 ואחייב ילמדום פירושי המצוד, ההיא הנתונה מאת השם. והפירוש ההוא
 היה כולל ענינים והיו כותבים המצוה ולומדים על פה הקבלה. וכן אמרו
ל בברייתא(בת״כ) וידבר ה׳ אל משה בהר סיני מה תלמוד לומר ;  רבותינו ז/
 בהר סיני והלא כל התורה כולה נאמרה מסיני. אלא לומד לך מה שמטה
 נאמרה בכלליה וכפרטיה ודקדוקיה מסיני אף כל המצות נאמרו כלליהן
 ופרטיהן ודקדוקיהן מסיני. והנה לך משל שהקב״ה אמר למשה בסכות תשבו
 שבעת ימים(ויקרא כג) אחר כן הודיע שהסוכה הזאת חובה על הזכרים לא
 על הנקבות ושאין החולים חייבין בה ולא הולכי דרך. ושלא יהיה םכוכה
 אלא בצמח הארץ ולא יםככנה בצמר ולא במשי ולא בכלים אפילו מאשר
 תצמח הארץ. כגון הכסתות והכרים והבגדים. והודיע שהאכילה ותשתית
 והשינה בה בל שבעה חובה. ושלא יהיה בחללה פחות משבעה טפחים
 אורך על שבעה טפחים רוחב. ושלא יהיה גובה הסוכה פחות מעשרה
 טפהים. וכאשר בא הנביא עי׳ה נתנה לו המצוד, הזאת ופירושה וכן השש
. ה  מאות ושלש עשרה מצות הם ופירושם. המצות בכתב והפירוש על פ
 ויהי בארבעים שנת בעשתי עשר חדש בריית שבט הקהיל את העם ואמר
 להם הגיע זמן מותי ואם יש בכם מי ששמע הלכה ושבחה יבא וישאלני
 ואבאר אותה וכל מי שנסתפקה עליו שאלה יבא ואפרשנה לו כמו שנאמד
 (לבדם א) הואיל משה באר את התורה הזאת לאמד. וכן אמרו חכמים
 בספרי (פ׳ לברים) כל ששכח הלכה אחת יבא וישנה וכל שיש לו לפרש
 יבא ויפרש. ולקתו מפיו ברור ההלכות ולמדו הפרושים כל הזמן ההוא שהוא
 מר״ח שבט עד שבעה באדר. וכשהיה לפני מותו החל לכתוב התורה
 בספרים וכתב י״ג ספרי תורה גוילים כולם מבי״ת בראשית עד למ״ד לעיני
ל ישראל(ב״ב ס״קלף סו) נ] ונתן ספר לכל שבט ושבט להתנהג בו וללכת  נ
 בחוקותיו והספר הי׳׳ג גתנו ללוים ואמר להם לקוח את ספר התורה הזה
 (לגרים לא). אח׳יכ עלה אל ההר בחצי היוס השביעי(שפרי פ׳האזינו) לחדש
 אחר (מגילה דף ינ:) כפי אשר דקדקה הקבלה. והיה הפקרה ההוא אשר קרת
 מות בעינינו בשביל שהסרנו ופקדנו אותו וחיים לו לכבוד המעלה שעלה אליה
 וכן אמרו ע״ה (סוסה לף ינ:) משה רבינו לא כת אלא עלה ומשמש במרום
 והדברים באלו העניניס ארוכים מאד ואין זה מקומם. וכאשר מת ע״ה אחר
 שהנחיל ליהושע מה שנאצל עליו מן הפירוש והרובים והתבונן בו יהושע
 ואנשי דורו. וכל מה שקבל ממשה הוא או אחד מן הזקנים אין לדבר עליו
 ולא נפלה בו מחלוקת. למי שלא שמע בו פירוש מפי הנביא ע״ה מן הענינים
 המשתרגים מהם הוציא דינם בסברות במדות השלש עשרה הנתונות על

 א] נ״ל עול מלן(ב׳ח). וזה סיצה׳ל וכמו שדרשו רזיל על הכתוב ונא עליה מנך גלול(קהלת ס'«r־) . כ] גלפוה״מ השיאוהו וכיס נד״ו. ג] לפניני ליתא. לי״נ. ל] בלסזהימ מלכת. בחנק
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 בכוכבים מודיעים לחדשים וגר ואמרו רבותינו מאשר ולא כל אשד ואין מועדי
 הנביאים והבטחתם כן אבל יצדק הכל עד מלה אחרונח ולא יפול דבר מדבריהם
 לא קטן ולא גדול כל ימי עולם בכל אשר ידבר בו בשם האל. ועל כן כשישוב
 ריקם דבר מדבריו נדע שקרו. והוא מה שאמר(מ״ב י) כי לא יפול מדבר ה׳
 ארצה. ולענין זה רמז ירמיר1 בחולמים שיצדקו במראיתם שהיו מודיעים מה
 שיראו להם החלומות על דרך הנבואה והיח מוכיחם ומשחית טענותם באמדו
) הנביא אשר אתו חלום יםפר חלום ואשר דברי אתו ידבר דברי אמת  (ירמיה מ
 מה לתבן את הבר נאם זד, ופירשו החכמים הענין הזה שהנבואה היא ברורה
ק  ואין בה תערובת מן הכזב כמו הבר המבורר מן התבן. והחלומות וכיוצא ב
 מן הידעונים רובם כזב כתבן שיש בו גרגירי הטה/ ואמרו(ברכות לף כה)
 כשם שאי אפשר לבר בלא תבן כך אי אפשר לחלום בלא דברים בטלים,
 ונשאר בכאן פרק גדול ראוי לנו לבארו. והוא שהנביא כשיתנבא בצרות
 ומאורעות לעם שהם חייבים כגון שיזהירם ברעב או חרב או שתהפך ארצם
 או ירדו עליהם אבני אלגביש וכדומה לו ואחר כן לא יתקיים דבר מן הענין
 [ההוא] ותחמו מן השמים ועמדו כל עניגיהס בשלום ובשלוה. לא יודע בו כזב
 הנביא ואין ראוי לוכד שהוא נביא שקר ושיהיה חייב מיתה מפני שהקב״ה ניחם
 על הרעה ואפשר שעשו תשובת ופרו מנאצותס או יאחר נמולס הקב״ה
 בחמלתו והאריך אפו להם עד זמן אהד כמו שעשה לאהאב באמרו ע״י אליהו
 (מצנים א בא) לא אביא הרעה בימיו בימי בנו אביא הרעה. או ירחם עליהם
 למען זכיות שקדמו להם, ולא אמו־ על דבר כזה לא יהיה הדבר ולא יבוא. אבל
 אם הבטיח בבשורות טובות שיתחדשו לזמן קצוב ויאמר בשנה זו יהיה השקט
 ושלוה והיו בה מלתמוה או יאמר שנה זו תהיה גשומה וברוכה ויהיה בה רעב
 ובצורת וכדומה לו. נדע שהוא נביא שקר והתקיים ביטול טענתו ושקרו. ועל
 זה אמר הכתוב(מריס יח) בזדון דברו הנביא לא תגור ממנו. ר״ל אליפהידך
 ואל יבהילך מלהרוג אותו אמונתו וישרו וחכמתו אהרי אשר מלאו לבו להעיד
 דבר גדול בזה ודיר סרה על השם יתברך. שהקב״ה כשיבטיח אומה בבשורות
 טובות על ידי נביא אי אפשר שלא יעשם כדי שתתקיים נבואתו לבני אדם והוא
 מה שאמרו ע״ה(ברכות לף ז) כל דבר שיצא מפי הקב״ה לטובה אפיי על תנאי
. אבל ענין פחד יעקב אחר שהבטיחו הקב״ה בבשורות טובות  אינו חוור בו
 כמו שנאמר(בראשית כח) והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך והיה מפחד
 פן ימות כמו שנאמר (שם 3ב) ויירא יעקב מאד וייצר לו אמדו הכמים ז*ל בענין
 ההוא שהיה מפחד מעון שמא יהיה גורם לו מיתה והוא מה שאמרו(ברכות דף ד)
 קםבר שמא יגרום החטא. יורה זה שהקב״ה יבטית בטובה ויגברו העונות ולא
 יתקיים הטוב ההוא ויש לרעת שעני[ זה אינו אלא בין הקי״ה ובין הנביא.
 אבל כשיאמר הקנייה לנביא להבטיח בני אדם בבשורה טובה במאמר מוחלט
 בלא תנאי ואחר נן לא יתקיים הטוב ההוא זה בטל ואי אפשר לרדות. בשביל
 שלא יהיה נשאר לנו מקום לקיים בו אמוגת הנבואה והקב״ד. נתן לנו בתורתו
ל הזה רמו ירמיהו ת  עיקר שהנביא נבחן נשיאמנו הבטחותיו. ואל העיקר ת
 במחלקתו עם חנניה בן עזור. מפני שירמיהו היה מתנבא לרעה ולמות ואומד
 שנבוכדנצר יגבר ויצליח ויחריב בית המקדש וחנניה בן עזור היה מתנבא
 לטובה ולשוב כלי בית ה׳ לירושלים המובאים בבלה ואמר לו ירמיהו כשנתוכח
 עמו על דרך העקרים השמורים שאם לא תתקיים נבואתו ולא יגברנבוכדנצר
 וישובו כלי בית ה׳ כמו שאתה אומר אין זה הדבר מכחיש לגבואתי אולי הקב״ה
 ירחם עלינם אבל אם לא יתקיים דבריך ולא ישובו כלי בית ה׳ בזה יתברר
 שנבואתך שקר ולא תתקיים לך נבואה ער יתקיימו המועדים הטובים שהבטחת
 בהם. והוא מה שאמר (ירמיה פח) אך שמע נא הדבר הזה אשר אנכי דובר
 באזניך ובאזני כל העם הנביאים אשר היו לפני ולפנןך מן העולם וינבאו אל
 ארצות רבות ועל ממלכות גדולות למלחמה ולרעה ולדבר הנביא אשר ינבא
א יורע הנביא אשר שלחו ה׳ באמת. ר״ל בדבר הוה י ב  לשלום בבא דבר ת
 שהנביאים ההם המתנבאים לטוב ולרע לא נוכל לרעה פנל הדברים שהתנבאו
 לרע אם צדקו בעדותם או כזבו. אבל יודע אמונת דבריהם כשיבטיחו בטובה
 ותתקיים. וכשתתקיים נבואת הנביא ע״פ אשר יםדנו ויצא לו שם כמו שמואל
 ואליהו וזולתם יש לנביא ההוא יכולת לעשות בתורה דבר שלא יוכל כד בשר
 זולתו לעשותו. והוא מה שאני אומר כשיצוה לבטל איזו מצוה מכל המצת
 ממצות עשה או יצוה להתיר דבר אסור ממצות לא תעשה לפי שעה חובה עלינו
 לשמוע לדברו ולעשות מצותו וכל העובר עליו חייב מיתה בידי שמים חוץ
 מעבודת כוכבים וזה מפורש לחכמים בתלמוד והוא מה שאמדו(סנהדרין לף צ)
 בכל אם יאמר לך נביא^בור על דברי תורה שמע לו חוץ מעבודת כוכבים אבל
 אם על תנאי של* יעמוד הדבר ההוא לעד ולא שיאמר כי הקב״ה צוה לבטי1
 המצוה ההוא כל ימי עולם אבל יצוד. לבטל המצוה לסבה לצורך שעה. והגי יא
 בעצמו נשישאלהו בצוותו לעבור על מצוד. מכל המצות אשר צוה ה׳ אותנו על
 ידי משה תהיה תשובתו שביטול זו המצוה אינו קיים אבל ראוי לעשותה עתה
 בלבד לפי שעה כגון מה שיעשו ב״ד בהוראת שעד.. וכמו שעשה אליהו בהי
 הכרמל(מלכים א יח) שהקריב עולה בתוץ וירושלים עומדת ובה בית המקדש

 אל האר! טרם מלאת שנעים שנה או שציל לאדן מצרים (ימיה מב מי). כנוי
 , ד] כדק זיוליעונו לברים נאמנים מהעתים כמו.

 בחנק שהוא נביא שקר והוא םומך אל הקי״ה מה שלא אמר לו. ואין להביט נם
 בזה לאות ולמופת שהרי הנביא אשר א] הלאה כל מתי העולם באותותיו והכניס
 בלבבנו להצדיקו ולהאמין בו כמו שאמר הכתוב(שמות יש) ונס בך יאמינו לעולם
א הגיד לנו'בשם הקב׳׳ה שלא תבא מאת הנורא הורה אהדת מלבד זאת  ת
 והוא מה שאמר(דכריס ל) לא בשמים היא» ואמר בפיך ובלבבך לעשותו. וענק
 בפיך המצוד, הידוע על פה. ועגין בלבבך הסירות שהוציאו בעיון שהוא מכלל
. והזהירנו גם נן מלהוסיף בם ולגרוע מהם כמו שנא׳  הנחות הנמשכות אל הלב
) לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו. ועל נן אמרו ע״ה(מגילה לף ב:) אין  (שם ע
 נביא רשאי לחדש דבר מעתה. ואחר שידענו שטענתו טענת־שקר על הקב״ה
 וסמך לו מת שלא דבר לו נתחייב להורגו נמו שאמר הנתוב (דברים עז)

 ותביא אשר מיד לגד ומת הנביא ההוא:
א נגון שיקרא לבני אדם לעבוד את השם ויצוה י ב  והלולמ השני בענין ת
 י על מצותל ויזהיר לשמור התורה בלי תוספת ומגרעת נמו
 שאמר הנביא מסיים הנביאים(מלאכי ג) זכרו תורת משה עבדי ויבטיח למי
 שיעשנה בגמולות טובות ויזהיר לכל העובר עליה בעונש כמו שעשה ישעיה
 ירכיה יחזקאל וזולתם ויצור, בצווים ויאסור איסורים בדבר שאינו מן התורה
 כגון שיאמר הלחםו על עיר פלונית או עם אומה פלונית עתה כמו שצוה שמואל
. או ימנע מלהרוג כמו שמנע אלישע ליהורם (  לשאול להלחם בעמלק(שמואל א סו
 מהרוג חיל ארם הנכנס לשומרון כפי הענין הנודע(מלכים ב ו) וכמו שמנע ישעיה
 מלהביא המים מבית לתומה וכמו שמנע ירמיהו את ישראל מללכת 0 לארץ
 ישראל. וכדומה לעני; זה. ובשביל זה כשיטעון הנביא טענת נבואה ולא יסמוך
 אותה לעבודת כוכבים ולא יוסיף בתורה ולא ינרע ממנה אבל יאמר דברים
 אחרים כמו שספרנו נצטרך או לבחון אותו כדי שיתבאר לנו עדותו שכל מי
 שנתקיימה עדות גבואתו ראוי לעשות כל מה שיצלה מדבר קטן ועד גדול. וכל
 העובר על צווי מצורו חייב מיתה בידי שמיס כמו שאמר הקב״ה במי שעובר
 על צווי הנביא(דברים יח) אנכי אדרוש מעמו. ואם לא התקיים עדותו יומת
. וקיום עדות הנביא יהיה כפי שאגיד. כשיתיהש אדם לנבואה כמו ק ת  ב
ן לה כגון שיהיה מאנשי החכמה והאמונה והנזירות והשכל  שבארנו ויהיה תו
 ונועם הפדות כאשר העיקר אצלנו שאין הנבואה שורה אלא על חכם נבור
 ועשיר(שבת דף צב.) ויתרונות רבות בזה הענק אי אפשר לכנוס אותם יחד
 והדיור בהם ודראיה על כל אחת מהם בפסוקים מספרי התורה ובדברי נביאים
 ויצטרך לענין הזה ספר בפני עצמו ואולי השם יסייענו עליו עם מה שראוי
 להתחבר לענין ההוא. ובהיות המתנבא הגון לנבואה כפי מה שראוי נאמר לו
 הבטיחנו במועדים יעודים והנד לנו דברים מאשר למדך הקב״ה ויגיד ויבטיח
 ואם יתקיימו יעודיו כולם אז נדע שכל נבואתו אמח. ואם ישקר בד, או נפל אחד
 מדבריו ואפי׳ דבר קטן נדע שהוא נביא שקר. וזה כתוב בתורה בענין הבחינה
 הזאת(שם) וכי תאמר בלבבך איכה נדע [את] הדבר אשר לא דברו ה׳ אשר
 ידבר הנביא בשם ה׳ ולא יהיה הדבר ולא יבוא. וכשיצדק לנו בהבטחה אחת
 או בשתים אין לנו להאמין בו ולומר שנבואתו אמת אבל יהיה ענינו תלוי עד
 ירבו פופתיו האפתים בכל אשר ידבר בשם ה׳ פעם אחר פעם ועל כן [אמר]
 בענין שמואל כשנתפרסם ונתברר כי כל מה שידבר בא יבא [כמו שנאמר]
 (שמואל א ג) וידע כל ישראל וטי כי נאמן שמואל לנביא לה׳. ולא היה מתחדש
 אצלם דבר שלא היו שואלים עליו ג] לנביאים בכל עניניהם ולולי זה לא בא
 שאול לשמואל(שם ס) בעד אבירה שאבדה ממנו בהתחלת ענינו. ואין ספק
 שהדבר כך. כי הקב״ה הקים לנו נביאים חלף הוברי שמים והמעוננים והקוסמים
 נדי שנשאלם בכללים ובפרטים ז] ויודיעוגו בכל הדברים הנאמנים מהאל כמו
 שינית הקוסמים ההם דברים שאפשר שיתקיימו ואפשר שלא יתקיימו כמו שנאי
 (לברים יח) כי הגוים [האלה] אשר אתה יורש ונו׳ נביא מקרבך מאחיך כמוני
 וגר. ובשביל ענינים אלו היו קוראים שם הנביא רואה כי היה רואה העתידות
 הודם היותם נמו שאמד (שמואל א ס) כי לנביא היום יקרא לפנים הרואה ופן
 *חשוב חושב ויאמר אם בקיום הודעת החדמויס והעתידות תתקיים הנבואה
 לטוען אותה הגה בל הקוסמים והוברי שמים ובעלי הנחות הנפשיות יכולין לטעון
ל היום מגידים מה שעתיד להיות.  מענת נבואה שאנו רואים אותם עין בעין נ
 ווה הי נפשי פרק גדול וראוי לבאר אותו נדי שיתבאר ההפרש בין דברי
 המתנבא בשם אלהים ודברי בעלי הנחות. ואני אומר שהקוסמים והוברי שמיס
 ואישי החבורה ההיא יגידו העתידות ההזיות אבל יצדק קצתם וישקר קצתם
 בהנרה ווה הדבר אנו רואים [אותו] תמיד ויסכימו עליו ג״כ אנשי המלאכה ההיא
 ואותותם לא יגכרו. אבל יתרון כל איש מהם על הבירו בהיות נל שקרי איש
 אחד פחות משקרי זולתו אך שיצדקו בכל דקדוקי העתידות זה אי אפשר להיות,
 ובעלי הנחות האלו לא יכנו נפשם ולא יתהללו שיצדקו בכל הלקי הדברים אבל
 אומרים שואת השגה יהיה בצורת ושלא יד- גשם נלל ונמצא שיהיה בה נשם
 מעט. או יאמר שמהר ירד גשם ונמצא שית־ ליום שלישי ובדומה לו וזה הדבר
 יקרה לו נשיהיה בקי מאד מן הידועים בשם אשר דברו עליהם בספרים ווה
 עגין דברי ישעיהו לבבל(ישעיה מז) יעמח נא ויושיעוך הוברי שמים החוזים
 א] כד״ת הראה כל אנשי העילה אותותיו. 5] במו שנוכר ירמיה כינו שהוא מנע אותם לבוא
 ג] כד״ח לנביא ולול• היה מנהגם לשאול לנביאים בכל עניניסם צא בא שאול לשאול לשמואל



 הקדמה להרנוב״ם מסדר זרעים
 בהם. עד הגיע הזמן לאנשי כנםת הגדולה והם חגי זכריה ומלאכי ודניאל וחנניה
 מישאל ועזריה ועזרא הסופר ונחמיה בן חכליה ומרדכי וורובנל בן שאלתיאל
 ונלוו לאלה הנביאים השלמת.מאה ועשרים זקן פן החרש והמסגר ודומיהם
 והתבוננו גם הם כאשר עשו הקודמים להם וגזרו גזירות והתקינו תקנות והאחרון
 מן החבורה הטהורה ההיא הוא ראשית החכמים הנזכרים במשנה והוא שמעון
 הצדיק והיה כהן גדול בדור ההוא. וכאשר הגיע הזמן אחריהם אל רבינו הקדוש
 ע״ה והיה יחיד דורו ואחד בזמנו איש שנמצאו בו כל החמודות והמרות הטובות
 עד שזכה בהם אצל אנשי דורו לקרותו רבינו הקדוש ושמו יהודה. וחיה בחכמה
 ובמעלה בתכליתם כמו שאמרו(;ימין לף נט.) מימת משה רבינו ועד רבי לא
 ראינו תורה וגדולה במקום אהד. והיד. בתכלית החסידות והענוה והרהקת
 התענוגים כמו שאמרו גם כן(סימה לף מכן:) משמת רבי בטלה ענוה ויראת חטא
 והיה צה לשו; ומופלג מכל האדם בלשון הקדש עד שהחכמים ע״ה היו לומדים
 פירוש מה שנשתבש עליהם מאותות המקרא מדברי עבדיו ומשרתיו וזח
 מפורסם בתלמוד (בר״ה דף נו.) והיה לו מן העושר וההון ורחב היכולת מה
 שנאמר בו אהורייריה דרבי הוה עתיר 6\ שבור מלכא(ב״מ דף פז,) וכן הרחיב
 הוא על אנשי החכמה ומבקשיה ורבץ תורה בישראל ואסף ההלכות ודברי
 החכמים והמחלוקות המקובלות מימות משה רבינו עד ימותיו. והיה הוא בעצמו
 מן •המקילים שהוא קבל משמעון אביו. ושמעון מגמליאל אביוא]. והוא
 משמעון. והוא מהלל. והוא משמעיה ואיטליון רבותיו. והם מיהודה בן טבאי
 ושמעון בן שטה. והם מיהושע בן פרהיה ונתאי הארבלי. והם מיוסי בן יועזר
 איש צרירה ויוסי בן יוהנן. והם מאנטיגנוס איש פוכו. והוא משמעון הצדיק •
 והוא מעזרא שהיה משירי אנשי כנסת הגדולה• ועזרא מברוך בן נריה דבל.

ד ״ ד ג  וברוך מירמיה. ״וכן קיבל ירמיה בלי ספק ה
raftnvn.'^^ י £ נ א מ י ב  מאשר קדמוהו מן הנביאים נ
 נביא עד חוקנים המקבלים מפי יהושע p וצפניה מחבקוק וחבקוק מנחום ונחוס מיואל
C*K* נון והוא מפי משה. וכאשר כלל הרעות ויואל מ^בה ושיבר, טישעיה וישעיה 
ת ועמרם מהושע וועשע מזכריה י־בייה מיהוידע ^ ו א כ י ה ה ש נ ש ט ! ר ך ב ח ^ ל ח ס ה ו ר ב ד ה  ו
^ ^ ^ ^ ^ ם ^ ה מ ^ ר ו ת ב ת מ ו ת ב ה ת ^ ה ל כ ש י ר י  פ
 קבלות מקובלות מפי משה ע״ה. ומהם דעות מעלי ועלי emsa ״נחם מיהושע ייהושז
 הוציאום בדרך הסברא ואיןעליהם מחלוקת. ממשהדבינו ומיטה רבעו מעי הנבות־! נמצא
 ומהם דעות שנפלה ג] עליהם מחלוקת שכולם מה׳ אלהי יעראל. ע״ש מרב אשי
» עד משה יבינו ע״ה איבעים י ט w ף a r ט ה י ת ם ^ ת ו , א כ ת ן ו ף נ ס י ה ת ן ש י  ב

 , , , דורות ואלו הן רב אשי מדכא ייבא סיבה
. ואילו היה ורבה מרב הונא ורב הונא מרבי יוחנן ורב ך  פלוני אומר כך 31,וני אג״ר כ
 האחד חולק על רבים היו כותבים דברי ושמואל. ור״י ורב ושמואל טרביני וזקדוע
j האהד ודברי הרבים. ונעשה הדבר ההלא ירכינו מי׳ שמעון אביו וריש אביו בוי 

 אם(הם) פירושי התורה כפי אישר יםרנו כותב לעצמי זכרון השםועי־ ששמע מרבותיו
. וכן כל אחד ואחד ה  מקו ילים מפי משה כתו שאמרנו מדבריהם והוא מלםי על פ

מ בללותיה יפרט״ית ־ א  כל התירה נ
 , . במדהםי נ מדות והשכיבו עלי-ם בית דץ לדקדוקיה מסיני אם מ מה אלו ההלכות

 היהירות שנאי בהם הלכה למשה משיני. הגדול (והתלמידים עשו ם־מגין למשנתם
 וזה עיקר יש לך לעמוד על סודו. והוא יכותבין אותם מפני השכחה המצוי״
ן בדב-יס-ותיומ^תיריןאיתמוק-ארםמכילת מ ה כ ש י ם פ ס מ י ^ ב ו ק פ  שהפירושים ה
פ אינן רשאים ״ סתרים מפגי שהדברים שב̂ז . ׳ ״ ״ ״ י ״ י ״ ״ ״ • 
 עאמרגו מ! בריהם אין מחלוקת בהם לאוט-סבכתבדכתינכיע״פהדבריכהאלח
 בשום פנים שהרי מאז ועד עתה לא מצאנו כרתי אתך ברית וכן דברים שבנהב אי אתח
 מחלוקת נפלה בזמן מן הזמנים מימות דשאי לאומי! בעל פה יהםזם כתב בהליכות
ף עולם משום דאיכא מילי מובא דטדרשי י אר ו  יישה ועד רב אשי בין החבי*.י' כףו ש
 מתוך הביוב כגון השרות ויתרות יקרי ולא
, כתיב ורבוותייהו ואי אמרת לה בעיפ בצו* V י 
v וכן הדברים שבע׳פ א״א בכתב שאם  שנאמר עין בעין ויאמר השני אינו אלא *
 כופר בלבד שחייב לתת. ולא מצאנו נ״כ הלשון קצי התלמיד >א יבין ואם ר\א רחב
) ידעה שהדברים פעוטים ולא יחקור גם לא ג א כ ר ק ף ב ( ו ת כ ך ה צ א  מחלוקת במך ש
ף ילך אצל הרב וישאר ער״ מן העיקרים > ש ף ר , י ח ד ץ ף י ע ף  פ

n הנמשדים בע פ ולהעדר ספר יכילם) והיה ' ״  w * ז י w w ״ מ

 אתחג ויאמר אחר שחוא חבושים אל הדבר נוהג כן עד שנא רבעו הםדושוד»
 דמונים או זולתו. ולא מצאנו ג״כ מתלוקת קיבין כל השמועות וכל הביאורים והפירושים
ץאנן ששמעו ממשה יבינו ושלמדו ביד בכל יור  בעץ עבות שהוא הדם י ךלא מ
ת ודור והיבר מהכל:שפר משגה ושננו לחבמף ת ן ״ כ ) ן ? , כ י ר מ ב ( ן ר 3 י ך ר ב ד  ב

 י /7 ^ ברבים וננלה לכל ישראל וכתבוהו בולש
. ללא במה שאמי ירבצו בכל מקום כדי שלא חשתכח תורד. ר פ  את כפה שהוא מ
 (הכתוב)(ויקרא כא) ובת איש כתן כי תחל שבע׳פ מישראל. ולמה עשה רביני הקדומ
 לזנות(וגר) באש השרף שזו הגזירה אין כך ולא הניח הרבי כמית שדדה לפי שיאח
ש שהתלמ־דיט מתמעטים וודלכין והצרות י ת א ש ה א י ה ש ת א א ה א^ ת ו ר א ו ז ג  ל
״ מתחדשות ובאות ומלבות רומי פושטת ״ ׳ ״ י ״ י י ״ ״ ץ , . ״  ״
 עכ פ. וכן נזירת הכתוב(! ברים כב }בנערה י בעולם והגברת וישראל כ״נלגלין ודולכיז
 אשר לא מצאו לה בתולים שיסקאה לא לקגוות חיבר חבור לחיות ביד כולם כד<

 מצאנו שילטחיז*
. (סדעב׳ן): נ£ נדי'90, י ג  J*1 הזל! וגט לשגיג מהלב זב0 ריג ליבה ונע לשב״נ 6ביו 9ל ל

ד ווה מעשה כל העושה אותו בלא מצות נביא חייב כרת והקב״ה הזהיר עליו ג  ג
 בתורה(דבריס יב) ואפר השמד לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה
 ועושהו חייב כרת כמו שאמר על המקריב בחוץ (ויקרא יז) דם יחשב לאיש
 ההוא דם שפך ונכרת. אבל הוא ע״ר, אילו ישאלוהו בשעת הקרבתו ברר
 הכרמל ואמרו לו הנוכל לעשות כמעשה הזה כל ימי עולם היה אומר שאינו
 מותר וכל המקריב בחוץ הייב ברת אבל זה המעשה הוא לפי שעה לגלות בו
 שקרות נביאי הבעל ולהשבית מה שבידם. וכמו שעשה אלישע בצוותו להלחם
 עם מואב להכרית כל עץ עושה פרי כמו שאמר (מלכים ב נ) לכל עץ טוב תפילו
 והשם מנענו מלעשות כן באמרו(דבריס כ) לא תשחית את עצה לנתח עליו
 ;רזן ואילו שאלו את אלישע אם בטלה המצוד. הזאת ואם הותר לנו בעתיד
 יכרות האילנות העושות פרי כשנצור על עיר היה אומר שאינו מותר אבל זה
 המעשה נעשה עתה לצורך שעה. ואני אביא לך משל יתבאר בו זה העיקר
 בכל המצות. אילו איש נביא שנתבררה אצלנו נבואתו כמו שאמרנו יאמר לנו
ת שנקום כולנו נשים ואנשים ונבעיר אש ונתקן בה בלי מלחמה ונחגור  ביום שי
 איש את כלי מלחמתו ונלחם עם אנשי מקום פלוני ביום זה שהוא יום שבת
 משלל שללם ונכבוש נשיהם. היה חובה עלינו אנחנו המצוים בתורת משה
 לקום מיר ואל נתעכב כאשר צונו ונעשה כל מה שצלה בזריזות ובחבה יתירה
 בלא ספק ובלא עכוב ונאמין בכל מה שנעשה ביום ההוא ואע״פ שהוא יום
 שבת מהדלקת האש ועשיית המלאכות וההריגה והמלחמה שהיא מצוה. ונקוה
 עליה נמול טוב מהקבי׳ה בשביל שעשינו מצות הנביא שהיא מצות עשה
 לעשות דברו כמו שנאמר על ידי משה(דברים יח) נביא מקרבך מאחיך כמוני
 ימים לך הי אלהיך אליו תשמעו;. ובא הקבלה(שנהלרץ דף צ) בכל אם יאמר
 רך הנביא עבור על דברי תורה שמע לו, חוץ מעבודת כוכבים כגון אם יאמר
 לנו עבדו היום הזה בלבד זה הצלם או הקטירו לזה הכוכב בשעה זאת לידה
 ידרג ואץ לשמוע טמנו. ואס איש יחשוב בנפשו שהוא צדיק וירא שמים והיה
 זקן בא בימים ויאמר הנה אני זקנתי באתי בימים ולי שנים כך וכך ולא עברתי
 בהם על מצוד, מכל המצות לעולם ואיך אקום ביום זה שהוא יום שבת ואעבור
 על איסור סקילה ואלך להלחם ואני אין בי יכולת לעשות טובה או רעה וימצאו
 אחרים במקומי ובני אדם רבים לעשות הדבר הזה. האיש ההוא מורד ועובר
 על דברי השם והוא חייב מיתה בידי שמים מפני שעובר על אשר צוה הנביא.
 זמי שצוה השבת הוא צוד, לשמוע אל דברי הנביא ומה שיגוור וכל העובר על
 דברו הייב(כמו שזכרנו). והוא מה שאמר הכתוב(שם) והיה האיש אשר לא
 ישמע אל דברי אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש מעמו. ובכל זה כל מי שיקשור
 קשר קיים ביום שבת זה בעשותו המלאכות האלה ממה שלא יצטרך להיות
 A עזר בעשיית המצוד. אשר צוד. הנביא חייב סקילה. וזה הנביא אשר צונו
 בה שצוה ביום שבת זה ועשינו דברו אם יאמר לנו שתחום שבת אלפים אמה
 •חות אמה או אלפים אמה ואמה ויסמוך הדבר ההוא שעל דרך נבואה נאמר
 לו לא על דרך עיון וסברא, נדע שהוא נביא שקר ויהרג בחנק. ועל זה הענין
 יש לך שתהיה סובר כל מה שיצוה אותך בו הנביא. וכל שתמצא במקרא
 &עגין הנביא שהוא סוהר דבר מן המצות. וזד, העיקר מפתה לכל הענין ההוא.
 ובזה לבדו יבדל הנביא משאר בני אדם במצות. אבל בעיון וסברא ובהשכל
 המצות הוא כשאר החכמים שהם כמוהל שאין להם נבואה. שהנביא כשיסבור
 סברא ויסבור כמו כן מי שאינו נביא סברא ויאמר הנביא כי הקב״ה אמד אלי
 שסברתי אמת לא תשמע אליו רק אלף נביאים כלם כאליהו ואלישע יהיו
 סוברין סברא אחת ואלף חכמים לחכם סוברין הפך הסברא הה^א. אדרי רבים
 להטות וההלכה כדברי האלף חכמים וחכם לא כדברי האלף הנביאים הנכבדים.
 וכן אמרו חכמים(חולין קכד.) האלהים אילו אמרה לי יהושע בן נון בפומיה לא
 צייתנא ליה ולא שמענא מיניה. וכן עוד אמרו(יבמות דף קב.) אם יבוא אליהו
 ויאמר חולצין במנעל שומעין לו *) בסנדל אין שומעין לו. ירצו לומר שאין
 להוסיף ולא לגרוע במצוד, על דרך נבואה בשום פנים׳ וכן אם יעיד הנביא
 שהקב״ה אמר אליו שהדין במצוה פלונית כך וכי סברת פלוני אמת ידרג הנביא
 ההוא שהוא נביא שקר כמו שיפדנו. שאין תורה נר״־נה אחרי הנביא הראשון
 ואין להוסיף ואין לגרוע כמו שנאמר (דברים ל) לא בשמים היא. ולא הרשנו
 הקיי׳ה ללמוד מ; הנביאים אלא מן חחכמים אנשי הסברות והרעות. לא אמר
 ובאת אל הנביא אשר יהיה בימים ההם רק ובאת אל הכהנים הלוים ואל
 השופט אשר יהיה בימים ההם(שש יז) וכבר הפליגו החכמים לדבר בענין זד.

 מאד והוא האמת:

 ובאשר מת יהושע בן נון(ע׳יה) למד לזקנים מה שקבל מן הפירוש ומה
 שהוציאו בזמנו מן הדינים ולא נפל עליו מחלוקת. ואשר נפלה בו
 מחלקת פסקי(בו) הדין על פי רוב הזקנים. ועליהם אמר הכתוב(יהושע כד)
 זכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע» ואחר כן למדו הזקנים ההם
 מה שקבלו מפי יהושע אל הנביאים ע״ה והנביאים למדו זה לזה. ואין זמן שלא
 היה בו התבוננות וחרוש הענינים. והיו חכמי כל דור משימים דברי הקודמין
 עיקר והיו לומדין מהם מלים ומהדשים עניניס. והעיקרים המקובלים לא נחלקו

 *) גי׳ גמ׳ יידן כגי׳ רש׳י אין חולצין בסנדל:
tut !ן בן כלל. שבגו של כ(ל שמעז ם מעו v 79 פול שני זולזת בשלשלת a ; £  א; mx! יש ג



 הקדמה לדדמב״ם מסדר זרעים
ש בכתוב  החלל! הראשון פירושים מקובלים מפי משה רש לתו ר
 1 י ואפשר להוציאם בדרך סברא וזה אין בו מחלוקת אבל

 כשיאמר האחד כך קבלתי אין לדבר עליו;
 החלק השני הס הדינים שנאמר בהן הלכה למשה מסיט ואין ראיות

 1 עליהם כמו שזכרנו וזה כמו כן אין הולק עליו:

 החלל! השלישי הדינין שהוציאו על דרכי הסברא ונפלה בה םתלוקת
 1 כמו שזכרנו ונפסק הדין בהם על פי דרוב וזה יקרה

 כשישהנה העיון ומפני כך אומרים(יבמות דף עו:) אם הלכה נקבל ואם לדין יש
 תשובה. אבל נפלה המחלוקת והעיון בדבר שלא נשמע בו הלכה ותמצא בכל
 התלמוד שהם חוקרים על טעם הסברא שהוא גורם המחלוקת בין החולקים
 ואומרים במאי קא מיפלגי או מאי טעמא דר׳ פלוני או מאי בינייהו. והס
 מביאים אותו על ענין זה ברב מקומוח. וזוכרים הטעם הגורם למחלוקת כגון
 שיאמרו רבי פלוני מתזיק טענה פלונית. ופלוני מחוק טענה פלונית וכיומה
 לו. אבל מי שיחשוב שהדינין שנחלקין בהם כמו כן מקובלים מפי משר.
 וחושבים שנפלה המחלוקת מדרך טעות ההלכות או השכחה או מפני שאחד
 מהם קבל קבלת אמת והשני טעה בקבלתו או שכח או לא שמע מפי רבו כל
 מה שצריך לשמוע ויביא ראיה על זח מה שנאמר (סנהדרין לף פח:) משרבו
 תלמידי שמאי וחלל שלא שמשו כל צרכן רבתד. מחלוקת בישראל ונעשית
 תורה כשתי תורות. וזה דבר מגונה מאד. והוא דברי טי שאין לו שכל ואין בידו
 עיקרים ופוגם באנשים אשר נתקבלו מהם תמצות וכל זה שוא ובטל. ומה
 שהביאו להאמין באמונה הזאת הנפסדת הוא מיעוט הסתכלותו בדברי החכמים
 הנמצאים בתלמוד שהם מצאו שכל הפירוש המקובל מפי משה והוא אמת ולא
 נתנו הפרש בין העיקרים המקובלים ובין תולדות הענינים שיוציאו אותם בעיון.
 אבל אתה אל יכנס בלבך ספק שמתלוקת ב״ש וב״ה באמרם(ברכות פ׳יח לף נא:)
 מכבדין את הבית וארד כן נוטלין לידים או נוטלין לידים ואה״כ מכבדין את
 הבית ותחשוב שאתר משני הדברים האלו אינו מקובל מפי משת מסיני. אבל
 הטעם שהוא גורם להיות הולקים הוא מה שנזכר בתלמוד(שס נב:) שאחד מהם
 אוסר להשתמש בעם הארץ והשני מתיר. וכל מה שידמה לאלו המחלוקות
 שהם ענפי הענפים. אבל מה שאמרו משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו
 כל צרכם רבתה מחלוקת בישראל ענין זה מבואר שכל ב׳ אנשים בהיותם
 שוים בשכל ובעיון ובידיעת העקרים שיוציאו מהם הסברות לא תפול ביניהם
 מהלוקת בסברתם בשום פנים ואם נפלה תהיה מעוטה. כמו שלא נמצא שנחלקו
 שמאי והלל אלא בהלכות יתירות. וזה מפני שדעות שניהם היו קרובים זה לזה
 בכל מה שיוציאו בדרך סברא והעיקרים כמו כן הנתונים לוה כמו העיקרים
 הנתונים לזה. אבל כאשר רפתה שקידת התלמידים על החכמה ונחלשה סברתם
 נגד סברת הלל ושמאי ג] ובהם נפלה מחלוקת ביניהם בעיון על דברים רבים
 שסברת כל אחד ואחד מהם היתה לפי שכלו ומה שיש בידו מן העיקרים. יאק
 להאשימם בכל זאת. שלא נכריח אנחנו לשני חכמים מתוכחים בעיון להתוכח
 בשכל יהושע ופנחס ואין לנו ספק כמו כן במח שנחלקו בו אתרי שאינם כמו
 שמאי והלל או כמי שחוא למעלה מהם שהקבי׳ה לא צונו בעבודחו על ענין זה.
 אבל צונו לשמוע מחכמי הדור כמו שאמי(דברים ח) אל השופט אשר יהיה
 בימים ההם. ועל הדרכים האלו נפלה המחלוקת לא מפני שטעו בהלכות
.  ושהאתד אומר אמת והשני שקר. ומה מאד מבואר ענין זה לכל המסתכל בו

 ומה יקר וגדול זה העיקר במצות:
 וההלל! הרביעי הם הגורות שתקנו הנביאים והחכמים בכל דור ודור כדי
 י לעשות סייג לתורה. ועליהם צוה הקב׳׳ח לעשותם והוא
 מה שאמד במאמר כללי(ויקרא יח) ושמרתם את משמרתי ובאה בו הקבלה
 (יבמות דף נא.) עשו משמרת למשמרתי. והתכמים יקראו אותם גורות. ולפעמים
 הפול בהם מחלוקת לפני החכם שהוא אוסר כך מפגי כך ולא יסכים עליו הכם
 אחר. ווה הרבה בתלמוד שאומרים רבי פלוני גזר כך משום כך וכך ורבי פלוני
 לא גור. וזה כמו p סבה מסבוח המחלוקות. שדרי בשר עוף בחלב הוא גזרה
 מדרבנן כדי לררתיק מן העברת ולא נאסר בתורה אלא בשר בהמת והיה אבל
 אסרו הכמים בשר עוף כדי לררחיק מן האיסור ויש מהם מי שלא יגזור גזרה
 זו שרבי יוסי [הנלילי] היד, מתיר בשר עוף בחלב וכל אנשי עירו היו אוכלים
 אותו כמו שנתפרסם בתלמוד(שבת דף קל). וכשתפול הסכמה על אהת מן הנזרות
 אין הולק עליה בשום פנים. וכשיהיה פושט איסורה בכל ישראל אין לתלוק על
 הגורה ההיא אפילו הנביאים בעצמם לא היו רשאים לבטל אותה וכן אמרו
ה. בי  בהלטוד שאליהו ז״ל לא היד. יכול לבטל אחד מי״ח [דבר] שגזרו בייש ו

 . והביאו טעם על זה לפי שאיסורן פשט בכל ישראל:
 והחלה החמישי הם הדינים העשוים על דרך חקירה וההסכמה בדברים
 1 הנוהגים בין בני אדם. שאין בם תוספת במצוה ולא

 גדעון. או בדברים שהם תועלת לבני אדם בדברי תורה. וקראו אותם תקנות
 ומנהגים. ואסור לעבור עליהם וכבר אמר שלמה ע״ה על העובר עליהם(קהלת י)
 ופורץ גדר ישכנו נחש. ואלו התקנות רבות מאד ונזכרות בתלמוד ובמשנה
 מהם בענין איסור והיתר ומהם בענין הממונות. ומהם תקנות שתקנו נביאים
 נטו תקנות משה ויהושע ועזרא כמו שאמרו(מגילה פ״א דף ד.) משה תקן להם

 לישראל

 fi] מצאנו חולק בה ממשה ועד עתה על מי שילמדוהו במתית ולא ישכח (וסמך עי*
ת מקרא ?!כתוב עת לעשות לה'): ש ה א ת י ס ה א א ^ ה א י ה ה ^ י ז ד ש ט א  ש

ל וכתב בספר כריתות בל ל ש ב סי' נ׳ח ל ש י ם ע י ד ח ע י ע ה ש ן י  א

 ^ 1.7 • אע׳פ שרגי סידר המשניות סדורות
 זינתה בעדים והתראה. וכיוצא בזה בכלל היו קודם לכן אלא שסתם הלכתא וגם עיפ
 המצות אין מחלוקת בהן שכולן פירושים (עשיים בני תיח) [עיי בני הישיבה] זח
ם אוט־ בנח ווה היה אוםי בנח והוא בחר ה ו מ m ח b V  מקובלים מפי משה, (
- את אשר ישי בעיניו אבל המשנה והמסכת י ח ו ״ ד ה י ר^יוד•״- ו ^ ״ / י ר ו ח י 1 ד י  איזרו י
 א-רו כל התור נאמרו כלמתיה ופרטותיה לא ״ה טמ»םת וסליה היא כבראשונה ילא
 ודקדוקיה מסיני. אבל אע׳יפ שהן מקובלי[ היס־ף ולא גרע מלשון המקובל לו וראיה
 ואין מחלוקת בהם מחכמי התורה הנתונה מחא דפרק קמא דיבמות דף ט׳ ע׳א דקאמר
 לנו נוכל להוציא ממנה אלו הפירושים אמר ליה לוי לרבי םאיאיריאדתני מיי לתני
רוח ט ו ולא קאםר מאי אידיאדתגיתא מיו תיתני ד מדררי דחי ר ד  ד
 כדרך מדרכי הסברות והאסמכתות ט״ז משמע דמקשה למשנה ולא לרבי. גם

: ב י ׳ ? ?״נ ף י י א נ ה י נ א ש ה י 2ם ל מ כ ,  על אהד מאלו הפירושים והדומה להן כגון ד
י בטשנה אאיכ היה הדבר ההוא מוסכם לכמה י , ^ . ^  ״
 מה שאמרו במאמר הכתוב פרי עץ הדר חכמים שהיו עמו שהרי תניא בתוספתא
 אולי יהיה רמוניס או חבושים או זולתם עד ומייתי לה בריש סנהדרין דיני ממונות
 שהביאו ראיה עליו ממה שנאמר פןיי עץ בשלשה רבי אומר בחמשה ולא הזכיר רבי
ץ דבריו בטשנה וכן נמצא דברי רבי בכמת ן ע י פ א ה / ו ל , ״ ל ל ״ פ p ח כ ס מ ר ן ד  ה

, ^ י ברייתות שאינם במשנה וכן םצינו סתם רלא ״ ״ V ״ ״״ י י ״ w ״ . ״ ״״:  ״.
 J טעם עצו ופריו שוה.ואמר אחר פרי הדי כוותיה מפני שרוב החכמים הםכימי כך:
 נ] באילנות משנה לשנה ואמר אחר פרי עיש בימו״ע שיא סי׳ י׳א שקודם רבי היו
V איות לא הביאום ת׳ר םדרי משנה ובא דבי וקיצר וזהו ששנינו I הדר על כל מים אלי 
ע בריש פסהים ובמה אמרו ב׳ שורות במרתף: ך ן נ ד ש ץ ע נ ע ם ה ה ^  מפני שנשתבש ע
 להם מהראיות האלה. אבל ראינו בלא ספק מיהושע עד עתה שתאתרוג היו
 לוקחים עם הלולב בכל שנה ואין בו מחלוקת אבל חקרו על דרםז הנמצא
 בכתוב לוה הפירוש המקובל וכן חיא ראייתם על חחדם (שם דף לב) וראייתם
 על דיני אברים בעונש ממון(בבא קמא דף פג) והוא מה שתייב למי שהשתית
 אבר מאברי חבירו וראייתם גם כן על בת איש כהן הנזכרת לשם שהיא אשת
 איש(סנהדרין דףנ:). וכל הדומה לו שהוא נוהג על העיקר הזח. וזר. עגין מה
 שאמרו כללוהיה ופרטותיה רצו לומר העניניס שגוכל להוציאם בכלל ופרט
 ובשאר יי׳ג מדות והס מקובלים מפי משה מסיני וכולם אע״פ שהם מקובלים
 מפי משה לא נאמר בהם הלכה למשה מסיני שאין לומר פרי עץ הדר הוא
 אתרוג הלכה למשה מסיני או תובל בתברו משלם ממון הלכה למשה מסיני.
 שכבר נתברר לנו שאלו הפירושים כולם מפי משה ויש להם רםוים במקרא או
 יוציאו אותם בדרך מדרכי הסברא כמו שאמרנו ועל כן כל דבר שאין לו רמו
 במקרא ואינו נקשר בו ואי אפשר להוציאו בדרך מדרכי הסברא עליו לבדו
 נאמר הלכה למשה מסיני. ובשביל זה כשאמרנו שיעורין הלכה למשה מסיני
 הקשו עלינו(ברכות דף מ.) ואמרו מפני מה אתם אומרים שהם הלכה למשה
 מסיני והנה שיעורין נרמז עליהם בפסוק באמת ארץ חטה ושעורה(דברים ח)
 תהיה התשובה שהיא הלכה למשה מסיני ואין לשיעורין עיקר להוציא אותם
 ממנו בדרך סברא ואין להם רמז בכל התורה אבל נסמכה זאת המצוה לזה
 הפסוק לסימן כדי שיהא נדע ונזכר ואינו מענק הכתוב. וזה ענין מה שאמרו
 קרא אסמכתא בעלמא בכ׳ימ שיזכרוהו. ואני אכלול בכאן רוב הדינין שנאמר
 בק הלכת למשה מסיני ואפשר שיהיה הכל ויתבאר לך אמיתת מה שאמרתי
 שאין מחן אפי׳ אחת שהוציאוה בדרך סברא ׳ואי אפשר לסמוך אותה לפסוק
 אלא על דרך אסמכתא כמו שבארנו ולא מצאנו לעולם שחקרו בהן סברות או
 הביאו עליהם ראיות אלא לקחום מפי משה כמו שצוה אותו הקב״ד. [הצי] לוג
 שמן לתורת ורביעית (יין) [שמן] לנזיר י׳יא ימים שבין נדה לגדה הלכה למשה
 מסיני. נוד ולבוד ודופן עקומה הלכה למשה מסיני. שיעורין חציצין ומחיצין
 הלכה למשה מסיני. תפילין על קלף ומזוזה על דוכסוסתוס וספר תורה על הנויל
 הלבה למשה מסיני. שי״ן של תפילין וקשר של תפילין ורצועות שחורות ותפילין
 מרובעות ומעברתא התפילין הלכה למשה מסיני. נכרכות בשערן ונתפרות
 בגידן הלכה למשהמסיגי. טתבין ס״ת בדיו ומסורבל הלכה למשה מסיני.
 פחותת מבת שלש שגים אין ביאתה ביאה הלכה למשה מסיגי. העושה שדהו
 שני מיני חטין עשאן גורן אחת נותן פאח אחת שגי גרנות נותן שתי פאות הלמז
 למשה מםיני. זרעוני גינה שאינן נאכלין מצטרפין אחד מעשרים וארבעה בנופל
 לתוך בית סאה הלכה לטשה מסיגי. עשר נטיעות מפוזרות לבית סאת חורשין
. עגול של דבילה שנטמא מקצתו  כל בית סאה בשבילן הלכה למשה מסעי
 תורמץ מן הטהור שיש בו הלכה למשה מסיני. ההזן רואה מהיכן התינוקות
 קודאין הלכת למשה מסיני(שבת י״א.). האשד, חוגרת בסינר בין מלפניה בק
 מלאחריה הלכה למשה מסיני(שם צב: ע׳ בכללי הגמרא ובסי יבין שמועה). ביין
 התירו לערב קשה ברך הלכת למשה מסיני(ב״מ ס.). עמון ומואב מעשרין
 מעשר (שני) [עני] בשביעית הלכה למשה מסיני(חגיגה ג:). ובכל מקום שיבא
 אתת מאלו ההלכות במה שאנו עתידק לפרש מן המשנה שם אפרשנח
 במקומה בעזרת השם לפיכך היו חלקי הדיניןתםיוסדים בתורתעל העיקרים

 האלה שהקדמנו נחלקים להמשה הלקים;
 *£ מ״ז שמענו. ב£ בדו >אי>>ו, ג] 1׳׳צ לכותים©(ימבי!).



 הקדמה להרמב׳׳ם מסדר זרעים
 מסכת אחר כן חלק המאמר שיש בכל מין פרטי לפרקים וקרא שם כל אחד
 פרק. אתר כן חלק מאמר כל פרק לפרקים קטנים נכוחים להבין וקלים לרעתם
 על פה ולהורותם ונךא שם כל אחד מאלו הפרקים הקטנים הלכה. וחלק המאמר
 בסדר ורעים כמו שאומר. התחיל במסכת ברכות. והטעם שהצריכהו לחתחיל
 בה שהרופא הבקי כשירצה לשמור בריאות הבריא על תכונתה שהיא עומדת
 עליו יקדים תיקון המזון בתחלת רפואןתיו ועל כן ראה ההכם הזה להתתיל
 בברכות שכל מי שיאכל אין לו רשות לאכול עד שיברך וראה לסדר בהחלת
 דבריו ברכות כדי לתקן המזון תיקון שיש לו ענין, אחר כך ראה לתקן דבריו
 כדי שלא יהיה הסר בענין מן הענינים ולפיכך דבר על כלל הברכות שאדם
 תייב בהם על המזונות ועל המצות ואין לך מצוה שאדם תייב בה בכל יום אלא
 קריאת שמע בלבד ואין נכון לדבר בברכת ק״ש קודם שידבר על ק״ש עצמה

 לפיכך התחיל מאימתי קורק את שמע וכל הגה״ה
 מת שנתחבר אליו *אתי׳כ חזר לעניו הסדר *חיל רבינו ישעיה אחיון ז׳ל. ראשית

ל הקניה ולקבל עליו של מלכות שמים וערי ? ל ש י ^  במסכת פאה אחר ברמת ב
 המחנות שאדם חייב בהם על הזרע לא תורה והמצות ערב וברך שנאטר ובשכבך

 יתתייב בהן אלא אתר קצרו והקמה חייבת ובקומך עניל:
 בפאה והיא עדיין בקרקע ובשביל זה הקרים לדבר בה.- וסדר אתר פאר. מסכת
 דמאי בשביל שיש בו לעניים זכות כמו שיש להם בפאת וכן אמרו מאכילים את
 העניים דמאי, ואתר דמאי כלאים שכך סדרם הכתוב בסדר קדושים ההיו
 (ויקרא יש) לא תכלה פאת שדך ואחריו שרך לא תזרע כלאים. וסדר אחר כלאים
 שביעית והיה נכוןלהיוא מס׳ ערלה אחר כלאים שכך סידורם בתורה לולי שראה
 שהערלה אינה מן המצות שאדם מוכרח לעשותה שכ״ז שלא נטע לא יתחייב
 בערלה והשביעית היא מ; המצות שאדם מוכרח לעשותה ועוד שהשמטה יש
 בה סדר מיוחד מן התורה ולפיכך הקדים לדבר בשמטה. וסדר אחר שביעית
 מסכת תרומה גדולה מפני שהתרומה היא מתנה ראשונה שמוציאין מן הזרע.
 וסדר אחר תרומה מעשר ראשוןמפני שהוא במעלה שניה לתרומה בדין הפרשה,
 וסדר אחר מעשר ראשון מעשר שני על סדר מעלותם. וסדר אחר כן מסכת
 תלה בשביל שאחר שמוציאין מן הזרע כל אלו המתנות שהם תרומה ומעשר
 ראשון ושני ואז יטהגזהו ועושק אותו קמח ולשין אותו ואז יתחייב בחלה.
 וכשהשלים לדבר על הורע ומתנותיו החל לדבר בענין תפירות וסדר אחר מסכת
 חלה מסכת ערלה. ואהר כך בכורים שכך סדרם הכתוב הערלה בספר ויקרא
. ועלו מספר החלקים בסדר זרעים לעשתי עשרה א ב  והבכורים בפרשת כי ת
 מסכתות: ואחר כך חלק סדר מועד למיניו הפרטים כמו שעשה בסדר זרעים
 והתחיל במסכת שבת מפני שהוא קדמון במעלה ומפני שהוא בבל שבעת ימים
 ותרבה תקופתו בזמן נם בו התחיל בתורה בפרשת מועדות. וסדר אחר שבת
 עירובין מפני שחוא ממין שבת, ואחריו פסחים שהוא תחלת המצות הנתונות
 על ידי משה והיא כמו כן מצור. שניר. לשבת בפרשת מועדות. וסדר אחר כן
 שקלים כמו שנםררו בתורה. וסדר כפורים אחר שקלים כפי סדורם שמצות
 שקלים בפרשת כי תשא וכפורים בפרשת אחרי מות. ואת״כ בא לסייס דבריו
 ישלש רגליס וקודם זה דבר על פסחים ונשאר לו לדבר על ענין סוכות ושבועות
 ולא נמצא לו מה שידבר בשבועות אלא דברים מיוחדים בכל ירט והיא מסכת
 ביצה והקרים סוכה על ביצה לרוב המצות שיש בסוכות. ולא נשאר לו מן
 הפרקים הנוכרים בכתוב אלא ראש השנה בלבד ואתרי ביצה דבר על ראש
 השנה. וכשהשלים דברו על המועדים האמורים בתורה הזר לדבר על זמני
 התעניות הנזכרים בספרי הנבואה והם הצומות שתקנו הנביאים וסדר אחר כך
 ענין תענית. וסדר אחר תעניות מגילה מפני שהוא תיקון הנביאים שהיו אחרונים
 לאשר התקינו תעניות. וסדר אחר מגילה מועד קטן מפני שיש בינו ובין ימי
 פורים הצטרפות שבשניהם אסור התעניות וההספד. וכאשר השלים לדבר על
 הזמנים וחובותיהם וכל מה שנהבר עליהם חתם הענין במסכת הנינה שענינה
 בחובת שלש רנלים והניחה לאחרונה(בשביל) שאינו ענין כללי בשביל שאינו
 חובה אלא על הזכרים כמו שנאי(שמות כג) יראה כל זכורך, ועלו חלקי המאמר
 בסדר מועד לשתים עשרה מסכתות; אחר כך חלק חמאמר שיש בסדר נשים
 ותתחיל במםכת יבמות והטעם שהצריכהו להתחיל ביבמות ולא התחיל במסגר
 כתובות ועיון השכל נותן שהיתה ראויה להקדים. אבל נעשה זה כפני־
א דבר עומד ברשות אדם ורצונו ואין לב׳יד לפוף אדם עד שישא  שהנשואין ת
 אשה אבל היבום הוא מוכרת לעשותו ולומר לו או חלוץ או יבם וההתחלה
 בדברים המוכרהימ הוא הנכון והראוי מן הדברים שאינם מוכרחים וע״כ התחיל
 ביבמות. וסדר אתר כי כתובות. ואתר כתובות נדרים שפרשת נדרים כולה
 וההתבוננות שיש בה הוא נדר נשים כמו שנאמר(במדבר צ) בין איש לאשתו
 בין אב לבתו וכשיהיו הנשואין נמורין ותהיה האשה נכנסת לחופה יש לבעלה
 רשות להפר ־נדריה ומפני זה סמך נדרים לכתובות. וסדר אתר נדרים נזירות
 מפני שהנזירות גם בן מכלל נדרים וכשראשה מדדת בנזיר יוכל הבעל להפר
 ולפיכך סדר אהר נדרים נזירות. וכשהשלים לדבר על הנשואין ומה שיתתייב
 במזבילן מהפרת הנדרים התחיל בענק הגירושין(עיי ביעיו״ס דש מסכת שמהן

 «ממדי
' י  הקדמת ^*עי

 לישראל שיהיו שואלים ידורשים בהלכות פסת בפסת ואמרו(ברכות פ״ז דף מח:)
 משה תקן הזן בשעה שירד המן לישראל אבל תקנות יהושע ועזרא הם רבות.
 ומהם תקנות מיוחסות ליחידים מ׳, חחכמים כמו שאמרו התקין הלל פרוזבול
 (:ביעית פ״י) התקין רבן גמליאל הזקן(גיטין דף לד:) התקין'רבן יוחנן בן זכאי
 (ביצה דף ה) והרבה בתלמוד התקין הפלוני התקין ר׳ פלוני. ויש מהם תקנות
 מיוהסות להמון דaכמים כמו שאמרו(כתובות דף מט:)באושא התקינו או כמו

 שנאמר תקנו חכמים או תקנת הכמים וכדומה לזה הרבה;
 אם p כל הדיגין הנזכרין במשנה נחלקים על אלו החמשה חלקים. מתם
 פירושים מקובלים מפי משר. ויש להם רמו בכתוב או אפשר להיות סוברים
 עליהם סברא. ומהם הלכה למשה מסיני. ומהם מה שהוציאו בדרך הקש וסברא
 ובו נפלה המחלוקת. ומהם גזרות. ומהם תקנות. והטעם שהצריכם לכתוב
 המחלוקות הנופלות בין שתי הדעות הוא מה שאומר שההלכות אלו אלו גכתבו
 פסוקות שאק בהם מחלוקת ונדחו דברי החכם שאין הלכה כמותו אפשר שיבא
 אחר כן מי שקבל הפך הדבר שעליו נפסקה ההלכה מהחכם החולק על הדעת
 ההיא או ממי שהוא נוטה לדעתו ותכנס ספקא בנפשותינו ונאמר איך יקבל זה
 האיש והוא איש אמת שדבר פלוני אסור והמשנה אומרת שהוא מותר או הפך
 הענין הזה ובשביל זה כשיהיו לנו כתובות אלו הדעות יהיה נגדר זה הפרץ כי
 כשיאמר המקבל שמעתי שכך וכך אסור נאמר לו כן דברת וזהו דעת פלוני אבל
 רבים חולקין עליו או פלוני חלק עליו וההלכה כדעת החולק מפני שסברתו יותר
 נכונה או מפני שמצאנו דבר אחד מםייעהו(עדיות פ״א). אבל הטעם שהצריכם
 לכתוב דברי יחיד ורבים הוא מפני שאפשר להיות הלכה כיחיד וע״כ בא ללמדך
 כשתהיה סברא פשוטה ואפילו ליחיד שומעין לו ואע׳יפ שתלקק עליו רבים.
 והטעם שהצריכם לכתוב דעת איש אחד ואחר כן חוזר מן הדעת ההיא כגון
 שאמרו בש״א כך ובה״א כך ובך ותורו ב״ה להורות כדברי ב״ש כדי להודיעך
 אהבתם האמת והגברת הצדק והאמונה שהרי אלו אגשים הגכבדים החסידים
 הנדיבים המופלגים בחכמה כשראו דברי החולק עליהם טובים מדבריהם ועיונו
 נכק הורו לו והורו לדעתו כל שכן שאר האנשים בראותם האמת נוטה עם בעל
 דינו יהיה כמו כן נוטה לאמת ואל יקשה עורף וזהו דברי הכתוב(דברים יד) צדק
 צדק תרדוף. ועל זה אמרו חכמים (אבות פייה) הוי מוח־. על האמת ר״ל אף
 ע״פ שתוכל להציל נפשך בטענות תוכחיות כשתדע שהם אמת דברי חבירך
 אשר טענתך עליו גלויה מפני חולשתו או מפני יכולתך להטעות תאמת הזור

 לדבריו והריב נטוש;

 יכאשל חשב המחבר לחבר זה הספר על ואת התכונה דאה לחלק אותו
 לששה חלקים:

 החלל! הראשון במצות המתרבות בצמה הארץ כמו כלאים שמטה וערלה
י 1 ותרומות ומעשרות ושאר חקי המתנות:  י

̂י בפרקי זמני השנה והמועדים ומה שנתחייב בהם והשתנות  והחלק הש
 משפטיהם והאסור בהם והמותר ומה שנכון להבר בכל פרק

 . מהם מן הדינים והמצות :
 והחלק השלישי בבעילות וההפרש שיש בדינין בין האנשים והנשים
 כגון הימם והחליצה והכתובה והקחשין והגיטין ומה

 שהוא ראוי לומר בכל פרק מהם;
 יהחללן הלבישי בדיגין ובמריבות שבין אדם לחבית ובםתורות ובמשא

:  L ובמתן ובשותפות הקרקעות והדומה לו

 והחלק החמישי בעניני הקרבנות כפי השתנות משפטיהם ורוב עגיגיהם:
 והחללן הששי בענק טהרות והפכם. וקרא בל הלק מהם סדר. החלק
 1 רראשון נקרא סדר זרעים. והשני סדר מועד. והשלישי

 סדר נשים. והרביעי סדר נזיקין. והחמישי סדר קדשים. והששי סדר טדרות.
 (והסימן זמ״ן גקי׳ס). והתהיל בסדר זרעים מפני שהוא כולל מצות מיוחדות
 בזרע הארץ וזרע חארץ חוא מחיה לכל בעלי חיים וכיון שאי אפשר לאדם
 לחיות כלא אכילת מזון לא יתכן לו עבודת השם ובשביל כך הקדים לדבר
 במצות המיוחדות בזרע חארץ. ואה׳יכ דבר על סדר מועד שדרך מדורם בתורח
 כן הוא כמו שנאמר(שמות כג) שש שנים תזרע(שדך ושש שנים תזמור כרמך)
 [את ארצך] ואספת את תבואתה והשביעית תשמטנה ונמשתח ואמר אחר כן
 ששת ימים תעשה מעשיך ואחר כן שלש רגלים תחוג לי בשנה. ואחר כן ראה
 להקדים דיני נשים קודם חני נזוקין בדי ללכת אתרי הכתוב שאמר (שם כא)
 כי ימכור איש את בתו לאמה וכי ינצו אנשים וננפו אשד. דרה ואחר כן כי ינה
 שור את איש ובשביל זה הקדים סדר נשים על סדר נזיקין. וספר ואלה שמות
 כולל אלו הארבעה ענינים ענק סדר ורעים וסדר מועד וסדר נשים וסדר נזיקין.
 ואהרי אשר דבר על ענין ואלה שמות דבר על ענין ויקרא כפי סידורם וסדר
 אחרי נזיקין קרשים. ואחריו טרדות שכך סדרם הכתוב והקדים דק הקרבנות
ם דק הטומאות והטרדות שדרי הטהרות התחיל בהם בפרשת ויהי ביום ד  ק
 השמיני. וכשאםף כל אלו הששת מינים תכוללים המצות ראה לחלק כל מין
 כלא מהס אל טיניט פרטיים כפי מה שהוא ראוי וקףא שם כל מק מהפרטים



 הקדמה להרמב״ם מסדר זרעים
 יהי רוצת להתקדם בין חביריו לדין ואל ילחץ עצמו להכגס בדיינות שמא יהיה
 השוד וצריך להיות [מהדר] בכל דיניו אחר הפשרה ואם יוכל שלא יפסוק דין
 בכל ימיו אבל שיעשה פשרה בין שני המריבים הנה מה טוב ומה נעים ואם
 אינו יכול או יהתוך הדין ואל יטריה אבל יתן זמנים ארוכים לבעל דריב ויניחהו
 לבקש על נפשו כל היום ואע׳׳פ שירבה דברים וידבר הוללות וסכלות ואם אי
 אפשר זה לפי מה שיראה בטענותם יגזור דןדין מיד. כמו שאנו רואים רבותינו
 עושים בענין קשירת הידים והכאת השוט ללקות ולענוש והפשט הבנדים
 וקריעת השטרות הקיימות כשימצאו בהם מה שיחייב לעשות זה ודרבה כמו
 זה וכדומה לוו המצות אומרים (סנהדרין דף ו:) יקוב הרין את הדר. ועל דרך
ק שיוכל לרפא במזונות לא ירפא  כלל צריך שיהיה השופט כרופא בקי שבל ז
 ברפואות אבל כשרואה שהחולי הזק וא״א להתרפא במזונות ירפא ברפואות
 קלות קרובות אל טבע המזון כגון המשקים והמרקהות המבושמות המתוקנות
 ואם יראה שהחולי יתחזק ואלו הדברים אינם מכניעים אותו ואינם כעדו יחוור
 לרפאותו ברפואות חוקות וישקנו רפואה משלשלת כנק סקמזני״א וכדומה לו
 מן הרפואות המרות והרעות־. כן השופט ישתדל לעשות פשרה ואם אינו יכול
 ישפוט בנהת וירצה בעל הריב בדבר רך ואס לא מכל מפני אכוריות אחד
 מהמרייים ושהוא רוצה להתגבר בעול וחמס יתחזק עליו ויהדיוך רשעים תחתיו.
 וצריך לשופט שלא ירבה לרדוף אהרי [תענוגי] העולם ואהבת העושר והמעלה
 כמו שאמר הכתוב(שמית יח) שונאי בצע ואמרו ע״ה־מלך במשפט יעמיד ארץ
 ונו׳(כהונות דף ק::) אס דומה הריין למלך שאינו צר? לכלום יעמיד ארץ ואם
 דומה לכהן המחזיר על הגרנות יהרםנה. ואחר שנראה שהשופט צריך לכל אלו
 המוסרים כדי להוםד בהם אם כן מה נחמד ונכון היה תקון מסכת אבות אחרי
 מסבת סנהדרין ומה שנלוה אליה לפי שהיא כוללת אלה המוסרים ועוד נוסף
 עליהם ענינים אחרים מביאים לירי פרישות מן העולם וכבוד העולם ובעליה
 ומעשה היושר והיראה. וכאשר השלים מוסר הדיינים החל לבאר שגיאותיהם כי
 כל מי שיש בו טבע בשר ודם אי אפשר שלא יטעה ויחטא ולפיכך סדר הוריות
 אתר אבות ובה תתם סדר נזיקין. ועלו תלקי המאמר בנזיקין לוד מסכתות :
 אתר כן תלק המאמר בענין קדשים והתל בקרבנות הכהניס שהם מס׳ ובתים
 ואחר זבחים מנתות כפי םרורס בתורה. וכשהשלים ענין ובחי קדשים ומה
 שגלוה עליהם דבר על ענק שחיטת שאר הזבחים על סדר תכתוב שדרי אחר
 שאמר והיה המקום אשר יבחר ה׳ שמה תביאו וגו׳ אמר רק בכל אות נפשך
 תזבח ואכלת בשר(דבריס יב) והביא אחר מנתות חולין. ואחר חולין בכורות על
 סדר הכתוב קמו כן כי אחר שאמר רק בכל אות נפשך אמר לא תוכל לאכול
ך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך. וכשהשלים לדבר נ  בשעריך מעשר ת
 בעניני הקדושות סדר דמי הערכים שהם כמו כן קדש והביא אחר בכורות
 ערכין. ואחר ערכין תמורת על פי םדורם בכתוב כמו כן. וכשהשלים לדבר
 על המיני[ האלו הייא אחר כן מסכת כריתות ודבר בה על כל המצות שיתחייב
 בהם כרת וכל הנלוה לאוחו הענין והטעם שבשבילו סדר המין הזה בקדשים
 שכל דבר שתייבין על זדוגו כרת חייבים על שנגחו חטאת אלא במעט כמו
 שיתבאר שם.והביא אחר כריתות מעילה מפני שהדברים שתייבין עליהם מעילת
. והביא אחר מעילה מם׳ תמיד ת א ט  יוחד קלים מהדברים שחייבים עליהם ח
 ותניח אותה באחרונה בשביל שאין בת דבור לא על דרך חכמה ולא על איסור
p ועל היתר אלא ספור שהוא אומר היאך היו מקריבין התמיד כדי לעשות 
ת ואין בו עניןאתר אלא ספור שהוא זוכר מדת ח  התםידג]. והביא אחר תמיד מ
 המקדש וצורתו ובנינו וכל ענינטהתועלת שיש בענין ההוא כי כשיבנה במדרה
 בימינו יש לשמור ולעשות התבנית ההוא והתבנית והצורות והערך מפני שהוא
 ברוח הקדש כמו שאמר(דה״א כח) הכל בכתב מיד ה׳ עלי השכיל. וכשהשלים
 לדבר בקרינות הבהמות ובכל הנלוה עליהם ותבנית הבית שמקריבין בו אותן
 הקרבנות סדר אתריו מסכת קנים ואין ענין במככת ההיא אלא לדבר בתערובי
 העופות כשיתערבו קרבנות העופות אלו עם אלו והניח זה הענין באחרונה מפני
 שאינו מוכרח לפי שאפשר שיתערבו ולא יתערבו ועוד שהדבור עליו מעט מזער
 כמו שיתבאר במקומו. ובהם תתס סדר קדשים. ועלו חלp המאמר בסדר
 קדשים לעשתי עשרה מסכתות. אחר כן חלק המאמר בטהרות והתחיל במס׳
 כלים וענינו שהוא כולל עיכןי הטומאות ולזמר כל מה שהוא מקבל טומאה
 ושאינו מקבל טומאה כי כשמטר לנו מה שהוא מקבל טומאה נדע כל הדברים
 שהם מקבליםטומאה ושאינם מקבלים.והביא אחר כליםאהלות וענינו לדבר על
 טומאת מת והקדים זאת המסכת בשביל שהיא קשה מכל הטומאות. ואהריה
 גגעים וענינו שהוא מדבר בטומאת צרעת שהמצורע יטמא באהל ויש בו קצת
 דמיון כטומאת מת כמו שיתבאר במקומו. וכשהשלים טומאת מת והדומה לו
 בא לדבר בעניןטהרה והיא פרה אדומה והביא ארד גגעים סם׳ פרה. וכשהשלים
 לדבר על הטומאות התמורות והיאך ענין טרדתם דבר בענין הטומאות הקלות
 שאין בם אלא הערב השמש וסדר אתר פרה כבבת טהרות וקרא שמה טהרות
 בלשון נקיה שהדבור בה הוא בטרדת הטומאה ועוד שידיעת הטומאות מצריך
 לדעת ענין טרדה ושמא יחשוב התושב שעגין קריאת שם הסדר סדר טרדות
 וקרא שם מסכת ממנו טהרות שהוא תפישה על המחבר ואנו אומרים שאינו

 תפישה

 ׳שאחרי הנשו׳אין באין הגירושין וסדר גיטין אחר גזירות. ואתר גיטין סוטה
 שעגינה מענין הגירושין שהסוטה כשתזנה יש לכוף האיש!האשה על הנירושין
 כמו שאבאר במקומו. וסדר אחר סוטה קדושין ויש לשאול בכאן מפני מה סדר
 קדושין באחרונה והיה הנכון להקדימם ולהיות סדורם קודם כתובות. ואם
 תאמר שלא סדרו אותם קודם כתובות בשביל שלא נפריש בין יבמות לכתובות
 שענינם אר.ד והוא ענין ביאה ושיהיו דבריהם נקשרים ואילו נצרך עכ״פ לסדרו
 היה כותבו קודם נימין כדי שיבא על הסדר בראשונה קדושין ואחריהם ניטין
 ויהיה סרורם נכון, ותהיה התשובה שסדורם נעשה כך מפני שהיה רצונו לילך
 על דרך הכתוב שהקדים גירושין קודם נשואין והוא מה שאמר הקכ״ה(דברי׳ כד)
 וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ויצאה מביתו והלכה והיתד׳ לאיש אחר ומתוך
 דברו שאמר והיתד! לאיש אהר למדנו פרק מפרקי הקדושין כמו שנתבאר
 בתלמוד מקיש הויה ליציאה (דף ה). ועלו דלקי המאמר בסדר נשים לשבע
 מסכתות; אה״כ הלק המאמר בנזיקין וחלק המסכת הראש״נה לשלשה הלקים
 והתחיל בבבא קמא וענינה לדבר על נזיקין כנון שור ובור ותבער וחן החובל ואין
 'השופט רשאי להקדים דבר קודם שיסיר ההיזק מבני אדם ומפני זה הקדים
 אותה בראשונה על שאר הדיגץ. ואה״ב בבא מציעא וענינה לדבר על הטענות
 והפקדונות ושכירות ודין השואל והשכיר וכל מת שהוא ראוי לחבר לוה הענין
 כמו שעשה הכתוב שאחר דיני שור ובור והבער (שמות כא) וכי ינצו אנשים
 דבר על ארבעה שומרים. ואחייב בבא בתרא וענינו לדבר בהלוק הקרקעות
 והדינין בענין הדירות המשותפות והשכונות וביטול מקח וממכר במום ׳הנמצא
 ולדבר בעניי הממכרים והקנינים והיאך ראוי לדון אותם והערבות והירושות
 וסדר ההלק הזה באחרונה בשביל שבולו קבלה ודברי סברות ולא התבאר מן
 התורה. וכשהודיע ענין הדינין התחיל לדבר על הדיינין נוזרי הגזירות והתנין
 ההם וסדר אחר ב״ב סנהדרין. אבל מסכת מנות היא נקשרת בנוסחאות עם
 מסכת סנהדרין ובכללה היא מנויה ואמרו שבשביל שאמר ואלו הן הנחנקין
 הדביק אליו ואלו הן הלוקץ ואין זה טעם אמת אבל היא מסבת בפני עצמה
 ונסמכה לסנהדרין מפני שאין רשות בני אדם לענוש ולהלקות אלא השופטים
 בעצמם כמו שאמר הכתוב(דברים כה) והפילו השופט והכהו לפניו כדי רשעתו.
 וסדר אחר מכות שבועות כפני שבין סוף המסכת שעברה ותחלת זו המסכת יש
 דמיוגים בחניהם ומשפטיהם והם דומים אלו לאלו כמו שנזכר בתלמוד
 וההבירוהו לענין ההוא מפני שהוא גם כן ממעשה הדיינים שאין רשות לטף
 על השבועה אלא לשופט. וכשהשלים לדבר על הדינים והדיינים וכל מה שהוא
 מעשה חדייניסמיוחד בו פן המחלוקת א] והיוב השבועות בא לדבר בעניןעדויות
 ורוב ענין זאת המס׳ הוא לזכור בה כל ההלכות שהעידו עליהם אנשים ברורים
 נאמנים ושעדותם ראוי לסמוך עליה והוא שער מן הדינים שהעדויות צריך
 לזכרם לפני הדיינים וכן כל עדות מהם היו מעיחם אותו בב״ד וסדר אותה אחר
 מס׳ שבועות בשביל שמס׳ שבועות יש צורך אליה תמיד ועדויות הס הודעת
 הדירים שהעידו בם לפגי השופטים בעתים ידועים וקבלו אותם מהם. את״כ
 התחיל לדבר על עבודה זרה לפי שענינה דבר מוכרה לשופט שידענו ואז יהיה
 שלם כשידע נימוסי העבודות החם וחוקותיהם ומה שצריך עליהם ואז ירע היאך
 ידין עליהם כי כל מי שיעבור לכוכב שבתאי בעבודת כוכב גוגה או יתפלל
 לכוכב צדק בתפלת מאדים אינו הייב מיתה כמו שבאת הקבלה הברורה והניח
 זו המסכת לאחרונה מפני שלא יקרה ענין עבודה זרה אלא באחד מני אלף
 ולימים רחוקים. וכאשר נשלם לו מה שהיה צריך אליו השופט התחיל באבות
 ועשה זה לשני עגינים האחר כדי להודיע שההסכמה והקבלה אמת ונכונה
 וקבלוה עם מעם ולפיכך ראוי לכבד החכם מהם ולהושיבו במעלה נכבדת
 בשביל שהניעה ההוראה אליו שהוא בדורו כמו אלו בדורם וכן אמרו(ר״ה כה.)
 אם באנו לחקור אחרי בית דינו של ר״נ וכו׳ ואמרו(שם) שמשון בדורו [כאהרן
 בדורו יפתח בדורו] כשמואל בדורו ובענין זח יש מוסר נתל לבני אדם שלא
 יאמרו מדוע נקבל משפט פלוני או תקנת דיין פלוני. ואין הדבר כן שהמשפט
 אינו לפלוני השופט אלא להקבי׳ה שצור. אותנו בו כמו שנאמר (דברים א) כי
 המשפט לאלהים הוא אבל הכל משפט אתד וקבלוהו איש מפי איש על הדורות
 החולפים. והענין השני שהוא רוצה לזכור במסכת זו מוסר כל הכם מן החכמים
 ע״ה כדי שנלמד בהם המדזת הטובות ואין אדם צריך לזה הדבר כמו הדיינים
 שעמי הארץ כשלא יהיו בעלי מוסר אין ההיוק לכל ההמון אלא לבעליו בלבד
 אבל השופט כשלא יהיה בעל מוסר וצנוע יזיק עצמו ויזיק רבני אדם לפיכך
 היה תחלת דבריו במס׳ אבות מוסר החינין במו שאמר הוו מתונים בדין. וצריך
 שיוסר השופט בכל הענינים שיש במסכת אבות כגון שיהיה מתון בדין ואל
 ימהר פסק חן שאפשר שיהיה בדין ההוא ענין נסתר כמו שאמרו ע״ה דין
 מרוםה.ואי[(לנו)|"לו]לחאריך בדין כמו כן כשידע שאין בו דבר נסתר שזה נקרא
 ענוי הדין ויש לו להשתדל בחקירה העחם ולהזדד בשעת החקירה שלא ילמדו
 העחם מדבריו מד, שיסייעם על עגינם ואין לו ללמד טענה לבעל דריב וזה
 נקרא עורכי הדיינין ואל יחלל נפשו בחברת עמי הארץ שמא יהיה לבוז ואל
 יתעלם מיני אדם עד שלא יוכלו לראותו בכל עת שיצטרכו אליו שמא יאבד
 האביון ואל יבקש מגוחה ותעגוגים פן יאבד האמת ואל תמשכהו התאוה ואל

| בדמ תמיד.  א] צ׳ל המלקות וכן מיס התי״נו בפתיחתו למסי טליות ע״ש . ג



 הקדמה להרמב״ם מסדר זרעים ד
 תפישת אצל חכמי ההגיון שהם קוראים המין הפרטי בשם המין הכולל אותו שענין דבר זה שההכמות המתוקות שהנפש תנעם בהם כפו שינעם החיך
 וכשהשלים הטומאות החמורות והיאך תעלה הטרדה מהם ודבר על טומאות בדבש והלב צריכים להסתירם ושלא ידובר בם ואל יעלו על שפת לשון
 קלות הגיא אחר כך דיני טהרה וסדר אחר טרדות מקואות.והניח נדת אחר כל בשום פנים וזהו שאמר תחת לשונך שהעניניס האלה אינם ממה שראוי
 אלו הטומאות מפני שאינה טומאה כללית לכל מין האדם. וסדר ארד מקואות ללמוד ולהגות בם בישיבות החכמה. ואולם ירמזו בכתוב מהם רמזים
 נדה. ואחר נדה מכשירין והנכון היה לסדר אחר נדה זבים אבל הקדים מכשירין נעלמים וכשיגלה הקב״ה מםוה הסכלות מלב מי שירצה אחרי אשר ייגע וירגיל
 על ובים כמו שהקדימו הכתוב שהרי מכשירין בפרשת ויהי ביום השמיני וזבים בחכמות אז יבין מהם כפי שכלו. ואין לאדם עם ההכמה ודרישתה וההשתדלות
 בפרשת זאת תהיה תורת חמצורע. וסדר אחר זבים טבול יום כמו שאמר אלא לעזוב עניניו ביד הבורא ולהתפלל אליו ולהתחנן לבוגנהו ולהורותו ולגלות
 הכתוב (ו^ראסו) זאת תהיה תורת הוב ואשר תצא ממנו שכבת זרע ואלו לו הסודות הגנוזות בכתוב כמו שמצאנו דוד עי׳ה עשה כן באמרו(תהליס קיט)
 הטומאות המוקדמות כולן הן כוללות הגוף ר״ל כשיגע בהם אדם יטמא כל גופו גל עיני ואביטה נפלאות כתורתך. וכשיגלה הקב״ה את עיני האדם ויראה לו
 ובשביל זד. בא לדבר על טומאת כל אבר ואבר בפני עצמו. וסדר אחר טבול מה שהראה ראוי לו לגנזם כמו שאמרגו. ואם ירמוז מהם במעט ירמוז למי
 יום ידים. ואחר ידים עוקצין והניחה לאחרונה מפני שהוציאוה בדרכי הסברא שיש לו שכל שלם ונודעה אמתתו כמו שבארו ונלו במעשיות רבות בתלמוד.
 ואין להם עיקר בכתוב ובח חתם ספדו. ועלו חלקי המאמר בטרדות לשתים ועל כן אין ראוי לאיש חכם לגלות כה שידע מן הסודות אלא למי שהוא גדול
 עשרה מסכתות. והיו מספר כל מסכתות המשנה ששים ואחת ופרקים חמש ממנו או כמוהו שאם יגלה אותו לכסיל אע״פ שלא יגנהו לא ייטב בעיגיו. ועל
 מאות ושלשה ועשרים: כן אמר החכם (כ;שלי כג) באזני כפיל אל תדבר כי יבוז לשכל מליך. ועוד
ד כן ראה להסתפק משמות המקובלים על הקרובים אליו משמעון הצדיק שהלימוד להמון העם צריך שיהיה בדרך חידה ומשל כדי שיהיה כולל הנשים ה  א
 והיו דבריו במשנה דבר קצר וכולל ענינים רבים והיה רכל מבואר והנערים והמטנים עד אשר ישלם שכלם ואו יתבוננו וישכילו עניני דרמזיס
 לו לחדור שכלו אבל למי שהוא פחות ממנו הענין ההוא עמוק בעיניו שהחכמים ההם ולענין יזה רכז שלמה עליו השלום באמת (שם א) להבין משל ומליצה
 הקדומים לא היו מהברים אלא לנפשותם. לפיכך ראה אחד מתלמידיו והוא דברי הנמים וחירותם. ומפני אלו הפיות סדרו החכמים ע״ה דבריהם בדרשות
 רבי חייא לחבר ספר וללכת בו אהר רבו ולבאר מה שנשתבש מדברי רבו על ענין שירחיקהו שכל הכסיל לפי מחשבתו. ואין ראוי לסמוך החסרון אל
 והיא ההוספתא וענינו לבאר המשנה ותוספתא אפשר להוציא טעמם מהמשנה הררש ההוא אבל יש לחשוב שהחסרון בא משכלו וכשיראח משל ממשליהם
 אחר יגיעה רבה והוא הוציאם ללמדנו היאך נוליד ונוציא ענינים מן המשנה. שהוא קשה להשכיל אפילו פשוטו ראוי לו להשתומם מאד על שכלו שלא
 וכן עשה רבי אושעיא. ורב חבר ברייתא והיא ספרא וספרי ורבים זולהם הבין הענין עד אשר-הזרו בעיניו האפונות בתכלית הרחק. שדדי הדעות יש
. ואולם לא היו להם יתרון זה על זה כפי יתרונות המזגים. וכמו שנמצא מזג איש אחד שהוא ה ת י  כמו שאמרו כי אתא רבי פלוני אהא ואייתי מתניהא ב
 אלה הבת׳ תות כלם בצחות דברי המשנה ולא בתקון עניניה וקוצר מליה ועל ישר ממזג איש ארד כץ יש שכל איש אחד שלם משכל איש אחר. ואין ספק
 כן היהה עיקר ר׳׳ל המשנה. וגל החבורים עולים אחריה ושניים אליה והיא שאין שכל מי שידע דבר נכבד כשכל מי שיסכל הדבר ההוא שהאחד נקרא
 המכובדת אצל הכל וכשיעריכו אותה לחבורים ההם ראוה בנות ויאשרוה. שכל בפועל והאחד שכל בבח. ובשביל זה יש דברים שהם בעיני אנשים
 וכל הבא אחריה אחר החבורה הנכבדת ההיא לא שם לבו ומאודו אלא בתכלית האמת והביאור ואצל איש אחר הם רחוקים ונכנעים מהיותם על פי
 להתבונן בדברי המשנה . ולא חדל דור אחר דור להתבונן ולהקור בה ולפרש המעלה בחכמה: והנני נותן לך בו משל מבואר כגון שנשאל לאיש מאנשי
 אותה כל חכם לפי הכמחו ובינתו. וגחלר^ בפירוש קצת הלכות ממנה לפי חכמות דדפואה והחשבון והננון ומהיר בחכמת הטבע ונבוב ומשכיל והוא נעור
 רוב השנים. ואין חבורה מהם שלא חקרה והתבוננה במענה וגלתה חרושים ורק מהכמת • התשבורת וחכמת הכוכבים וגאמד לו מה אתה אומר באיש
 והביאה ממנה דמיונים על עגינים אחרים עד שהניע הזמן לרבינא ורב אשי שהוא טוען שנוף השמש שאנו רואים כאילו היא ענולה פטנה ויאמר שהוא
 שהם האחרונים מחכמי התלמוד והתבודד רב אשי לחבר התלמוד וראה גוף כדור וגודל הכדור ההוא כגודל כדור הארץ מאה ועדים וששה פעם ושלשה
 בעצתו לעשות בדברי כל הבאים אחרי רבינו הקדוש כמו שעשה רבינו שמיגי פעם וכדור הארץ שבכדתה עשינו הכרות האלה הוא כדור שיש בהקפו
 הקדוש בדברי כל הבאים אחרי משה. וכלל כל דברי המדברים ושכל ארבעה ועשרים אלף מיל. ויהיה על הדרך הזה מגיע לדעת כמה מילין יש
 המתבוננים ופירוש המפרשים ודקדוק ההלכות וקבצם וכבש הכל בחכמתו במדות גודל כדור השמש. אין ספק שהאיש ההוא זך הרעיון אשר השכיל מן
 ובמה שנהן לו הקב״ה מנפש פשוטה וכבוד החכמה וחבר התלמוד . והיהה החכמות כל מה שאמרנו לא ימצא בנפשו מקום לקיים זאת האמונה וכל זת
 כהנתו בו ארבעה דברים. האחד פירוש המשנה וכל מה שנפל בה מדברים דבר רחוק בעיניו בלי מושג. והמענה השכלית תבאר לו בתהלת הנחשבת
 המכילים ענינים רבים ממחלוקת הפירושים וטענות כל מפרש על חבית שהטענה הזאת בטלה כי איך אפשר להיות האדם על מקום כפי זרת אהד מן
 וגלוי טענת האמת וזה ראשית הכוונות שנתכוון. והשני פסק הדין על דעת הארץ וידע שעור נרם השמש והקפה ומדת שטחה עד אשר תהיה דעתו
 האחד משני החולקים שנהלקו בדברי המשנה או בפירושה או בחדושים כוללת אותה כמו שהוא כולל מדת הלק מחלקי הארץ. ועוד יאמר איך אפשר
 ׳מתהדשו בה ושחברו עליה. והשלישי בחידושי הענינים שהוציאו הבמי זה והנה גרם השמש בשמים בתכלית המרחק ואפילו ראיית נרם השמש על
 כל דור מן המשנה וגלוי העיקר והראיות שהורו בהן וסמכו עליהן התנאים נכון אי אפשר לנו ולא נשיגהו אלא זיוו בלבד ואיך יגיע אדם למעלה שיוכל
 המדברים על דברי המשנה עד שנסדר מדבריהם מה שנסדר והגזירות למדוד אותו וידקדק מדתו בשלשה שמיני פעם. זה דבר שוא שאין כמוהו.
ל י  והתקנות העשויות מאחרי רבינו הקדוש עד המחבר הזה. ורדביעי דרשות ולא יהיה בלבו ספק על היות ואת הטענה בטלה ושלא תוכל להיות. א
 שהם ראויות לפי ענין כל פרק שנודמן להיות בו דרש. וזה הענין הרביעי כשירניל נפשו בלמוד ספרי המתת וחכמות מה שתוא ראוי בתבניות הגדודיות
 ר״ל הדרש הנמצא בתלמוד אין ראוי לחשוב שמעלתו מעוטה ותועלתו חסרת. וזולתם מן הערכים הנערכים זה לזה ויעתק משם ארד כן אל הספר המסודר
 אבל יש בו הבונה גדולה מפני שהוא כולל חירוח פליאות וחמודות נפלאות. בענין זה והדומה' אליו ר״ל ספר תכונת הגלגלים הידוע ספר אלמגםט״י, או
 כי הדרשות ההם כשיםהכלו בהם הסתכלות שבלי יובן בהם מהטוב האמתי יתברר אצלו זאת הטענה ותשוב לו טענת אמת שאין בה ספק ושיש עליה
 מה שאין למעלה ממנו ויגלה מהם מן העניגים האלקיים ואמהות הדברים מה מופת ולא יהיה אצלו הפרש בין שגוף השמש הוא כשעור הזה או שהשמש
 שהיו אנשי החכמה מעלימים אותו ולא רצו לגלותו וכל מה שבלו בו היא מצויה וירגל שכלו להאמין הדבר שהיה בתחלה מרחיק הרחקה גדולה
 הפילוסופים דורותיהם ואם תביט אותו על פשוטו תראה בו ענינים רחוקים ויאמין בו אמוגה גמורה. הנה זה יוכל להיות. ואנחנו לא הסכמנו על האיש
 מן השכל שאין למעלה מהם. ועשו דבר זה לענינים נפלאים, האהד מהם ששאלנוהו זה הענין שיהיה חסר מן החכמות האחרות אבל שיהיה טוב השכל
 ללטוש רעיוני התלמידים וללבב לבותם. ועוד כדי לעוור עיני הכסילים שלא וזך המבע ותכם. והשאלה אשר שאלנוהו משאלות הלמודים שהיא מן המדרגת
 יזהירו לבותם לעולם ואלו *) היית מראה להם זוהר האמתות יסבו פניהם מהם שיעלו בה לאלהיות. קל ותומר יהיה הענין במי שאין לו חכמה כלל ולא הרגיל
 כפי חסרון טבעיהם שנאמר בהם ובדומיהם אין מגלין להם את הסוד מפני נפשו בדרך מדרכי חכמות הלמודים אבל היה נסעו משכל אמו לשכל אשתו
 שאין שכלש שלם כדי לקבל האמתות על בוריים. וכן החכמים לא היו רוצים שנשאלהו שאלה משאלות האלהיות שהם צפונות בדרשות אין ספק שהם
 לגלות קצתם לקצתם סודות החכמה וכבר זכרו(חגיגה פי׳ב דף יג) שאיש מן רחוקים בעיניו כרחוק השמים מן הארץ ויקצר עיכלו להבין דבר מהם. ועל כן
 החכמים נחבר לאנשים בקיאים בחכמת מעשה בראשית והוא היה בקי ראוי שנתן הדרשות ההם לכף זכות ונטיב לעיין בהם. ואל נמהר לדדחיק דבר
 במעשה מרכבה ואמר להם למדוני מעשה בראשית ואלמדכם מעשה מרכבה מהם אבל כשירחק בעיניגו דבר מדבריהם גרגל נפשנו בחכמות עד שנבין
 ואמרו טוב הדבר וכאשר למדוהו מעשת בראשית גמנע הוא מללמוד להם עגיגיהם בדבר ההוא אם יוכלו להכיל לבותינו הדבר הגדול הזה שדדי החכמים
 מעשה מרכבח וחם ושלום שעשה מפגי רוע לב למגוע החכמה או בשביל אע״פ שהיה להם מ; התאוה ללמוד וטוב הרעיון והיגיעה וחברת החסיתם
. היו מיחסים ההםרון לנפשם כשהם  שיהיה לו יתרון עליהם. שהמתת האלה מנונים באחד מהטפשים קל וחוסר הנכבדים והרהקת העולם בבל מה שיש בו
 באלו ההסיתם הנכבדים. אבל עשה הדבר בשביל שראה בעצמו ראוי לקבל מעריכים נפשותם לפי מה שקדם אותה. והוא מה שאמרו(עירובץ דף נג.) לבם
. והביא [ראיה] על ענץ של ראשונים כפתחו של אולם ושל אחרונים אפלו כמה ט סדקית. וכ׳יש אנחנו  מה שיש אצלם ושאינם ראוים לקבל מה שיש אצלו
 זה דברי שלמה(שיר ד) דבש ותלב תחת לשונך ופירשו עליהם השלום ואמרו שהחכמה נעדרה ממנו כאשר הודיענו הקב׳יה ואבדה הכמת חכמיו ובינת

 *) נדח מיו מראים. נבוניו



 :״ם מסדר זרעים
 החיות נמצא מהם מ> שיארוג בלבד כמו העכביש ומי שיבנה כמו השממית והיא
 צפור דרור המקננת בבתים בזמן החום. ומי שיטרוף כאריה. אבל הארס יעשה
 מעשים רבים משתנים זה מזה וחקרו על כל פעולותיו פעל פעל לדעת תכלית
 בריאתו מאלה הפעלים ומצאו כי תכליתו פעל א׳ בלבד ובשבילו נברא ושאר
 פעליו הם לקיים עמידתו כדי שישלם בו הפעל האחד ההוא והפעל הזה הוא
 לצייר בנפשו הסודות המושפלות ולרעת האמתות על פי מת שהם עליו שהדעת
 נותן ששוא ושקר להיות תכלית האדם לאכילת ושתיה ולבעילה או לבנות קיר
 כי כל אלה מקרים מתחדשים עליו לא יוסיפו על כתו ״)הפניניה ועוד שהוא
 משתתף בזה עם רוב הברואים. והחכמה היא אשר תוסיף על כהו ״) הפגינית
 ותעתיק אותו ממעלת בוז למעלת כבוד שהרי היה חאדם בכח וחזר אדם בפועל
 והאדם קודם שישכיל וידע הוא נחשב כבהמת לא נבדל משאר מיני הודות
 אלא בהגיון רוצה לומר בהגיון שהוא מצייר לנפשו המושפלות• והנכבד
 שבמושכלות לצייר לנפשו אחדות הקב״ה וכל הנלוה לענין ההוא מהאלהיות
 ששאר החכמות איגם אלא לדרגיל בהם עד יגיע לדעת האלהי והדיבור בזה
 הענין עד בלותו יארך מאד. אבל עם ציור המושכלות יתתייב לדרתיק רוב
 התענוגים הגופיים כי תהלת השכל יצייר שחרבן הגפש בתקון הגוף ותקרן
, שהאדם כשיהיה רודף תאוות ומגביר המורגשות על ף ו  הנפש בחרבן ת

 תמושכלות ומעביר שכלו לתאותיו עד יחזור כבהמת אשר לא תצייר לנפשה
ה לומר השכל, צ  אלא האכילה והשהיה והתשמיש. אז לא יתודע הכת האלהי ח
 וישוב אז כאילו הוא בריח גזורה שוחה בתוך ים ההיולי ופירש ים היולי תהו,
 ונתברר מאלו המוקדמות כי תכלית העולם וכל אשר בו הוא איש חכם וטוב
 וכאשר יתברר לאיש שהוא ממיני האדם הדעת והמעשה. ר׳׳ל בדעת לצייר
 בשכלו אמתות הדברים על פי מה שהם עליו ולהשיג כל מה שאפשר לאדם
 להשיגו. והמעשה, הוא תקץ וישור הדברים הטבעיים ושלא יהיה שטוף
.  בתענוגים ושלא יקה מהם אלא מה שיהיה בו תקון נופו ותקוץ המדות כלס
 ועל כן האיש שיהיה על ענין זה הוא התכלית והוא החפץ. וזה הדבר לא נודע
 מאת הנביאים בלבד אבל הכמי האומות החולפים ואשר לא ראו הנביאים
 ולא שמעל חכמתם כבר ידעו גם הם שאין האדם שלם אלא כשיהיה כולל
 הדעת והמעשה. ודי לך בדברי החכם המפורסם בפילוםופיא שאמר הפץ האל
 ממנו להיות נבונים חסידים. שהאדם כשיהיה חכם נבון מבקש תאוות אינו
 חכם על האמת. שתחלה החכמה מחייבת שלא יקת אדם ממעדנים הגופיים
 אלא מה שיש בו תקון צורך גופו. וכשנפרש מסכת אבות נשלים זה הענין
 ונבארהו כפי מת שהוא ראוי. וכן מצאנו הנביא האשים וחשב לעון למי
 שתתהלל שהוא חכם והוא מורד במצוה ומבקש תאוה נפשו. והוא מה שאמר
 (ירמיה ח) איכה תאמרו חכמים אנהנו ותורת ה׳ אתנו. וכן אם יהיה תאדם כמו
 כן עובד ונזיר ומרחיק המעדנים לבד ממה שיצטרך לתקון גופו והולך במנהגים
 הטבעיים כולם על קו המישור ומחזיק בנועם המדות כולם אבל אין לו חכמה.
 נם זה חסר השלמות. אבל תוא יותר שלם מן הראשון אך מעשיו שהוא עושה
 אינם על דרך נכונה ולא על דרך אמת. ועל כן אמרו חכמים ע״ד, (אמת פ״ב)
. וכל מי שיאמר בעם ו  אין בור ירא חטא ולא עם הארץ הסיד כאשר בארנ
 הארץ שהוא חסיד הוא מבויב החכמים שגזרו בעגין זה גזירה נחתכת. והוא
 מכזיב השכל כמו כן. ועל כן תמצא הצווי בכל התורה ולמדתם ועשיתם.
 מביא החכמה קודם המעשה שבחכמה יניע האדם למעשה. והמעשה לא יגיע
 בו אל החכמה . וזהו מה שאמרו ע״ה(קדושין פ״א דף מ) שהתלמוד מביא לידי
 מעשה. ונשאר בכאן שאלה אחת והיא שיוכל אדם לומר אתם כבר אמרתם
 שהחכמה האלתית לא המציאה דבר לריק אלא לענין. וכי כל היצורים שמחתת
 גלגל הירח הנכבד מהם הוא האדם. ותכלית היות האדם לצייר לנפשו
 המושפלות. ואם כן מדוע המציא הקב׳יה כל האנשים אשר לא יציירו מושכל
 לנפשם. ואנו רואים שרוב בני אדם ערומים מן הערמה ורקים מן החכמה
 מבקשים ההאוה. ושהאיש החכם המואס בעולם הוא יחיד בין רבים, לא
 ימצא אלא אהד בדור מהדורות. התשובה על זה שהאנשים ההם נמצאו
 לשתי סבוח. האחת להיותם משמשים לאתר ההוא. שאילו יהיו כל בני אדם
 מבקשים חכמה ופילוסופים. נשחת תקון העולם ואבד מין בעלי תיים מן העולם
 בימים מועטים, מפני שהאדם חסר מאד ויצטרך לדברים רבים והיה נצרך
 ללמוד החרישה וחקצירח ולדוש ולטחון ולאפות ולתקן כלים למלאכות האלה
 כדי להשלים בהן תקנן מזונו. וכן יהיה צריך ללמוד הטויה והאריגה כדי לארונ
 כה שילבש וללמוד בניץ לבנות מקום להסתר שם. ולעשות כלים לכל אלו
 המלאכות. ואין בחיי מתושלח מה שיספיק ללמוד אלו המלאכות שהאדם
 מצטרך במחיתו לכולם צורך מוכרה. ומתי יהיה מוצא פנאי ללמוד ולקנות
 חכמה. על כן נמצאו שאר בני ארם לתקן אלו המעשים הצריכים אליהם
 במדינה כדי שימצא החכם צרכו מזומן והתישב הארץ ותהיה החכמה מצויה.
 ומה טוב אמר האומר לולי המשתגעים נשאר העולם חרב. שאין בעולם שגעון
 דומה לשגעון האדם. שהוא תלוש הנפש ודל ההרכבה והוא נוסע מהחלת
 הגליל השני משבעה גלילות הישוב עד סוף הששי. והוא עובר ימים בזמן
 החורף. והולך בארץ תלאובות בזמן ההורב והקיץ ומסתכן ינפשו לתיות
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 גינוניו תסתתר(ישעיה כס) יחד הכתוב כל אחד ממנו בארבעת דברים. בחולשת
 השכל. וחוזק התאוה. ועצלות בבקשת החכמה, והזריזות בבצע העולם.
 ארבעת שפטיו הרעים.ואיךלא נסמוך החסר לנפשותינו כשנעד7 אותה עליהם.
 ומפני אשר יחכו עליהם השלום בענין זה שכל דבריהם ברורים ונקיים ואין בהם
 סיגים צוו עליהם והזהירו שלא ילעג אדם עליהם ואמרו(גישץ דף נז:) כל המלעינ
 על דברי חכשם גידון בצואה רותחת (כוי) ואין לך צואה רותחת גדולה מן
 הכסילות אשר השיאתו להלעינ. ועל כן לא תמצא לעולם מרחיק דבריהם
 אלא איש מבקש האוה ונותן יתרון. להנאות תמורגשות אשר לא האיר לבו
 בדבר מן המאורים הבהירים. ומפני שידעו אמתת דבריהם כלו בעסק ההוא
 כל ימיהם וצוו לשקוד עליו כל הלילה ומקצת היום ושמוהו תכלית ההכמה וכן
 הוא. ואמרו(פ״ק דברנות דף ח.) אין להקב״ה בעולמו אלא ארבע אמות של

 הלכה בלבד והשב לבך לזה הדבר שאם תסתכל אותו על פשוטו תמצאנו
 רחוק (מאד) מן האמת כאילו ד אמות של הלכה בלבד היא התכונה הנדרשת
 ושאר התכמות והדעות מושלכות אחר גי. ובזמן שם ועבר ואחריו שלא היתת
 שם הלנה הנוכל לומר שאין לתקב״ה חלק בעולם כלל. אבל אם תעיין זה
 הדבר עיון שכלי תראה בו מן החכמות דבר פלא והמצאנו אוסף כלל גדול
 מן המושכלות: ואני אבארם לך כדי שיהיה לך דמיון לשאר מה שיבא לידך

 ולכן שים לבך אליו כראוי :
j כי הקדמונים חקרו חקירת עצומת באשר נתן להם מן החכמה וטוב n 
 המחשבה עד נתקיים אצלם שכל דבר נמצא יצטרך עכ״פ להיות לו
 תכלית אשר בשבילה היתד, מציאותו. כי לא לדבר רק נמצאו הנמצאים.
 וכאשר נתקיים להם זה הדין הכללי תתחילו לתלק כל הנמצאים לדעת תכלית
 כל מין מן המינים הנבראים. וראו כי כל נמצא שהוא מלאכותי ר״ל העשוי
 למלאכה היא תכלית עשייתו ידועה ואין צורך בענין ההוא לחקירה שהאומני׳
 לא יעשו מלאכה אלא אם(כן) שתכליתה מצוייר בנפש האומן והמשל בזה כמו
 שאומר שהמשור לא עשאו הנפה אלא אחרי אשר תשב בלבו איך יוכל להפריד
ח לחתוך בו אם כן  דבקי העץ עד ננלה ללבו צורת המשור והתל לעשותו כ
 נדע כי כוונת המשור להניפו על העץ וכוונת הקרדום לחתוך בו וכוונת המחט
 להחביר בו בגד לבנד ויש לכל הדברים הנמצאים מציאה מלאכיית אבל מה
 שתמציאתו המלאכה האלתית והחכמה הטבעיית כגון מיני האילנות והעשבים
 ופיני מחצבי האדמה ומיני האבנים ומיני החיות יש מהם אשר תכלית מציאותו
 נעלמת ואין יודע אותה כלל אא׳׳כ תורע בנבואה או בכח דעת העתידות אבל
 בחקירת הדעת א״א. מפני שאין ביכולת האדם לחקור עד שיבין וידע לאיזה
 טעם המציא הטבע קצת הנמלית בכנפים ומהם בלי כנפים, ולאיזה טעם
 המציא ש כן תולעים מרבי רגלים ואהרים מעטי רגלים ומה היא תכלית זאת
 התולעת וזאת הגמלה. אבל בדברים שהם גחלים מאלה ופעלם יותר גלוי
 אמנם בידיעת תכלית בריאתם יגלה יתרון אנשי החכמה ועל פי שיהיה
 יותר תכם וגדול התשוקה וזך הרעיק ללמוד כן תהית ידעתו יותר גמורת וע״כ
 כשנתן הקב׳יה לשלמה פן התכמה מר׳ שהבטיחו בה ידע מסודות בריאת אלה
 המינין מה שאפשר לאדם לרעת מדרך שהוא אדם. ודבר על תכלית יצירת
 האילנות והעשבים ומיני ההיים כמו שאמר הכתוב(מלכים א ה) וידבר על העצים
 מן הארז אשר בלבנון ועד האזוב אשר יוצא בקיר דדבר על הבהמה ועל העוף
 ועל הרמש ועל הדגים והיה זה לעד שהיתה בו רוהאלהית ואמר אח״כ ויבאו
 מכל העמים לשמוע את חכמת שלמה. אך על דרך כלל יש לדעת שכל
 הנמצאים שתחת גלנל הירח נמצאו בשביל האדם לבדו. וכל מיני החיות יש
 מהם למאכלו כצאן ובקר וזולתם. ויש מהם לתועלתו בזולת המאכלים כמו
 התפור לשאת עליו מה שלא יוכל להוליך בידו והסוסים להניע בהם מהלך
 דרך רתוקה בימים מועטים, ומהם מינים שלא נדע להם תועלת ויש
 בהם תועלת לאדם ולא יכיר אותה . וכן האילנות והצמחים מהם למאכלו
 ומר׳ם לרפאלתו ממחלותיו וכן העשבים ושאר המינים. וכל מה שתמצא מן
 החיות והצמחים שאין להם תועלת ואין בו מזון לפי מתשבתךדע שהדבר
ת ולכל מין מבעלי  ההוא לחולשת שכלנו. ואי אפשר לכל עשב ולכל פ
 ההיים מן הפילים עד התולעים שלא יהיה בהם תועלה לאדם. והמופת על
 זה שהרי בכל דור ודור יגלו לנו עשבים ומיני פירות שלא נגלו לקדםונינו
 ויש בהם תועלות גדולות. ואין ביכולת אדם להיות דעתו כוללת תועלות
 כל צמח הארץ ואולם נגלה ענינם בדרך הנםיון על הדורות החולפים. אבל
 אם תאמר מדוע נבראו הסמים הממיתים בנון עשב הנקרא ביי״ש ועשב
 הדם אשר ימות בה האדם ואין בתם תרעלה רא(י לך נ^דעת שיש בהם
 תועלות שאם תמית בעת שיאכלו אותת לא תמית בעת שיתבשו בה ע״ג
 הגוף וכשתכיר כי תועלת גדולה יש לאדם באפעה ובנחשים קל וחומר במה
 שהם מועטים מהם בהיזק. וכאשר מצאו שתכלית כל אלו הענינים הוא
 למציאת האדם הוצרכנו לחקור כמו כץ למה נמצא האדם ומה היתה כוונת
 יצירתו. וכאשר האריכו להקור בענין זה מצאו לאדם פעלים רבים מאד שדרי
 כל מיני בעלי חיים והאילנות יש להן פעל א׳ בלבד או ב׳ פעלים כמו שאנו
 רואין הדקלים שאין להן פועל אלא להוציא התמרים וכן *עאר האילנות. וכן
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p אלינו a ע י  להשכיל די שבל בל נאון וגאון מדבריו ומפירושיו. וכאשר ת
 הלכנו על המנהג שמצאנו החולפים מן החקירה והדרישה והשתדלות כפי
 היכולת כדי לקבל במה שנקוה להועיל בו שכר מאת הבורא. וקבצתי כל אשר
 בא לידי מפירושי ארוני אבי ז״ל ווולתו עד רבינו יוסף הלוי כי לב האיש ההוא
 בתלמוד מבעית למי שיסתכל בדבריו 1עומק שכלל בעיון עד אשר כמעט נאמר
 בו וכמוהו לא היה לפניו מלך במנהגו ודרכו. ואספתי נס כן מת שמצאתי לו
 מן ההלכות בפירושו לנפשו ומה שנראה לי אני כמו כ; מן הפירושים כפי
 הולש יכלתנו ומת שלמדנו מן החכמת לחברתי פירוש בתלתא סדרי מועד
 ונשים ונזיקין. לבד מארבע מסכתות אני חושב עתה בהם להבר אותם
 ועוד לא מצאתי פנאי לדבר בהם. וחברתי כמו כן פירוש חולין לרוב הצורך
 אליו וזה הוא עסקינו אשר היינו עוסקים עם רוב הדרישה לכל מה שדרשנו.
 ואתר כן ראיתי לחבר במשנה חבור שיש צורך גדול אליו על הענין

 שאבאר בסוף דברי זת :
 ואשר קראני לחבר זה החבור הוא אשר ראיתי התלמוד שהוא עושה במשנת
 דבר שאי אפשר להשיגו בסברא לעולם שהוא מביא עקרים ויאמר
 כי וו המשנה העידה על עגין כך וכך. או שזאת המשגת הסרה מלים ותיקון
. ועוד שהוא ך  דבריה ראוי לתיות כך או שואת המשנה היא לפלוני ודעתו כ
 מוסיף במילית ומתסר מהם ויגלה טעמית. וראיתי כשיהיה, עשוי וה החבור על
 העגין אשר אבאר על כל המשגה יהיו בו ד׳ תועלות גדולות. האחת שאגו
 מלמדים פירוש המשגה על נכון ובאור מלית שאילו שאלת לגדול שבגאונים
 בעד פירוש הלכה מן המשגה לא יכול לומר בת דבר אלא אם ידע על פה תלמוד
 ההלכה ההיא או יאמר לך אראה מה שיש בה מן הדברים בתלמוד ואין ביכולת
 אדם לדעת על פה כל התלמוד וכל שכן בהיות הלכה אתת מן המשגה מפורשת
 בארבעה עלים וחמשה כי יבא דבר על דבר וטענות.וקושיות ותשובות עד
 שלא ירע לבהור הברור מפירוש המשנה ההיא אלא אדם בקי בעיון. והגה מה
 יעשה בתלכת אחת כי לא ישלם פירושה ופסקי הרין בה אלא משתי מסכתות
 או שלשה. והתועלת השנית הס הפסקים שאומר לך בפירוש כל הלכה על
 דעת מי נפסקה ההלכה. והתועלת השלישי להיות כמבוא לכל המתחיל בעיון
 החכמת ויקבץ לו ממנו דרך בדיקת הדבור ובאורו ויהיה אז כמי שכלל בדעתו
 כל התלמוד ויהיה לו לעזר גדול בכל דהלמוד . והתועלת הרביעית שיהיה
 למזכרת למי שקרא וידע ויהיה כל מת שקרא גצב בין עיניו תמיד ותהיה משנהו
 ותלמודו סדורה על פיו. וכאשר ציירתי לנפשי העניגים האלה גערתי חצגי
 לחבר אשר יזמתי לעשות. ועניני בזר. התבור פירוש המשנה כמו שפי׳ התלמוד
 ואני בותר הפירושים האמתיים ומדהיק הפירושים אשר נראה שתם נדהים
 בתלמוד. ואגלה העלות והטעמים,אשר בשיןלם נפלה המתלוקת בין התולקיס
 בקצת המחלוקת. ועל דעת מי ההלכת כפי אשר יתבאר בתלמוד. ואשמור בכל
 העגין ההוא לקצר המלות בדי שלא ישתבש לקורא שאין פירושיגו לבוגן
 האבנים אבל לבונן מי שיש לו לב להבין. וראיתי שיהיה סדור חבורי על
 המגהג שנהגו כל המפרשים והוא שאכתוב דברי המשנה עד סוף ההלכה אתר
 כן אדבר על פירוש ההלכה ההיא כפי אשר יעדנו וערכנו ואחר כן אקח ההלכה
 שניה כמו כן עד סוף המשנה וכל הלכה שתהיה ידועה ומבוארת אכתינה ולא
. ודע שכל מקום שהם תולקים ב״ש וב״ה הלכה כב״ה אלא ה  נצטרך לדבר ב
 בדברים ידועים שהלכה כב״ש ובהלכות ההם בלבד אומר לך כשאפרשס הלכה
 בב׳יש. וכן כל משנת סתם שאץ לחלוקת בה תהיה ההלכה כפי שהיא אומרת
 אלא פעם אחת בין רבים. ובאותם ההלכות הזרות אומר לך שזה הסתם נדחה
 ואינה הלבה. אבל שאר חמהלוקת לא נצריכך בהם להרבות מחשבה אבל מיד
 אומר לך הלבה על דעת מי היא ואפילו יהיו יחיד ורבים אומר לך הלכה כרבים.

 ותאל יורנו לנכה האמת וירהיקנו טהפכו בעזרתו אל רם ונשא 1
 וראיתי להביא פרקים עשרת קודם שאתחיל לפרש והם באמונת האל אין
 בתם תועלת גדולה כנגד הענין שאנו עוסקים בו ייטב לעמוד עליהם
 למי שירצה לחיות שלם במשנה: הפרק הראשון במנין החכמים תנזכרים במשנה
 ונקראו ההלכות על שמם. הפרק השני במנין החכמים הנזכרים במשנה
 בשביל מעשה שהיחח בזמן אחד או למוסר שלמדו ממנו או דרש שאמר ,
 הפרק השלישי להודיע מח שנחפרסם מיחס חכמי המשנה. הפרק דרביעי
 בתכמיס שתיו בדוד אחד והדורות שהשיגו קצה החכמים לקצתם . הפרק
 החמישי בביאור שם התלמיד והרב מתם כפי אשר גתפרסס. הפרק הששי
 בהודעת שמותם הסתומים ולהוסיף בידיעתם: הפרק השביעי בזכרון מעלתם
 כפי שעשה המחבר. הפרק 'השמיני ביחלםס לארצות ולמלאכות ולאגשיס
 ולמשפתות. הפרק התשיעי באנשים שנפלה ביניהם מחלוקת ברוב דבריהם.

 הפרק העשירי בהלוק הלכותיהם ברוב או במעוט:
 הפרק הראשון במנק החכמים הנזכרים במשנה ונקראו ההלכות
 י בשמלתם. כבר אמרנו בפתיתת דברינו שמחבר
 המשנה קצר דבריו בספור שמות האנשים המקובלים להתל משמעון הצדיק
 ורעיו והקבלה כלה חוזרת לשמעון ומנין אלו האנשים אשר בשמם נכתבו
 כל הדינים והקושיות ורחקנות ותיירות בכל המשנה אחד ותשעים

 איש

 השדה ולרמשים כדי שיהיה דינרים. כשיקבץ כלום מן הזהובים שמכר בהם
 (כח) גפשותיו השלש ויהיה לו מתם חלק יתחיל לחלק אותם על אומנים לבנות
 לו יסוד על טבור הארץ בסיד ואבנים כדי להקים עליו קיר שיעמוד שנים רבות.
 והוא יודע שלא נשאר משנות חייו מה שיוכל בתם לבלות בנין עשוי מן הגמא.
 היש שטות ושגעון כזד,. וכן כל תענוגי השלם הם הוללות וסכלות גמלר אבל הם
 סבה לישב העולם. ועל כן קראו חכמים ע״ה מי שאין לו חכמה עם הארץ כלומר
 לא נמצאו כי אם לישב הארץ לפיכך הם מיחסים שמם לארץ. ואם יאמר איש
 שרדי אנו רואי; שוטה וכסיל והוא שוקט בעולם לא ייגע בה ואחרים עובדים
 אותו ומתעסקים בעסקיו ואפשר שיהיה המשתמש בעסקיו איש הכם ונבון. ואין
 הדבר כאשר יחשוב שמנוחת הכסיל ההוא כמו כן עובד ומכין הטוב ההוא לאיש
 אשר חפץ הבורא לתתו לו. שאע״פ שהוא נח ברוב ממונו או רכושו יצוד. לעבדיו
 לכנות ארמון כליל יופי ולנטוע כרם חשוב כמו שיעשו המלכים וכל הדומה להם
 ואפשר שיהיה הארמון ההוא מזומן לאיש חסיד יבוא באחרית הימים ויהמה יום
 אחד בצל קיר מן הקירות ההם ויהיה לו סבה להנצל ממות כמו שאמר(איוב כז)
 יכין וצדיק ילבש. אויכ־ףו מן הכרם ההוא כוס יין יום א׳ לעשות ממנו צרי
 •הנקרא תריאקה וימלט בו מן המות איש תמים ושלם אשר נשכו האפעה. וכן
 מנהג הקב״ה וחכמתו אשר העביד בה הטבע עצות מרהוק אמונה אומן. וזה
 הענין ביארוהו חכמים ע״ה ;ברכות דף נח:) אמרו כי בן זומא היה עומד על דר
 הבית והיה רואה ישראל העולים לחונ ואומר ברוך שברא כל אלה לשרתני.
 בי היה ע״ה יחיד בדורו. והסבה השנית במציאות מי שאין בו חכמה מפגי
 שאנשי החכמה הם מעטים מאד וזה הדבר נתחייב בדרך החכמה האלתית ואץ
. כמו שאין לשאול למה ך  לומר באשר תייבר. החכמה הראשונית מרוע היד. כ
 היו הגלגלים תשעה וכוכבי לכת שבעה והיסודות ארבעת. שאלו כלם והנוהגים
 מנהגיהם נתחיימ להיות כך במציאה הראשונה. והנה חכמים ע׳יה כבד ביארו
. ואמר ר׳ שמעון בן יותאי על אנשי דורו ואע״פ שחיו נכבדים רובם(סוכה ה  ז
. ועל כן נבראו ס  דף מה:) ראיתי בני עליה והם מועטים אם שנים הס אני ובני ה
 ההמון לעשות חברה לחכמים שלא ישארל שוממים. ואולי תתשוב שואת
 התועלת קטנה אבל היא צריכה וראוי יוחד מן הראשונה. שדרי הקב״ת העמיד
 הרשעים בארץ ישראל כדי לעשות להם הברה ולהסיר שטמון נפשות חחסידים
 חוא מד. שנאמר (שמות כג) לא אגרשנו מפניך בשנה אחת פן תהיה הארץ
 שממה. וזה ענין פירשו חכמים ג״כ ואמרו(ברכות פי׳א דף ו) מאי כי זח כל האדם
 כל העולם [כולו] לא נברא אלא לצוות לוה פירוש להסיר עצבו ושממון יחידותו.
 וא׳׳כ נתבאר מכל אשר אמרנו שהבונה בבריאת כל מה שיש בתוך העולם התוה
 והנפםד אינו אלא איש שלם כולל החכמה והמעשת כמו שאמרנו. וכשתתבונן
 ותלמד מדבריהם ע״ה אלו שני הענינים ר״ל החכמה והמעשה מאשר באלוהו
 ורמווהו תדע כי על נכון אמרו שאץ לו להקב״ה בעולמו אלא ארבע אמנת של
. אבל הבאתי אלו הדברים  הלכה. וכבר יצאנו מהענין שהיינו מתעסקים בו
 מפני שהם מיפיס האמונה ומעוררים על בקשת החכמה ואינם נקלים לפי מה

 שאני רואת. והנני תוזר לעניני:
 וכשהשלים רב אשי לתבר הבור התלמוד על מה שהוא עליו היה
 הפלגת תבורו ועוצם תועלתו לעד נאמן עליו די רוח אלהין
 קדישין ביד,. ומח שנמצא מחבור רב אשי בתלמוד הם חמש ושלשים מסכתות.
 ולא מצאנו לו דבר בסדר ורעים אלא ברכות בלבד. ולא במסכה שקלים מסדר
 מועד. ולא על מסכת עדיות ולא מסבת אבות מסדר נזיקין. ולא מםכת מדות
 ומסכת קנים מסדר קדשים. ולא מצאנו לו דבר ג׳יב בסדר טהרות אלא במסכת
.  גדה בלבד. אחר כן נפטר רב אשי אחד שגמר התלמוד כאשר זכרנו בבבל
 וכן עשו הכמי ארץ ישראל מה שעשה רב אשי וכתבו התלמוד הירושלמי.
א רבי יוחנן, ונמצא מן הירושלמי תמשה סדרים שלמים. אבל סדר  והמחבת ת
 טהרות לא נמצא לו הלמוד בשום ענין לא בבלי ולא ירושלמי אלא מסכת נדה
 כמו שזכרנו. אבל יכול אדם לפרש הסדר ההוא אחר יניעה רבה ועמל גדול
 ושיסייעוהו התוספתא והברייתות וילקט ההלכות הבאות על ענינו בכל התלמוד
. כפי שהראה  ויוציא בשכלו העקרים של מסכתות ועניניהס מן ההלכות ההם
. וכשמתו כל החכמים עי׳ה שאחרון מהם הית ה ר ע  כשנפרש הסדר ההוא ב
 רבינא ורב אשי והתלמוד כבר נגמר וכל אשר קם אחריו ודתה תכלית מנתו
 וכל מאדו להבין דבריהם שכתבו בלבד ועליו.אין להוסיף וממנו אין לנרוע.
 וחברו הגאונים פירושים רבים אבל לא חספיק אחד מהם להשלים פירוש כל
 התלמוד לפי דעתגו. ויש מהם מי שמגעו קוצר ימי חייו. ומהם מי שמגעו עסקי
 בני אדם בדיניהם. וחברו כמו כן חבורים בהלכות פסוקות מהם בלשון ערב
 ומהם בלשון הקודש. כנון הלכות גדולות והלכות קטועות והלכות פסוקות
 והלכות רב אחא משבחא וזולתם. וההלכות אשר עשה דרב הגדול רבינו יצחק
 ז״ל הספיקו בעד כל תתבורים ההם מפני שהם כוללות לכל תועלת הפסקים
. ובאר שם כל הטעיות אשר ת ו ל  והדינים שצר7 אליהם בזמננו זה ר׳יל ומן ת
 נמצאו לאשר תיו לפניו בפסקיו ואין תפישה עליו בהם אלא בהלכות מועטות
 לא יגיעו עד עשר בשום פנים. אבל הפירושים המצואים לכל תאונים יתודע
 יתרון כל אחד כפי יחרץ שכל בעליהם והאיש הנבון המעיין בתלמוד יכול
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 אחד והאריך ימים ר׳ דוסא בן הרכינה עד שהשיג לרבי עקיבא ואנשי דורו וח
 היא החבורה הראשוגח. אבל השגיח אגטיגנום איש םוכו ורבי אלעזר בן חרסום.
 והחבורה השלישית יוסי בן יועזר איש צרירה ויוםי בן יוחנן איש ירושלים .
 והחבורה דרביעית יוחנן בן פתחיה ויהושע בן פרחיה ונתאי הארבלי. והתבורת
 החמישית חוגי המעגל ואליהועיני בן הקף ויהודה בן טבאי ושמעון בן שטח .
 וחחבורה הששית עקביא בן מהללאל ושמעיה ואבטליון וחנן וארמון ורבי
 מיאשא. והתבורה השבתית שמאי והלל ומנתם ויהודה בן בהירה ורבי פפיאס
 ורבי יוחגן בן בג בג וחנניה בן חוקיה בן נדון ונחוניא בן הקנה ובבא בן בוטא
 ורבי יוחנן בן החורוגי ורבן גמליאל הזק וגתום הלבלר. ואלו שבע כתות היו
 בבית שני מהחלתו ועד םופו ולא ראו החורבן. אבל החבורה אשר אחרי אלו
 שראו החורק הם רבי אליעזר בן יעקב ורבי צדוק ור״א בנו ורבן יותנן בן זכאי
 ותלמידיו ורבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול אבא שאול ור״א המודעי ורבי הנינא
 סגן הכהגים ורבן גמליאל ור״ש בנו ורבי חגיגא בן אנטיגנוס ורבי חנינא בן דוםא
 ורבי תנגיא ק תרדיון ושמואל הקטן ור״א בן פרטא ורבי אלעזר בן דמא וחנניא
. והכת השנית אהר החורבן רבי טרפון רבי א ב  בן חכינאי ורבי יהודה בן א
 עקיבא ורבי אלעזר המודעי ורבי אלעזר בן עזריה ורבי ישמעאל ורבי יהושע
 בן קרחת ותנניא איש אונו ושמעון בן ננס ויותנן בן ברוקא ורבי ישמעאל בנו
 ורבי יוחנן בן גודגדא ורבי אלעזר תסמא ור״י בן תימא. והחבורה השלישית
 ר״מ ור״י ורבי יוסי ורבי נתן ורבי יוחנן הסנדלר ורבי יוסי הגלילי ורבי אלעזר
 בן שמוע ושמעון בן עזאי ושמעון בן זלמא ורבי חוצפית המתורגמן. והחבורה
 תרביעית ר״י הנשיא ורבן גמליאל ור׳׳ש בניו ורבי שמעון ק יוחאי ורבי אלעור
 בנו ודי שמעון בן אלעזר ורבי ישמעאל ברבי יוסי ורבי יוגתן. וזאת החבורה

 היא האתרוגת מתבורות המשגת :
י בביאור שם התלמיד ודרב מתם כפי אשר גתפרסם • ש י מ ח ק ה ר פ  ה
 1 כבר חקרמגו בפתיחת דבריגו שרביגו הקדוש מהבר

 המשגה תלמיד אביו היה וכן כל אחד מזקגיו ע״ה תלמיד האב עד הלל עד
 שמעון הצדיק כמו שזכרנו וכן רבן יוחנן בן זכאי עד הלל ותלמידי רבן יוחנן
 בן וכאי חמשה ר״א בן הורקנוס הנודע ענינו ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי
 הכהן ור״ש בן נתנאל ור״א בן ערך והיא הכת אשר נתבשרד. בחיי העולם
 הבא כמו שנתפרסם בתלמוד(חגיגה לף יל) תם ותלמידיהם. ורי׳ע תלמיד ר״א
 בן הורקנום והוא רבו מובהק והיה לו לר״ע קצת למוד אצל רבי טרפון [עיין
 כתובות פל:] אבל אינו רבו אלא הבית והיה ה״ע מכבד ר׳ טרפון ואומר לו ר׳
 והיה רבי טרפון אומר לר״ע עקיבא וכבר אמר לו ר״ע דרשיני לומר לפניך דבר
 ממת שלמדתני מבואר. ור׳ מאיר ור״ש בן מתאי תלמידים לרבי עקיבא והוא
 רבם המובהק והיה לרבי מאיר קצת למוד(עירובין ינ.) אצל(ר״ע) [ד׳ ישמעאל]
 וזולתו. ור׳ יהודה קרא לרבי אלעזר בן עזריה [בן עזריה] והוא רבו המובהק .
 וכל מה שתמצא במשנה ר׳ פלוני בשם רבי פלוני דע שהוא תלמידו ולפיכך
 קבל ממנו. והיה לרבינו הקדוש קצת למוד לפני רבי אלעזר בן שמוע(שם ננ.
 יבמות פד.) • וסומכוס תלמיד רבי מאיר והשב ללמוד(קדושין נ3: נדר מס:) לפני

;  רבי יהודה אחר מותו ולא היה כן
י לגלות תסתום משמותם ולהוסיף בם פרסום עד שיהיו ש ש ק ה ר פ  ה
 1 נקובים, ר״א סתם הנזכר במשגה הוא ר״א בן הורקנוס

 תלמיד רבן יוחנן בן זכאי. ורבי יתושע סתם הוא רבי יהושע ב; תנניא תלמיד
ד אלעאי שעליו  רבן יוחנן בן זכאי. ור׳ יהודה סתם הנוכר במשנה הוא ר׳ יהודה ב
 (ב״ק קנ: תמורה מו:) נאמר בתלמוד מעשה בחסיד אחד והוא שמו מפורסם
 אצלם. ורבי אלעזר םתם הוא רבי אלעזר בן שמוע הכהן שהיה בדורו של רבן
 גמליאל שרצה לקרות לפניו רבינו הקדוש ולא הניחו תלמידיו לקרות לפניו
א ר שמעון בן יוהאי  אלא מעט(יבמות פד.). ודי שמעון הנזכר במשנה םתם ת
 תלמיד רבי עקיבא שנודע ענינו עם קיסר. ור׳ אלעזר(ור״ש הוא ובנו) [בר״ש
 הוא בנו](שבת פ״ב דף לג:) ובן עואי ובן זומא ובן ננס הם שמשן בן עזאי

 ושמעון בן זומא ושמעון בן ננם. ובן בתירא הנה״ה
 הוא רבי יתושע בן בתירא*. ובן בנ בנ הוא *וכתב בהלייות עולם סימן קשי! דתיי ק
 דבי יוחנן. ויוחנן כהן גדול הוא מחנן בן בתייא הוו רבי יהושע ביב יי׳י ב״ב התש
כר בתפלות במלחמות p בתירא הוא רבי יודדח אלא םכת דיחק  מתתיה הידוע תז
ן אמר בפ ק דת״נית תהא בי י>דשע ב ב: ב ע ף י י ב , ^ ל ף ן ״ m ^ ן ן י י כ ל  מ

 גמליאל אביו של רבינו הקדוש על דבר יארך להזכיר ענינו ודרחיקםרבן
 גמליאל מישיבתו(הוריות פ״נ ד, יג:) וכשהיו אומרים הלכה על שם אחד מהם אם

ה י ה  היתר. בשם ר״מ יאמרו אתרים אומרים* ת
ם *ובספר כריתות ב' שכשהיה אוםר ר״ם י ר מ ן ש א ן י ף מ א ן י ת , נ ם ף ש ה ב ת י ם ה א  ן

 1 דבריו בשם אלישע בז אבריה אשר בשם

י דב בשש א, ש־ג p אבריה אשר בשם ב ם ף ן ע י מ ב ה ף נ ש מ ף ב ט א ך ^ ש  א

 ישמעאל אמר תלמיד אהד לפני ר׳ עקיבא
 והוא

 *) ונפרק אי אתה מוצא אלא השטים ו5*ל שכוונתו שעם ר' יהודה הנשיא שהוא מינו הקדוש מחבר המשנה בעצמו הנזכר םרגס פעמים כמכנה יהיה 5*א. אבל אין לומר שכוונת רבימ לצרף את
 צמעון הצדיק שהזכיר גהחלס מריו אל המכין דהא לא מצאנו זכרו בהלכות בכל המשנה רק בפ״א יאמת והי׳ל לכלול אותו מם החכמים שהזכיר בפיב. אכל באמת נפלאו דנרי רנינו אלו מאד דהא מצאנו
 עוד הרבה חכמים שבא זכרם במשנה ויש להוהיף אותם על חשבון לבינו בפרק זה וכן על חשבונו בסרק השני ואין לני לומר רק שנוסחאות אחרוש ה״ לרכינו ככל וס. ואייה באחד החלקים העתידים לצאת
 לחור בעדה נהדר את כל החכמים הנזכרים בכל המשכה במערכה על סדר א׳ נ׳ «ם ציוני סמקזמוח שנזכר כל א' מהם ככל סמשנס עיס הנוסחאות אשר לפנינו. **) לפיו נצמרך להגיה גס לקי ואלם

 •ש:*ם חכמים ט׳ ובפיו צריו להגיה ל׳׳י הנשיא השביעי להלל ה«ע. מ״ע:

 אומרים עליו אחריש
 .בו הך אחרים אין זח

 ר׳מ

 אחד יכונה אז היו
 אומרים ותוספות כו

. רבי אליעזר בן יעקב . רבי אליעזר ס ו רקנ  איש *) ואלו הם. ד אליעזר קהו
. יהושע בן פרחיה. רבי יהושע בן חנניה. רבי יתשע  בנו של רבי יופי תלילי
 ב! קרתה. ר׳ יהושע בן בתירא, ר׳ יהושע בן הורקנום. ר׳ אלעזר בן עזריה.
 רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא. רבי אלעזר ב״ר צדוק. רבי אלעזר בן
 שמוע. רבי אלעזר חסמא. רבי אלעזר בן פרטא. רבי אלעזר ב״ר שמעון,
 רבי אלעזר בן פאבי. רבי יהודה ב״ר אלעאי. רבי יהודה בן בתירא. רבי
. רבן שמעון בן נמליאל. . ד׳ יהודה בן אבא. יהודה בן טבאי א ב  יהודה בן ב
 רבי שמעון בן יוחאי. ר׳ שמעון השוודי. ר׳ שמעון בן גנם. ד שמעון בן הסגן.
 שמעון בן שטה. שמעון התימני. ד שמעון בן עזאי. ר׳ שמעון בן זומא. רבי
 שמעון בן אלעזר. רבי שמעון בן יהודה. ד שמעון בן בתירא. שמעון אתי
 עזריה. רבי חגגיא סגן הברנים. רבי הנינא בן אנטיגנוס. תנניה בן הכינאי,
 רבי חנניה בן גמליאל. ד גחוניא בן אלנתן איש כפר הבבלי. רבי ישמעאל.
 רבי נחמיח. ר׳ נחמיה איש כפר הבבלי. רבי יוהנן בן נורי. יוחגן כהן גדול»
 רבן יוחנן ק זכאי. רבי יוחנן בן ברוקא. יוחנן בן גודגדא. רבי יוחנן הסנדלר.
 ר׳ יוחנן בן ישוע בן חמיו של רבי עקיבא־. רבי יוסי. רבי יוסי בן משלם. רבי
 מסי ק החוטף אפרתי. רבי יוסי הגלילי. יוסף בן יועזר. יוסף בן מחנן. רבי
 יוסי ב״ר יהודה. ר׳ יוסי הכהן. יוסף בן חוגי. רבן גמליאל, רבן גמליאל הזקן •
. ד דוםתאי ב״ר יגאי. אבא שאול. ר׳ טרפון. רבי  דוםתאי איש כפר דמאי
. נהום הלבלר. ר׳ מיאשא. רבי  מאיר. ר׳ עקיבא. רבי חוצפית. רבי נתן
 צדוק. נהום המדי. ד דוסא בן ררכינס. ר׳ אלעאי^ [ר׳] כוברי. ר׳ פפיאס.
 רבי מתיא בן חרש. נחאי הארבלי. שמעיה. ואבטליון. הלל ושמאי. ו״ זכריה
 בן הקצב. אדמון. הנן בן אבשלום. רבי ידוע הבבלי.עקביא בן מתללאל.
 רבי יקים איש הדיר. מנהם בן א) הנטאי. רבי יעקב • ולא שמרנו מברק

 שמותם סדר זמניהם 1
ק ז י במנין התכמים הנזכרים במשנה בשביל מעשה שהיה ב נ ש ק ה ר פ  ה
 1 אתד מהם או מוסר שיסד בו או פםוק שאמר בו דרש. כבר

 הביאו במשנה זכרון רוב החכמים ולא בשביל שסמך להם דבר מן תלכות
 באיסור או היתר אבל נזכרו בשביל דבר יאשר קרה בזמן אחד מהם או למד
 מוסרים כגון הנזכרים באבות ולמדו ממנו המוסר ההוא או הדרש אשר דרש
 אינו מורה על איסור והיתר וכתבו הענין על שמו. ומנין האגשים אשר בא
 זכרונס על אהד מהענינים שזכרנו ודומיהם שבעה ושלשים איש ואלו הם. רבי
 יהישע [בן לוי]. רבי אלעזר הקפד. רבי אלעזר בן ערך. רבי אלעזר המודעי.
 יהודה בן תימא. ד שמעון בן נתנאל. ד שמעון בן עקשיא. ר׳ שמעון ק
 חלפתא. חנינא בן דוםא. חגגיא בן הזקיה בן גרון. רבי חנניא בן תרדיון,
. יוחנן בן ההורוני. רבי יוסי ב״ר  רבי נחוניא בן הקנה. רבי ישמעאל בן פאבי
 יהודה איש כפר הבבלי. ר׳ יוסי בן דרומסקית. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה
 הנשיא. רבי שמעון איש המצפה. חוגי המעגל. רבי הורקגום. רבי יגאי. ר׳
 נהוראי. אנטיגנים איש סוכו. רבי תלפתא איש כפר חנניא. רבי לויטם איש
. בן הא הא. אליהועיני בן הקף. ג  יבנה. רבי יונתן. שמואל הקטן. בן בג ב
 הנמאל המצרי. ר׳ שמעון בן מנםיא. אבא שאול בן בטנית. זכריה בן קבוטל.
 בבא ב; בוטא. רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן ק ברוקא. רבי ישמעאל ב״ר
 יוסי. ולא כוונתי דברי כמו כן לזכור אלה על סדר זמנם. א״כ כלל מספר
 החכמים הזכורים במשנה מאה ושמונה ועשרים. ושני אנשים הביאו זכרם והס
 אלישע אחר ולא ספרנו אותו בכלל אלו הטהורים בשביל הענין שנודע לו ומנחם
 תבירו של שמאי ולא ספרנו אותו כמו כן שלא נמצא לו במשנת דבר בשום

: ו  פנים להיות נלוה לכל הדברים אשר ספרנ
י באשר נתפרסם מיחש חכמי המשנה מהן רבן גמליאל ש י ל ש ה ה ר פ  ה
 * בנו של רבי יהודה הנשיא ורבי יהודה הנשיא [בן ר״ש
 כצ״ל וכן מבואר בהקדמתו לחיבורו היד החזקה] ״*) בן רבן גמליאל בן רבן שמעון בן
א והוא הלל הבבלי אשר אליו  רבן גמליאל הזקן בן רבן שמעון בן דלל תשי
 נסמכה כת מן התכמים תאתרונים ועל דעתו תיתה וגקראת בית הלל. והלל זה
 הוא מבני שפטיה בן אביטל בן דוד ואלה השבעה חכמים כבר תתבאר שהם
 מזרע דוד ומהם ארבעה מקהל הגרים והם שמעיה ואבטליון ורבי עקיבא ורבי
 מאיר. ומהם כדגים שמעון הצדיק אשר אליו תזרו ההלכות כלן לקיים מה
 שגאמר(דבריה לג) יורו משפטיך ליעקב. ורבי אלעזר בן עזריה גס הוא עשירי
 לעזרא. ושמעון דודו והוא הידוע שמעון אחי עזריה. ורבי אלעור בן שמוע. ור׳
 הגיגא סגן הכהנים. ור״ש בגו והוא הידוע ר״ש בן הסגן.וישמעאל בן פאבי. ויוחגן
ד טרפון. אליהועיגי בן  כהן גדול.ורבן יוחנן ק זכאי. ויוסי בן יועזר.ור׳ יוסי הכהן. ו
 ד׳קף. חנמאל המצרי. ושאריתם מישראל ולא נודע בהם במה שאני יודע יחם:
י באגשים שהיו בדור אחד מן החכמים והשיגו קצתם ע י ב ר ק ה ר פ  ה
 י לקצתם. שמעון הצדיק ורבי דוסא בן דרכיגס היו בדור



 הקדמה להרמב״ם מסדר זרעים ו
« מלא ר יוחנן הס] א ה ד י ם ^  העביר כנויו משמו ולא הקפיד עליהם: ד״א ו

״ , ^ א ^ ^ י ״  הפרק השמיני בהתיהסם לארצות י
v 1 י ולמלאכות ולאנשים 

 ולמשפחות. כל אלו האנשים המקבלים הוסיף להם מהבר המשנה ידיעה
 ופרסום על פי ענינים. יש מהם מי שיתס אותם למלאכה כדי לפרסם שמו
 בטן שאמר נתום הלבלר. ור״ש השזור*. ומהם שיתס לארצו כגון שאמר איש
 הדיו־ ואיש אונו ואיש ברתותא וענין שאמר איש צרידר. ואיש ירושלים וזולתם
 מן המקומות מפני שהוא ידוע המקום ההוא וכבודו כלומר כי זה האיש אשר
 הוא מאנשי המקום ההוא באמת ראוי לקרותו איש. ומהם מי שיודיעוהו בשם
 אביו או אתיו כגון מאמרו ד פלוני בן פלוני או ר׳ פלוני אהי פלוני וזה הרבה

 ומהם מי שיודיעוהו במשפחתו כגון שאמר פלוני הכתן:
 הפרס התשיעי באנשים אשר גינס נפלו מחלוקת ברב המקומות.
 1 האנשים אשר תמצא ביניהם מתלוקת במשנה ברב

 הדברים אלו הן. ר״מ ורבי יהודה ור״ש ורבי יוסי אלה הארבעה נפל מהלוקת
 בין כל שגים םתם ובין ארבעתם ג׳׳כ. ורבי אליעזר כמו כן המצאנו הולק עם
 כל אחד מאלו הארבעת אבל פחות מן המחלוקת הנופלת בין הארבעה. וכן
 ר״ע ורבי אליעזר ורבי יהושע תמצא מחלוקת בין כל אחד מהם ובין שלשתם
ד הנקדמים. והמצא המחלוקת כמו כן בין רבי  כמו כן אבל פתות ממתלוקת ה
 עקיבא ורבי ישמעאל ורבי טרפון ורבי אלעזר בן עזריה פחות מן המחלוקת
 אשר הקדמנו. ואהריהם במיעוט המרולוקת ב״ש וב״ה. ואהריהם במתלוקת
 רבן גמליאל או רבן שמעון בן גמליאל או רבי עם כל אהד מהם מהנזכרים עתה

 ובין אלו האנשים היא המחלוקת ברוב המשנה אלא בענינים וריס:
 הפרס העשירי בהלוק הלכותיהם בין רב למעט. אלו התכסיס המקבלים
 1 המשנה כאשד חלקנו יש מהם מי שנכתבו על שמו הלכות

 רבות כמו ר״מ ורבי יהודה. ויש מהם מי שנכתבו בשמו הלכות מועטות כנון
 דבי אלעזר בן יעקב כאשר אמרו משנתו של רבי אלעור בן יעקב קב ונקי
 ר״ל מעטים והלכה כמותם. וסדר רוב הלכותיהם ומיעוטם כפי אשר זכרנו בפרק
 הקודם מרוב םתלוקותס ומיעוטם. ויש מהם מי שלא נכתבה לו במשנה אלא
 הלכה אתת בלבד ולא הוסיפו לשנות שמו בדבר ממשפטי המצות והם שבעת
 ושלשים איש. נחום הלבלר ורבי מיאשא במסכת פאה(פ"א מ״ו) בלבד ולא
 נשנה להם דבר שני בשום פנים במקום אחר. וחנניה בן חכינאי ורבי יוסף בן
 התוטף אפרתי בכלאים(פ״ג מ״ז ופ״ל מי׳ח) בלבד. ודי אלעזר הסםא ורבי יוסי
 בן משולם בתרומות(פי׳ג מ״ה ופיל מיז) בלבד [ועי׳ ב״מ פ״ז מ״ה נגעים פי״ג מ״ג
 פ״ז מ״ב וכבר העיר ממון בעל סדי׳ה פכ1כר עוד במרות פ״ג מ״ו ופ״ו מ״א]. ורבי חוצפית
 בשביעית(פ״י מיו). ורבי אליעזר בן יתרה איש ברתותא ודוסתאי איש כפר
. נהום המדי בשבת(ס׳י׳ב  דמאי [נ״א יחמי] בערלה(פ״א מייד וסיב מ״ה) בלבד
 מ״א) בלבד. ור׳(אלעזר) [אלעאי] ורבי דוםתאי ברבי ינאי בעירובין(פ״ב מ״ו
ש [בן] הסגן ובן כברי בשקלים(פ״א מ״ד ופ׳יח מ״ה) בלבד. ויהודה  זפ״ה מ״ד). ור״
 בןטבאי ושמעון בן שטת ויוסי בן יועזר ויוסי בןיותגן וגתאי הארבלי ויהושע
 בן פרודה בחגיגה (פ״ב מ״ב) בלבד • ושמעון התימני וגהמיה איש בית דלי
 ביבמות(פייר מי״ג וסט״! מי׳ז) בלבד. ורבי אלעור בנו של ר׳ יוסי הגלילי ורבי
 יהושע בן הורקנוס בסוטה(פ״ה מ׳׳ג הי) בלבד. ידוע הבבלי במציעא(פ״ז מ״ס)
 בלבד. ר״ש בן יהודה בשבועות(פי׳א מ״ה) בלבד [ועיי נגעים ס״י מ״ח]. ור׳יש בן
 בתירא ור׳ נתוניא בן אלנתן איש כפר הבבלי ורבי יוסי הכהן ור׳ יקים איש
. ושמעון  חדיר. וםגדוס בן םגנאי בעדיות(פ״ו מ״ב פי׳ז מ״ה ח׳ פ׳יח מא״ב) בלבד
 אחי עזריה ויוסי בן חוגי בובתים(פ״א מ״ב) בלבד. ורבי אלעזר בר״ש בחמורה
 (פ״ל מ״ל) [ועיי נגעים פי״ב מ״;] בלבד. ורבי יעקב בגגעים [גנ&היוחשין דףכ״ג ב׳
 כתב שהוא תנא בפ״ל מנעים והעיר בעל סד״ה שלא מצא שם ונראה שזה מ״ס \5">( בפ״ד
 דאבות משכה >x"\] בלבד. רבי אלעזר בן פאבי במסכת טדרות(פין מ״ס) בלבד.
. אלה האגשים  ור׳ יוחנן בן ישוע בן חמיו של ר״ע בידים (פי׳ג מ״ה) בלבד
 כולם הספורים אין לאהד מהם בכל דעי המשגה אלא הלכה אחת במסכת
 אשר זכרנו, וכבר נשלם לנו הענין אשר רצינו לתקדים אותו. ואנחנו עתה

 מתתילין לפרש כפי מה שייעדנו 1

הוא רבי מאיר (עחבין •ג.). ומה שאמר! ריס.ןולכן סציני כמה פעמים דתניא אחרים  י

. וכן איכא סובא י״א שאינו ה וריס בהדדי ש מ ם ח ם ה י מ נ ן ח י נ ד £ ה : ז [ י י ר ל ס נ ס ] 
: א ר נתן ;ה ע] מ ן ש ^ ן ״ ף י ו א ן י ^ ע ב מ ף י ע ג  א

א ר׳ נהוראי והעץ  ור״ש בן גנס והנן והנגיה איש אונו. ורבי מאיר נהךא גם ת
 אהד ושמו [עי׳ בהקדמת הרמב״ם לחיבורו שכ׳ שחברו שצ ר״מ היה ר' נחמיה״] בעיקר
 ייבי נחמיה. אבל מה שנאמר במשנח חכמים ר״ל כי לפעמים יבנה בתכמים
 בשביל אתר מן האנשים שהקדמנו שמותם ופעמים ירצה לומד בשביל כל המון
 החכמים ופעמים יבאר בתלמוד ראמר מאן הכמים רבי פלוני ואולם יעשה זת
 בתיות המקבלים רבים שקבלו מן החכם ההוא ובעבור תיות אנשי הדעת ההיא
 רבים יקראם חכמים ואפילו שיהיה לאיש אחד. ואולם מת שאמרו בייש וב״ה
 רצונו לזכור החבורה הנוטה לדעת שמאי והחבורה הנוטה לדעה הלל שתלמידי
 האדם הס אנשי ביתו. ורבי ד1א רבינו הקדוש והוא ד יהודה הנשיא הששי
 להלל הזקן ותא המחבר המשנה. ובל מקום שנאמר במשנה באמת אמרו הוא
 הלכה למשה מסיני. אבל סתם משנה הוא מה שהסכים עליו דעת רבים והשתוה

 עיונם בו ולא נפלה בו מהלוקת או תהייה
 שיקבלוהו רבים מפי רבים עד משה כפי *וסתימת שמות אמוראים חם אלו(ועי׳
ו ׳טבאי-ץ ישראל נ י ת ו ב ר ( ל בםנחדרץד׳ ^ ב ק פ ה ו  אשר תלקנו בפתיתת דברינו *
״ רבי אבא. רבותינו שבבבל רב ושמואל. למדין u w w » .  ״
. דייני נולה קינא . י א י ט ״ לפני חכמים לוי מר ו ו ח י ל ם א ח י ה נ ב ש י ר ק  ה

א ר ו ס י | נ י י י t ד ס ב א ר י ו מ / א , א׳״ ר נ ״  ווהו ענין שאמרו םתם משנה רבי מאיר . ד
ב  אלא במקצת סתומות שאפשר שהם לר״מ רב הונא ורב יצהק . דייני דפומבדיתא י
י שמואל. דייני תהרדעא רב אחא ץ פפא ב ו  לבדו ועליו מתלוקת או יהיו לאיש אחר ח

ק ס פ נ ה  מר״מ וד״למוד יבאר אותם. ו
 r r r L L פכי דפומבדיתא רב יהודה ורב עינא. חריפי
א בכל הלכיי דפומבדיחא עיפא ואבימי בני רחבה .  ההלכה על דעת מי ה
 מהלכות המשגה או תגיע לתכלית שאלתך אמוראי דפומבדיתא רבה ורב יוסף. אמוראי
 בעגין ןף,; דנה־דעא רבי חםא. וכתבו תום' בביב דף ז'
ם M דשמואל נמי רעי נהרדעי. אמרי בי רב רב ת ו ^ ע ר מ ד ס י ב ז ן י ר ש ו ה ל ר פ  ה
^ המנונא.וכתבו תוספות בסנהדרין שם דסבי " * K U י * ^ l 1 

ו רב הונא. אטרי במערבא רבי נ  שעשה המחבר • דבי רב תי
א. נ י  חלק מעלות האנשים הנזכרים במשנה ירמיה. אמרו עליו במערבא רבי חנ
 שהם מאה ושמונה ועשרים לשלש מעלות מחיו עליה במערבא רבי יוסי בר חנינא.
ן נח־בלאי מתני רב ביבי בר ביזנא. שלחו ת ל ע מ ד ב א ד 0 ב כ ן ג י ע ע ה ב י ר י י ש 3 ^ 
* מתם ר' אליעזר. סיני הוא רב יוסף שהית ״ ״ ״ ״ . L ״ ״ , U L״ 
י בפי במשניות כנתינתם מפיני. עומר חריס 0 ^ ! י w מ f  על כל תםעלות קראו ב
 הלל ושמאי ושמעיה ואבטליון וזה לנחלתם רבה חבירו שהיה חריף ומפולפל. קסינא
 וכבוד מעלתם בשביל שאי אפשר למצוא חריך שקי הוא רבי זירא שהיה איש קצר
ם w m ן ונקרא כן לפי שהיח בודק עצמו בכבשן אש מ ת ש ד א ב ; £ orfr י ן א י ר 1 נ  ב

' אי שלטא ביה אור של ניהנם יומא חד יהבי ״״״ . ״ , ״ . ״ ״ , L F C  .)״.*״״. ״
^ ביה רבנן עינייך ואיחרכי שקיה(בימ לף ו ב י ה ם ש י מ כ ח ל ה ב  כנוי לנביאים • א
). קהלא קדישא הם ריש ק מנסיא  למטה מן המעלה הזו יכנה אותם ברבן סס.
 כגון רבן גמליאל ורבן מתנן בן זכאי. ושהיו ורבי יוסי בן משולם שהיו משלימים ימותפ
ת שליש בתורה שליש בתפלה שליש במלאכה. ה א נ כ ת ו א ז ה ה ל ע מ ן ה ת מ ט ב v m ,1 
v בנן של קדושים הוא ר' מנתם a־' סיפק / ״ ״ ״ ״ ״ י י ״ _ 
י ״ ™ ה דלא חד מסתכל אפי׳ בצורתא דווזא. כל י ו י א י מ ב ™ י ® ^ י כ ב  שמם ר
 מכנה אנשי המעלה הזאת כמו כן אבא כמו היכא דאיכא הני רב ספרא משום חד דבי
. כתב בש׳ל נ  שתא אומר אבא שאול. ולפעמים יעביר דבי חד המיוהד בבניו ומנו רי
א אוטף באות ר וחאםר מר כל מקום שתמצא ו ה  . הבנוי מהם ואינו חושש עון ש
;  שמעון אחי עזריה ואלעזר א1ש בוז״״* • 25? - ™
 וכלל האנשים אשר יקראו בשמם על דיר חייא דאיוד בר אחתי׳ דרי יףיא ועיקי
 כבוד ולא כנה אוחם אלו הן. שמעוןהצדיק. שמי אבא ותלמידיו קורין לו רב ורבי חייא
 אנטיגנוס איש םוכו. יוסי בן יועזר. יוסי בי קורא לו בר פחתי כליטי בן נשיא והוא
• י ^ ™ *1lur קורא לר'חייא הביבי כלומד יקירי ואוהבי י ^ י - ,  י
א או דודי. שמואל היו »רק לו אייוך עיש ת י ג ״ ח י י • 'ייי?י^ ,P פ י י I ג np l w 

י שהלכה כמותו בדינים יא-יוך טלךהיח 1 P * F הארבלי. חוגי המעגל. אליתעיגי 
. וסימנך אייוך מלך א ע . שמעץ ודינא דמלכותא ד  הנמאל המצרי. יהודה בן טבאי
 בן שטח. שמעיה. ואבטליון. חנן. וארמון. אלמי הוא נוטריקון אל אסור דבאיסורא
״ לית הלכתא כוותיח. רבח בה א בדנשות , m י ״ י . ״ , LL״ L״LL-ו ״ ״ י ^ - L 
א חבירו של רב יוסף וד^א רבי D הביית ת ) n Z א י מ ש • י י ל ״ ח ל א ל ל ה * מ  ב

יבא. ויבא באל״ף בלי דנשות  הלבלר. חנניה בן חוקיה בן גרון. בבא R של אביי ו
 ב!טא. וכל מי שגוכר בשמו מלבד אלה הביית ד,וא חבירו של אביי. סתם מימרות

ס ר״מ היה גיג שמו סטצמו ר׳ נחמיה ור׳ מאיר היא לו ירק שם סחואר. ס ונהע סשב ר׳ נהורא׳. זציל שגם רטנו סובר שהם ג׳ מכמיס נפרדפ רק דס״ל ט י נ  *) גס לע״ בס׳א חשב לרימ ורינ מ
א נקרא גם ר' גהוראי. כמ1 :סיס צריו לומר אם כים ר מאיר מ , גמראי. ולא אמר ו  והיו קורי; אוהו להעמיס גם ר׳ נהוראי ג״כ לתאר. כמו מאיר ובזה מיושב לקלוק ל' לבינו גמיש ורימ נקרא גם הוא ר

 ןזנתי ל״ר שגכ״מ שנזכר ר׳ נכוראי הוא גיכ ר׳ מאיר:

ת ע״פ דפוס נאפולי רנ״ב) ה ג ו מ ) ם י ע ר ר ז ד ס ם מ ״ ב מ ר ת ד מ ד ק ק ה י ל  ס



 דברי המיל פי׳ דדע״ב בראשונה מתוך הכת״י (בורניצא ש״ח >ו
.  (כפי שנדפס בסוף םדר קדשים שהוא האחרון בהדר התדפםה הג״ל)

ר מאיר בר יעקב איש פריגץ כבר עשיתי התנצלותי בכל הסורים שנדפסו קורס זה שא״א להדפיס בלמי טעות ושגיאה וכל שכן בזה ההעתק ישן ומיוק מ  א
 לן ויחיד אשר הטשטוש רבה על הכהב כי בדוחק נדולנראיס האותיות ולא עצרני פיזור וטצאה להוציא לאור משפט הספר ומעשהו ועשיתי לי רנ וקניתי ל
 הגר להגיה הספר הזה אשר שס העקוב למישור ותקן המעוות ודרכיו ראה וירפאהו וחזק בדקו ובדקו באיר שכלו וילן בעמקה של הלכה הלא הוא הותיק בקי בחדרי

 הורה כמהר״ר משה כהן בכהר׳׳ר זכריה כהן מקורט :

 ועובדיה שמו היה בתבל חכם לבב ונם נפש נקייה : עליה ג
 הלא עשת למשניות פרישה אשר לא נ עשה בזאת עשייה:
 לרעב דת יהיה כפת למאכל לצמא בין אמת יין שתייה:
 לכושל פה יהי מרפא וחמש לנשבר לב לאין שליו רטייה ;
 ופה הביא לדפסו כי לזכות בני אל בו לקחו ב צדייה :
 אנוש מצא לכל שמצת תרופת והארוכה לכל מכה טרייה :
 שמו משה וחבר רב בתורה והנייוני ואיש פילו סופייה:
 ולא קדשו בקבלה אבל כי ברוב עייזן ועל פה ה ראייה :
 אמח שלש וגם המש והשש לראשונה ונם כן ל שנייה :
 ולא גשאר כחוט שער מבוכה לבד בדפוס אשר אין לו דחייה :
 היח טרד עשה גם אל תאחר ודע לך כי אסורה כל שהייה:
 ותזכה או בגיל לראות בבניין ־ כלילת הוד ואבן ח שתיה :

 כל ספר הוד. ישן מעיר. ובהדפיסו. הבל מאיר :

 ראו אתי יסדה בן
 בחבור זה שמו הקים ותיה :
 בתוך גולה שכולת ו עגייה:
 ברוב נחת ולא תחת כויה :
t מצאוהו וירד ב אנייה 
 בטשטושים בצלמות וציה :
ר רות וגפש עם גויה :  ק
 ועתה פה באדן לא נשיה :
 ולא עשה מלאכת אל דמיה :
 אשר נדמה שני תאמי צבייה:
 אמת תמאס וכל תמדת שכיה :
 ולאו כל יום כזאת תמצא קנייה ;

 בחיר מעיר. פרינן נקרא. בשמו מאיר;

 שתיה
 במות

 לאומת
 לתטם
 מחבר
 סדרים
 בראשו
 לפנים

 עמוקות
 לאתר
 ותרוץ

 ואבן ה
 שאול נופו

 לנחמה
 כגהל אש

 ונואל ב) ה
 הכי אפס
 ולוית חן

 בעיר קורפו
 בהנהות

 פניי ופנים
 אנוש חרוץ

 קנה לך רב והבר

 אשרי האיש

 כלילת הוד
 ואם הורד

 יהיה ספרו
 לקר גפש

 ואיש משכיל
 והטופס

 והוא כהן
 ומושבו

 והגהו
 ערי השלים

 בכן קום רוץ
 הלום תקרב

 גם ישנים. ויין הרקח עסיס רמזניס. תרומת «טת וראשית שמניס. ובלי לאות
 חברלולאות. מר ואהלותמלאוה. ואלס אלומים גותגים פתחון פה לאלמים. ופתח
 דלתות לדתות ה׳ אשר סוגרו ויצפם זהב סגור המסגר והחרש חרש ודרש במעגלי
 עגילי הצדק ורצע אזני החרשים ובפרט במשנה שלא בנו עליה תלמוד ולא באטליה
 פלטל כפלפצהאחריפתאהראה כתו והאיר אל עבר סניה בפניס ואופנים ופירושים
 שוגים וכאשר ראינוהו רב התועלת לדורך במשעול החכמה ולמולד בשעילו מיס
 לצבא צבא לכל עבודת הקדש . השתדלנו בכל עוז להדפיסו ולזכות בו את הרבים
 ולהעיר עיני העברים במר עובר בעבור ישמרו חקי ה׳ ויאכלו מעטר ארץ הסייס
 אליכם אישים אקרא אוהבי התורה ולומדיה היו גודל לאלהינו והכינו עצמכס להשיג
 הספר הזה שלספיריו אין ספירה ובהתנדב עם לקנות אמת ובסיוע פרעון בישראל
 בקניית התורה הטהורה הזאת כרכו אלהים כי הכתוב צווח יריע אף יצריח קחו
 מוסרי זאל כסף ולהחזיק ידי המשתדלים להוציא לחזר משפטו ולהודיע טבעו
ט דלא ליהוי הצלוחית של פוליטון מוקפת צמיד פתיל נדרשתי לאשר  בעולם פ ס

 שאלוני משה בכה״ר זכריה כהן ז״ל:

 אמר משה בכהר״ר זכריה הכהן מקורט. ועובדיה היה ירא את ה' מנעוריו
 חצנו נער ט פעור מממון הנומתו למעון תנאים שם יתנו צלקות ומשפטי ס'
 ויקן משנתו לשנות משנתו שס ישננו כחרב לשונם וכליותיהן יפתוננו פנינים ואבן יקרה
 בכלפנותיו פנימיות חצוניות נמצאים בו שעור רחב ידים טופח ע׳ימלהטפיח כלי חפן
 מקיף כל קטרי המשנה והתלמוד קטורת סמיס דקה ער ער עד היסוד סוד ה׳ ליריאיו.
 ואשכח מרגניתא דלית בהטימי תמים היה עם ה׳ אלהיו והשפיע והופיע עליו נצוץ
 מהוד זיו יקרו ונפתחו לו מעייטתשערי חכמה שערי בינה ונכנס בגן ה׳ ויתטר עלי
 תנאים. וילקוט שושנים ששונים חכמים בלשון המשנה ועלינו לשבח לשבת הסבות ועלת
 העלות אשר חנן למין האטשי בדורותיט אלה איש גבור חיל במלחמתה של חור׳ בוני חיל
 וחימת החכמה רב החובל ביס התלמוד שמכתלי ביתו נכר שנמס לפני ולפנים בתורה
 החלטה ויצא בשלום והוציא שכלו מהכת אל הפועל ובלשון צח ונקל כלכל במשפט
 דבריו ולהס פנים קלקל הציע את המשנה הציע את התלמוד בלשון קצרה מעט
. בטייס ת ו  הכמות ורב האיטה. בפלטל בסברא בדקות. דבריו מחוקים לכל ט
 לתלפיות. בו כל מיני מגלים. רבד מרבדים. דובב שפתי ישנים.חדשים

 הקדמת המוציא לאור פירוש התוי״ט בראשונה מתוך הכת״י(בפראג שע״ז) ג)
 כל סתום ומיישב כל מעיקש הן במפנה והן בטי הרע״ב זלה״ה ומביא פירושים
 אחרים במקום שיש לפקפק בפי׳ הרע״ב זלה״ה. נוסף לזה שימצא בתוכו רצוף
 ברצפת פירושים על דברי הרמבי׳ס בחטרו ומקצה דברי הטורים שחידש בהם
 במקום שהיה צורך אליו להביאם מצד ההכרח הגמור וירא כי לאיטל לו להביאם
 מבלי להעיר בהם. גס ראיתי יופי הסדר וקיצור הלשון עם צחותו עד שמלאה לבי
 לזסת בהם את הרביס להדפיסם וטוב וכשר הדבר לפני להעמיד ט' הרע׳יב
 אל העיר מזה. ותוספת יום טוב אל העבר מזה . משני עברי המשנה המה
/ הרמב״ם ט ראיתי שהובאו דבריו י  כתובים ואל יחשדני שומע על שלא הדפסתי פ
 במקום הצורך להם בתוך דבורי התוס׳. ועוד שפי׳ הרמב׳יס כבר נמצא בדפוס
 הגמרא איל מכל מקום רצוני להזטס קונטרס בפני עצמו בהגהות שהגיה האלוף
 מזכר בטי הרמב״ם ובפי׳ הר״ש. מה׳ אשאלה יזכני לגמרם בתכלית השלימות.
 לבקר בהיכלו ולחזות מעימות דברי הרום כטת רגליכם משה בן לא״א מהר׳׳ר

 יוסף בצלאל מחוקק כ״ן •

 הקדמת הר״ר משה מדפיס ומחוקק. כל המעוות משיר מסלק ובוקק. בעפר
 רגלי החכמים מתאבק ולוקק. להדפיסספריסאין קןמתהוהומשתוקק.
 מייס עמדי על דעתי לקרבה אל מלאכת הקדש מלאכה נקייה אומנות אמתי ז״ל.
 היא מלאכת הדפוס. היתה מגמתי וחשקי זה כל הימים לזכות את הרבים בהדפסת
 המשניות כי הן הנה היו לבני ישראל למאירת עיניס ולמשיבה נפש ט ע״פ הדברים
 האלה כרת ה׳ ברית עם ישראל. וכוונתי היתה רצויה להדפיסם כשלימות ותוספת
 טובה מן הראשונים כי לא הוגהו כראוי לא המשנה ולא פירושה. ואני שמעתי
 אומרים על האלוף מהל״ר יום טוב הנקרא ד ליפמן וולרשטיץ לוי העלר כי הוא
 עיין מאד במשנה ופירושה והגיה אותם בעיון שקידה רבה. שמחתי על השמועה
 שובה תדשן עצמי יגל לני ואלכה לי אל האלוף מזכר לבקש ממט ע3 כבה לזטת
 בהן את הרבים להדפיס המשגה ופירושה מתוך ספר המוגה על ידו. וכאשר
 באתי אליו ראו עיני והגה הוספתי על השמועה אשר שמעתי בתוספותיו אשר חבל
ב יקרא וטלם מחמדים יקרים ונחמדים בהם מבאר ו  ולכולם בשם תופפת יום ט

 א) בפתח השפר לסדר זרעים כתוב שיי המשמח הצת כלב המובהק החכם מלם האלוף והגאון כמהי׳ר עובדיה מבי־סנורה אשר נפשו אוהס ויעש כירושלים עיה׳ק תוב׳ב אפר נודע בפערים שמו
 כי היה הפס עמו. ובפתחי יתר הפעלים כחוב פירוש הרג המובהק הגאון גמהר״ר עובדיה מברמכורה והוציא לאור תעלימו. ונימוקו עמו. להאיר מיני כל ישראל. המכס כהריר עובדיה נמסר׳יר זכריה זלה״ה:
 ב) הוא מהר/־ עובדיה במהר״ר זכריה הנזכר והוא הנקרא ר' עובדיה המון םברםנורה. והוא חבר סי׳ מגלת רות ולבוש מלכות ונדפס בוויני5א בשם מקרא קרפ. והיה מסרפו של רבינו עובדיה המפרש
 כמ״ש בהקדמת ס' מקרא קלפ הניל שהרב המפרש היה דולו. ג) בפתח הפער כתוב מכניות עס פי' הגאון מהר׳ר עובדיה כברםנורה ועס הוספות יום טוב והס מיס תיים ממקור נובע. ואס באתי לגשר
. כן האלוף כהר׳ר נתן זלה׳יה. בן מדע בפערים פמו האלוף מהר׳׳ר משה וולריגימיי; זלהיה לוי המליר. ו ד  נשיהן הייתי גורע. הי קצר המצע מהפתרע. חכים מהר׳׳ר יויכן הנקרא ר׳ ליפטאן וולרשפ־ין נ
 ההן היפיפ המרומם כהר״ר אהרן אשכנז יצ׳ו פה קיק פראג. והויהו עיי מתגר ההוספה נעצמו ובכבודו. יגדלהו ה' בנפשו ויברכהו במאודו. ותהי ראשית מלאכתו ר״ח חשוון עעיה עוגה לפ״ק ונשלם
 גדפוס יום ד׳ כיג המוז ענ׳׳הסוב״ה לס׳ק. והמהדורא בתרא של התוי׳נו נדפסה בקלאקא ע׳׳י המדפיס ממ״ר םנהה נהוס בן המנוח מסר׳׳ר כדמה מייוילפ בחזקת יד הקצין המפורסם מליבות פהל׳ל מאיר
 »אלס נר׳ו אשר מלא אמרי ה' להזיל זהב מכיסו לעור הדפסת הספר מחמד ה!ם והוגהו בעיון רב עיי האלוף התורני האברך התן הגאון המתבר ה״מ כמהר״י צבי כן הקצין כהר״ל שלום מעליש נר״ו־מה״ק

 עדאןא וסהי ראעית מלאכתי בחלש כסלי! שנת ת׳ג לפיק ותפלם כל המלאכה מלאכת הקדש כיח שבמ לסדר ושמע בקולו אל תמר ט (ת׳ה)



t הסכמת הגאונים על התד׳ט בהדפסה הראשונה 
 דברי הגאק מותר״ר ישעיה אב״ד דק״ק פראג נר״ו •

 (בעהמ״ח ס׳ ש5"ה)

 לאה ראיתי זה חדש. חוספת על הקדש. שחיבר האלוף המופלא מהר״י יום טוב
 ליפמל הלוי אשר מלא חכמה בגודש. ביאור רחב על שתא סדרי משנה. הוסיף
 מן ליליה חידושים׳ רבים מי מנה . בחכמה ודעת והבונה . אשרי עין ראתה כל אלה.
 מ סתום מגלה. וכל עמיק דלה דלה. וכל הדבר הקשה. בבקיאותו ובפלפולו הכל
 מפורשה. בדרך האמת בתורה צוה לנו משה. ואני יודע ומכיר את האיש האלוף הנ״ל כי
 לא עשה צא להתגדר ולא על מנת שיתעשר בו כי פיזר הונו לקיים זה אלי ואנוהו התנא?
 לפניו במצות בנייר נאה ובדיו נאה ובאותיות מחכימות. ע״כ אנכי הרואה ראה ראיתי
 שתי ראיות. ראיה ראשונה שימלא הארץ דעה מזה החבור. ראיה אחרונה וכי זו תורה
 וזו שכרה. שיהיה נפסד בהוצאה מחבה שהוציא מכיסו. ע״פ הדברים האלה הנני גוזר
 בנח״ש שלא ץדפס משניות עם שום פירוש מיום שיגמר הדפוס עד כלות ארבע שנים
 בל, שיתפזר זה החבור בקרב כ> ישראל וירט הקונים לקיים בי צקח סוב נתתי לכס תודחו
 אצ תעזוט . אני אני המדבר הק' ישעיה בן לאא״מ מהר״ר אברהם פג״ל
 זצס״ה הורוויץ חותם עם ב׳ פשת אל פתח אה״מ יקריב אותו לרצוע לפני ה׳ השע״ה:

 דברי הגאון טותר״ר שלמה אפרים ר׳ימ דק״ק פראג נר׳׳ו:
 (בעהמ״ח ם' עוללות אפרים)

 הנה על יום סוב באתי לגלות ולפרסם מעלת החבור הלזה אשר חיבר האלוף המרומם
ב ליפמל פן הר׳יר נתן הלו׳ על 1  תורה וגדולה במקום אחל כהר״י יום ט
 המשניות. ועל דברים וחידושים אשר חידש ברוב המשניות ובפי׳' של הברסנור'". בכן
 ראה ראיתי כי סוב הוא ודברים ערבים על שומעיהם כלס נכוחים למבין וקרים למוצאי דעת
 בכן נכון הדבר מעם ה' האלהים לזטת בו הרבים להוציא לאור תעלומות חכמה זכות
 הרבים תלוי בו. ומעתה הנני מתן לו בח ורשות להדפיסו פה ק׳יק פראג ומלאה הארץ
 דעה את ה׳. ויען כי האלוף הני׳ל בלי ספק יצטרך להוצאה גדולה ולא יוכל לעטר בה ט
 רבה היא על כן נראה צי הגון ונכון וגוזרט בגזירת נח׳׳ש שעד כלות ארבע שנים מן היום
 שיוגמר הדפוס לא יהיה שום אדם רשאי ׳להדפיס המשניות עם שום פירוש כי אולי בתוך זמן
 זה יוכל למכור המודפסים על ידו כנר כדי להוציא לאור תעלומות חכמה בכמה
 דברים סתומים וחתזמיס אשר נתישבו בדברים המתיישבים על הלב זכל המסייע
 צמצוה v שמיו הרבה מאד. כה לברי שלמה אפרים כן מהל״י אהדון

 זצ״ל איש לונטשיץ:

 הקדמת המחבר תוספות יום טוב
ר יום טוב הנקרא ליעמןבן לא״אהר״ר נתןזלה״ה בן אא״ז האלון! בהכרח רפלא למשפט. ואל תשיבני לבר ממה שאמרו בפ״ב למגילה (ים:) מ  א
 המ־ומם־ כמהר״רמשת וולרשטיץ זלה׳יה לי העצר.כשם שרביט מאי ועליהם ככל הלברים וטי. מלמל שהראהו הקב״ה למשה דקדוקי תורה
 הקדוש רבי יהודה הנשיא שבימיו נשנית משנה זו העוהקין במקרא מדה ואינה ודקדוקי סופרים ע״כ - שאני אומד שזה לא היה מוסר משה לאחרים כלל.
 מדה . במשנה . מלה ונוטלי! עליה שכר. גמרא - אין לך מרה גדולה מזו. ודקדוק לשונם כך הוא שאמרו מלמד שהראהו ולא אמר שמשי לו או שלמדו שאילו
 ושבקו טלי עלמא מתניתין ואזלו בתר גמרא הרר לריש להו ולעולם הוי רן אמר אחד מאלו הלשונות היה מתחייב מזה שהוא ימסרס ויתנם ג״כ ליהושע-
. כמוכן רטט שהרי עיט לא היתה צרה. שמצינו שסמך בשתי ידו אע״פ ״) שלא נצמוה ( ע  למשנה יותר מן הגמרא כראיתא בסוף פ״ב דב"מ(יף ל
 הגדול מרנא ורבנא הגאון רבי יהורה ליווא בר בצלאל זלה״ה שנתעסק בישיבה אלא באחח. אבל אמרו שהראהו. וזה בדרך ראיה בלבד. לא בדרך מסירה.
 והרביץ תורה לרבים במלה הגלולה היא מלת הגמרא כמפורסם. הדר לרש כאלס המראה לבר צחבירו לראותו ואינו נותט לו. וזה לקדוק נאה וענק אמתי.
 לרון למשנה על שנתחברו חבורות חבורות כתות כתות מלטמא! מלט רבנן . והנה הראשונים שלבם [היה] רחב ולעחם צלולה וזכה. ידעו לדמות דבר לדבר
ס כל הכללות ל ת שני אע״פ שהיה ט  ומתעסקץ יוס יום פרק מפרחי המשניות וחוזרין חלילה חלילה. ומאת ה׳ הימה מהכללים שביליהם מבלי נמיה. אבל בסוף ט
 זאת חוק ולא יעבור. לא בלבל בקי׳ק פראג אשר בה הלת נ^נה מהגאון ההם. הנה מפני מיעוט לבם ועטרת תגתס בסבת טרדות הצרות. אפשר
 הנזכר. ט אם גם בשאר קהלות קלושות. קרובות ורחוקות קיימו וקבלו עליהם להם שילמו לבר ללבר ואינו כן אלא לומה ללבר אחר (ומכל מקום טון שהכללות
ט ע״ה מפי הגבורה. מפני כן ט  . ללמדם בישראל ״• שביליהם אמתייס. ומסורות להס ממשה ר
. המזטן והמחייבין . המטהרין והמממחין. ם ל כח מאמרו של רביטהגלול ממאמרו של רטנו הקדוש לאלו המשנה אלו ואלו דברי אלהים חייס ה ו ד ג  ו
 שאמר רטנו הקלוש לרון בתרה היינו כשילורה בהלכות מבלי שום האוסרין והמתירין. כמו שפרש״י בפייה לכתובות לן! נ״ז(דייה הא קמי׳ל) לזמנין
 שכל ולב להבץ טעמיה. ולעמוד על םתירותיהן שזהו אמנם מדת הגמרא עצמו לשייך האי טעמא. וזמני! לשייך האי טעמא. שהטעם מתהפך לפי שטי הדברים
 ט זאתהיתה טונתרביט הקדוש בחבור המשנה ללמד לתלמידיו •בלשון קצרה. בשנוי מועט עד כאן). ולפיכן רטנו הקלוש אסף וקב־ כל חכמי ארן ישראל
 כל דן ודין כמות שהוא. אבל טעמיהם תניחס בעל פה לחכמים וליודעים ולא שבדורו ונשאו ונתנו וקבעו הלכה לדורות ממה שיצא להם מתוך המשא ומתן .
 קבעם במשנה שמסורה לכל. וכל מי שעוסקים לדעת ולהבין מעמי המבניות ולא קבע במשנתו אלא ההלכה בלא מעםוסבתה. אבל היתה זה מסורה עדין
 ולעמוד על סתירותיה;. ההוא יקרא שמוש תלמיד חכמים.־ ט היה צדך לשמש בידי החכמים השלמים. ומי שרצה לדעת להבין ולהשכיל. שימש לפניהם ולמדום
 לפניהם ולשמוע מהם. אבל למול המשנה בעצמה אינו. ט אם הבכת המלות והוא הגמרא. וכן לור אחר לור עד שגס הגמרא הוקבע ונסדר כמו שהוא מסור
. שכוונת רטנו בידט והסבה הזו בעצמה של רטנו הקדוש היא שגרמה לחכמי דורות האחרונים ן ד  וידיעת משפטיה ודניה כלא טעם וידעת סבת ומקור ה
 הקדוש בחבור המשנה לקבוע הלכה בלבד ולפיכך הוא בעצמו שנה משנה זו שאחר הגמרא לסדר הלכות הלכות. והוא היוצא מתוך המשא ומתן של הגמ'.
 גמ' אין לך מדה גדולה הימנו. ט גרסת המשנה בלא גמרא לא יגיעהו לתכלית שמפני מיעוט הלבבות ורוב הטרדות. קביעות הגמ׳ לא יועיל לכל. וראו להוציא
 המכוון ללמל חוק ומשפט בישראל. שאם לא ילע טעמי הרבר פעמים ילמה משפטיו וליניו. ולסררס בלשון הלכה כמות שהיא. לא על דרך משא ומתן.
. כדרך חיבור הנשר הגדול הרמב״ם ודומיו. אבל כמו דן . וסבת וטעם כל דן ו  דבר לשאיט לומה. ויורה הוראות מעות. ועל זה אמרו במס׳ סוטה ס״ג(כב)
. גמ' אץ לך מלה גלולה הימנה. כמו ו  תנאים מבלי עולם הן.וכי מבלי עולם הן והלא מישבי עולס הן. שנאמר הליכות שרטט הקלוש בעצמו שנה משנה ז
 עולם לו. אלא שמורין הלכה מתוך משנת! ע׳יכ. אבל תועלת חבור המשנה כן המחברים הללו טונתם רצויה לכך. למלת הגמ׳ שאין גלולה הימנה ושלא
 וסיבתה היתהלפי שתורה שבע׳יפנןמסרה משה ליהושע. ויהושע לזקנים וכו׳ לזוז מינה ולבלות ימיו בחבוריהם. כי יהיה בכלל מבלי העולם כאמור. ומי
 אע׳יפ שהיסה ביאור התורה ומצותיהביאור שלס.־אין לן זמן ולורשלת יתחדש לנו גלול מרבינו משה בר מיימון שהשיב לשואלו איזו לרך םיטר לו בלרט

p סי' הגי׳ לפני הייד וסרליצ : ן-^^ך i בד׳ח שאפשר שלא נצנןוה (* 
 תוספות ראשון לציוץ תוספות אגשי שם

 בההדמח התוייט ליה אמר מם טוב כו׳ כדאיתא כסוף פיג דב״מ כר רף . ועיין מה שפי' רימ בהקדמת תוי׳ט ד׳ס וגדול כח כוי. אע״פ שאפשר שלא נצטוה. משמע שיש ספת נדבר ולייןא
 r בתוס׳ ביק ציד דס בימעדיה וגדול פח מאמרו כר ולא אמר שמסר לו או שלמדו כוי מדברים דמקרא מלא הוא וסמכת את ידך עליו ותלמיד ערוך בידינו סנהדרין ל' קה: ואנעיא ויסמוך

 אלו מובן היטב סוניא זו עם םוגיא דברכזת ה׳ מאי דנתיב ואתנה לך את לוחות האבן כוי הורה זו את ידיו מליו ויצוהו ופירש׳׳י רל אעיג דהקכיה לא Yb אלא וסמכת את ירך עליו אזיל חיהו וסמיך תרתי
 מקרא w&wv זו משנה אשר כתבתי אלו נביאים וכתובים להורותם זה גמ׳ מלמד שכולם נתנו למשה משיני. עיב . וצריך למחוק מלת שאפשר (ביד) :

 מה פל השיטים בין ב׳ הסוגיות מבואר לכי מאי דאמר במגילה דקדוקי סופרים הוכרח לומר שהראהו
 משאיכ בברכות ללא הזכיר כך שפיר אמר שכולם נתנו כוי ויבא על הכונה בכתב מורי דודי זקני מאון תוי״מ בסמוך כיון שהכללות שבימיהם אמימים ומסורות להם ממשה רבינו עיה ומפני כן אלו ואלו לגרי כו׳ ״
tv שםציט שסמך בשחי יליו אע״פ(שאפשי) שלא כצכןוה כי׳. לי; שאפשר להא ודאי לכי היי כמ״ש חוסי ביק נ״ב דיה ר.מרא כוי בשה המדרש שאמר הקב״ה וסמכת ילך ומשה כמר בשתי Y r a 

 כדכתיכ זיפמוו ידו מניו:

 תקיעת ורעים גימל
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 הרבות אשר הזכרתי. אס מצד בבות משניות בלתי מפורשות.אם מצד משנעת
. אס מצד פירוש הרעי׳ב עצמו שדבריו צדכץ ביאור. ו  הסותרות זו את ז
. ואם שלשאלה לא יעשה לה למשנה ופירוש:.  ושלפעמים מזכי שכירי אבי תרי
 הנה נשארת אצלי חבור המשנה משוללת הבנה והידיעה על אמתתה. ובינותי
 בספרים לדעת עד היכן ידי מגעת. האם אוכל להשלים חסרוטתי. ולמלאות
 הדקות אשר בידיעתי וכאשר יגעתי ומצאתי. האמנתי כי אדבר ודוח לי.
 אז ראיתי ואספרה בספר ספר וסיפור. הכינותי חקרתי זאת היא שמענה.

 , ואתה דע לי מאמרס זי׳ל(מגילה ו.) יגעתי ומצאתי תאמץ:
ם זאת היא עבודתי לדקדק במשנה. אם יש בה דבר הצריך לפירוש ולא ל ו א  ו
 נתפרש בפי׳ הר״ב ואם יש לה סתירת ממשנה אחרת ולא
 העיר בה הר״ב. וכן בפי׳ הר״ב אם יש בו לבר הצריך ביאור ומעם. גס
 אס יש לו סחירה מיניה וביה וכ׳יש מן המשנה. ואשובה ארחה בימי ופירושו
 ובתוספי ובחבורי הפוסקים ופירושיהם האם אמצא בהם פירוש אחר או ישוב
 לסתירה. ואני מספיק בפירוש אחד ולא אאריך להביא פירושים שונים. ואת
 מאמר אסתר אקיים לומר דבר בשם אומרו. ולעומת זה מצות חכמים כעל
 שלח שמעתי אני אומר לא שמעתי. אבל שכך נראה לי. ומי שיש בידו להשיב
 ישיב. ואס ע׳׳י גלגול; של הדברים באו לידי והוכרתתי להביא דברי המחברים

 אס הרמבי׳ם או ר״י בעל הטורים מצד ההכרח אשר לא יגונה והס צריכים
 באור או עיון ולא נתבארו. או שנתבארו אבל נראה בעיני פי' אחר. אחזתיו
 ולא ארפט עד הביאותיו בכור הבחינה. אפם כי הבחירה נתונה לך אתה

 אנוש כערכי. ולחלופי ומיודעי צא באתי וצא יצאתי לדון חלילה חלילה:
ה הקורא ידיל משכיל. אם תהיה מתנצל לנפשך לאמר נא עליך המלאכה ת א  ו
 לגמור. קוס קרא אתי אשר לנפשך ינעם . במקום שתצטרך אל
. כי ריוח שמתי בין דבור לדבור. מפני טורח הציבור:  טוב טעס
פ ואתבונן אל המראה לראות ולהבין תכונתה ותכונת החבור ומה ו מ א  ן
 י שמו ומת שם ענינו.־כי כן כל מחבר ספר ראשונים גס אחרונים
 קראו בשמות לחבוריהס. למען נוכל ספר שמו ככל הארן לאמר בספר
כך. אבל יש שקוראו בשם עצמו של  פלוני כתב כך וכך. ובספר פלוני כך ו
 המחבר. ויש יקראהו לפי עניט וכיסאו . ושניהם מן הנביאים למדו. כמו
 יהושע. שמואל . ישעיה. ירמיה. ודומיה6. וכן שופטים. מלכים. תהלים.
 ומה יקר אס צלקו בניהם יחדיו. וכן שלמה קרא לספר החכמה משלישלמה.
 על שס הנושא. ועל שם המחבר. ואף לברי קהלת לפי פירש חכמינו דל
 שפירש רש״י. מלת לברי הוא הטשא שהם לברי תוכחות. על פן ראיתי כי
ב על שם הפועל והפסול כי זה משחו ת יום טו ו פ ס ו  נאות לקרוא חבור זה בשם ת
 שהוסיף ביאור על ביאור הרע״כז״ל.אם במקום שלא באר הוא אם במקום שדברי
 עצמו צריכץ באור. וכן תכונת הלטדסעשרם בצלם ודמות התוס'המחוברים על
 הגמרא ולהיות זאת תורת הארס למאן למוסיף מוסיפץ ליה. בסול תלוקא
 דרבנן. גס מזה הצד יצרק שס תוספות יום טוב. כי זה חלקי אמרה נפשי
 חלק אלוה ממעל. והוא אשר מדל מים בםעל. ידריכני בנתיב האמת בלי
 מעל. ונפילות יהודה יקבז ולארצנו יעל. כמאמרם במד״רפיצו. רבהונאאמר
 אין כל הגליות מתכנסות אלא בזכות המשניול;. בנאמר גם כי ימט בגויס

 עתהאקבצס. אמן כן יהי רצון במהרה בימיט:

 הלמוד והשיבו חבורו עם חבור היי״ף כמ״ש בתשובותיו לףכ׳יז ועוד עיין מזה
 בדף ל׳. וזה ממש חמה ברומה כמשנתרביט הקדוש עסחבורו המשנה שגזר
 אומרבמדת הגמרא שהיא גדולה. ולעולם הוי רן וכו׳ כן דבר איש האלהים
 הרמב״ם בהודיע דרך לימוד ספרהריי׳ף וספרו. ומזה תקיש לחבורים שאמדו:

. ! ב אל הכוונה שהנה מדת המשנה שעליה אמר רבינו הקדוש הוי ר ו ש נ  ו
 לא היתה אלא למשנה עצמה כמות שהיא. אבל כאשר קס הנשר
 הגדונהרמב״ס ופירשה. ואחריו קם החכם השלסמוהר׳יר עובדה ברטטרה
 ז״ל. וחבר פירוש כי לא נסתפק בפירוש הרמבי׳ס. ומת שנתאמת אצלי הוא
 שלא בלבד מפני שלפעמים מפרש בענין אחר מפירוש הרמב״ס עשה פירושו
 שא״כ לא היה לו לעשות אלא הגהות עליו. אבל ראה ויוכח כי לרך הרמב׳יס
 בסוגיות פירושו לעשות עקריכ וכללים למשגה ולכלול עניניה ולחברה. וממנה נבין
 כוונת המשכה ולא זו היא דרך וסוגיה פירשי׳י שמפרש על סדר המשנה אחת
 לאחת ולחלקס לחלקים ודבורים קצרים. וסוגיא דעלמאאזלאכותיהכי פירושו
 נתפשט על המקרא ועל הגמרא. לזאת היתה סבה עצומה שהתחכם הרע״ב
 וחיבר פירוש שלם על המשכה. על דרך וסוגיה רש״י ז״ל. ומפני כן ומזה
 הטעס בעצמו כאשר קימו וקיבלו מאמרו של גאון תפארת ישראל מרנא ורבנא
 רבי ליוואזלה״ה ללמד בישראל המשנה. לא היתהעל דרך הלמוד כמות שהיא
 מבלי שום לב לטעמיה ופירושיה . אבל הלמוד הוא עם פי; מפירושה :

א הלבד אשר דברתי שגדול כח מאמר מרנא ורבנא זלה״ה. ממאמרו ו ה  ו
 של רבינו הקדוש זלהי׳׳ה. אחרי שלמוד המשנה שע״פ מאמרו הוא עם

 הפירוש . שנמצא עכשיו כמתעסק בגמרא עם המשנה :
 ןא^י בעניי הבינותי במשנה עם פי׳ הרע״ב ז״ל דסוגיין דעלמא אזלי
 בשטת פירושו מהסיבה האמורה שסוגייתו כסוגיית פרש׳יי בפירושו.
 ונפתולי חלהים נפתלתי נתחברתי בחבורה מהחבורות יצ״ו. ומדי עברי בזה
. הויות קטנות עם גדולות־ שם ר פ ס  הים הגדול ורחב ידם שם רמז ואין מ
. ומצאנו כמה בבות מ! המשנה עת  עניות לעתי תהלך עד מקום שידה מג
 סתומות בלתי מפורשות. וכמו כ; כמת משטות סופרות זו את זו שלא פירש
 ישובה. וכל זה אינו חסרון במק המפרש . אבל החסרון מצדיט. שהמפרש
 ידעה ולא פרשה. שסבור היה שחינה צריכת פירוש י ואשכחן הכי לקמאי דקמאי
 לראשוני האמוראים כי הא לרב ושמואל בפ״ג מזיר דף י״ט דשמואל מפרש
 למשנה יצא ונכנס עולין לו מ; המכין. ואמרו ליה רב כהנא ורב אסי לרב
 מאי מעמה לא מפרשת לן כהלין מילי. אמר להון אמינא דלמא לא צדכיתו.
 עי׳כ. [*וכיוצא בזה במגילה פרק הקורא עימד לףכ״ג ובפ״ק דסנהררץסוף
 דף י׳ שאמר כ; רב יוסף לאביי].איל ראה גס ראה כי בפירוש עצמו נמצאו
 סתירות מבוארות ונגלות, ולרוב מפני £צפעמיס תפס לו פירוש רבי פלוני.
 ולפעמים פירוש רבי פלוני. ויקרה ג״כ לפעמים שירכיב שני הפירושים ואין
 הרכבתם עולה . וגס דבריו בעצמן צריכין לפעמים ביאור . את כל אלה

. ותבן שמן מנהו: י נ  . ראתה עי
י שאין מכיר החסרון כבעל החסרון. כי הוא יולע חסמט עד היכן £ ל  ו
 מגיע וכבר אמר כן שלמה בחכמתו לב יולע מרת נפשו ושערתי
 אני בעצמי וילעתי בנפשי כי אנכי החסר מכל בני גילי ולי מן החסרונות

 הקדמת המחבר ספר מלאכת שלמה
. ם . ולעלות מארץ מרחקי ם כל ביב לעקור דירתו  אשר:העיר את רוח א״א לעמוד ע
פל. בי ובאחי ובא־וותי. ואני הכינוני שבהם או . והוא היה מסו ם י ק ב ר  אע״פ שמכל סו
. פדה ה' את:נפשו ואת ו י  בן ד' שנים הייתי. מלבד צער עינוי הדרך וגדול בניס גענ
ד ע . באונן : ו נ ו  גפש בניו בשיו. דהיינו אמי נ״ע שמתה עליז בדרך וניכף לו ינץ על ע
ת תיב״כ. פ . ובעונות, לא השלמנו שמטה ח׳ באדן הצבי צ ו נ  שזטנו שהגענו פרחנשמתי
 עד שמתו צא״א אחותי ושני בניה אשר ינדה שש גם המה חלפו עם אניות אבה גש אחי
ק אני לבדי מיד הששן. ואעפ׳*כ חשובים כמתים מוטלים ברעב . ואמלטה ר י  הקטן ממנ
. ל ״ ז ד שנתוודע א״א ז״צ. ליודע ספר ודברי ר נמכר כל מאומה. ע  ובצמא. ובעירום ו
. וביותר אס ענתה ט ר פ . י ימו נ  וישראל נומצי חסד מסיבים המה בכטד צאשר יחזו עי
. ובפרס חכמי הדור דור דעה ההוא נין ברכיהם גדצוגי. וע״י למוד ו מ ר  הברח פ
 המעט חויןןני ואמצוני. ובגו כבשים מידי שנה בשנה ברכוני וחממוני. ודאי לא הלכו
. וגס אח״כ כאשר ההפך עלי בלהות ושמא לטובתי. ולמיד . כי לפניהם הלך צדקס ם ק י  ר

 יחשציס

ד ו ן ה״ר ד ה ב ע ו ש א ה׳יר י ״ א ן ל ה ב מ ל  אמר העבד הצעיר. מכל אשר בעיר . ש
. ואני במעגלי צדק ינחני. וארך ימים חס י . רומ ה׳ תנ י נ ר ע ן ה ר תלפו ״ ן ה  ב
. ובנחמה גמורה ינחמני. מנית אבי אבא הנזכר שהיו מעדי התימני  בתורתו ישביע;,
. כי קרא דכתיב בסיף ספר מצכים וינחם בחלח ו נ י ל  מקובלני. כי מגלות הראשונה ע
. ועוד קבלנו כי אנו מן הכת ששלח להם ו נ . נאמר גס עלי י ד  ובחבור נהר גוון וערי מ
, ובעוטת י נ  עזרא לעלות בבנין בית שני ויתנו כתף סוררת ויקללם להיות כל ימיהם בעו
 נתקיים בנו באותו הגלות עוני תורה ועוני ממון לתפארה. ובפרס משפתתי הצעירה. שכולם
. יראי שמים ובעצי ה ר ו ר  היו לפי מה שטדע לי ונתאמת אצלי ע״פ מגידי אמת בשפה ב
א . וגס זקני ע ג ל הנקראת צ ז ׳ל. כי הוא היה הרב של העיר או ׳  תורה תלמידי א״א ז
. באופן ששתי קלצוח . כי הדלות הדביקתם והרעב ם  אבי אבי לפניו היה מלמד תינוקות ש
זכרת. ועוד בקללה הכוללת. לכל מצמדי תינוקות . האחת המארה הנ ו נ  מזרא נתקיימו כ
ס וגס עצה יעצו. וברוך ס' נ נ ס ל ח  גנבסלר . שלא יתפשרו. שמא ממלאכתם יתנפצו. ב



 הסרטת המחבר ספר מלאכת שלמה
ם נ ח ל ם. ם . מלאכתך מלאכת שמי י . לא כן- מ . ואף כי אחרי בלותו  יכול להבינו לאמתו
ס. שמע בקולי איעצך ולא תחדל חדול* וקח לך נליק גליל  להתסשס על כל גדותיה כמי
. יגיעך כמה, מועלית לטובתך ק ס  וכתוב עליו בחרט את כל הדברים מפי כל הססרי
. הן שהוא דבר של קיימא. לכל שנות .הלמה והחמה.־ יסן שמזכה ך  שתוכל להרחיב דברי
, . ועלי לקנות לך נייר וכל צרכך ס וישתו ממימך. ולמם יהיו לך לבדך ד ח ם את א  בו נ
. להכנפ י נ ו מ . .הדעת כ י נ . והלא חרפה היא לאחד ע י נ . מה א י נ . אדו ו  ואען ואומר ל
. ואני למה ח״ו א פ ר . ולהראות בדברי תורה . והרי לשון חכמים מ ה ר פ  במחיצה של ע
ר. במה טרח בהיותו . אתן פתחון פה צבעה״ל . לחלוק וללעוג עלי לאמו י  בעמי ובמו פ
. ומה צורך צו מורם ל  יושב לבתים לבדים. והלא קט; שבתלמידים. בקל יכול לבקש ולהבין כ
 מקום להודיע או באור משנה להביע ולהופיע . והלא ר״ע ז״ל מתלמידי עובדיה ורבו
. ו מ ד . וזולתו במלאכה זו ק ״ל  אליהו ־ ז״ל. בקיצור לשון צת מועתק משפירי ביאורי רש״י ז
. שיבא אחרי המלך. שלא תהיה לו לכלימה . ומי יתן ך ל ה . כי מי זה ה  והם יאכלו בלחמו
ז מ . ל ידו נ  החרש יחדש ותהי לו לחכמה. ושתיקותו יפה לו מדבורו. ליש להעלות על שפח ו
ב שנית ושלישית הוא וזולתו. ואמרו לי בכבוד. )י סברא בל טעות נכנסה ש . ר ת ו ב ח  ו
ך. והצליח בלמודך. ואל תתעצל במלאכתך. א! את . עשה את אשר אני אומר אלי  בדעתו
נה. את אשר כבר הונח סביבות גליונא. ואתעסק  מתניי שנשתי. והתחלתי להעתיק ראשו
 במלאכת עבודת הקדש. והנה את כל גופי התיש והרש. ומאור עיני מאד ירד מפני. כמעט
 קט קרוב לשינ״י. כי המלאכה ארוכה גבוהה ורמה. מי יעלה לנו השמימס. ואומר אצ לבי
ו יכי . ולא עלי המלאכה לגמור. ואם חנ ר . גמרא גמו ת ע נ ד מקום שידי מ . ארוץ ע ס  ויהי מ

 ילעיגו עציך. הנה זאת תהיה לך להוסיף זכות יתירה לנשמתך:

. ה ו ר ת שלמה ה כ א ל . מ ה ז ל ר ה פ ס ת ה ו ל ע ו ם ת ה ה ל א  ו

 ראשונה שצשון המשנה של הדפוס הראשון מפי׳ ר״ע ז׳׳ל אניהנה מפי סופרים וגם
. ה ל  מפי ספרים . ואכתבנה אס ראיתי כולן לדעת א׳ מסכימין ואין חולק פ
ל פ  ואם היא הגהה יחידית ר׳יל לעת יחיד או יחידים ארמזנה בשם בעלה האומרה ועצ ס
ס איזו הגהה ממשנת החכם ה״ר יהושף אשכנזי ז״ל שבאה לידי אם הבנתים  אעצנה . נ
. והטעם ה נ ל ד  וסברתיה משם אעתיקנה. ואי איישר חיצי את מקורה אגלה ומשם א
 לחקירה זו כי צריך להשגיח על לשון המשנה שפירא ויאותא. כי היא שנייה לאורייתא.
רא עי ז ׳ התסר ן נ י רס נ 7 לרפ״ה דמע״שדנעינן לדקדק אצישנא דמתנייתא. ל  ואשכחן ביחש
. על שלא בחנו לדקדק כל המשניות מפיו א ב ד יצחק ר  קיבל על סבייא 'להוון ביומו׳ ד
. ובערוך למה נקראת משנה. בשביל שהיא שנייה כ ״  כמו שנמסרו לו מרבינו הקדוש עצמו. ע
 לתורה. שהתורה ששמעו כל ישראל בהר סיני היא תורה שבכתב. ומשה רביט שמע
 המשנה מפי הגבורה פעם שנייה והיא תורה שבע״פ. ונתברר הדבר שהיא שנייה לראשונה
 כמו ויאמר שנו וישנו. פי׳ אחר הוא לשון שינון כמו ושמתם. ובלשון רבותינו שנה סרק אחל
. ובפי עישין פשין ד׳ כ״א גרסי׳ למד לעת את העם דאנמרינהו כ ״ ק א׳ ע ר  כלומר קרא פ
ת וסימנין בין בתיבות המקרא ובין בגרסת ר מ . פי׳ רש״י ז״צ קבע צהס מ ם י מ ע  בסימני ט
. ובכצצ תועלת זו פירושים שסי' הר״ר יהוסף הנזכר. יראה אותם האדם כ ״  המשנה. ע

 וישמח לבבו ויבשה מהם עיקר :
 שנית להגיה ביאור ר״ע זי׳ל וחסרונות שחסר ממנו בקצת מקומות או קושיות שיש

 .עצ לבריו צפונות:
 שלישית צכתזב בפרטות קשור כצ מסכתא ומסכתא בראשיתה. כפי מה שסי׳ הרמב״ם
 ז״צ בהקלמתו לס׳ זרעים בכללותא. גם כל פי׳ של הרמב״ם ז״צ שצא הביאו

ל אקרבנו : ט  ר״ע ז״צ אניאנו וכמו נ
 רביעית כמה מקומות שקיצר כ״ע ז״ל בהם דבריו שלא השיגה דעתי להכינם מרוב

 הקצור ארחיב הביאור רובנו אמריו :
 המישית' בגון משנת ערוגה לברפ״ג דכלאיס ומשנת הנוסע ירק בכרס לבפ״ה דכלאים.
 שכ׳ עציהם ר״עז״צ שבארם בסוף הקונטרס ולא נמצאו. מדברי מ־״ג.ז"צ
. גס הקדמת הר״ב הנז' ז״ל צסדר טהרות העתקתי •נצ דבר במקומו  עצמו לידי הובאו

: ו ת ו . והיא קיצור הקדמת הרמב״ס ז״צ באשר יראה הרואה א ו ת י  ובשער ב
ר החכם השלם הר״ר שלמה שיריצי״ו ז״צ ביאור על ירושלמי פ  ששית שנזדמן לידי ס
ת. אחביר קצת קצור מדבריו ולמבין גלויות. ו י ס עד מ  שחבר על סדר זרעים ו
. ואשכחן שהביא משמו בס״ג מהלי מתנות עניים מהר״׳ רו  וחכם גדוצ ורשום היה בדו
ר ׳ / ר . והחכם ה ״ל  קאר״ו ז״צ. גם בקצת מקומות משם החכם הר״ר אלעזר אזכרי ז
 אפרים אשכנזי מתנו של רש״צ ז״צ. וחכמים אחרונים זולתם. אעלה על ספרי שמותם.
. אשר נודע בשערים שמו אשר היה  גם דברי החכם השלם הר״ר סולימאן אוחנא ז״ג
. גם פי׳ רבינו שמשון ו״ל על פרק אנדרוגינוס אעלה לרצון אע״פ שהוא תוספתא ם ת  ישר ו
ם ר זרעים . ג ד ם. והנו בסוף ס  לזכות ולזכות לאשר כמוני אפילו בצשונו תועים ומותעי
: . והבאתי אל תוך חדרי  האלהיס אנה לידי באור מס׳ עדויות לרב המאירי זי׳ל. עלץ בו לבבי
 שביעית נזדמן לידי בסדר קדשים בכמה מקומות ממט פי׳ הרב רבינו גרשום ז״צ
 קדש קדשים. ונס שאר מפרשים קצרתי דבריהם. והעמדתים על אופניהם .
ד ז״ל בס״ל בארך אעמיד :  ובפרס עצ מס׳ תמיד . באור הרב רבינו אברהם בר דו
ר טהרות בקוצר וביושר. סלחתי ד  שמינית שנזדמן לידי פי׳ הרב רבינו אשר ז״ל על ס

: ו . והעתקתי מאמרי ו  מדברי
 תשיעית כל משנה דקשיא רישא אשיפא. אבקש לה תרופה . גם כל משניות השותתת
 אהלדי . או תנאדקשה לידיה אדידיה.או משנה עם ברייתא,ולדעת אס היא

ל בין עפר רגצ׳ החכמים אשר היו שם נתאבקת*. . תמי באתי  ירושלים עה״ק תוב״ב הו
טל י מ ו י ד הגוצה והאריאצ. כמו החכם השלם המקובל האצהי כמהר״ר הי ו מ  הלא המה ע
. וזולתם. ממורי הוראותס . ושם ע ״ ל נ א ל צ  ני׳ע. ומורינו הרב אשכנזי כמוהל״ר ב
. ונותרתי אני לבלי נער קטן בן ס״ו שנים  בעונות׳ הרבים נתבקש א״א בישיבה של מעלה
. לא עוזר וצא תומך . ך מ ו  במדרגה התחתונה השפלה . בלא משען 3לא ס
נל כצפור . שכמו שת* שנים ומקצה הייתי נע ו ה ס נ ר פ  נצא עצה לא ללמול וצא למזונות ו
ה . 5כמ'ה לילות מהם באשפות היתה התנומה והשינה . וכמה וכמה שבתות.  גודלת מן קנ
. הייתי הולך להטמן מחוץ לעיר ע״פ השדות. מפני הבושה . ת ס נ כ  בצאת ישראל מבית ה
 שלא אזדמן לפני שום בעה״ב ופני ארצה. ב׳ ידי ריקניות • ופני חולניות. ובכולו של
ת  שבת במקומו הי9 מונח . כאשר לו הוכן והונח . אם מעט ואס הרבה יאכל. ואפילו פ
. י ת כ . טרם מ ו ת מ  ובצל. ולא נלאיתי כלכל. והאצ אשר צא עזב יחסלו מאת עבדו ב; א
ם וישר ירא אלהים  הצמיח והפריח ציץרפ1אסי.בי נמצא שבא לגור שם בעיה^ק איש ת
. טוב עס אלהיס שתוכו טוב ר ע ס ם גן חכם חםילא קדישא. ומכל פגם ר נ  וקלושו. ח
. ה״ה איש שלומי רו דבו ננחת אמרי פיו ו ס שאר אנשים נאמן. ו . ועם קלושים גם ע ו ר ב  מ
. זצליק באמונתו. חיה שלא ע בירושלים עיה״ק חוב׳׳ב וגם במצרים בחכמתו ל  ששמו ט
ב ק ע י בן הרב כמה״ר י ס א ח ל ה א ש . הלא זהו החכם כמה״ר מ ו ת ו מ  קם בדרא דאתי כ
. עד בוש באמת ם י מ ע . ונתן האצ בצבו רחמים . והפציר ב׳ כמה כ ן ד י נוחם ע מ א ה ל  א
 ובתמים. יום אחר יום וחדש אחר חדש. צבא לשכון דירת קבע בביתו . וצהיות סומך עצ
ת סוב גודל לבבו וכוונתו. . ובראותי א ! ת ס כ  שלחנו כאחד מבניו במיטב סעודתו וכרו ו
 אמרתי במעט אודה צו משבת לשבת . והוא עזר אחד ותפס בשתי ידים צסובה לו I צי המש
. כדי שלא ח ר ב . ולאנא מפניו א ו ח ו ר  שניס זנני ופרנסני אצלו. דצכצ אתר די אנא אלך מ
. חוק ה נ ת . וארוחת׳ ארוחת תמיד נ ו ד . עד שם השיגני מתת י ו ח כ  להכביד על יכולתו ו
ד אשר השיאני ולתוך חופתי  שחרית וערבית משופרי שיפד בזמנה . לא שקט וצא נח ע
ק ביהי״ר . במה אבלכהו וכוי ר י נ . וגס אח׳׳כ כל ימי חייו במסת נלבת ידו פקד י סנ י  הכנ
. גס נינו ל . ויהיו כמוהו בכצ מכצ כ ן  שנטיעיתיו ברכה שהשאיר אחריו לא יקראם אסו

. וזרעו יירש בארץ כצ איצין. והוא נפשו בסוב חצין. אמן ואמן : ו ל כ נ  ו
. מימי ה פ ו ר ת  1א?5״פ שהיה צי כ״ז הצער והבושה והתרסה. בצחי ארוכה צמחצתי ו
. עכי׳ז מגמת סני שמתי ־ י . וגם אחרי נשואי כצ ימי חיי שנ י נ  חרפי מקדמו
. כי ראה ראיתי . . צהיות תמיד תורתי אומנתי. ואל שלי בעזרתי  ועל צבי נתתי והסכמתי
. וכולי די . וציהנות מיגיע כפי ועסקי י י דת  כי קצר שכלי!ידיעתי. צהיות עוסק במשנתי ו
. ואוצי נשיג עשירית. ספה מן ת רו  האי שצא צהתבטצ כצצ אפילו שעה אחת מעסק התו
. ובפרס מ׳ שהוא עני גם מעניות לתורה כגון אנא ־ והרי ידוע ת ו ר ה נ ה  הימים שלה ו
 שאמרו אביי ורבא מארוהי דכוציה תצמודא . בעילובין פ׳ הדר דף ס״ה אי אמרה לי
. וכ׳יא כיו״ב ראוי לישא ק׳יו בן בן בנו של קי׳ו שצא לומר ה נ  אס וכו׳ לא תנאי אי פקצחן כ
. ולא ישכבון עורקיו י ו ה. שאם תמצא לומר שיפנה צעולם יהיה סלול בעסקי  לכשאפנה אשנ
 ושמעהא בעי צלותא. ואפיצו מיעוטא למיעוטא למשתכח לקים ציה בגויה ובנסשיה ללא
. צמאן לגריס כוציה יומא י ר ס ביומא חלא שעתא או ת רי  מישדד מ״מ צא דמי מאץ לנ
. ולפוס חליפותיה וחריצותיה והשתלצותיה. ולאי שג״כ תהיה הצלחתו  בלא עבילתא אחריתי
 במיא לאורי". כפי מה שהכין צו האצ במלה . ובפרט כי שנותינו׳מספר. לשוב אל
 העסר . ואתל משבעים או פחות צפי מה שראו עיני. משיג השבעים. בימים האלה הרעים
. והגם ו ל י . וצאח״ז יראה שאין כל מאומה ב ו ל  ובזמן הזה הרזה . ובר מינן פתאום יבא אי
. כי באמת משנה שלימה שנינו בכיף מנחות אחל הממעיט ואחל י  כי ילוע ילע לבי גס אנ
 המרבה ובצבל שיכוין את צט לאצ אצהי הר1חות.אפילו בעוד היותי קטן(>זרך את כ״ז ילעתי.
 כי ילוע צכצא׳פ עתי.בתורה מבין ואמהי״שאס בצ אחל יאמר בלבו. בהיותי באזריי׳ פורתא
 צעי. הגילי כי רחמנא צבא בעי.נמצאו פוסרין עצמן בסענה זו כל העדה.על שכמעמ נשתכחה
ת צבי צדרוש ולתור  תורה ואורייתא דא . לכן אני היחיד והעני. מהיותי בן כ״ב שנים כתתי א
 במעוט שכצי ומוחי בחכמת ים התצמולים ודברי הגאונים . ובחבור הנשר הגדול גדול
ם. ובאשר בלשון עברי בקיאים ומלקלקים. כלתשכת במאי לכתיבנא בשם רל״ק סקי  הפו
 ז״צ בפ״ז לשביעית בבא המתחלת צקח וזולתה בלוכתי אחריני מוטעמין לבריו לחיך מיין
. גס בכל המפרשים ובראשם רש״י ותוס׳ ז״צ ובטור עיני אשים. כי עקר הכוונה ח ק ר  ה
׳ צהבין המשנה. ואע״פ שאני יולע בעצמי לצא מסיקנא בלעתי הקצרה מנייהו.  לחפש מ
. מרוב קושי א ב ר  וקוצר המשיג ועומק המושג ונובייהו ורומייהו. כמם למסיק תעצא מבי כ
. אחל המרבה ואתל א נ ל . ע"! לרשתי ופירשתי צ׳ המשנה הנזכרת כ א נ ר  דהויות לאניי ו
. ובצנל את צבו יכוין למלמל לאנוש ט ע ד הרבה או מ ט. כלומר אחל המוציא פ  הממעי
. סביבות ן ו המי  בינה. ובהיותי מתבולל ומתעסק דרך צמודי כותב הייתי מפני השכחה ו
 ם:נשנה בגליזן. אוצי יהיה צי צמזכרמ. לשוס פעם שלא אוכצ צבקש למצא ספריס ועטרת
. הנה גנוב אתי קצת כגנב במחתרת. מפירוש טעמי המשנה כפי מה שפי׳ האמורא ת ר א פ  ת
ל שצא הייתי יטל להעתיק ם. ואראה והנה הגליון נתמצא ונתרבה. ע  לברי התנא בהבנ
. היה ו ת ו . מן הראוי להעלות בכתיבה. ואפילו המועט שהייתי כותב א ה ב ב  אי מני ר
. נתו  בקצור כ״כ עד שאפיצו אני בעצמי אחר זמן מה . צא הייתי יכול להבינו עצ מתכו
ת תוב״ב.ררא אותי מתעסק במשנה איש חכם ושפל רוח וזקן מופצג ג ו ר ב  אח״כ פה ת
. מהיותי בן שבע שנים ל ס ח  וחסיל >ולע בשערים בל ימיו בעל מעשים רודף צדקה ו
ע. ויען ויאמר ׳ ׳ ו נ לי ד אמרי ו  הכימי. שבעיר צפת ההוללה תוב״ב גללני׳. הלא שמו ה״ר ד
ה בני הלא ילעת כי סוף הספר שצ המשכה שבילך צהבצות ונמצא ז ה  לי גדלותו ובעניו. מ
 ת״ז לריק יגעת. ואפילו הן בעי זנו חי וקייס. אחה עצמך אינך נהנה ממנו כמו שאמרת שאינך



 ספר מלאכת שלמה
י פ יד ה  אהד עשר אם יש איזה משנה שהשינה ילי לראות שסי׳ בה הרמב״ם ז״צ נ

 ממה שפי׳ במשנה ארמזנה :
ר זרעים וסהרות ומס׳ שקלים י ל  שנים עשר להביא מורה מקום מכל התלמוד על ס

ם: י קנ  ועליות ואבות ומדות ו
 שלשה עשר להביא מורה מקום על כל הד׳ סדרים והמסכתות שיש בהן תלמוד
 אס הובאה המשנה או הבבא שלא במקומה הן במםכתא אחרת הן באותה
 משכתא בפרק אחר הן באותו סרק אס הוא קודם מקומה או אחר מקומה. (אמרהמו״ל.
׳ ראשון לציון) •  ואנחנו הוספנו לכתוב המימי של מקומה כאיזה דף הוא מהמסכתא כאשר מצאנו ש

 ארבעה עשר להביא בקצור מיצתא דברי הירושלמי הנוגע למתנייתא :

 חמשה עשר להביא מורה מקום עצ כצ משנה שהובאה בירושלמי בין שהוא מן
 המסכתא שלה בין שהוא ממסכתא אחרת כנ״ל במורה מקום של

:  התלמוד בבלי
 ששה עשר צהביא מורה מקום עצ איזה משנה בתוספות אז בפסקי הרא״ש ז׳׳ל או

 בתשובותיו אתר דלא אשתמיט מני היד של המצקס ומן הראש :
ק הלכה מורה מקום על כל הלכה והלכה ממשנה תורה שחבר ס  שבעה עשר לתועלת פ
 הרמב״ם ז״ל באיזו הלכות ובאיזו.פרק ובכמה סימנים מאותו פרק בין
 בכללות בין בפרשיות. רצוני לומר כין שהובאה בכללות שג׳ או ד' משניות או יותר הובאו
 בפרק א׳ מאיזו הלכות. ואחת מהנה או שתים או חלק ממשנה הובא ג״כ עול שנית ושלישית

 או יותר בפרק אחר או בפרקים אחרים באותם ההלכות או בהלכות אחרות :

 שמנה עשר גם היא לתועלת פסק הלכה. צהלר המלאכה. להביא מ״מ על כל
 משנה שהובאה באחד מהד׳ סורים באיזה סימן ממנו או בביח יוסף
 משם ג״כ הייתי מקב! ומאסף. (אמי סמויל. ואנחנו הוספנו לציין המ״מ כסמ׳ג ונש״ע צאיזם
 סעיף ממ:ו כמו שהיא כעין:ושפנו סנינ הי׳מיא). ומזה תדע ותשכיל כי אני ההליוס לא כונתי
ק ללקט צארות לקבץ ולאסוף הפירושים אשר  בתנורי זה לפרש המשנה אליבא דהלכתא. ר
. בין יהיו אליבא דהלכתא או דלא כהלכתא. שלכן כתבתי המ״מ על המשנה  נזדמנו לידי
 מהרמב״ם ז״ל או מזולתו שמשם תדע מוצא דבר הלכה למעשה. ואע״פ שבי#ת מקומות
 תמצא שכתבתי וכן הלכה או ואין ק הלכה וכדומה לזה מקרה הוא היה לס אבל אינה
 כונת המלאכה. גס זכיתי וצקטתי עוד אשר לא חשבתי ולא על לבי העליחי צקס עני אכול
ס צרש״י ז״צ. ד ר : מס׳ פ ה ״ לם. ה  ולא לשבעה מאחרי ספרי הפוסקים ומפרשים גאוני עו
 זמס׳ יריאים. ומתשובות להרמב״ן ז״ל. ומסמ״ג ושמ״ק. ומס׳ אדם וחוה ומישרים.
ך. ומתשובות ו . ומאבודרהם. ומס׳ האגור . ומש׳ התנ ו . ומכל ב  ומהרוקח. ומשבלי הלקס
 לאיםרלן. גם מביאוריו שעל פירש״י שעל החומש. ומס׳ הרב אלי׳ מזרחי ז״צ. ומש׳
. גס חלוק הקדמת ן ר ה . ומס׳ קרבן א ו ר״ סף. ומתשובות ה״ר מנחם עזריה נ ו  שארית י
. ואצ״צ שיש בה הרבה מהרי״ף ז״ל ומה״ר יונה ת ו ר ה  ה״ר יהודה אלבוסייני ז״ל לסדר ט
. גס משאר מפרשים אשר על הרי״ף ז׳יל כגון ה״ר יהונתן ״ל  ז״צ ומהל״ן ונמוקי יוסף ז
 הכהן ז״ל שבמס׳ עירובין. והרא״ש ז׳יצ שעל הלק״ס נהרי״ף ז*צ. באופן שע״י כן מאן
נתה. וביד ובסוד בפרט יותר  דגריס מתנייתא יאורו עיניו בנקל להבין אותה על מתכו
 מכל הפוסקים בחרתי להורות מקומן מפני תרי סעמי שבהן מצאתי חדא סרסית ותדא
 כוללת. הפרסית מפני שביד דהיינו משנה תורה איתה צכצ התורה כולה הן נוהג והן
 אינו נוהג כמשנה ממש היא נ״כ בלולה וכלולה. הכללית מפני שביד ובטור יש מפרשים
. השגת הראב״ד והרמ״ך ז״ל ומגיד משנה ה ר ו  הדורים. גדולים ורבים מאירים. במשנה ת
 וכסף משנה וזולתם צאורה. ובסור כל בית יוסף דמניה יתזן כל בשרא. ובעזר האל
 בזה יגיע תועלת גדוצ צקטנים עם הגדולים תלמיד עם מבין מוספין ועוצי;. שהתלמיד
 המתחיל להתחנך לגרוס ולשנן. דרך לו אכונן. שימצא לשון מונה במתנייתא. אס להעלות
ס מתוך הספר גרסא לינקותא. קיימא פתגמין תריצין בצדקתא ובי ח נ ה אם ל  על פ
בדא. . לבלידי אנא הליזטא הוה עו  שירותא ולא תהא בידו שבשתא. לכיו; לעאל עאל
ד המשנה . משינוי לשון הגהות שכבר עלה בפי בילדותי טעות חיצון. י  שכמעט נשתכחה מ
, הא ודאי צאו דיוקא . למאן א ק פ  ואע׳יפ שכבר ג״כ אמרו בלשון אחר לשבשתא ממילא נ
 דישגח לעיין חילוקא. די עבדו בעלי התוש׳ ז״ל בפ׳ ערבי פסחים דף קי׳יב. ועוד להוי
. וכמו א ״ . ובפרק לא יחפור דף כ ס ״  פסידא דלא הדר וכדאיתא בפרק המקבל דף ק
 שפי' שם החוס׳ ז״ל. גם הרשב״א ז״ל שם בפ׳ לא יחפור בחדושיו. ועוד דהא אשכחן
 לר״ז התענה ארבעים תעניות כדי לשכוח הבבליות בעבור הירושלמיות. אע״פ שביניהם
. כ״ש בין לשון משנה מוגהת ל . מלהתענות ומלהתפלל לא חדצ עצמו חדו ל לו  הבדל ג
. ובקל אפשר שיתעה. וישאר קרח משוב טעם ס ע ו . שסוף סוף השינוי מ ה ע ט ו  ללשון מ
. ובפרט כי בעונותינו אשר רבו למעלה ראש . העולם הול!־ ו כ פ ה . וגם מ  לשון בחכו
 ודל לענה וראש. ואין לך יום ושעתא. שאין קללתה מרובה מחבירתה. בין בעניות
. מרוב של מסים וארנוניות . וכל מין סענתא תביעתא ה ת  לאורייתא. בין בגרמת בטול י
 ועליצתא. ועל הכל עניות ודלותא. גם לגדולים אשר לעיין מתחילים ע״י אלה השני
. העיון יקל עליהם. כי באלה כמעט בלול ו  תבוריס שהם פי׳ ר״ע !״צ וספר זה טפל ל
. בפרס הנוגע למשנה. ברובא דרובא ימצאו להם חנינה ובינה. ם ה  כל שני התלמודים ב
, א ב בבא. בדיל שמיה ר גם׳  ואולי נזכה בזה להיות. מנחת רוח עושי ליוצרינו בעוה״ז ו
. ו ד  ויתקיים בנו ובכל המתעסקים עמנו למיעוס במשנה ובשני ספרים אצה איש על י
b אשרי מי שבא לכאן ותלמודו.בידו. והנה ימשך מ; המ״מ שצ הטור ג״כ מ״מ שצ 

 משנה

 6! הקדמת חמחבר
 משנה יחידאה או אי אית בה פלוגתא. גם להבין טעמי המשניות מכצ מקום שיהיה שאס
 צא ימצא ע״ס גמריות. אפשר שיהיה ע״פ מפרשים. ואם צא רמזו רי׳ע ז״ל מגמת פני
 חשים לרמזו ולפרשו. ואשתדל בס״ל לדרוש ולחקור ולתור׳ולבקש בספרים ישנים גס
ד. וכדאשכחן בפ׳ שלשה  חדשים. אקום ואשב ואחזור ואעמוד. כי כ״ז הוא עיקר התלמו
. אחרים אומרים אפי׳ קרא ושנה ולא שמש ב ״  שאכלו דף מ״ז ובסוטה פ׳ היה נושל דף ב
. ופסק רב הונא הלכה כאחרים ״. אע׳יג למי׳מ צא ה ״  ת״ח להבין סעמי המשנה ה״ז ע
 קי״צ הכי . ואף על גב דאשכחן במגיצה פ׳ בני העיר . לר״צ ססדיה לההוא
 צורבא מרבק דשכיח בארעא לישראל דהוה תני הלכתא ומלמדם לתלמידים בעשרים
. מ״מ הא בתר כ ״ . ע א ב  וארבעה שוחת . אמר ווי חסרא לה ארעא דישראל גברא ר
 הכי גרסי׳ התם ההוא דהוה תני הלכתא ספרא וספרי ותוספתא ושכיב. אתו ואמרו לו
. והטעם מפני ר ס ח ר . אמר היכי נםפדיה הי צנא מצא ספרא ד  צרב נחמן ציספליה מ
 שלא שמש ת״ח לתלמוד שיבינוהו שעמי המשנה. ועוד שפעמים שדברי משנה סותרים
׳ פלוט היא . וכגון חסורי . וכגון הא מני ר ׳ י ק ס  זא״ז. וצריך לתרצה הכא במאי ע
 מתסרא . והוא לא היה יודע מה שהיה שונה ולפיכך המשילו לסל מלא ספרים . וכן בפ׳
 יוהכ׳יפ ד' פ״ו פי׳ רש״י ז״ל ללמוד תורה הוא ישוב טעמי המשניות מה טעמן ומהיכן
 למדו. ע״כ. ונרסינן נמי במציעא שלהי פ׳ אלו מציאות. ת״ר העוסק במקרא [הנהייה . היא
 דעת רשב״י בירושלמי דף ג׳ ע׳יב וגם בפ״ק דשבת אכן שם בפ׳ כל כתבי ובספ״ק
 להוריות איתא לכולה בריי׳ בשם רשב״י. ומסיים עלה שם בירוש׳ א״ר יוסי ב״ר טן הדא
ד שלא שיקע בו רבי רוב משניות אבל מששיקע ט רוב משניות לעולם הוי  דאת אמר ע
 רץ אחר התלמוד יותר מ; המשנה] מדה היא קצת ואינה מדה מפני שהמשנה והתלמוד
.  יפיס ממנה מפני שתלויים בגרסא ומשתכתין והעוסק במשנה מדה שנוסלין עליה שכר
 בתצמוד שהוא לתת לי לדעת האיסור וההיתר החיוב והפטור הטמא והטהור וכששתיס
 סותרות זו את זו יבין לתרץ שיהיו שתיהן קיימות או לדעת דברי התנאים התלוקים בדבר
ה. ע״כ עם מנ . או אם היא דחויה. אין לך מדה גדולה הי א ו  ז,ימא הא מני חכם פלוני ה
ה שאינה מדה שהרי לא ז , העיסק במקרא בלבד מ י  פי' רש״י ז״ל. ובערוך בערך מד פ
׳ פי׳ המתעסק בפתרון המשנה שיש בה הרבה מן המצות  נתעסק בפתרון המצות־במשנה ט
 שהן קבלה והן תלויות במשרות החצוניית וכשהוא מתעסק צריך לעיין באותן סברייתות
 כולן ופתרוני החכמים *״ל בזה שכרמצוה. אבל המתעסק בתלמוד ומורה ומבאר המצות
 כתקנן ומגיד הלכה למעשה אין לך מדה גדולה מזו כי בתלמוד פתרון התורה והמשנה
׳ ולעולם הוי רץ למשנה . ובסוף אותה ברייתא גיסי ב ״  והמצות שהן בקבלה הלמ״מ. ע
 יותר מן התלמוד ־ ומפ׳ בגמ׳ דבשמוע התלמידים הא דקתני רבי בברייתא זו דאין לך
לה מהעוסק בתלמוד. שבקו כ״ע מלחזור עצ גרסת משנתם ואזלו בתל תלמוד דו  מדהג
ד. מפני שנתיירא . הדר דרש להו לעולם הוי רך למשנה יותר מן התלמו א ר ב ס  לחשוב ב
 פן ישתכחו המשניות ויחליפו שמות החכמים . ובמקום חיוב יאמרו פיטור. ובמקום אשור
. ן ׳ היו בודקי ׳ בסנהדרין פ ס ר . ועוד ג כ ״ . ע ר ו ה . ובמקום סמא יאמרו ט ר ת ו  יאמרו מ
 כי בתחבולות תעשה לך מלחמה ־ א״ר אחא ב״ר חנינא א״ר אסי א״ר יוחנן במי אתה
י רש״י ז״ל ס ה. ו . במי שיש בידו חבילות חבילות של משנ ה ר ו  מיצא מלחמתה של ת
 מלחמתה של תורה הוראותיה ולעמוד עצ בוריה ועצ עקרה צא כאדם המחודד ומפוצפצ
. כי מהיכן יתגלה לו הסוד אלא לבעל ה ב ר  ובעל סברא וצא למד משניות וברייתות ה
 משניות הרבה שאס יצטרך לו טעם בכאן ילמדנו מחוך משנה אחרת או אס יוקשה לו דבר
. ך  על לבר יבין מתוך משניות שבידו הא מני פלוני היא ששמענוהו במקום אחר אומר כ
. סברת המשניות כעין שאנו ל ו מ ל . ת ל ״ ל . וכן פי׳ רשב״ם ז״צ בפ׳ יש נוחלין לף ק  ע״כ
 מס׳ עליהם לא שנו כו׳ חסורי מחסרא כו׳ ע״כ ־ וגרסינן תו בסוסה ס׳ היה נוסצ לף כ׳יב
. עולא אמר זה שקרא ושנה ולא שמש ת״ח ללמוד סברת התלמול בטעמי ם ו ר  איזהו רשע ע
 המשנה רשע הוא שאין תורתו על בורייה ואין ללמוד הימנו שע״י הטעמים יש חיצוק
. כדאמרי׳ בכמה לסהר  באישור והיתר ובדיני ממונות לזכות ולחייב ובטהרות לטמא ו
. וערום ך כ ר הכי ומר הכי ואמרי׳ מאי בינייהו . איכא בינייהו כך ו  דוכתי מ״ס אמר מ
 הוא שהשומע את קוצו שונה משניותיו כסבור הוא שבקי בטעמיהם ונוהגין בו כבוד
. ר״ש בר נחמני אמר ה״ו ה ״  כת״ח • אתמר קרא ושנה וצא שמש ת״ח ר״א אומר זה ע
. רב אחא בר יעקב אמר ה״ז מגוש. ארנבי״צ מסתברא ברב תי ׳ ינאי אמר ה״ז כו . ר ר ו  ב
. תני תנא וצא ידע מאי ר מ  אחא בר[יעקב. דאמרי אינשי רמץ מגושא וצא ידע מה א
. התנאים מבלי עולם א י נ . ועם שונים אל תתערב א״ר יצחק אלו ששונים הלכות . ת ר מ  א
. אצא שמורין  א״ר יהושע וכי מבלי עולם הן והצא מיישבי עולם הן שנאמר הליכות עוצם צו
 הלכה מתוך משנתם. ע״כ. וגרסי׳ נמי בבתרא פ׳ מי שמת לקמ״ה ת״ר עתיר נכסין עתיר
. עתיר סלעי; עתיר תקוע זהו בעל פצפול. עתיר משח מתיר כמס ת ו ד  פומבי זהו כעל אג
. ופי' רשב״ס ז״ל גמרא סוגיית  זהו בעצ שמועות. הכצ צדכין למארי חיטייא גמרא
 התלמוד ותירוצי משניות וברייתות וזהו עיקר התצמוד שאם לא התלמוד אין צמדין הלכה
. א״ר זירא אמר רב מאי דכתיב כל כ ״ ׳ התנאים מבצי עוצם. ע י ר מ א  מתוך משנה מ
. וטוב לב משתה תמיד זה בעל משנה. רבא אמר אפכא ד  ימי עני רעים זה בעל תלמו
 פי׳ דטוכ לב זה בעל תלמוד שיודע משניות על עקרן ובקי בטעמיהן ויש בידו כת להורות
 הלכה למעשה והיינו דאמר רב משרשיא משמיה דרבא מסיע אבנים יעצב בהם אלו בעלי
: ׳ חלק ד׳ ק . והכי איתאנמי בפ׳ כ ״ ד. ע ם אלו בעלי תלמו  משנה בוקע עצים יסכן ג
 עשירית צהביא בקיצור דברי החושפות או דברי הרא״ש או דברי הר״ן ז׳יצ ושאר

: א ת כ ס  מפרשים זיל אע״ס שאין דבריהם אמורים באותה מ



 הקדמת המחבר ספר מלאכת שלמה ט
. שמותינו רחוצות. נקיות ומגוהצות . מצומות ומוכנות. ויזכיכו להיות שארית ו ת ד ו ק  פ

: ן מ א . מקשיבים(קולו אמן ו ס ד נ  מעש ימינו הנותרים. הגוף והנפש ה
. כי גברו צרותי. ורנזת אנחותי. י נ י . כל ימי מכאובים וכעס ענ י  ובהיות כי אני הענ
. מעוז כאבי. ובקרבי י ב . גם בצילה לא שכב ל טתי  מגלות ספר לא יבילום בכתי
. ואפי׳ מאיש,עברי י ב ר ע ו ם י ב כ  ימס לבבי. וכל ימי פחדתי מטמוני ומואבי.תוגר עובד ט
ק עיני תמיד . ר י ב . ירא אנכי אותו כמו השבאי או כמו ר י ב י . או בעל ר  בעיל דבבי
. ואני בארן הצבי. וכל ימי שני מגורי בה ומלאכתי מנעורי בעסק י  תלויות אל אלהי אב
. ה . הכי קראתי שמו שצ ספר ז ה רז ר התורה הלזה . אע״פ שתדיר הייתי חלוש כחוש ו פ  ס
ק נושא . ר ה מ כ  מלאכת שלמה גם כי כן היא כשמה. מלאכה היא ואינה ח
. כי יחיד אני  וטוען ספרים כבהמה. וגם בעבור הזכר שמי. לדורות הבאים לפני לאומי
. לחוס עצי ולרחמני. אס צא י מ  לאבי ולאמי. וקרוב ושאר בשר מצד אב או אם אין ע
. כי עתה ם ו . כי צא אדע מה יולד י י . רחוק רחוק ממנ י  יתכן שיש צי בערי התימנ
ה צא זכיתי. צראות . ועד מ ם ו י ׳ בן חמשי ם ושתים שנה אנכי ה ׳ ט ׳ ע ׳ ש  בשנת ה
. ניכר במעשיו שימלא מר\מי בתורה וירשני. אע״פ שאסר׳ אפר נית׳ בן יסיק רצוני  נ
. שכבר בני הגדול שהיה קרוב צי״ג שנים לעבודת עושני. שהיה מי  מקלה ומי מערה מי
. יום קריאת ם ו י  ממלא חסרוני כרצוני. בעונותי ורוב חטאי אל נורא ואיום. לקחו ס
. גם ה כ כה. וחמת המצך צא שככה. כי השיגוהו שני אחיו הקטנים אחרי כ  מגלת אי
ם. כי הכסוכי אגל בימי ביי ת עשר ושבע קדמו לפניו להיות לו חבירי מ  שתי אחיותיו נ
. מצנד כי יצד אשר יוצד צי אח״כ לנחמה ר נ ד ת ג״כ נ . וזה מ ר כ ר  המצרים. עוד זה מ
. ואחותו שנולדה אחריו גם היא שנתה צא ה מ  גם הוא נחסף בתוך שת; שנים בקדחת ח
ם בצמא. וגס כשזכיתי והגעתי צשנת הזקנה. בעא קב״ה לארחא  השלימה. בחליים רעים נ
נא. ואפי׳ שעד נ . הוא בעל השם יוססיה בננא . שנחטף במגפה לקדם רבו א נ  בחפוחא ד
ת הדין וצמימר א. ועצי להצדיק א . מסגיאומ חובנא זמרלנ א נ מ  דמעה ננעלו בההוא ז
. בהיותי בן ה מ . היא ובתה ושני בניה ע , רות עו  דאזיל לכפרא עצנא. מצבד כי אשת נ
ס צא במעט עסק תורה תהיה צריח , א ׳ . ובמה אקלס פני ה ותי  צ״נ שנים מתו עלי בשנ
. כי אין בי שום עבודת מצוה תגן עצי מהיותי י . כי יודע אנ י נ ו  ניחוח לפניו צכפר ע
. צהקצ מן העונש הראוי לבא אלי מעם מזער. ן  נידון. אולי בזה אתרצה מעט לפני הארו
ם ר  וישפטני וילינני שוגג ופתי כבהמה וכבער . ויחוס על נפשי לטהרה לזקקה וללבנה. ס
. עזרנו אלהי ישענו ו עבד  בא עתה וזמנה. ואסתיר לפני שכינתו. בתפלת אסף נביאו ו
 עצ דבר כבוד שמך והציצנו וכפר עצ חסאתינו למען שמך. אמן וכן ים״ר ונאמר אמן ואמן:
 ויהי צעת זקנת שלמה. אחרי כמעט קט שכבר גמר מצאכת עבודת ה׳ כאשר השיגה
. ראה ראה צקח סוב שחבר החכם השלם ה״ר יום טוב עצ המשנה וקראו דו  י
קחומס שצמה על . ו ם . והוא נחו״ל שוכן כארץ אשכנז והדפוס מצוי ש ב ו  תוספות יום ס
. ויחד לבבו צאמר. איך בדור אחד איתרמי מצתא. שאחד יושב יחידי מוקרן  המראה
. ואחד עם חביריס בארז מרחקים בערי אשכנז. הסכימו ב״ב  בקרן זוית בעיר חברון תו
 יחל לעסוק ולעמוצ בעמלה של תורה ולהגיה המשנה ולבארה כמעס בסגנון א' י ויען שלמה
. והוא י ת בלב אנוש יותר סוב מערכ א  ויאמר ברוך ה׳ אלהי אבותינו אשר נתן ס
 אלופי ומיולעי צעשות במלאכתי ביתר שאת ,־יתר עז . והוציא כצי למעשהו מעשה. יל«
. ה מ כ ד ח ב ל  אמן מעשה ילי רב סוב להתפאר בית ישראל בראותם בהתעשקם יפה ב
 יכירו וילעו לאיכא בקיאות סובא . גמרא וגם סברא ישר6 . ושפירא למחזי כי סוב העץ
. י ר פ ל את ס . ובנה בניתי ממנו ש ו  למאכל וכי תאוה הוא צעינים . ועל יוס טוב בנ
. אס לברים ת ע ל . והוספתי על ילו חכמה ו ם י ל ו ת ל  ואעבור אליו ואראה והנה עתי ע
 מועטים אשר עלה בלעתי להשמיט־ מלהעתיקס והוא לא השמיטו. אע״ג למי לנו גלול
. והראה פנים למשנה. ואזן וחקר ו ח ע ל . אש סברות ישרות אשר השביר מ תו  בקצור כמו

. וגס י ל  גם מהם חזרתי להניף ידי בעיטי שנית. מתחלת בראשית על מקום אשר תמצא י
ק יגעתי כדי למצא לטעום טעם מעט  את שלי לא פסלתי כי אין מדרש בלא חלוש. ר
. ואכתבט בשמו והיה ם ם. ואכניס אותן בין השרץ ובין הדבקי קי  דבש מתוק ודברים עתי
. ו ל . אבא עד תכונתו ואשמח בו כי רב חי לו  לי למשיב נפש. מי יתן ילעתי ואמצאהו כו
. אשרי העם שככה לן: (אמר המויל אחרי אשר הדפסנו את הס׳ מלאכת ו ר  וכי כביר מצאה י
 שלמה הזה ביחד עס ס׳ יזו״נו עיכ ראינו לנכון להשמיע מהם׳ הזה את הדברים שהניא המחבר
 מהס׳ היינו. או הדברים אשר אף שלא הביאב בשה השי״ס. אבל טונה דעתו לדעת התייט והדברים
 :נתייתם כתובים גסי חוי״נו. ושני נביאים מ־־״כהיש בסננון א׳. כי לא ראינו שיהיה איזה תועלת

 אס יהיו מטפלים על דף א' ממש אוהם הדברים עיניו; •

 ועתה אודיעך כי צהיות שילעתי גם ידעתי' כי כמה עמלי תורה י״צ ברחותס אורך
ס בעצמם  ענין ולשון יקוצו בו וכמה מהם יסי.פר\ לדעת צבל המורה מקום ולעיין ה
. ויותר ס ה ס ל . כי זלאי צבי ג  בדבר בעקרו וכשרשו. ולא יתרצו לסמוך עצ העתקתי
. צריכין צצמוד כמה שורות כלי צהגיע צשורת המורה לכן מ ״ מ . וכשיחפשו צראות ה י נ מ  מ
. כלו׳ כנגד שתי המימיץ  להקצ עליהם הוספתי לכתוב״כנגד אותה שורה שתי מימי״ן
 ־ הללו ת&א המורה של זו המשנה או של זו הבבא אם אתה מתפייס בו בלבד ולפעמים
תר: (אמד המו׳ל ואנחמ ו  שתי מימי״ן על מ״מ א׳ ולפעמים על מקומות שנים או שלש או י
 הפרמו המימ מגוף הבאור. ועשינו להסמדור מ״מ): וכשתמצא הרי״א הוא ס׳׳ר יהושף
״ל. וכן כשתמצא הר״י לבד הוא ה״ר יהוסף הנז׳ ז״צ. ובזולתה קצ להבין.  אשכנזי ז

. אמכי״ר : ו נ די  וה׳ יצציחנו נתורתינו ובכל מעשה י

 !מגה שהובאה בסימני ומדורו של שלחן ערוך הספר הקצר שחבר הרב לבינו יוסף קארו
. אצא שברוב המקומות ע ס . כי ידוע כי הרב ז״צ שס דרך הטור פ ו ר ו  Yt מופת ד
. ומי שלא זכה להיות מכלל העשירים. ע ד מ  העתיק שם הרב הנזכר ל׳ הרמב״ס ז״ל כ
 וקנה אין בידו יכולת לקטת התלמוד והיד והמורים. לפחות בא׳ מהס ימצא קצת ממבוקשו.
ך. או ס׳ מאירת .:ינים . כי תאוה הוא  או לכה״ס בס׳ שי׳ע או הלבוש שהוא יותר ארו
. דאין לך מיעוטא דמיעוטא מיולעי ספר. שלא  לעינים לשמע אזנים. בו ימצא קצת מחפצו
. אס יהיה אותו ספר זה ו י  ימצא אהס לכה״פ אוהו ספר . ובו ימצא קצת ממקצת מאו
. ולעולם אל ישוב דך נכלם ; ו די . ו ה ר ו  מראהו איזה דרך ישכל אור . אורה של ת

א יחסדני רואה או שומע לומר מדועהיתה בכמה מקומות ובכמה עניניס פגומה ל נ א  ו
 מלאכתו. כי ככר תשובתו קדומה בצלו. כי כאיש גבורתו ותלישותו. מצורף
. והיא ממני רמה ונשגבה ה  לזם כי עלי היה מוטל עול למול תנוקות בהיותי מתעסק כ
ג לומר. כי לא יספיק . והלא הרמב״םז״ל בהקדמת* צסלר סהרותהפלי ם  כקרני ראמי
. ובאמת כי לע״ד לא יספיק ללמדה אלף פעמים ם י מ ע  ללמדה בהעברה אפי׳ אלף פ
ה. וזהו בעני ן א׳. מת יהא בלוב מנין בכל ענין וענין. אע״פ שהנושאים  בהבנה למיעוט שנ
. י . צקוטי בתר צקומי ראשון גם שנ י נ ק נתתי את לבי ללקט לקט ע . ר ן נ  שוים לגמרי אי
ם. רי רג  מאחרי הקוצרים והבוצרים. אשר בתורה אבירים. אולי יעצו בידי שנים שצשה ג
ם. גס אע״פ כי מן הראוי הוא כי כל מחבר• ספר או ספרים מלבד מה רי  מראשי אמי
. אם מעט ואם הרבה בתרמילו. אמנם  שמלקט ראוי והגון היה לו לענות אף הוא חלקו
 במה שהקדמתי ציכא סרכא . דפירוקא. כי הצואי יהיה לי דעת ושכל וזמן פנוי* להבין
. ו ת . ולא ידע האלם את ע  דבריהם. כ״ש להתחכם עליהם . ובפרט כי ימי חיינו הבל
ם כל אמרי סיו . על ספק א  ואולי יבוקש ועדיין לא הגיע לחומש או לעשירית מצאכתו
 בצדק. אז אם יש בהן נפתל ועקש וצריך חיזוק לבדק. ולא כן בסבת טענה זו אנחנו
 מחשים. מלהתעסק במלאכת השם. והנוגשים אצים. תמיד ברומו של עולם כצו מעשיכם
. אלא ההגון והישר . צפני השר . שרו ומלכו של עולם לעשות העיקר  דבר יום ביומו
. אע״פ שבעיני האדם יחשב לגרוע ושפל. ולטרוח ולעמול ראשונה. ל פ  עיקר והטפל ט
. במה שכבר טרחו רבותינו האמוראים א נ ת  להבין פשט צורת המשנה . וכל דברי ה
ס. ואס תכה שנשאר לו י  והקדמונים. מפרשים פוסקים וגאונים. כי נטעם נטעי נעמנ
. סבר  זמן באריכות חיים ושנים. אפשר כי יראה טעמים לשבח ופנים. ולגמור והדר לי
 כי ידוע כי מקום הניתו רבותינו לו ולנו להתגדר בו ולהתהדר. ועל כגון זה באבות
. ל כו . והנה הבא אחרינו ודאי מדעתו להוסיף י ה  שנינו הפוך בה והפוך בה דכולא ב
 דהרי שלחן ערוך והרי בשר והרי סכין ופה שלו לאכול. וימשם מתקות טעמי משנה
. מלעמול במים היפים. לילה ויומם לא ם י פ  מתוקים מדבש ונופ״צ. לכד ידיו לא יהיו ר
. כי ה׳ יהיה בעזרו כאמרו דוד המע״ה בספרו. רו . ואז ודאי יאיר או ח  יכבה בלילה נ
 פתח דבריך יאיר מבין פתיים. ר״צ לפי דרכינו התחל אתה דבריך בעסק התורה. והוא
ש למי שכבר פתח ; . כ/ ך והקדמתך כי הוא מבין לפתיים לדעת שמו ד ב  יאיר אור פתח ל
. ע״ל ולעטים יתן חן. ו נ  פתח תורה לעצמו. וכל ימיו עמלו בה כי לא יגרע מצדיק עי
 חנו שצ תורה בעת ובעונה. כי הוא תונן לאדם לעת ותבונה. ובפרט אס יש בו יראה
 ולבקותא . וללומלי תורה חברותא ואהבה. כי אז ולאי הגמור יהיה מכלצ המרכבה. הגם
 כי לי צרתיכא קלישא בתלתא רגלי אבהתא. מ״מ לא למי זכותא לאבהתא לתילייהו.
. ואם הכסא ׳  לזכותא למאן למצמרף בהדייהו. להא י צא למי כסא של ג׳ תצים לשצ ל
 מלא רגלים אע״ס שכצ הרגציס לקים וקטנים לערך ג׳ או ל׳ הראשונים. מ״מ תוקפא
. וזהו לע״ל מ״ש לול ברוחיה קלישא. תבר אני לכל אשר י  פורתא מיהא קא מבל
 יריאוך ולשומרי פקודיך. לאיכא למילק להול״ל אוהב אני וכו׳ ואם בשביל לקאי באות
 החי״ת שבאלפא ביתא. אכתי קשה דהא המ״ל חפץ ואוהב אני כו׳ ועוד מאי קאמר לכצ
 אשר יראוך לשון עבר הכי איבעי ליה למימר לכל יר איך ומאי מלת אשר דקאמר . ועוד
 לפי דרכנו יתורץ ככל העני; במלות שומת. אלא ירצה שאמר דוד בענותנותו לפני המקום
. באמת כי ככא של רגל ח׳ או אפיי של ב׳ רגלים אינו יכול לעמוד מפני חדודו ־ ה ״  ב
. והשתא מאחר ששלשת האבות הקלושים ד ו מ . אם יהיו ג׳ רגלים לכסא יוכל ע ם מ  א
 והמאושרים. אברהם יצחק ויעקב הם ג׳ רגלים לכסא . שעליהם המרכבה עומדת. א״כ
. והיינו לקאמר לכצ אשר א ס כ ק חושפת חוזק וכבול ל  אני שאני רגל רביעי אינני ר
. אמר עול ה מ ר . כיון ורמז לשלשת האבות הקדושים אשר כבר בארץ ה נ  יראור צשון ע
. ולא אני בלבד רגצ במרכבה עם האיות אלא אפי׳ כל צדיק וצדיק הוא ה ״ ע מ  דול ה
וה. כיון על . והייט דהדר קאמר ולשומרי פיקודיך לשון הו ה ״  נעשה מרכבה למקום ב
 כל הצדיקים שמאז ועד סיף העולם . וזהו שאמר חבר ל׳ עטה כלו׳ כמו.,שאני נראה
. כך אני חבר ה ״ ת שנקראו יריאים למקום ב ט א  חבר במרכבה לכל אשר יראוך שה; ה
 לשומרי פר\דיך הצדיקים שאתריהם שהרי אינו דומה כסא של ד׳ רגלים לכסא של רבוא
. נמצא שדוד בענותנותו השווה עצמו עם הצדיקים העתידי; להיות בכל תר ו  רגציס או י
. וזה אע״ס שהיה מלך ונביא מה ה ״ ד ודור יותר מאשר השוה עצמו עם האבות ע  לו
. כי לי ע . גרוע נגוע פצוע . פרוע שקוע . בטיט היון תקו ס י פ  יהא כמוני יתוש קצוץ מ
 ולכיו״ב ראוי לני לבא בצור ולהטמן בעפר . כי צא לי שאין אנו מוסיסין כח בפמליא של
ד לב האבן מבשרינו. ויתן ס  מעלה. אלא אדרבא'ח״ו צזר ילדך תשי. הוא ברחמיו י
 נכ בשר אלינו לעבוד עבודתו. ולעשות רצונו כרצונו. ולהיות עת אשר יחפוץ צקתת
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ת שת»א לידו על העליונה * חיה האלוף ד וכרכים קגטץ וקנח. תורה וחכמה תורת ח' תמימה עדות ח' נאמנה . דקם עדות ביעקב ותויח שפ בישראל לוכות את חדביפ גל ש ר ה ככרץ ת מ  כ
ו ולקה חנה[ באצבעו ומעלת הםיוםנח לברכת. ויאסור את מרכבתו רכב בחור בחלכח. מרכבת ח משגה Y יעקב פרופס כיץ יצ׳ V Q הקצץ 

ק איש על שטו בשסותם ללשונותם . אשר לחס שפ ויד רםח, משיכים שערה םלחםה, רביבי ה גדולים חקרי לב לבם לתוקקי ישראל מחוקק גמשזנותס. חכמי חדשים מעשה חרש א מ  כ
 הרעיב ותוי'» כל העם שותין דבריהם בצמא. ועי תרי צנתרא דדהבא. נרםה נפשם לתאבה • שנו הכפים בלשק ח משגח

ה יבנח הבוגה. בנוי לתלפיות תל שהכל אליו פינה, רבים אומרים נלך ונעבוד עבודת הקודש שאין אחרית עבודה כמותה . «־ היא משנה אחרונה כמות לא נח׳ייתה . בהיתר יפה עם מ  כ
 פי' הרעיב ותוייט אשר מעולם אנשי שם ותפארת. עשו סיינ לתורה ממורת: פני הכרובים יהיו אל הכפורת. כרוב א' טקצה מזח ואי מקצה סזה במחברת . מנורת )הב פולה יגו^ה
 על ראשה גולת הכותרת. והנח פרחה הגפן אדרת. פתח חםמדר. פרי עץ הדר. לכל הפידיו. ושמו את בדיד . על בדי הארץ. הנמתו בהון תדון. הרב המופלג בתורה ובהס־דות הטפורסם
 מוהי־יר שמשון חםיד וצ׳ל מאלטוגא חניה אהריו ברכה לדורות. את בני ישראל להורות. חדרן ילכו בה הוי רץ יותר ל משנות

ה יגיעות ינע וטרה הרבני המופלא הריף ובקי מוהריא נעטשליק יאניפריק נריו עד אשר מצא מקומ לחי משכנות לאביר יעקב ד1א המעביר . נמיר וסביר . ומצאה ידו כביר. םדביר מ  כ
. וכל דבר הקשה תשובתו בצדו; את חכל עשה יפה ו א ב ר  ומאסף כמה הדושים םנאוני ארץ» בפרט מהרב תחסיר הניל להשקות את תעדה תגי עד/ מעם מיס מכרו. למק ירוץ ^
 וכן היא הצעה של משגה

. הס אשרו וחם אמדו. מצוה באה לידינו ונקייםנח. בכסף מלא יתננה. מצדיקי הרבים ככוכבים ה מעלות טובות מעלה יתירה . שתעלו אותן בדמים בני הבורה. המנויץ יהד נמנו תמרו מ  כ
 םמשילותם. הטיב ח' לטובים ולישרים בלבותם. דברי הכמים והידותס. חתירה מחזרת על אכסניא. אי תניא הניא . נאמרה ונשנית בשביל דבר שנתחדש תוספות חדעים
.  .־אותיות נאים . כל שהוא תפארת לעושיח ותפארת לו ם! האדם. ועליהם אני נץרא. יברכך ח' בממון וברכות יעסו מורה. הסשכיליס יזהירו כזהר. וכעצם השמים לטהר. הרבו מתן ומתי
 מדי העכורה למלאכה הכינו את אשר יביאו והיה משגת

ה. ו ה נדרים וסייגים שעשו הכםעו זיל על אשר לא יםיג איש את גבול דעהו לכן נם אנכי באתי למע; תהיה אלוםתו קטה נם נצבה. ולא יבא הד מבעלי דבכא. ואכל את יעקכ ואת נ מ  כ
ן המפורסם מופת הדור מהוריד ט . עיכ הנני מסיים לכל דברות ולכל אמירות אשר כבר נזר אומד אחו' ניסי האח נפשי מ ו ד י ק עליו משנתו ואין מוציאץ נ  וכה״נ תקפה כ
 שאול נר״ו אב יד דקיק אמשטרדם יעיא. ולישרים תהלה נאיה. הבאים ישרש יעקב יציץ ופרח בגפן פוריח וכנן רוח . השומע לדברינו ונותן סעד לתומכו יישר חיליה אומרים לפד־יא
 שבא פועל צדק צדכ^ו עומדת לעד הון ועושר בביתו כסף משגה

/ שבם כסף משגה לפיק. ^ שאול הלוי הי׳ קיק האג יעיז!.  ביד יום ח׳ י

. ל ״ נ ה ה נ ו ש א ר ה ה א צ ו ה ם ב י ש ר ת ה ו פ ס ו ר ת פ ס ת ה ם א י פ ס א מ ה ם ו י ה י ג מ י ה ר ב  ד

ה נצבתי על עיון הקורא להגיה . ויגעתי ומצאתי תאמין. ואמרתי אספרה כמה וכמה נ  ה
 אשר לפנים קילקול בכל ספרי המשניות. ראשון לציון מס הסלופי גרסאות אשר נעתקו
 ונדפסו כסעות. באומות שתים שהן הרכה כפכיס. והיו מוחקים . הראויה להיות מחוקקים.
 וברוב לא העמידו כי אם ניסמא אחת בסימן(ס״א) ובמה יודמ איפה הנסדרה. ולפעמים דבלי
 הר״ב נכמנורה ותיי״ס סובב הולך על הנחסרה. ניכן חפשתי בחיפוש נרות מל מצוה ותורה.

 להביאם כולם החזרה. אחת הנה ואחת הכה אל מול פני המשנה מאיכה:

 ואוסיף שנית לנופף ידי בהל ציון. במקום שדכלי מוי״מ מגיפים למיון. מפאת קצרז
 באמרים. בהעתקתו לדברי הקדמונים. לרוחב בינתו. ולפעמים נלקה נחסר ויתר
 כנמל דמי. ופרוץ מרובה סל העומד . ועשיתי תיקון בפש״י כיאורי״מ לבאר את אשר נעוות.
 ושמתי חיקון ההוא בתוך קוים מרובעים במקום החסרון בדגלים מעולים. ובתוך קוים
 מגולים. במקום בהמה זכרי יתר ונא מועילים. פעם בפנים ופעם בחון עולים , ונפעמים

 בסימן כוכב חו מינית יד המראה באצבע לאה כי זה חידוש או פילוש הוא:

 זאת ועוד אחרת שס סופרי״ס יטננ״ו הסילי״ם פרוש״ם ביתה. דבלים מופלאים מב״י
 המטח החכם השלס הרב מוהר״ר שמשון חםיד זלה״ה . ומשאר חכמי גאוני זמניט.
 והרבה דבלים נאים מפי אמ״ו הגאון הגדול המפורסם מאד נפלה אב״ל ור״מ מהוכ״ר
. ומקום הניחו לי באיזה מקימות אמלתי עם הספר להעלותם לזכרון: א  שאול נ

 שבתי ולאיתי במלאה מקומות כפסקי תנ״ך ולפי ש״ס הנעלמות. וגס מלאים שנדחו לוון
 למקומות. על כי חלל לסכור כי אין מספד. והלנה אוקמתומ מהגמ' על המשנה.
 וקושיות וחלוצים מהתוספת אשר לא נזכרו בלבלי המפרשים הגדולים ההמה. והשמעת
 כמה תיבות בפנים ובפיהשים. לפעמים שורות שלימות. והרבה חידושים מבעל מוייייפ

 בעצמו. אשל נשמעו ממקומם:

 ואה גם זאת בהיותי באל״ש חכמי משנה. אמרתי יען בי אין למדץ הלכה ממוך המפנה.
 פן יםעו קמני פלך כמוני להומת לין ממנה. ויהיה ילו על תחתונה. ועשיתי זר סביב
 הלכה למעשה כפי הסכמת הש״פ וגדולי אחרונים. כדינים הנוהגים והשטחים באלו הזמנים.
 במלאה מקוס על הסימנים. להיות לעיני העדה למשמרת ברעיונים. פל ספרי המשניות

 סל הגליונים:
 ועיר ילי נעויה לעשות סימניות להפרשת נין מנין לעמן. ולהפריד בין התחלת הפילונים.
 לציון דבלי המשנה להקל העיון. והכל בהגה מדויקת כפי כח האפכלי בעזרת אל עליון:

 ובבל זאת אם שכחתי או לא למדתי והמצא ימצא עוד איזה עסומ. ילינני לכף זבות.
 כמאמרם כשם שאי אפשל וטי ואקלא לאל גומל עצי לברן על המוגמר. ואברך את

 שם כבודו לעולם אמן:

 אתרי הידוע פאר הדרת צאן קדשים ויקלמ המשותפים הקצינים והגביליס. כולם אהובים
 וכולם בלולים. שמוחם נקובים וטלעים בשברים. שמשם יזרח ונרם לא יכבה למד
 ולדור לולים. כחנו עיליהן ויצדקו להפלות פל מכבש מזבח הדפיס ששה סלרי משטוח שלמים
 וגמורים. בכל מיני יפוי והידורים. בדפוס של הקצין החולני המדפיס המפורסם כהר״ר יעקב
 בן לאותו צדיק המפורסם כהל״ר שלמה פרופס כץ זצ״ל. אשר במשניות שיתא סדרי משנה
 עד עתה היו בדפוסו נעלמים ונעדרים. ועלתה ברעיונם לבקש איש נכון וחכם הבקי ומהיר
 במלאכתו מלאכת הקודש לתקן ונסלק המשרות והימלומ אשל תיו בראשונים ומצא להם איש גבל
 בגונרץ ידו בכל הייה החולני המופלא ומופלג מוהל״ר גטמכליקמוואניפרידן כר״ו היודע להדה
 ונאדר ולתקן כל פירצוח וגדלים. במשניות ששה סלרים. אך טאתנאוס להם להיות המלאכה
 גשנה ומחצה נגמרת. בהוד והדר ותפאלת. כתחלתו כן סופו נגפים ואהלות וכל סלל סהרות.
 לחיל היממה ולמלאות החסרות. ואמרי רואם מהיום קצר והמלאכה מרובה וא״א דעל ילי
 הד.ד יהיה לזמנו נגמלת. והקונים אצים ומוכנים לקבל גם שלשה סדרים אחרונים הנותרות.
 נ־,לקה מפי החבורה חבורת הקולש להקל ממשא של התורני הנ״ל וליתן לו מזר וסעד אשר על
 ידי שניהם המלאכה נגמלת ונמהרת. וכבר אמר החכם עובים המה השנים מן האחד וגו׳. וכרוך
 ה׳ חשל הפליא והגדיל מסדו עמי למצא מן בעיט הגבילים וקצינים. ונדבה רוחם המהול כולס
 נדע׳. אחת לכשאני ולעערני ככתר של מונה. ובררו ובחרו גם אותי לתקן הנזיקין. ולהתעסק
 כקדשים ופהרות להגות באמלי בינה ושפל. להסיל הסיגים במשל ויחיל. הן בתיבות ואוחיוס.
 ובמלאה מקימות ישנות וחדשות. ובשמעי שמופה סובה. קבלחי עלי לחובה. להגדיל תורה
 ולהאדירה. ביתר שאת וביחל עוז זו תולה וזו שכלה. להיסיף על הראשונים סימני לפין.
 והנכות . *דיניך. כל יל המי״קה להרמבייס ז׳׳ל בחיבורו. ופל מקומו בפנים בקו ליבוע היא
 מצוילה. זעזד היחה ילי נערה לי:יזת סדל מהלוח אשתני לפלויא. נלקה כמלח סלו וחולו.
 ליקוע* נתר ליקונף בפירושים ומדושיס. ישכים וחדשים. אשל פד פתה היו נעללו. הן המה
 פי' הלא״ש. וכסף משנה. ולחם משכה. ומשנה למלן. וכמה הוספות מסוגיות הש״ס .
 ורמב״ם. ול׳׳ש. חשל במשניות הראשונים לא נזכרו. ואל שפת היריעה החיצונה מול פני המשנה
 המה יאירו. ומפתה בקול רנה ותודה. לאל ימכלך אודה. אשר חלק מחכמתו לילאיו וגילה
 סודו. וזכני להיות חד מן מתקני הנזיקין ומן הגומלין בעהרות וקדשים בכל מיני פאר והדרו.
 וכמה מילין סת־מץ משגיאות הכופיומ בבאר היסב מכוארה. ואולי אס המצא ממצא גם כהם
 איזה פעיות. ידינני לכף זכות כי מי יבין שגיאות. ובלתי ספק שעל ידי נער קסן המה כשפרות.
 כי מעע המה ונא מרובות . ויצו ה' להגכירים והקצינים המחזיקים ידי פושי המלאכה. אתם את
 הנרכה. אפר משולחן גבוה זכו. לזכות את הרבים בסידור המערכה. שש המערכת הן התה
 סלרי המשנה שיהיה בכל ערוכה. ושכרם אתם יהיה בעלמא הדין. ובעלמא דאתי אלף פעמים
 כנה. וחוחילה לאל מלך חי וקים . ואשמח ואקוד פנ ארצה אפים. שלא ימוש התורה מפינו
 ומזרעיני. וישלה שסיכמו בינינו. ובתורתו יאמץ ויחזק אתלנבט. ויבנה ויכונן עיר יהולא

 וירושלים נמהלה בימינו אמן :

 הכדי הצעיר והקטן אלחגן בן המנוח הר׳ בער \"b מק״ק צילץ. דברי הצעיר הק׳ געטשליק בן זעי״ד סיכל מוואני&רידן ז׳יל.



 הקדמת המגיה
c ן ו י צ ן ל ו ש א ת ר ו פ ס ו ר ת פ ק ס י ת ע ר ה ש  א

 שלו בכל צד על הגליון ועשה ציור קסן במסכי׳ או בהר״ב או בתי״ס» והנה אחר ספירתו
. ואח״כ קנה אותם ן א כ  של הגאון זצ״ל הובאו המשניות הנ״צ באמתחת שאר ספריו ל
ל (כמבואר במודעה על המשניות ד נ א  האדון המדסיס הכ״ל מהחכס רבי ביניש מ
. והנה חכמי זמנינו אשר יום יוס ידרשון בחנות הספרים של האדון ( ר נ  אשר יצאה׳ כ
. ואמרו מי ו ה מ  המדפיס הנ״ל אחר ספרים מועילים. המה ראו המשכיות הכ״ל וכן ת
. האדון המדפיס מייל נעתר לשאלתם. ת ר פ ו ע  יתן ויותקו הדברים הג״ל בעס ברזל ו
ב ישנותו עלו בו  אך הכתב הנ״צ כאשר היה עתה לא היה יכול לבוא בדפוס כי מחמת ח
 קמשונים כסו פניו חרולים. ואף גם רעה אחרת עשו שכתבו המשניות הנ״ל •אל אוגד
. (מי שלא ב ת כ  הספרים (בוך בינדר) והוא השחית את הדבר וחתך כמה שורות מן ה
 יאמין לדברי ילך אל חכות הספריס אשר לאדון המדפיס שם ימצא המשכיות הכ״ל ויראה
. ואכי ימים ר ח . מ״כ היה מן ההכרח להעתיק הכתב הנ״ל לכתב א (  כי כנים דברי
. כי ידעתי את מך ערכי וקוצר בינתי ומורא א י  רבים משכתי ידי ממלאכה זו כי רבה ה
 עלה על ראשי פן אכשל ואלכד ח״ו להשחית כוכתו הכעימה ומליצתו הכשגבה ואמיל מום
. לכן נפשי אמרה לי שי ואל תעשה ם ע  בקדשי שמים ופיגול יהיה לא ירצה בעיכי ה
. אמנם אח״כ ראיתי כי בכל כחו חזר האדון המדפיס הכ״ל אחר איש אשר ימלא ף י ד  ע
. ובכל זאת לא מצא די מחסורו. . וגם במיסב כשסו הבשיח לשלם לו חלף עבודתו תו  מאו
 אז אמרתי אל לבי במקום שאין אשים השתדל להיות איש ושמתי נפשי בכפי וה׳ היה
. ועתה בקשתי שמוחה להט כל קורא ומעיין. אס המצא ו  בעזרי והתחלתי במלאכה ז
 תמצא איזה סעות. בהעברה בעלמא . אל יחליס אותו למעות מותלמ. כי כמה יגיעות
ד שבאתי אל דעת המכוון של הגאון המחבי־  מרחתי ובמה לילות כדדתי סיכה מעיני ע
ם. כי מלאך ה׳ צבאות  זצ׳׳ל. וכל זה עשיתי למען לא יהיה הספר הזה כספר חתו
. וענתה בי צדקתי ביום מחר כי תבא אל דעת כוונת הגאון ו י  הוא ותורת אמת בפ
ק לימן יפוצו מעינותיו חוצה. . ר י ת ת ר  המחבר זצ״צ. ומראה ותבין כי לא לחנם מ

: ח ק  ויראו חכמים ויבינו ויוסיפו ל

. ו ן לציו! אשר הונף ואשר הורס לפניכם היום עדת ישרו ת ראשו ו פ ס ו  הספר ת
. הייה הרב הגחון ה ב ר  הוא מעין א׳ ממקור מים חיים אשר הכיח אחריו ב
. הידעתם ל ״ ק ו צ ן ז י ה ברל י ע ש  הגדול המפורסם בכל קצוי ארץ וים רחוקים מו״ה י
 את האיש ואת שיחו. הלא זה אשר נתן אצהים מכמה ותבונה בלבו להיות לנו למינים

: ה  על אם דרך התלמוד להראות לנו הדרך אשר כלך ב
 והנה לא למען הרבות בשבת ומעלות הספר הנ״ל יצאתי לדבר כי מי אנכי תולעת
. ובפרס ר ח ר א פ  קטן ולא איש לדבר בלשון מדברת גדולות ולהעיד על ס
 הגאון המתבר זצ״צ. אשר כבר יצא שמו בכל הארז במעשה ידיו שנאמר בהן פאר הייה
 הגהותיו על הש״ס (הנדפס פעם ראשון בדיהרנפורס ואת״כ שנית זה שנים לא כבירים
 &צצ האדון המדפיס הנ״ל) ושם ראיכו מעשי תקפו וגבורתו ורוב בקיאתו בכל ספרי הש״ס

 ופוסקים ראשונים ואחרונים. והדברים בעצמם מעידים על מי שאמרם :
ק הספר והגהות הכ״ל ועל מה אדניהם ז  אמנם באתי לגלות את אוזן הקורא על ח
7 מראה מקומות הש״ס בכל מקום הן במתני׳ ה; בהר״ב הן בתי״ס*״)  המבעו. הא
 (ואולם עבור זאת השמסט הקוגמרש ראשו? לציו? הנדפס אצל המשניות הראשונים
. ומה א ו ק מקומות המתני' בש׳׳ס ופתה ללא צורך ה  מעבר לשער כי שס איט מראה ר
׳ ח ׳ ל א שנו ונס טעו בין ה ב ח . ורובא ד ס ו פ ד ם עוד כי שם נשתבשו כמעט כ3 ה  נ
י כל ב ׳ לסי ואני חפשתי בכל פעם אחר הדף בגמ׳ אס יהיה נכון או לא). ה  ובין מ
 מלות קשות וזרות המובאות הן במתני' הן בהר״ב הן בתי״ט הוא מראה מקום בחצבן
 בערוך בירושלמי במדרשים או בתלמוד בבלי או בשאר ספרים כפי ידו החזקה ורוב
י ולרוב פעמים נמצא בתוכם דברים נתמדים ומתוקים וראויים הם למי  בקיאתז. הג
ד הר״ב והתי״מ (כמו דמאי פ״ז מ״ב ד״ה ב  שאמרם וכמה פעמים מותיב ומפרק על ד
טי עוד שם ס״ח מ״ו ד״ה מין בהמה ׳ וע״ע כלאים פ״ז מ״ו דייה קוצרו ו  מזגו לו ט
. הלא שצו מחמדים חכו ממתקים מדבש ומפת צופים ת א  וכזי). אמנם מה 3י ולראיה ז

 כפי אשר עיני הקורא ירחו מישרים:
? אתת שאלתי מאת כל הר\רא ומעיין ואותה אבקש. בהיות שהגאון המחבר ] f t p ] 
. רק כתב במשכיות חד ו צ בכתב מי ״  דברי הםגיי! לייזר בר׳ז שטיינ״ץ זצי׳ל מרוב עטתטתו לא כתב הספר מ

 *' שנדפס בראשונה בוויען תקמיס אצל אנעאן שמד.**) ואנחנו השמסנו אמ המראה מקומות מתוט מפני אשר המ״מ בהמשגה ימצא הקורא בחוך הציונים והמימ שבריב והוייט הכנסנו בפנים על המקום הראוי להם

 הקדמת דמחבר ספר תפארת ישראל
 רבותינו בעצמן. ויעירונו ויזרזוכו לחמוס אחר שומנן של דברים הקשים כגידין. וכמטמוכיס
. ומה גם' כי בל ז . פסתים בזזו ב ר ק פ . ותורת־כו הקדושה ה  כחפש אחר האמת לאמתתו
. והם זרעו בלביכו ת ע . יום ליום יביע ד ע ב ו  מה שנאמר ממעין הקדוש של רבותיט נ
. וכסעי ההשכצ אשר צא י נ . דלא ביירי תר ק י ר . ות״צ כי לא היה יגיעם ל ע ד מ  זרע ה
. צופה פני ה מ ח ב ע״ג ענק שמעניק ה ס . והנכס י ת מ א  כסעו יציץ ציץ. ויגמול שקדי ה
. דלן י נ . שדולה ומשקה מתורת רבו לאחרים. כי עתה יאמר החלש גבור א ק ש מ  ד

 אמרית דלהון היא:
 ב מהפרושים המפורסמים אשר קבלום ישראל ־ היה לראש פינה לברי רביט ברמנורה
. ורביט תוי״ס מציץ ובדק בתורין י נ  ודבריו ברית הן הן הדברים שנאמרו בסי
ק לפוס שיספא . ותמצא כקן ידו להשיג על הר״ב. כי בירר כמה פעמים כי ר ' י בסדק  ו
. ושפתיו יביעו ׳ א ק ר . ויאבק איש אצהיס עמו יעד עלות השחר. ברק נ ן  כתב הר״ב כ
. ועי״ז ב' הפירושים האלו היו כתואמי צביה. כשני לוחות הברית. ושני ר ח  דעת פי' א
 שדים האלו מוריקים מעליהם הזהב ורב סוב לבית ישראל. אמנם ילאה כל קורא לשוטמ
. ויפן וירא כה וכה . ומה גם את אשר עדן צא נסתה כף רגלו הצג במערכת  בעיניו
 המלחמה. וקול פחדים באזניו. בשמעו קזצ קרנות הפלפול במלתמת תכוסה. ולול חצצרות
 הקודש עצי במות ושוצלה. יהומס מחשבותיו. ויחרד האיש ויצפת. ואף הוא ישיב אמריו
. ויאמר הסריס הן אני עץ יבש . ואיך הקטע יוצא בקב שצו עצ פני צורי היעלים . ו  ל
. ויסעו מהר שפר ויחנו בתרדה . והכה ט מ  להבין דברי חכמים וחידותם. אף ירף מ
. ואם כי כווכתו רצוייה. מעשיו איכן רצויין עדיין. כי ה  הרב בעל כף כתת רצה צתקן ז
 כמה פעמים שהיה מתעלם מצשאוב הממאה מהתלב. גס עשה ולא השלים. כי לא היה
ו אותם. ת ק מעתיק דבריהם בקיצור. ובמקום אשר היו הגחלים עוממות. לא לבתה ח  ר
ף. מלבד כי גם הפרו סי  ומה שהניחו רבותינו כולה מוקשה. גס הוא לא עבר עצ בל תו

ק א' בעיר ובי במשפחה :  אינו בנמצא. ר
ם. כי צמקו שדי המתי׳ והכלכלה. פדי . ועל שדים סו ף ס . כי אפס כ ד י ב כ  i האחרון ה

 . והמשניות הנ״ל עמדו ביוקר מאוד . ולא כל אדם זוכה צבי שולחנות:
 לזאת הערונ׳ מחשבותי . שכסתי מתכי החצשים . בבסחוני בישועת ה׳ אלה׳ אבות־
 הקדושים כי אנכי ת״ל עשירי לעזרה עזרת ה׳ בגבורים • אשר במשפחת
ל אה״ע ססקכ״ט נשמות א ו כ ת ש י ב . המשפחה המיוחסת בישראצ. כנזכר ב ץ י ש פ י  ל
. ששה סדרי ׳ . להציע לפני עם ה . וזכות אבות׳ יעמוד צי ך ר ו ב  הגיטין מנשים באהל ת

 משנה

. כי מגלות לט וצבניט עד עולם. התכלית הנפלא ע י ק ר  י זהירו המשכילים ןכזוהר ה
. צהלומד משניות הקדושה תמיד חלילה; דמלבד תיקון ם ר ו  אשר הונף ואשר ה
. ט שיג צו והטג ישיג ו  נשמת אל חי בקרביט. משנה אותיות נשמה. עוד נישא יתרו ב
. עצ כן עמלו הבונים המה ה צ  בעה״י בזמן קצר עין כל עינא פקיתא על כצ התורה ט
 רבותיט קמאי ובתראי לשומם כשמלה חדשה. .כאשר יסדו הרועים הרואים באמוכת; לבית
 ישראל. לעשות נברשתא דדהבא על פתח ההיכל. ואמלתראות לאולם בכוי לתלפיות. תצ
ס אליו המה פרושי הרמב״ס ראש המדברים והר״ט והראב״ד זרבינו הגדול י נ  שהכל ט
. ואתריהס החזיקו. הרא׳יש ו . אלמלא היא נשתכחה תורה מישראל ח״ ב ו  רש״י זכור לס

 ומהר׳׳ס ורבינו עובדיה ברסנורא ורתוי״מ ושאר.גדולי האתרוכיס חנצבה״ח :
 אולם אם כי הרבה תודות לנו ולבנינו. צרטתינו הגאונים האלה. מאירי עיניט .
. כי עתה כרעה כר נרחב ל  ומתיי נפשיט. כי המה סללו המסילה העולה בית א
. כי כולה משקה נמלי דבש ת הרו  על שדי תרומות הררי בשמים. כי נפתחו עלי שפיים נ
 וחלב. ובכל זאת עוד הניחו לתלמידיהם מקום להתגדר בכמה עניינים. וביותר לתלושי
. בעיקבא דמשיחא. אשר כת המשיג הולך ודל בעו״ה . ת ט ש ת מ  הראות . פזורי ה
. ודבר ה' ה מ כ ח  ואותו -יום יום ידרושון. וכפתן חרש יאטס אזנו כי נסכרו מעיינות ה
 היה יקר בימים האלה והימים האלה ימי בקורי הענבים. והמשכ׳צ עצ דבר ימצא ג׳

 עניינים אשר יצטרכו תיקון והם :
. עדיין נשארו ציתמי דיחמי ו נ י ת ט  א לאחר כצ העמל והיגיעה אשר נתיגעו עמנו ר
. לפעמים מצ״ע ולפעמים מצד הסותר ממקום ד א  כמה משניות סתומים וחתומים מ
. אשר צפי רוחב צב רבותינו כפתחו שצ אולם. ת ו ר ה ט ם ו י ש ד . ובפרטות בסדרי ק ר ח  א
ה שאין לה עינים . איך ד  קצרו כמה פעמים במובן. והעניים והאביונים. באישות ב
. ויגשש כעוור באפילה. וילאה ן . יקוה לאור ואי . יראה עפעפי שחר ת י ק ד  במלא מחט ס
. להבין רר) ם ח . מי ישקיט מים מבור בית ל ב ו  צמצוא הפתח . ורבים אומרים מי יראיט ט
. הן אמת אם אלה רטתיכו אשר גובה להם ויראה להם שרים ׳  המשנה הקדושה עצ בורי
 עצרו במילין. מי מטלנו יצקיס וקמציס הארבה והסצעם למינהו. מי יערב צבו צהניף
. הלא גם עקימת שפתיו הוה מעשה. ומכ״ש להשיב על דברי רבותיט ה  ככף ולפצות פ
יהם. ואיך לא ן. אשר לא הגענו לקרסולי החיות. אשר קטנם עבה ממתנ  בעלי התריסי
ע. לבצי יתרוצץ הגצגולת באומר לגולגולת. אולם כזאת וכזאת  תהיה אימת הארי על המפגי
. ואעס״כ לא נסוג אחור לבינו. ולא נפנה עורף אל הקול אומר קרא.\p צווט ט ע ד  י



 הסרטת המחבר ספר תפארת ישראל
 מקד אנוכי. אנל רק המלות אשר מורגלים לקרותם שלא כהוגן. ואס יבוא מלה א׳ כמה
 פעמים בצד א׳ בדף . לא אנקל כ״א הראשון. וילמוד תחתון מעליון. נם בחרתי
 ברשומי האותיות. מפני נ׳ עניינים סובים שמסתעפים עי״ז. הא׳ כדי לקצר מקום
. שהאות יהיה כמזכיר להקורא. לאמור שא נא עיניך אל הפירוש. לפר׳ס  הפסקא. הב׳
 נפש הרעבה ולהשביעה סוב. והגי. למען גס כרגע ימצא המקום אשר הכינותי בפירושי.
 ובמקלט מקלס כתוב על פרשת דרכים. גם העמדתי כל הפלפולים באותיות קטנים.
 למען מי אשר לא ירצה להלאות שכלו בפלפולא חריפתא. המלתא גו דובשא. רצונו זהו
 כבודו. לדלג על ההרים התדודיס והגבעות משאות. והמפתח היורד לאמת השחי פותח
 כוון. ובגדול החל ובקטון כלה. גם אבטיח אי״ה. דבכל משנה שיש בה דין המצוי
 בזה״ז. אביא בקיצור הסתעפות הדין אליבא דהלכתא. כפי דעת הראשונים והאחרונים
 המפורסמים. גם אביא באיזה סי׳ בש״ע נזכר דבר זה. וידיעא להוי. אס ימצא מקום
 במשנה בלי פירוש. אזי יעיין רק קצת להלן. דאז באומו משנה גופא. או במשנה הסמוכה
ת ישראל. שמספרו ר א פ  לה מיד. מבואר הדבר כהוגן. וקראתי שם הספר ת
ד אבי י מורי ורביינו הגאון הצדיק  כמהפר המלות האלה זה לכבו
T גדלי' זצוק׳׳ל שמספרם אלף ושש מאות ושנים ועשרים.תושבנא דדין כדין.גם T T O 
ת ישראל . שמי בקרבו. בעבור תהיה לי לעדה כי חפרתי את ר א פ  לאשר במלות ת
 הבאר הזאת בעזרת משכיל אל דל. וגם להיות למזכרת לזוגתי הרבנית הצנועה מרת
ש חחי׳ צאי״ס. ולבני הבחור החרוז המופלג המושלם כ״ה ברוך יצחק שליט״א.  דאברי
 ובוצין בוצין מקספא ידיעא בני הרך פשה מרדכי שצימי׳א. ובני הילד יעקב עזרי׳
 שליט״א ובטתי הצנועה מרת קילא תחי׳ לאי״ס. ובתי הצנועה מרת גגענדיל תחי׳
 צאי״ט ובתי הבתולה רבקה תתי׳ לאי״ט והילדה הענא תתי׳ לאי׳יט . וחתני הרב החרוץ
 מהו׳ שאולשליש'׳א.וחתני הרמי האברך מהו׳ יוסף שליט״א ונכדיי מרים תי׳ לאי״ט ורחל
 פרידא תתי׳ לאי״ס. אשר אות א׳ מכל שם ושם. הנהו במלות תפארת ישראל. גם קראתי
ה ר ן מילא ע  שס ההקדמה [מסדר טהרות] יבקש דעת.דר״ת יבק״ש הוא ישראל ב
 שהוא שם אמי הצדקית הרבנית זצוק״ל תנצבה״ח. ומלת דעת. ירמז למה שאמרו חז״ל
 שבת דף ל״א ע״א. ודעת זה סדר טהרות. גס שם א״ח הרבנית הצדקית מרת רחל
 תנצבה״ח. שמה מרומז נשם הספר. ועתה לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי. ויהא מימרא
 דה׳ בסעדיכס כעתירת אחיכם. אפטרוזא בר דנקא. גדיא מסקנא. שבשי בלא בנכי:

, בן אאיז הגאון הגדול ל א ר ש . כנםת י א ת י ג ת . חומרי ס ה ר ש  י׳״? ישראל ליפשיץ בן אאמ״ו הגאון הגדול מח1'' גדלי׳ זצוק״ל בעל המחבר ספרי רגל י
ת ישראל אשר הי׳ בכ׳׳י ונשרף בעוה״ר. שראל בעסק הגט המפורסם . וספר בי ר י ' ישראל אבד״ק קליוא בעהמ״ח תשובח או מחו י ' 
ר . בן הרב מהו׳ זלמן זצוק״ל בן הגאון הגדול מהו׳ אליעז ה ד ש ' אליעזר אב״ד בכמה קהלות באשכנז ופולין בעהמי׳ח תשו׳ דמשק אליעזר ושיה ה  בן הגאון הגדול מהו
וארדי אשד שם פעמי מרכבותיו לארץ ' זלמן ראו  אשר נחצב על מצבת קברו ״והוא ״שסט ״את ״ישראל '׳ארבעים ״שנה "בק״ק ״אוסטרא "הגדולה . בן הגאון הגדול מהו
' זלמן ררגקיל הנזכר במהרי״ל ושל״ה ומנוחתו כבוד בק״ק קראקא. וחתן הגאון  הקדושה ונתקבל לנשיא בירושלים חוב״ב אשר שפ מנוחתו כבוד. נין הגאון הגהל מהו
ל ו א ' ש גש ליפשיטץ אבד״ק בדיסק דליטא י הנזכר בתשו׳ אא״ז הגאו! מהר״ם לובלין זצוק״ל סי' מ״ר. חתן אבי הגאונים לסני מלוך מלך בישראל מהו  הגדול מהו׳ בי

א ושאר שלשולי היחוס הכל נזכר בהקוסח תשו׳ אא״ז דמשק אליעזר זצוק״ל 1 ו ו . בן הגאון מהר״ם פאד ץ נ י  ולאחל. בן הגאון מהר״י מ

. ובברך קטן אשר ינשא בחיק  משנה עם הפירוש תפארת ישראל אשר חמי ה׳ בו
 מהולכי על דרך שיתו. ספחתיו וריניתיו בקצור מופלג מדוקדק מאד . ת״ל אשר לקטתי
 החת הנשרים עפות בחקל תפוחץ של רבותינו הנ״ל. והוא יבאר בעהש״י גס כל חמירא
ת. בעהש״י אימא טרדו  קסירא. גם אשר הניחו לט רבותינו. ובפרטות בקדשים ו
 מלתא דתתקבל כפי אשר תככי הנותן לשכוי ביכה. גם אעניד עטרות לי דברי אאמ״ו
 הגאון הקדוש זצוק״צ מספרו משנת כסף אשר עדיין בכ״י וכל מה שאביא מדבריו
 הקדושים. אביאם בשמו לברכה. ולויח חן לראשי גם דברי שר וגדול בישראל. ריווי׳
 כמלאך אלדה קדישא. רשכנה״ג. רביט הגאון החסיד מהו׳ עקיבא אב״ד דק״ק
 פוזנא שצימ״א אשר חכנ• ד׳ בחדושיו על כל שתא סדרי משכה. ומה שאובין ואדון
 לפכי רביט . ומה שדכתי כבר לפני מאור עיניכו. הכל בכתב מיד ה׳ עלי השכיל בצישנא
 קלילא. ועוד בה שלישית והיתה לבאר במה משניות. אשר היו מוכתיס סתומים עד שיבא
 אליהו. הכה רבינו מאורן של ישראל הגאון החסיד רבינו אלי׳ ווילנא זצוק״ל גס דבריו
 הקדושים המסולאיס בפז. הנפתים נשלש עשרה נפה. ובמרתים בקיצור ושנוי לשון.
 וכתבתי בסוף כל עניין שאומר משמו. מלת רב״א ר״ת רבינו אלי׳. ואחר כל אלה
 נס רעיא עכיא קולביה תלי. ולחם סתרים ינעס. אשר הניחו לי רבותי. אפרשו כיד יה׳
 הטובה עלי. ולמען דעת כי כל מקום אשר נטיתי מפי הר״ב. ופירשתי פי׳ אחר הכזכר
 כבר בדברי רבותיכו האחרים ובכל מקום שהאיר ה׳ עיני. לחדש פי׳ אחר כפי קט שכלי.
 שלא כזכר עדיין בדברי רבותינו. כרשם על אותו אות דמות כוכב כזה * . ואבטיח
 בעהש״י כי זה הפירוש בקצורו. אעפ״כ יהיה מספיק מאוד להבין כל משנה כקלה כחמורה
 על בוריה. וביותר פקחתי עיני על ג׳ הסדרים החמורים זרעים קדשים טהרות.
 •ויחדתי לכל א'הקדמות כוללות כל הידיעות הנצרכים לדברי הסדר ההוא. בעניינים

 שאיכן מורגלי׳ לכל. למען ירוץ קורא בו. בבואו אל הקודש מבית לפרוכת. והיו לו
 אח״כ דברי המשנה הקדושה כשולחן ערוך. ולהשלים תפארת המלאכה. התעוררתי
 לתקן קלקול כושן. כי ידוע כי מלות רבות בש״ם. ע״י רוב הטלטולים ואורך הגלות בעו״ה.
 נשתבש קריאתם הנכונה . והרי מייב אדם לומר בלשון רבו. אפי׳ אס יזורו דעת .
 ומכ״ש אלו רבותינו משדרי המשנה הם היו בעלי לשון הקודש כרמב״ם ריש תרומות .
 ושפתותיהם ברור מללו. לכן הטרחתי א״ע צבקש משניות מגוקד מדוייק. וכעת יאמר
 ליעקב ולישראל כי החזרתי העטרה ליושנה. ולשו; עלגיס תמהר לדבר צחות. וכי אמכם

 הקדמת בן המחבר ספר תפארת ישראל

 אכן

 קנים. ובסוף קדשים בעמן צורת ביהמ״ק תוב״ב]. ואני לא יצאתי היום להלל מפעלו
 זלשבח ספריו המפורסמים בשער בת רבים. כ׳ זהו שפת יתר. ומשכה שאינה צריכה.
 כמבשר ואמר צבא רב. שהאור מתוק לנפש ומרפא לעיכיס. אשר כל השומע אותו יצחק
 לו. כי האמת עד לעצמו. ומי אנכי פרעוש אחד. זבוב קצו־ן ככפים. קורא דגר בהרים
 לפאר ולהרים. להרבות אמרים. ולבא אחר המלך. שר הפלך. זכרנו מחמדים במלכו

־  עליט. ולמשמע אוזן דאבה כפשינו : ד
 אני עתה באתי על של עתה. האחד להודיע לבית ישראל. קושט אמרי אמת.
 שהחיבור של ע״ר אאמ״ו רניט זצוק״ל. כפי אשר יוצא עתה לאיר עולם במהדורא
 תכיינא מקושט בכל מיני הדור ובתוספות מרובות והלכתא גבירתא הלכה פסוקה אחר כל
 פרק [וההג״ב הנ״ל הס מפ״ב דשבת ואילך ממני כמבואר להלן בהקדמה]. ע״י הגבירים
עבץ עבץ ובנו מהו׳ אברהם י  הנבבדיס והמופלגים י״א הרבנים מוהר״ר זוםכאן י
 כ״י ואתוזת מרעהו הרב וכו׳ כמוה׳ שמשון סובאלסקי נ"*. הוא נמסר לידם ממני.
. איזהו שבועות טרם  ע״פ פקודת ע״ר זצוק״צ. אשר בעודנו חי ומתהלך בתוך תבל ארז
 צאת נפשו הקדושה והטהורה. גזר אומר כל זה צפי תכאים המצוייניס והמטארים
 בפרומרס במכתב ההתקשרות של קאנטראקמ אשר הוקבע בין ע״ר רבינו זצוק״צ לבין
 הנגידים הנזכרים שיי ועל ק סחור סחור צנזירא אשר יזיר עצמו לה׳ ותורתו לכרמא
 צא תקרב להשחית נחלת וחלקת הגבירים הכ״צ ולהשיג גבולם תוך זק שנגביל
 בסמוך ט כל עושה אלה לא יכקה וכידון כדין היורד לנכס׳ חבירו שלא ברשות .
 וכוסף לזה קיימכו גס אכחכו ב״כ ויורשי אאמ״ו רבינו הגאון וצוק״ל לאשר ולחזק כצ
 הכתוב בהתקשרות הקאנטראקס הנעשה עם ע״ר זצוק״צ מש״ק. ב׳ כיסן כתר לפ״ק.
 אשר ע״פ כתב התקשרות הכ״צ רק להגביריס הנזכרים למעלה ניתן ונמכר הרשות להדפיס
. על זמן עשרים שנה מיום חתימת השטר הנזכר. ויש להם רשות שראל  ספר תפארת י
 לדפוס ע״פ התנאים המפורשים באר היטב בקאנסראקט הנזכר ולמכור כאדם העושה
 בתוך שלו. ואין מערער בדבר ובתוך׳ זמן זה של עשרים שנה הנזכרים אין שוס רשות ציי
 צט יורשי אאמ״ו זצוק״ל וצא לב״כ ולא לשום אדם בעוצם הן במדינה זו והן במדינה אחריו

 למיג

 אמף בן המחבר לכבוד אביו מלין יחבר ובלב שבר ונדכה מדבר. מוריד כנחל דמעות
 על כי כושל ממט תפארתו. וארון אלהים נלקח ממט . עטרת ראסו. מחמד
 עינו. מינו הגדול. והוא בדמי דמעיו מתגולל. ובקולו אילות יחולל. על אביו רב מחולל.
 ופיתח עציו בשורה ואומר כמאמר רע״ק בסכהדרץ (דף ס״מ עייא) ״אבי אבי רכב
 ישראל ופרשיו. הרבה מעות יש צי ואין צי שולחכי צהרצותן״. משתטח* סוערים
 כגלי הים ורעיוכי יוצאים מבוהלים ודחופים. ועכיי צאן צאכי. הן המה מחשבות׳ הרטושים
 והנטושים. מוושיס דמדעתן ונטושים דבע״כ (ב״מ ל״ט ע״א). על הרי בתר. אצה
 אזכרה ואשפכה עצי נפשי. כי הצדיק אבד פאר הדור ציץ ונזר כרוב ממשח. אבי
 החכמה. תבל כשה הודו. אש דת בימימ חלקת מחוקקים עוזו ומנט. יפרוש כנפיו לתימן.
 בתדריו סתום יגלה ויבין תעלומות חכמה . בתורה ובמשנה. תלמוד בבלי וירושלמי.
 וספרא וספרי ותוספתא. גדודי בינתו ומחקרו תהום אל תהום קראו. יסיק שמים. שמה
 מרכבות התחכמותו. בנבכי ימים ירד ויציע. הנה שם בית זבוצ בינתו. על חשכים ואופל
 אור יקרות הופיע. ומה רב סוב אשר הביע והודיע. ופעלו אשר פעל והוציא לכל בית
 ישראל בן איש חי רב פעלים מקבצאצ. רבינו הנ״ל בחיבורו. דתבר גזיזי דברדא בפירוש
 תפארת ישראל שלו. אשר חיבר על המשכה. ונחת וטבל בים תורתיט הקדושה. כבר
 אמוראי אתא ואייתי מתכיתא בידא. דייק ותני כחומרי מתניתא. חזיכן ההוא קרסציתא
 דמקבעי בה אבכיס שובות ומרגליות. חיבורו הקדוש דקמן. מלא זיו ומפיק כוגה על כל
 חומר בקודש ומקומות סתומות שבשתא סדרי משכה. והכל בצישכא קלילא צהיר ובהיר .
 נהירין שמעתתיה דיממא כינהו כבשני חוט המעגל. מעגליו ירעסון דשן מסעם לשד שמן
. שמק רמיזותיו. ומתק ויושר סברותיו. חכו ממתקים וכלו מחמדים. עד כי  7בדו
 כצ המעיין ?ספריו יתפלא על שצם וגודל חכמתו ובקיאותו הפרושה על כצ שדה חמד
.  סתורה לארכה ולרחבה. שאין לך מקצוע תלול חבוי ועמוק. שלא הציג תל מחקרו ט
 ומצא כסו קוצר וחצכו מעמר. לבאר כל סתום וחתום ולהודיע פתרוט [עי׳ בהקדמות
 ופתיחות הנפלאות. אשר שם צכל חלק מהמשכה ולפעמים קודם או בסוף המסכמות. כמו
ם. ובמסכת  נמזעד. קדשים. וטהרות. ולסט מסי שבת ועירובץ. וגיטין. ובסוף מי



 ספר תפארת ישראל יא
ך בתורתו כ ס נ ממשח ה נגה קומה כרו  מתחולל שבר את אליל כלבנון. חירש מצל ו
ר  וצדקתו עלינו. ה״ה אדוננו מורינו ורבינו הגאון אמיתי החשיד והעט פאר הזמן מ
ץ זצוק״לאב״ד דקהלות שאססצאנד ט י ש פ י ל ל א ר ש  ותפארה. רכב ישראל ופרשיו כמוה׳ י
. והמפורסם בחבוריו היקרים והנחמדים מזהב ומפז רב על ה  לאננפורמ וויינבערג פ
. יום צום ל א ר ש ע י ר ל והשני ז א ר ש ת י ר א פ  הש׳יס משנה ונקראו בשם האחד ת
. ויהי ל ״ נ  גדליה העבר היה יום צרה ומבוכה. אשר ט עלה בסערה השמים רבינו ה
 כהיום הזה כל מקום שנאמר ויהי אינו אלא צרה. וכמו שמר עלה ורביט עזב ביתו
 בהשכמה לילך ברגש אל בית אלהיס להשתפך נפשו בתפלה ותחנונים והיא עומד כמלאך
. ויחל את פני אלהיו.  אלהיס מעוטף בטלית ומעוטר בתפילין עושר ישראל בתפארה
ם הציבור. אזי אחר גמר הסליתות והתפלה וכל הקדישיס  בכה ויתתנן צו והשלים תפלתו ע
ט לישב בשלוה על מקומו ט . בקש ר ן נ ב ר  ואחר שלמד שיעורו ואמר בעצמז קדיש ל
מ ועל מקומו שם שואף זורח וספר ו ק  בביהב״נ. וכמעט שנתן מטתה קצת לגופו כלי ה
. לעיין ט . ויבא השמש. אתא שמשא אתא ו ד י ם הפיחש. אשר שת עליו ב  המשנה ע
ר עליון. והנהתשכה גדולה טפלת עלינו ועלסה ת  שימשא . צליק בא לבית מלון יושב ס
 יהיה . כי רבינו חלף הלך לו לישיבה של מעלה . ואנחנו עומלים ורואים בנטל אלרתז
. ועונים ואומרים ו מ ל ה . הוי הזלנו ו ן ו ד  אדרת הגוף מעל כנפי שמתו ומצעקים הוי א
ה. בעודט פאר חטש לראש  בשכמל״ו עם כל דברי קדושה הנאותים למעמד נורא כז
ת. ועומדות היו רגציט עדיין . לבוש טלי ר ו  רבינו אלו תפילין שבראש ולבושו כתלג ח
 בבית 9כנסת זאת לא זאת . כי העם הקלוש אשר פלצות כסתהו וחיל ורעדה יאחזון
. ויהי ה י ר ה באה ורעש גלול בבל חוצות ק  אותו בשמעו קול השמועה לא סובה מ
 בהתאסף ראשי עם יחל שבטי.ישראל לקהלתינו מכל עבר וסנה בעזרה. וישלחו אל
 הרופאים ויבהילו להביא אותם אל מקום משכנת הצדיק. מקום תרועת מלך חי העולמים.
. אל כלכת גופו הטהור. ט י ב  כדי לכסות בכל מיני נסיון אם יש עדיין תקוה להשיב רות ר
ב. אשר עדן היה עומד בביהכ״נ מברית מילה  בין כה הביאו כסא של אליהו זכור לסו
. ואשר באותו הברית היה רביט בעצמו ר ב ע . יום ב׳ דר״ה ה ה  שהיה ביום שלפני ז
. והעמידו הכסא בסמוך למי אה״ק שהוא היה קרוב למקום רביט צ״מ. והניחו ק ד נ  ס
 גופו הקדוש על הכסא והוא כחלקת מחוקק ספון שם . ומונח בקרבן עולה תמימה
בח. מי ראה או שמע כזאת שבפשירה פתאומית אשר ט הנפש חיש מהר  בראש המז
. שתהינה ה ז  תגביה עוף ותעלה השמים. תםתייע הכל בדרך טהור ובאופן פלאי וקדוש כ
. הראויות להסתלקות צדיק יסוד עולם . הוא אמר ר ד ע  כל הכנות והזדמנות איש לא נ
. ועודנו עומד לפכי ד׳ בעסק דברי קדושה ויפרוש כנפי מחשבותיו ר ט צ ם ה  ג״פ וודוי ע
. על נוזליו פרי עשתכותיו בפירושו למשנה ירחף לעיין בהם ויגוע ויאסף אל עמיו  לתימן
 בקדושה ובטהרה . רמשי מרחשי שפתזה׳ מלבר׳ חורה וממקזס קדוש יהלך מקדש מסט
. הר ציון ירכתי צפון מכלל יופי והיכל י  של דרי ממה אל מקדש ד׳ בית מוסד לכל ח
 עליון של דרי מעצה . וזה ביום סילוק שר וגדול בישראל גדלי' בן אחיקם אשר ממט
׳ ט. אין זה כי אם שמיד ד  אמרו חז״ל ששקולה מיתתן של צדיקים כשריפת בית אלהי
. כי הוא היה משים באמת ו  נסבה כל זאת וזכות תורת רביכו והפלגת צדקתו עמדה ל
. עד שכל רואיו התפלאו על ק ״ מ  לילות כימים בלימוד התורה כמאמר האי ספדכא ב
. ל ה א . ועליו כאמר אדם כי ימות ב ה ז ר מ פד זקנה ועד שיבה צא ס  שקידתו והתמדתו ו
. והפלגת צדקתו הקודמת ו י  באהל של תורה. ותמיד היה מחבב הפסוק הזה ולא זז מפ
ד להפליא עד שבזבז הרבה מיכלתו  לחכמתו כי רבה . וחביבותו בעסק המצות הן היו ע
 כדי להדר במצות ולקים זה אלי ואכוהו. יותר ויותר מאשר ישוער בשכל הפשוט ומאשר
 יקוה לאיש וייחל לבכי אדם ויאריט הדברים באם כשפרס אחד לאתר. וכזכיר מהם רק
ד לעיני כל ם רוב עשקיו וטרדותיו כתב ס״ת בעצמו מן בראשית ע . הוא ע ם י ק ר  ראשי פ
 ישראל בהידור גדוצ. וביום גמר הכתיבה של הס״ת עשה ג״כ סיום על הש״ס אשר
 חור עליז בתדירא ושגור בפיו ודמי ציה כמאן דמוכת בקופסא. והיה עוסק תמיד בג״ח
ות. י  וסבב ג״כ בימי זקטתו בעיר לקבץ ממון בעד אביונים אומללים ולהכנסת כלות ענ
 וכאשר שמעט -כן ראיט אותו איזהו ימים קודם פטירתו שהלך בעצמו מבית לבית. עלה
טת ממון להכנסת כלה ם נדיגי עם לנ  מעלות המדרגות וירד וטרח כמה פעמים לדבר ע
 אביונה. ובודאי היה ראוי להתאונן אמר מטתו כמאמר המשכה נדרים על ר׳ ישמעאל
. בנות ישראל על ר׳ ישמעאל בכינה. ועם ו  שהיו במת ישראל נושאות קינה עליו ואמר
. וחיי הכותב שהיה לן רבינו לעת ת כ  כל *ה היה רביט בחסידותו ופרישותו מבעלי הצנע ל
׳ ימים ולילות רצופים נה. הרבה פעמים בתענית נ  שהיה רב ואב״ד דק״ק דעססויא והמדי
 וישב במצית ותפילין התת מכסה מלבוש העליון. עד שלא הרגיש אדם בזה־ ולא פסק
ו דרכו בקודש. זרום גבורתו ותפארת נדוצתו ט ר רסא. הן אלה קצות ד י  פזמ׳ה מג
 בתורה ובמעשים טובים מי יתבונן. וכמדומה יכתוב אחד מבכיו הרבכיס שיי מגלה
 מיוחדת על חיי רביכו המספרת ואומרת מאורעותיו וקורותיו ודרכי תהלוכותיו. ורק זה
 נזכיר שהיה בחמשיס שנה ויותר רועה נאמן לעדר ה׳ עדת ישראל. בקהלות גדולות
. ורבים השיב מעון בקול עכות  ונכבדות. ובתוך כל אותו הזמן הורת אמת היתה בפיהו
 גבורה וקול עטת חלושה תוכחות כמרצות שלקות ככדודי אש יתמלטו ואמרי טעם מתוקים
 מדבש וכיפת צופים. והניח אחריו ברכה שמור לדורות ספרים ותבורים על כל התורה
 שבכתב ובע״פ. דרושים יקרים על כל שנתות ומועדי השנה. הגסות על כל הש״ס ולי
 ש״ע. ועל כל ד׳ חלקי הרמב״ס. אשר הס בגרגרי זהב מזוקקים שבעתים. חיבור גדול
ר טהרות*) והוא מרגכיתא דלית בה טימא. ועזי הרבה שו״ת. ומכתבים ד  ויקר למאד על ס
« במלואתם על לה״מ  מעשה ידי אומן מימי בחרותו כאבני נזר נוצצים מוסבים משבצות 1
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 הקדמת בן המחבר
. ת ר ח . הן בתבנית א ת ע . הן בתבנית זאת הנמצאת כ י ״  להשיג גבולם בהדפסת ספר ת
 (כשנת תרל׳׳ה אחרי אשר עבר כל מהחור הםסרים טל הרב הגי מ' זי־סמאן יעבץ הכיל לגנו הרפ
 מ׳ זאב וואלף כיי הוסיף א! מת״ו לקטת מחדש אה זכות היפהת ספר תפאית ישראל מיי הגאון מהר״ר
 ברוך יצחק בן הגמון המחבר ז׳ל. ועמי קנה אז לצמיתות ;0 את ספר עפרת תפארת שהניח אחר?
 הגאק יעל הפ״י בכתב יר והוא מהחרא בחרא על שדר טהרות ובשנת תרלימ קמו הכנןערעאנזיפין הנ״ל
 1ס זכות הדפשת תפארת יש־־אל והעמית תפארת למקנה לצמיתות להרח״נאייזינשטאםמוציא לאור

 את המ:ניות האלה כפי כתבי הראיה שיש בידו):
 ?{1ך אכי היום מגיד משנה . להודיע שנית לאחינו שבגולה. היושבים בגנים. חנירים
 המקשיבים לקול איש אחד קדוש מדבר מפענח כעלמיס. דמסמרין גליין ליי. כאשר
 יבואו בכרס ביבכה טרקלין בכיי לתלפיות. מתניתא דברמא . אשר נסע ושתל רביט בחיבורו
. וירעו עצ הרי בשמיו. בצ ימהרו בלבם ו  הנפלא הזה. ויבואו לגט ויאכלו פרי מגדי
ה להם בהשקפה ראשונה בלנרי א ר  להחציס וצסתור דבריו מפני איזהו קושיא א! תמיה מ
. אך דעו נא אחי ורבות׳ כי בעיון רב ועצום ובהתמדה גדולה כתב רבינו כצ דבריו ט י ב  ר
ד כייס ושכב אמר רב להאי מילתא. וחכמתו כחכמת מצאך אלהים. עיט . לא כ ו ר פ ס  ב
 ממרתק צופה על כל פנות יקרת מוסד שבש״ם בבלי [אשר היה כספר פתוח לפניו. וכמעט
. ועל כל אבן בוחן שבדברי רבותינו המפרשים. גדולי הראשונים. שקל  ידע אותו בע״פ]
. תלי תלים של הלכה שקל במשקל ובמאזנ׳ שכלו בהיר הוא בשחקים בעיון דק ם י  בפלס הר
. רק י מ ד ד ם בלי הגזמה והפלגה וכמשער ואומר ב . וכל דבריו ואמריו ה ב ס י  הדק ה
 כגרגרי זהב מזוקקיםשבעתים. וסהדי במרומים. כ׳ לפעמים מפני איזהו מלות קטנות
ח הצדיק וכתב כל העכין שוב שכיח ר  שלא היו נראות לרבינו מפוצשות ומובנות כראוי ס
 מחדש. וישב על טיפות דיו אלו שבעה נקייס בהוצאות דבריו המדוקדקים לקיים מ״ש ודעת
 שפתי ברור מללו. וכמו בעכין הזה כן בכל למודיו אף הוא היה מתכוון תמיד אל מטרת
 עוז האמת . יום וציצה לא שבת בעיון ולמוד התורה . והמקרא היה מתבב וצא זז מסיו
. ובוודאי שאיש קדוש ,ואלוף וגאון כזה נשמר רה״  ״אדם כ׳ ימות באהל״. ״באהל שצ תו
 בשמירה יתירה ע״י השפעה מלמעלה מחטא נגד האמת [וכן היה בעסקיו ובמלי דעלמא
 דובר משרים ואוהב אמת עד להפלא. וכאשר שאל איש בעצתו. היה כאשר ישאל בדבר
ק . ודבר והודיע . אשר י ו . שצא נפל דבר אחד מדברי ו  אצהיס. וכאילו רה״ק התטצצה ב
. וכמטאר בספר הקלוש והנורא ראשית חכמה לרבינו . ארצה א ב  והזהיר שיבא או שלא י
 אליהו בן מהר״ם די וידאש. שער הקדושה ספי״ב. וז״ל שם וכל הדובר אמת בלבבו ואינו
 רוצה לדבר שקר אפיי דברים שיחשוב ושידבר ואף על פי שלא יתכוון להם מ״מ דבריו
ו הקיצור ומשמעי בלשון רק אהב רטנ  מתקיימין שנא׳ ותגזור אומר ויקס לך עי״ש]. ו
נ תבונות . והשתלל להודיע ר ס י ת ס . לצמול בלרך קצרה כמצווה עליט מחז״צ ריש פ ה מ כ  ח
. בבאכס תי רבו  בכח מלות מועטות . כי היה רנינו חכם גלול בלשון ומליצה. וע״כ אחי ו
ו אצ תהיו מאזהב׳ צשעזן זשזנא׳ לפרק . מללו לז כמלת! שגם הזא  אצ עין העיזן בלבד
. האמת ן ו כ . ותמצאו כשחר נ ו ד ב  היה מתהפך בזכות המחברים. וחתרו במחתרת עמקי ל
 נשקף כעין נוגה עצ פני ככר פירושיו. עיוניו ורמיזותיו. ואם אחר כל העיון עליין קטרי
. זאשיב כיל ה׳ הטובה עלי ובטוח אני  התמיה צא משתריין. הודיע נא אותו לי במכתב
 בוכות התה״ק ובזכות אבזתי. שאזכה לברר דבריו ולגלות מצפוניהם. לאשר ינקתי מלשד

 חכמתו מנעורי וילעתי לרכו בקודש. כפי קוצר בינתי אשר חנכי אלהים :
 !flJT• בה שלישיה. אשר ראיתי להזכיר בהקלמה זאת. ישבה והיתה לבאר ענין חילושי
ו נ י  ולבר*.הנמצאים בהמיבור הזה ממני קצת מהם משולבות תוך לברי ע״ר ת
. ר״ת אמר ברוך יצחק. והם לרוב כאשר הם ממהלורא קמא י ״ ב  זצוק״צ ובראשם מלת א
 וכאשר ארג אותם רביט הגלול בעצמו תוך שש ורקמת לבריו הככבליס. לעת ההלפסה
. משער לשער. ועיינתי בהם ושלחתי ו  הראשוכה. צאשר עברתי אז במתנת קדושים דברי
 במכתב לע״ר זצוק״ל. מה שעלה במצודת רעיוכי. אמנם איזהו מהגהות ובפרט בחלק א׳
ר. ואח״כ הסכמתי עם הנגידים ס נמהרתי בהדפסת החיבו ר  לזרעים נתזססו עתה מחדש ס
. להלפיס כל חלושי בקונטרס מיוחל בסוף התיבור ס ו פ ד  >״י המוציאים הספר לאור ה
. ויריע להוי כי ההילכתא גבירתא מפ״ב דשבת ואילך ב ה ת ו ר ג ס  ויקרא שמו בישראל מ
ה. אני מזהיר . ואע״פ שת״צ אני יושב עצכסא הוראה קרוב לל׳שנ ה ה כ ד ם מידי י  ה
הרה. שלא יסמוך שוס אדם עצ דברי להלכה וצמעשה עד שיעיין היסב  באזהרה אחר אז
. ואם רב הונא בדינא ורב אשי בטריפתא מכנפי י  על הדין במקורו כי מיראי הוראה אנ
א (בהוריות ד״ג ב) אנן מה נענה בתרייהו ר י ש . כי היכא דלמטיין שיבא מ  רבנן וטבחי
. אשר חשכו הרואות בארוטת וסוגרו דלתים בשוק הבינה . ואשר ה ז  בדור היתום ה
. אנו אפי׳ כמלא מחט סדקית וכסיכתא בגזדא (  לפי עלות חז״ל (בעירובין דף נג א
ק כי אצבעתא בגירא לשכחה. ואס בארזים. . ר א  צנמרא. וכאצבעתא בקירא לסברא ל
. נפלה שלהבת הפחד והיראה על התקמנזת י ר ל. אשר צבבס כלב א ט בעלי התלמו  רטתי
ם. אזובי קיר . ואם לויתן ו  והתמעטות הסברא והשכל. מה יעשו אנשים כמונו הי
 והתנינים הגלולים הרובצים בתוך יאריהם. הועלו בחכה החולשה . הספיקות והשכחה .
 מה יעשו דגי הרקק מלקקי דברי הראשונים . הנצלים ועומלים בביר קטן ואשר כצ
. צר ואור י ד ד ה  משכנת טירת שכלם הוא עלית קיר קטנה ככף איש. מפלי טולי דכתצי א

 משך בעריפיהם. ודבריהם כדק יטול. כעין תרגא דיומא לא שמיה:
 וכדי להודיע מקצת שבח רבינו הגאון החסיד זצוק״צ. לפרסם תפארתו והדרתו
. אעתיק עוד מה שהודפס ממני רתו  בעולם ואופן התנהגותו ואיך היה פטי

 לעת העדרו וז״ל שם :
 קול נהי כשמע בארצנו איך שולדכו. הורס המצכסת הטהור והוסרה העטרה גולת זהב
. כי עלה מות נחציכט בא בארמטתכו ויעהק צור ממקומו. וכסער ו  ״ ממל ראשנ

 מגךשת זדעיח דלית
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ן ומניחן כניה גנזיו וכו׳ וכל ר פ  האורג כל המוריד דמעות על אדם כשר הקב׳׳ה ס
. וזכרון תורתו ם כ ד ע  המתעצל בהפסדו של אדם' כשר וכוי] וכזכות זה יהיה צמלץ כ
 וצדקתו יעמוד לפניכם כשמש בחצי השמים ויאיר אפלט ויגיה תשכנו. למען הקיז מתרלמות
. ואלו יעמדו לתיי העולם מחשכותיט וכחותינו להשתדל ר ב ו ע ן ושינת טרדות השלם ה מ  ס

: ס ״  בתריצזת בתזרה ובמצות לסוב לט כל הימים א
. אחת שאלתי מאת  ואני אל ה׳ אתחק שיסמכני בימין צדקו ויראני נפלאות מתורתו
. ולבקר בהיכלו בבוקר . אותה אבקש. שבתי בבית ה׳ תמיד להגות בתורתו ׳  ה
. א ר . ושיקויים בי ובזרע, האי ק י מ  בבוקר יעיר לי אוזן לשמוע כלמודים וגם לילות שירו ע
 ואני זאת בריתי אותם וכוי לא ימושו מפיך ומסי זרעך ומפי זרע זרעך . ומקרא שכתוב .
. דברי המיחל לחסדו והמתפלל בפרישות ר ב ד ס פיך והוריתיך אשר ת  ואנכי אהיה ע
. ואור שבעתיים. בהבנת תורתו תורת חיים: ם י ס . בעד מנת חסד א ס . לרוכב שמי ם י פ  כ

 שפל המצב אסקופה הנדרסת

 ברוך יצחקליפשיטץ •

. והכל בלשון צח וקליצא . וכבוד גדול ק ״ ה  וחכמות הנצרכות כרקחות וטבחות ללימוד ת
. לעת אשר הובא גופו הקודש למקום מנותתו עד שכמעט כמאמר  עשו לו אחר פטירתו
 שלא בכתובות (דיי7! א) דחייצי גברי מאיוצא וסיכרא. והעם הקלוש מקהצית עיר
. ב  דאנציג ומשאר העיירות החונות סביב . אשר התקבצו כולס יחד באנחה ובשברון ל
 באהבה ובמורא לילך אחר מסתו של אותו צדיק בוכה למשפחזתיז. מא ש ועד אשה.
 מנער ועד זקן כולם נעו בבכיה. וירא ישראל כי יש שבר גדול כיס . בהעדר גאון
. רבן של ישראל. וצועקים ואומרים . כמאמר התלמוד. פ׳ ד קדוש וטהור כמוהו ס ח  ו

ה. אוי לו לעולם שאבד מנהיגו. אוי לה לספינה שאבד קברניטה. נ  הספי
. דור האחרון שלנו ראה והביטה על דרכי זה האיש הגדול ׳ p אתה ברוך ה l J I J f t 
. ספדו אותו ו . הציכות עזצס ל ת ק ר  בענקים. גדול הוא בששך ושם לו ב
ת ושווקי׳. כראוי לגאון הדור כמוהו וכמצוה עלינו מרבותינו בעלי התלמוד [בפי ו ד י ג  ב

ז מ ר ה י מ ש ו ד ר ח ב ח מ ב ה ר ן ה ת ב מ ד ק  ה

 לכבוד אביו הרב המנוח מדבר בלב נדכה ונשבר

 ונשבה אה׳׳ק ובודאי נתקיים בו יבא שלום ינוחו על משכנתם הלך נכחו. ואנא מח
 אענה אבתריה לקיים מצות כיבוד אב במותו. והנני הנני מזדרז לכבוד אבי להיות מדפיס
 ועולה את חדושיו על כל המשניות ולחבקם ביעקב ולהפיצם בישראל למען תהיינה
 שפתותיו דובבות בקבר שנאמר דובב שפתי ישנים (ש״ס r׳יו״ל) . דעתה אחינו בני
 ישראל עושו גושו חושו לכבוד ח' ולתורתו. וקחו מוסרי ואל בסף ודעת מחרוץ
 נבחר. בוו כסף בזו זהב ואין קץ ותבונה. ומה לי להאריך בודאי ידוע ומפורסם
 כבוד תורתו וחסידותו של א״א ט״ו הרב החסיר המנוח הכ״מ. פי המרבד לדבור

 התורה היום יום א' ה׳ אדר ראשון בשנת תקס״ב 1

 נאומ שמריהו בהרב מהור״ר יואל הנ׳׳מ

 להודיע קושט אצרי אמת. על אודוח כחבי קדש של א״א מ״ו הרב החסיד המפורסם
 מו״ה יואל ז״ל אשר פעל ועשה על שיתא סדרי משנה • ובל מגמת פניו
 ליישב השגת הרב תוי״ט על רבינו הרב םברטנורה . וזאת גלוי וידוע בעליל כי א״א
 מו״ר הרב המנוח ז״ל קרוב לכ״ט שנה הניח חיי שעה ועסק בתיי עולם ופרק מעליו
 עול דרך ארץ וקבל עליו עול מלכות שמים לעסוק בגי עמודי עולם תורה ועבודה
 וגס״ח ובאלו יגע וטרח ונרד שנתו מעיניו ותנומה מעפעפיו וגם ישב בתענית וסיגף
 עצמו ששה שנים בתחלת ישיבתו והתנודדו מהבלי העוה״ז ער אשר הגיע העת אל
 הלקח ארון האלהים ואראלים ומצוקים אחזו באה״ק נצחנ אראלים את המצוקים

 הסדמת המחבר ספר משנה ראשונה ומשנה אחרונה ״)
ם. עם שאין בי לא תורה וצא חכמה. משאני בתור האדם המעלה ; ו  מעודי עד הי
. ברצונך וצא במעשי. ואמרתי מה אשיג ז ו  ונתקיים בי מ״ש ברצונך העמדת להררי ע
 לה׳. ותמכתי יתדותי בדברי חז״ל שהתורה חביבה מכצ הקרבנות ואמרו בזבח ומנחה
. ואמרתי אסורה נא ואראה איזה מקצזע ממקצועות ת ״ ד ב ' ר פ כ ת  אינו מתכפר אבל מ
 שבתורה אשר אוכל לתקן את נפשי בה ולחדש בה אוצי דבר מה יראני לזטת בם
. וראיתי כל סדרי הש״ס אשר הוו בה בהויות דאביי ורנא י נ  הדיוטות תלמידים כמו
 זשאר תכמי התלמוד כבר רבו כמו רבו בה רבים מן המפרשים וגדולי האחרונים
 בפירושיהם ובתשובותיהם. ושני סדרים זרעים וטהרות שהניחו אותם בעלי התלמוד
ם. רק באור י נ ט ק ם . אין לסדרים אלו נאור רחב לתלמידים ה ה  ומעט אשר דברו נ
 של שלשת הרועים הרמב׳יס והרי׳ש והרא״ש ז״ל. והדבר ידוע שפירושם של הגדולים
 הללו צריכין פירוש ובאור כמו פי׳ רש״י וחוס׳ בכל הסדרים שרבו עליהם הדקדוקים
. וראיתי שבאמת ו ל ט. והתחלתי להגות בסדרים א י נ  מגדולי האחרונים כאשר ראינו בעי
 צריכין נגר בכמה מקומות במשנה. וגם פירושי הגאונים לסי רוחב בינתם לעצמם
ר טהרות הוא מקושי ההבנה אף ד . ולדורות הם עצמם צריכין באור . ובפרט ס  פירשו
ם . זה מטמא וזה . ורובו היא סתו  לגדולי הראשונים כמו שהאריך הרמב״ס ז״ל בפתיחתו
. ולא פורש במאי קמיפלגי כדרך שדקדקו בעלי התלמוד לפרש טעמו של כלאחד . ר ה ט  מ
. אם צא כוונתי אל תי נ  ורבות בשנים אשר יגעתי וברוב המקומות מצאתי לפי מעט בי
 האמת בכלם. אולי במיעוטם אזכה . ואפי׳ במ־עוטא דמיעוטא יהיו לרצון ואפילו אחד
. ומלבד זה כתב בספר בינה לעתים ׳ ו נ  מאלף יתקיים אם יש עציו מלאך מליץ אתד ו
 יגעתי ולא מצאתי אל תאמין שהרי כבר מצא שהיגיעה עצמה היא המציאה. וראיתי
ה אחרונה כ) כי משנה הוא כפול וכשתחשוב מלת נ ש  לקרות שס לקינון הזה בשם מ
 אחרונה כפול תמצא המספר מכוון כמספר שני שמות אפרים יצחק עם הטלל. ומעתה
ת לאצהינו. ולא תהא גרועה ממנחת  אחנן אל יוצר הכל תהא נא תורתי לרצון ולנתת ח
ה טהזרה בידיעת אצקזתו זאחדזתז נאמת ואזכה צתזרה א ר . וברחמיו יזכני לעבדו ט י נ  ע

: ן מ  לשמה אני וזרעי וזרע זרעי א

ז ימיי מלפניך ייי צורי חיקי ק־ב וכליות איס, ״  אםיי פי ר

* ם י י ר פ ש זלה״ה אבדיק שטשעריץ גן הרב הגאון ה׳ר א ו ב י י ק זצ׳ל גולי בקיק דאכרימיל בשנת הקכיב לאביו הרב הגאון היר ל ה צ ם י י ר פ  א) הרב הגאון המחבר מוה׳ א
י אבד״ק הניל. וחמו של הרב המתגר היהה בהו של הרב הגאון המפורסם מוה״ יצהק היות ליי זקיק דראהביפש ז נ ש אשכ ט י י ן ד  דך׳ק דאבריםיל חותנו של הלב הגאון היי שמעו

ג ז״ל אבדק שרעמישלא ה.יה דיין מצויץ בקיק פרעמישלא. ואחר הסתלקותו פל הנאון סניל היי הוא ר ע ב נ י ר ה ר ע ש ץ וראב״ד בקיק ליםקוי. ועוד בימי הרב הצדק מאון סיר יוסף א  וכיה ד
 מ־אכ״ד דקיק יוהר מעשרה שנים . והיה איש זקן ונכבד הוכה בהורת ה׳ יומס ולילה וכל משנתו היה שטרה כפיו כע'& . ונסתלק בקיק פרעמיעלא כשש הר־ג . והניח אתריו ברכה שט החבורים
 האלו אשר בהש הראה כחז הי,דול בחריפות ובקיאות מוייס על אדני האמת . וכבר נדפש אפס קצהו מהח־ורים האלו מיעמישלא בשנת תרמ׳ג. סייט על משי נצים לבד . אן הנדפס שמה מא מהיזרא

ה כש• צוואתו. נ ו ש א ה ר נ ש  קמא שלפמיגר דל. והשערים אשר אנחט נותנים לסניפם סיום המה מהמסדורא בחרא של המחבר זצ׳ל. ב) ועל סדר זועיס מ

. ר מ ו . ושד הוא א י ד ו ע י ב ה ל א ה ל ר מ ו י א י ת ׳ ב ה ה ל ר י ש  בתהלים א
. לדעתי הוא ענין שצריך י ד ו ע י ב ה ל א ה ל ר מ ו י א י ת ׳ ב ה ה ל ל ה  א
 האדם להודות למקום ב״ה על חייו ועל שהספיק לו צרכיו כלי חייו. ויש לך אדם שתנן
. זה צריך להוסיף להלל ולהודות עצ תוספת ו ה עודף מכדי חיי כטד הרנ  ה׳ אותו עושר ו
 הטובה כמו שמצינו שתקנו חז״ל בברכת בורא נפשות רכות זתסרונס על כל מה שברא
. ומלבד זה צריך ליתן י . והוא שאמר אשירה לה׳ בחיי שהספיק לי כדי חי ׳ כו  להחיות ו
. ולפי שעני! זה נוהג ספת  הודאה על התוספת והיינו אזמרה בעודי כו׳ ועוד היינו תו
 בין בצרכי הגוף ובין בצרכי הנשמה . יש לך אדם ששכלו רחב בתורה לחדש חידושים
 ולעשות ציצין ופרתים בתורה זה צריך להודות על חלקו מלבד הברכה הכוללת ששם חלקי
 מיושבי ביהמ״ד על התוספת צריך הודאה בפני עצמה . וכן ביראת שמים יש אדם
 שחננו ה׳ בידיעת אלקות לדעת גדולתו ית׳ ורוממות! יותר משאר כל אלם כמ״ש ואת
. זה הוא חצק שאין שיעור לזכותו תי  יראתי אתן בלבם ונאמר ואתן להם לב לדעת או
 וזה ודאי צריך להודות יותר ויותר . וזהו שקבע בענין זה שני פשוקים . אשירה לה׳
. ואהללה ה׳ הוא ׳ ה ק ליה יערב עליו שימי ׳אנכי אשמת ב ש מ  בחיי נגד צרכי הנשמה ד
. וכבר מציט ג״כ ענין זה שאומר ׳ ו ג  בצרכי הגוף דמשיק ליה אל תבסתו בנדיבים ו
. והלא ט ר . יראי ה׳ ב ט ר . בית הצוי ב ו כ ר . בית אהרן ב ׳  בית ישראל ברכו את ה
 כולם ישראל הם וכיון שאומר בית ישראל ברכו הרי טלם בכלל וצמה חזר זפירטם. אלא
 שבית ישראל מברכין ברכה אחת בלבד שלא עשני עובד כוכבים. ובית אהרן מלבד זה צריכין
. וכן בית הלוי בזמן שביהמ״ק קיים אמר להם משה ן  לברך שקדשנו בקדושתו של אהר
 המעט מכם כי הבדיל אתכם מעדת ישראל. ואמר עוד יראי ה׳ ברכו היא המעלה
 הגדולה מכולם שהגיעו לידיעת אלקות. שעיקר היראה הטהורה אינה בלתי ידיעת
 אלקות והיא׳ יראה טהורה עומדת (עד. וע״ד זה אמר הזלו לה׳ בי טוב כליית. יאמר
. ובהיות בן צריך כל ׳ . יאמרו נא יראי ה  נא ישראל כל״ת. יאמרו נא בית אהרן
 אלם לראות א״ע כמה מעלות טובות למקום עליו זהחסדיס העודפים לו יותר מכל
ל מאל  האלם . וראיתי הטובות והתסליס שגמלני יוצרי משאר כל האלם עצמו וגברו ע



 תולדות רבינו הקדוש
ת רבי) ר בי פ ס  (הועתק מ

ת חנולו ט**• &נ״)  איזהו חכם הרואה א

) ושם אביו חיק דגי  עקיבא בן יוסף(קדושין עב רע״ב)(לדברי בעל צמח חד
 שמעק בן נמליאל נשיא לבית ישראל כמבואר בתלמוד (הודות ינ ב) מקורת
 אביו שספר לשמעון בנו, ומשפחתו היתד, מיוהסת ומפורסמת בישראל, והיה
 נכד הלל הזקן, כמאמרם רבינו הקדוש היי ענותן םני ואמר כל מה דאמר לי
 בר נש אנא עביר חוץ ממה שעשו בני בתירה(שהיו נשיאים) לזקני(לאבי
 זקני והוא הלל הזקן) שירדו מגדולתן והעלו אותו(בראשית רנה פרשה לג), רי׳ל
 לפי שאמרו בני בהירה שכהו דיני פסח ובא להם הלל הזקן ולמדום, וירדו
 מנשיאתם ועשאוהו לנשיא(פסחים סו א). ויחוסו היה לשבט בנימין כמאמר
 רבי אנא מן בנימין קאתינא אבל לא מבני בנימין זולתי מן נוקבתא (ב״ר פל׳יג),
 ותא היה חוטר מנוע ישי, כמאמר רב רבי דאתיא מדוד מהפך ודריש בזכותיה
 דדוד(שבת נו א) ועי רש״י(סוכה נו ב) בד׳׳ה שינתיה. ושרשו פרח משפטיה
 בן אביטל אשת דוד מלך ישראל כמאמרם עיינו במשפחת רבי הזו דאתי
, כמאמר הכתוב ד ה  משפטיה בן אביטל (כתובות סבב) והוא היה בן חמישי ל
 ואלה היו בני דוד אשר נולד לו בחברון הבכור אמנון וכו׳ הרביעי אדוניה בן
 חגית והחמישי שפטיהו לאביטל (ד״ה א ג, ב ג). וב״כ בהקרמת המעתיק פי׳
 המשנה להרמב״ם בסדר נשים, ר׳ יהודה הנשיא היה מזרע שפטיהו לאביטל
, ומשפחתו ויחוסו נקראת משפחת ר׳ נמליאל, ותחילת הנשיאים ד  בן ח
 למשפחה זו, הוא הלל הוקן נקרא הלל הבבלי, ועליו אמרו (בסנהדרין) אלו
 בני בניו של הלל שמלמדין תורה ברבים, ובן הלל נקרא ר״ש ונשיא היה ולפי
 מה שמצאנו שהגאון ר׳ שמואל בן חפני ז׳׳ל אמד זהו רשב״ג הנהרג בעת צרה
, ובן רשב״ג  ובן רשב״גזה נקרא ר״גהזקן ובן ר״גהזקן נקרא רשב׳יג השני

 השני נקרא רבי יהודה הנשיא והוא בן המישי להלל הבבלי, עכ״ד ג
 ושם אמו פלאי, והיתר. אשה משכלת אהובה בעיני כל רואיה עד שהמלכה
 שהיתה בימיה הכזיבה בעבורה בבעלה (האדרינוס מלך זק! וכסיל),
 כמו שכתבו תום׳(פטדת כוכבים יב) בד״ה א״ל אמרינן במדרש א) כשנולד רבי
. שלה הקיסר אנשיו לבדוק את בתי ת ל  נזרו שלא למול אב את בנו ואביו מ
 העברים למען ראות הישט־ו פקודתו והביאו רבי ואמו לפניו, והחליפתו המלכה
 באנטונינוס(ידיד רבי) בנה, ואם רבי הניקתו עד שהביאתהו לפני הקיסר

 ומצאודן ערל ופטרוהו לשלום עכ״ד:
א. בי מצאנו שנם יר מולדת רבי היתה לדעתי עיר המת הנקראת טנרי  מז
 אבי אביו ר׳ גמליאל נר בטבריא כמאמרם מעשה באבא חלפתא שהלך
 אצל ר״ג בטבריא(שבת קנא ב). וינר שם הוא ובני ביתו עדי הגיע לעת זקנותו,
 כמאמרם רבי בטבריא הוה(מגילה ה ב). ב) ועיר זאת ישנה מאד והיתה מוקפת
 חומה מימות יהושע בן נון כמאמרם(שם ד) ועטורה מכל צד מהרים גבוהים,
 ולכן אמר היום והלילה קדמו לטא בעיר טבריאמשארי ערים, כמאמר רבי
 יוסי יהי חלקי ממכניסי שבת בטבריא לפי שקדם להם הערב לבוא ויוסיפו על
 הקודש (שבת קיח סע״ב) ומערה היתד, פתוחה לפני בית רבי בעיר טבריא
 שהיתה גדולה מאד והגיע עד בית מלך בעיר רומי כמאמרם(עבודת כוכבים י ב).
 ועור מעלה נחמדה היתה בעיר טבריא, שהיו בה מעינים ממים חמים כמבואר
 במשנה(שבת לח סע״ב). וחום המים האלה היה חוק מאד עד שיובלו לבשל בו
 בשר בלעדי אש ונתלים כמאמר ריחסדא(פסתיס מא םע״א). ובמים האלה עשו
 **בשי טבריא בתי מרחץ גדולים רפים ולמקואות האלה קראו בלשונם,

 אמבטאות

, וכאשר תבלו־ הליו עליו נסע את כל ביתו ובית ו  ירש שש בתים ונכסיש אחרי מות ר׳ג זקנ
 דינו לעיר צפורי מ>ץס שהיה ר׳ יופי ובית דינו כנ״לז כי שם חיח רוח צח פשרות ויערות/ יו*
 יום• ובית דינו מלא מנץס רבי והלך לבית שערים f אבל מקום מגורי רבי היה בטבריא. אך רק
 שבתו את ביד במקום המשפט היה בבית שעדים , וכן ר״נ זקנו גר בפבריא כמיש בפנים ומושבו
 בב׳׳ד היה ביבנה כמאמרם בסנהדרין הגיל ותבין t ועתה אתמה על דברי התום׳ (מגילה ה כ)
 בדיה רבי בפברי־א , כתבו וזיל נראה שהיה (מעשה דרוזיצח והנטיעה) בימי אנטונינוס כשהיו
 יחד כדאמרינן שרצה לשחרר בני מבריא ממס עכיד. הוכרחו לזה לפי שחיה קשה לחש הלא
ק אמדו דק בומן אנטונינוש  מצאנו רבי היה בבית שערים ובעיר צפורי ואיך אמרו בטבריא הוה ל
 היה בטבריא ואחר בך היה במקומות אחרות. ובאמת לקים ומנות חיח תמיד בםבריא םנעורו
 בבית וקבר ר״ג כמו שהוכחנו! ונכון שאלו התלמוד והא בטבריא יתיב — ופיחרון רב תמימי
 על הגאון בעל פני יהושע (כמגילה שם) שהבין בדברי תום׳ שרצת להביא ראיה שעיקר מקום
ך ההפך כמיש — שנית תמהתי על טח שכתב שם י  רכי היה בטבריא * ובאמת נראד, לעין כל פ
 חיל קשה לי אשכחן בירושלמי [ריל בירושלמי בעצת כלאים ובפרק הנושא(לנז ג) ואנכי מצאתי
 מאמר זה מבואר יותר גם בבראשית רבה (סישה צו)] שרבי היח בסוף ימיו בצפורי וקרא עליו ויהי
 יהודה וכו׳ אכתי לא פסיקא ׳־זך מלתא דרבי בטבריא ועה ומאי מקשה שים עכיד # וזאת חיח
 באמת כץשיית התוס' במ׳יש ועדיפא מיניה מק' כנ״ל — שלישית היוזור תמח על איש בקי בש׳יס
 כמוהו שיהיה מוכרח אעיא ראית רחוקה שרבי בצפורי חיח בטוף ימיי! וויא םידושלמי ממס׳
 בלמים והוא באמת ערוך מפורש ביתר באור בגמרא דילן(במשכת כסוטפ קג סעיכ) כד ז1ח חלש

 אמטויה לצפורי דמדליא וכו׳ ~

ה הנשיא אשר נקרא רבי ד ת  אלה חולדות המורה הנחל רבעו י
 סתם כמאמרם מכדי ד יהודה הנשיא היינו רבי (שבת לב ב) ואמרו
ו רבי היינו ר׳ יהודה הנשיא (קדושין סגרע״א) ובכל ארץ כנען קראוהו רבי נ  ת
 להיותו הנדול בתורה והכמה ונחמד על פי מדותיו מכל בני תבל כמו שכתב
ו הקדוש ועל הרוב קראוהו כן נ בי  הרשב״ם (ב״ב נב א). וקצתם קראוהו י
 תלמידיו כמאמר רב תלמידו שאילת את רבי ביהוד ומנו רבעו הקדוש
 (ביצה כב רע״ב) וכן אמרו. על לוי תלמידו כתיב אפינקםיה דלוי אמרית קמיה
 דרבי ומני רבעו קדוש(שבת קנו א) וכמוהם. ואף נם תלמידיו לא קראודד
 בשם תואר רגינו הקדוש זולתי במקום שרצו להפליגו בחכמתו ונדולתו
 כמאמרם הנ״ל ומנו רבינו הקדוש רצו לאמו־ במלת ומנו, ומי האיש אשר
 בךאנו רבי הוא המופלג מכל איש במעלתו ונקרא רבינו הקדוש רי׳ל מורה
 כל בני הגולה המפורסם כי קרוש יאמר לו כן אמרו אנטונינום אמר לרבינו
 הקדוש צלי(ברכני או התפלל) עלי(ויקרא רבה פרשה סז) והובא בתום׳ כתובות
 (לא) קראוהו כן למען הפליג ברכתו מכל אדם עד שמלך רומי בקשה מידו
 ומענת רבי לאנטוניגום תעיד על זה אמרו. א״ל רבי לאנטונעוס תשתוב
, ולא כתוב א״ל רבינו הקדוש, כמו בראשית  מצנתא(שם—) כתוב אייל רבי
 המאמר, לפי שהאמת כמו שכתבנו. וכן אמרו ד׳ דברים צוה רבינו הקרוש
 (פסחים קיברע״א). וכן רבינו הקדוש כשנפטר p העולם צוה ד׳ דברים (ב״מ
 ס״הא)גקבוהוככהלמק הפליג צואתו לפי יקר ערכו. וכן אמרו נכנם אליהו
 וכור לטוב לרבינו הקדוש(כראשית רבה פרמה צו), אם משיח בחיים הוא רבינו
 הקדוש(סנהדרין צח סע׳יב) גס זאת אך רק להפלינ מעלתו מבל אדם עד שאליהו
 דnשבי שולח אליו ממרום, ונדמה למשית ה׳ לרב יקרתו. אבל ברצות
,  תלמידיו להזכיר שמו באיוה קורות אשר אינן מופלגות ככה קראות רבי
 ובהזכיר שמו באיזה דין בתלמוד אף המה קראוהו לפעמים ר׳ יהודה הנשיא
 בשם עצם כמאמרי ר׳ חייא ור׳ אושעיה תלמידיו בברייתא. תייר שמע ישראל
 זו ק״ש של ר׳ יהודה הנשיא(ברכות ינ ב), ת״ר בכור תם ר׳ יתדה הנשיא אומר
 כר(ביצה ט א), אמרו משום אימתא דר׳ יהודה הנשיא(שבת קמב רע״א), וכמוהם.
 וברוב המקומות אף בהזכירם מעלה טמנו אבל היתה בלתי הפלגה נחלה
 קראוד1, רבי, כמו רבי מכבד עשירים(ערובין פ״י א), רבי נטע נטיעה בפורים
 (מגילה ה רע״ב), רבי פתח אוצרות בשני בצורת(ב״ב ח א), רבי דאתי מחו
^ ודרשבזכותיה (שבתנו א), רבי ארוך בדורו(נדה כדסע׳יב) וכמוהם. ה  מ
 וברוב עמלי והגיוני בתלמוד מנעורי ועד היום הוה לא מצאתי כתוב באיות
 דין. דברי רבינו הקדוש. אבל דברי רבי, או ר׳ יהודה הנשיא אומר, ולדעתי
 לא נמצא כתוב באופן אחר בכל הש״ם וכל זה יעיד על אמתת דברינו
 שוכרנו, שתלמיחו לא תכירוהו בשש רבינו הקדוש זולתי במקום מיוחד

 שרצו להפליגהו מכל חכם כאשר זכרנו:
 ופעם שאלו נערי תלמידיו למה נקרא רבינו הקדוש והשיבו גדולי תלמידיו
 לפי שלא דבנים ידו תחת אבנטו מימיו ולא הסתכל בדבר עבירה
 לבוא לידי טומאה בלילה(שבת קיח סע״ב). ומצאתי כתוב בשם התלמוד ירוש/
 שאמרו לכה נקרא רבי רבינו הקדוש לפי שקרשו אביו לשמים דרבי נולד
 בשעת גזר שלא ימול אב את בנו ומלהו אביו, מטעם זה הפליגוד1 לבנות
 בשם קדוש אשר לא נקרא איש מכל חכמי התלמד: ונולד ביום שמת

 א) אולי הוא מדרש בונן וכמוהו שחיה לעיני חכמי תוםגות ! כי במדרש רבה לא מצאתי
 גס לא ראיתי דברים האלה מימי.

 Q וזה שאמרו שם בהלכה החיא רבי *) רהץ ונטע בקרונה של צפות לא כוונו לאמר שרחץ
 ינכה בכךון עיר צפורי F הלא אם כן איך אמרו עיו רבי במבריא הוה אבל פירושו האמיתי שרחץ
 הגפץעח בקהון אחת בפבריא שנקרא קרונה של צפורי כי שש עמדו יחד בשוק כל םוחדי צפורי ו
 ובן משמע נ״כ מדברי רש״י(נתונות כוו רע״א) בדיה בקרונות של צפירי היה מעשה וכו׳ עיש .
 ודע כץרא המשכיל ! כי יש מבוכה רבה בזה לדעת מקום כמורי רבי האמתי ו כי במגילה אמרו
 יבי במבריא הוה. ואמרו(כתובות קנ ב) רבי מוטל בצפורי / ואמרו(סנהדרין לב ב) לך אהד רבי
 לבית שערים / ומעתה איה היה מכץבו מושבו האמתין וגדלה מבוכה ואת גם בימי חכמי התלמוד
 הקרובים אליו עוד בזמן t עד ששאלו(נתונות קג נ) היכי אמרינן רבי מוטל בצפורי והתניא צדק
 צדק הרדוף לך אחר רבי לבית שערים והשיבו רבי בבית שערים היה אלא כיון דהלש אמטויה
 לצפורי דעומדת במכךם נכוה דאוירא צלילא ובםיש ; ומעתה לפי דבריהם אלה נראה לי ככה ו
 מקום מולדתו היה בםבריא כמו שהוכחנו בפנים שנס זקנו גר שם . ושם היה מקום שבתי עם
י ביתו כמבואר בדבריהם במנילה הגיל . ומקוס שבתו עש בית דינו פעמים בשנה לדון כל ריב  מ
 ולשפוט כל משפט היה בבית שערים r ובן מבואר מדבריהם שם שאמרו. תנו רבנן צדק צדק
 תרדוף לך אחר ביד יפה. אחר ריא ללח־! אחר ר״נ ליבנה! אחר ר' יוסי לצפורי t אחר רבי
. ראינו כי שם הית מושבו בבית דינו! ונם שמה היה מקום מדרשו (  לבית שערים (סנהדרין לי ב
 ללמוד עם התלמידים ולהורוה דעה לעם אם הביאו דבר הקשה אליו בעתים קבועים בשנה / ואחר
 בך הלך לביתו בעיר מבריא שם היה מושבו את אשתו ובניו ומקים מגורו תמיד מנעוריי / וא\לי

׳ הוא עוגלא אחריתא ואין להאריך בדברפשונז כזה.  *) מלם ממט שעמי הוו ידי עונד שריי מ1ע נטימה בפורים. ורחן בייז בתמוז כקרו«ה ס
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 קי צה ל) ונוכירהו עוד בפנים. וכתב רבי עזריא מן הארוסים בספרו הנחמד
 מאור עינים פ״ז שנמצא נדפס ספר יפה ומיושר לאנטונינום ננד עובדי כוכבים
 (אולי דעתו היה לספר הנהמד הנקרא מארקוס אנטאניום הנמצא בינינו והוא
 לא היה זה) אשר אולי בגללו ולמודו נתגייר אנטונינום כמ׳יש חכמינו עב״ד,
 ר״ל לפי שאמרו אנטונינוס אמר לרבי למה לא מוכלתנימן אימר פםחא א״ל

, כיון ששבע  רבי ומה נעבידלך, באימר פסחא כתיב וכל ערל לא יאכל בו
 אנטונינוס כן אזל וגזר גרמיה (פי׳ מל ערלתו) אתא לרבי וכו׳ הדא אכרה
 דאתגייר אנטונינוס, מלתן דרבנן אמרין דאתנייר אנטונינוס. דאמר ר׳ חוקיה
 ר׳ אבות בשם ר״א אם באין נרי צדק לעתיד לבוא אנטונינוס יבא בראש כולם
. והמלך הזה אהב את רבי מאד, ושאל  (ירושלמי מגילה ותוספות עבודת כוכבים י ב)
 מפיו כמה דברים כמבואר(סנהדרין צא סע״א), ויעץ את רבי דברי םתר על
 שרי מלכותו וננידי רומי כמבואר (עבודת כוכבים י א), וכל זה נבאר היטב

 בפנים במראה החמישי:
 וכאשר היה נשיא על ישראל בהר שבת בית דינו בבית שערים כמאמרם
 (סנהדרין לב ב) וישפוט שמ כל ריב אשר בא לפניו בחסד ובמשפט,
 והלך בדרבי דוד המלך אביו לעשות משפט וצדקה כדברי חדל משפט לוח,
 וצדקה לוה. והיה איש עניו מאד ושמע דברי כל איש ריבו מאיש ואשד, זקן

 ונער, ואהב האמת וקבלת מכל אדם כמבואר בפנים:
 וירא מנוחה כי טוב והמחלוקת רבו בישראל בנלל התלמידים שלא כנפו תחת
 6וריהם ללמוד בהשגחה הורתם אשר קימו וקבלו לדעת כמאמרם
 בראשונה בא שאלה לפני החכמים בבית המדרש ואם שמעו(המורים דין זד.)
 אמרו להם איך הדין, ואם לאו עומדים למנין רבו המטמאים טמאו. דלו
 המטהרי׳ טהרו, משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבו מחלוקות
. ואזר רבי בצדק סתניו  בישראל ונעשה התורה כשתי תורות(סנהדרין פח ב) ח)
 והמציא והחבולה לתקן הדבר אשר עותו התלמידים אתרי מות אבי זקנו הלל
 הוקן, ואסף שנית כל הלכות ודינים הנראים ברורים מכל סינים, ויערכם בשש
 מערכות וששים ספרים, למען ימצא הלומד כל דין ודין על כנו ולא יוסיפו
 היות בני תערובת כמבואר ממאמר ריש לקיש(שבת לא סע״א). אבל ירא עוד
 פן ישכתו הבאים אחריו תורהו רעותו שנית את תקונו, כי מימי קדם לא היה
 רשיון לכתוב למורי דת ודין אשר לא כתוב בתורה, כמאמר ר׳ יהודה ב״ב
 כתיב כתוב לך את הדברים האלה, וכתיב על פי הדברים האלה, הא כיצד
 אלא דברים שבכתב אי אתה רשאי לומר בעל פה ודברים שבעל פה אי אתה
. לכן ראה רבי אמתת העני ן ולמד ספריו אלה ברבים (  רשאי לכתוב(גיסין ס נ
 עם התלמידים, וצוה להם שיכתבום עלי לות ויהיו להם לאזכרה, ורבי תייא
 ראש תלמידיו אשר קרא עליו מארץ מרחק איש עצתי במאמרם(מנחו' פח רעי׳ב),
 היה הראשון שכתב ששת ספרי רבי על עור צבי כמאמרם סיפור מזה באריכות
 (כתובות קג ב, מ״מ פה ב״*). ואמרו תלמידיו ר׳ יוחנן ורבי שמעון בייל הטעם
 מדוע הרשה רבי לעקור דבר מן התורה. כי לדבריהם הנ״ל התורה אסרה
. ודרשו טעמא דמילתא הכי דכתיב עת לעשות לה׳ ה  לכתוב דברים שבעל פ
 הפרו תורתך כ\טב תיעקר(דין מן) התורה ואל תשתכח תורה מישראל(תמורה
 יד ב), מסבה הואת התיר לכתוב פירוש התורה ופרט דיניה הנאמרים בעל פה
. ולא תפליא שאלה איך היה יכול רבי לברר הלכות ברורות (  מימי קדם ט
 ממחלוקת האנשים שהיו מקדם לו כבר כתב רש״י(כתובות נו סע׳יא) בד״ה הא
 קמ״ל, וז״ל איכא למימר אלו ואלו דברי אלהים חיים הש זימנין דשייך האי
 טעמא וזימנין דשייך האי טעםא, שהטעם מתהפך לפי שנוי הדברים בשנוי

 מועט ועיין במפרש ירושלמי(ברכות פ״א ו ב);
 ויהי ביום כלות מורינו יהודה הנשיא מכתוב ספריו הנזכרים עד תומס,
ה בן תשעים ותמש שנה, והוא בשנת שלשת אלפים תשע מאות  ת

 ושבעים

 אמבטאוח, במבואר(שבת מ סע״א). והרבה פעמים הלך רבי ותלמידיו לרתץ
 ולנקות בבתי מרחץ האלה. ולפעמים אף ביום השבת, כמאמר ר׳ יצהק בר
 אבדימי(שבת מ ב), והיו שם בעיר טבריא מעשת אומנים נאים, כמאמרם כוס
 טבריא של זכוכית פשוט וצלול ונראה אדמומית יין בו(נדה כא רע״א). ותת
 שם בית מדרש גדול וישן שהיה עוד בטרם היות רבי שאמרו על ר׳ מאיר
תה אב״ד זמן רב  (שתה איש ריב פרשב״ג אבי רבי כמאמרם(הוריות יג ב) ו
ה יתיב ודריש בהדין בית מדרשא דטבריא(מדרש חדת ת  מקדם שנולד רבי) ד
 ג) פרשה ה). ועיר ואת היתד. מלאה רעמים ונבונים כמ״ש תום׳(מגילה ה ב)

 . בד״ה והא רבי:
• רבי לדרוש את אלתם לעיר תקוע ולמד תורה שמה אצל ההכס ק י  ן
 1 תלמודי המפורסם ר׳ שמעון ז״ל. כמאמרם אמר רבי כשהייתי לומד

. ובמקום אתר אמרו מפורש רבי תלמידיה (  אצל ר׳ שמעון בהכ\ע(ערובין צא א
 דר׳ שמעון הוה(מנחות עב סע׳יא). ועיי תום׳(מכות ט ב) בד״ה נשמט אנשמט

:  וכוי, ועי רש״י(ביצה כו סע׳יא) בד״ה א׳׳ל ח
ה אהובה אליו מאד מאד כמבואר ה  ולקח אשה ממשפחת פלאי, והיא ת
 י (כתובות קנ סע׳יב). והוליד *) ממנה שלשה בנים, שם הבכור במליאל,
 ושם השני יעבץ, ושם הצעיר שמעון. עם שלשתן למד תורה וחכמה כאשר
 נבאר בפנים ה), ותה לו עושר רב ונכסים מאד מאד כמבואר הרבה בפנים
 הספר, ועי׳ דברי הכמינו והפלנתם אותו(שבת קיג סע׳ינ), ואמרו עליו מימות
. ונדולי תלמידיו (  משה וער רבי לא מצאנו תורה וגדולה במקום אתר(נימין נמ א
 היו, ר׳ הייא הבבלי, רב או אבא אריכא, שמואל ירתינאי, לוי בן סוסי,
, ובפנים נבאר מעלות כלאתד ואחד איש לפי ערכו. והיה (  ויונתן בן עמרםו
 נדיב לב ורחום נדול ועזב כל מותרי תענוני תבל כמבואר בפנים, ואלה דברי
 הרמב״ם בהקדמתו לסדר זרעים: רבינו הקדוש היה יתד בדורו, איש שנמצא
 בו כל החמודות ומדות טובות עד שוכה בהם אצל אנשי דורו לקרותו רבינו
 הקהש, והשיג תכלית החכמה והמעלה, ותת בתכלית החסידות וענוה
. והיה צת א ט  והרחקת התענוגים כמאמרם משמת רבי בטלה ענוה ויראת ת
 לשון ומופלג מכל ארם בלשון הקודש עד שהחכמים למדו פירוש מה שנשתבש
 עליהם ממקראות מדברי עבדיו ומשרתיו כמפורסם בתלמוד(ר״ה ומגילה באמתא
 לבי רבי ועיין בפנים). והיה לו עושר ותן ורחב היכולת, וכן הרהיב על אנשי
 החכמה ומבקשית. רבץ תורה בישראל ואסף הלבות ודברי חכמים ומחלוקות
 המקובלות. מימות משה עד זמנו. והוא בעצמו היה מן המקבלים שקבל

תא מהלל, עבי׳ד:  משמעון אביג ושמעק מגמליאל ותא משמעון ו
 ויהי בן שלשים שנה, הוא היה שמונים שגה אחר חורבן בית אלהיט(לדעת
 צמה דוד), געשה נשיא ישראל בארץ כנען, ושרביט הנשיא ניתן
 בידו מראשי ישורון, מידי מלך רומי שהיה בזמנו, וכי׳כ רש״י(שבת קכב רעי׳א)
 בדי׳ה אמרו, וראה דברי תוספות(מנחות קג סע״ב) בדיה מעשה בפרידה, והיה
 אהוב מאד אצל מלך רומי שהיה בימיו, ושם המלך ההוא היה אנטוניגום פיוס
 בן האדריאנוס הסכל, שגזר על העברים של& ימנלו את בניהם (ותפס אשת
ש למעלה), ולבסוף כאשר ראה ושמע מפי ״  רשב׳יגואת רבי בנה לדין כמ
 נאמניו שראו נערי ישראל גמולים ולא יכלו לברר הדבר, אמר מדוע אפקוד
 ולא ישמרו פקודתי ולענוש אותם בל אוכל, אהיה מלך וטוב ובטל:זרתו זאת,
ה  כ״ג בקורות ספרי רומי, ואת״כ מלך אנטונינוס פיוס בנו תחתיו, והוא ת
 אורג כל איש כעובד כוכבים כישראלי ושנא המלתמות ואהב השלום ורדף
ה בן ושמו  שלום, והוא היה אורג רבי אשר נזכיר בפנים. ולמלך זה ת
. ובת היתה לו ושמה גירא, כמאמרם ( א ״ ע ס  אםורוס t) כמאמרם(עבולת כוכבים 1
 (עבודת כוכבים י ב). ונכדו היה טארקוס אורעליוס אנטונינוס הבס יוני מפורסם,
 וזה אנטונינוס זעירא בר בדיה דאנטונינוסרבה הנזכר במדרש(קהלת רבה לוח

 ץ) חכמי רתלמוד כתבו אסורוס כריה דאנטונינוה , ובקורות ספרי רומי כתוב שלא חיה לו
ם t ובהיותי בעיר ברעסלוי הגיד לי חכם אהד ו ר ע  בן אמנם לקח ילד שעשועים לו לבן ושמי ו
 מכרלץ כי לדעתו יתאחדו דברי תכמינו בםפרירומי. וכוונת מאמרם . אסורס כריה דאנטונינוס,
ס ו ר ל ס ס וערום, ווה שכתבי א ו י צ ו ל ס ס ו נ י ט נ  שהמלך אנטונינום לקה לו לבן האיש ?]שסו א
י ראשי י : , ומפאת שגיאת המדפיםיס גחםרו הנקודות אחרי ״  ר״ת כאילו היה כחוב D׳ ו ד ו פ

 המלות ונראה כשם א' יי" ואולי כן הוא .
) ואל תשאל אם מקדש לא היח מחלוקת בישראל ולא היה כשתי תורות פתע אפרו  ח
 עומדין לםנין אש יאמרו המטהרים או המטמאים למה לא יסכימו דעתם הלא תורה אחת לכולם .
 כבר פירש זאת בפשיטות בעל חובת הלבבות בהקדמת ספרוזאת נאמד אם נשאל מפיהם שאלה

 זרה אשר לא קבלו דינה ממוריהם ! הורו אז כמשפט שכלם והטו אחרי הרכים .
 ט) והרםב״ס כתב בהקדמתו לספר יהיה רבינו הקדוש חבו־ המשנה ומימות םשה רבינ.׳
 לא חיבר איש חבור שלומדי; אותו ברבים בתורה שבעים t והיא קיבץ כל השמועות והדיניש
 והבאורים ששמעו ב1משת רבעו בכל דור ודור וחיבר מהכל ספר המשנה ושננו לחכמים ברבים ,
 וננלה לכל ישראל וכתבוהו כולם שלא תשתכח תורה שבעים מישראל, ולמה עשה רבינו הקדוש

 כך ולא הניח הדבר כמו שהיה ׳ לפי שראה שהתלמידים מתמעטין והולכין

 J) מדרש חזית שהוא בתוספות בחרבה מנחמות הוא מדרש רבה על שיר השירים / שהחל
 במקרא הזית איש וכו׳ . ומדרש שוחר טוב שהוא לרוב בדבריהם ז הוא מדרש תהלים שרחל

. וחסרי דעת חושבים למדרשים זרים . ׳  כמקרא שוהר טוב וכו
) ותמהתי מאד על דברי הרטבים בהקרמת ספחי יד החזקה דבי יהודח p רשבינ זה  ך

 הנקרא רבינו הקדוש , והוא קבל תורתי מאביו / וסר׳ אליעזר כן שסוע ,
t כתב הרטביס בהקדמתו לםפר־יר ההזקח / ואלונדולי הדוכסים שקבלו(תורתם) מרבי ( ן  ן
! ולא חשב בנו יעבץ החכם שהבאתי בפנים ואולי בעבור שלא נזכר ׳ ו כ  שמעון וגמליאל בניו ו
 ממנו דבר הלכה בתלמוד . ונראה לי כי הטעם הוא לפי שבנעוריו נכנס לגן עדן מקדם ולא שב

 לבוא ביתה כמבואר דרך ארץ זוטא םוף סיא עיש .
 ך) כתב הרמבים שש. תלמידיו שקבלו ממנו היו ר׳ חייא דב ושמואל ובו׳ ותמהתי עליו
 ון1ל הראביד שהםש בנרות לבדוק כל ברקיו להשינ עליו ׳ למת שכתבו ביונתן בן עמרם שהיה
 מדולי תלמידיו כמאמרם רב אםי אצל רבי יוחנן ור״י אצל ר׳ ינאי וריי אצל רבי יונהו בן עמרם
 ודיי ק עמרם אצל רבי(ע״ז לו סעיב) וריש בר׳ אמר לרבי שמא יונתן בן עמרם תלמידך הוא
, י  שאיני רוצה ליהנות מכתרה של תורה מימיו (ביב ח א) ומדת שמטהו. נם למה השמיט ; *

 והצרות מתחדשות שהיה מגדולי תלמידיו כמבואר בהרבה מקומות בתלמוד כאשר נציע לפניך בפנים .
 י ובאות

 *) נעלם ממט גמרי ערוכה שם ע׳א דהצואה הזהלו בכבוד אמכם מוגן שם אאשת האב עיש והיאך קאמר הכא להוליד ממנה ג׳ מיס ו5יין בכתובות ובודאי כוונתו הוא דמצוואתו הזמ־ו בכבוד אמכס
׳ והכוונה האמתית כמו שפרש׳״ שם . **) מן התימה. הי בשט המקומות מוכח להדיא להיפזן כי בשני המקומות הוזכר בכתב חמשה חומשי קורה ומתנ־נא שמא שדרי ס ל י ח p . אבל החמת אינ1 כן מ נ  מ

. c״p ממנינא בעיפ 



 תולדות רבינו הסדוש
 וי

 קרוב למות היו כולם כמשתגעים מרוב צרה ואמרו גתמהון אם יאמר איש
, נהרגהו בחרב, ויבא בר קפרא ותדיעם מותו ברמז לאמר:  מורינו יהודה מת

גברה יד אראלים ת ו  מצוקים ואראלים תפשו בלוחות הברי
ת מידינו המצוקים (כתונזת קל עי6), חו ת הלו ל וחטפו א ע מ  מ
 ואמרו אותו היום שמת רבי בטלה קדושת ישראל (כתובות קג ב), ותלמידיו
 הוסיפו במשנה בין מכסת מעלות הכמי ישראל, משמת רבי בטלה ענוה
 ויראת הטא (סוסה מט סע״א). ויקבר שמה בעיר צפומ וספדו עליו מספד
, ונאספו שמה מכל ערי יתדה ויקראו לבכי  נדלל אנשים לבד ונשיש לבד
 ומספד ולחנור שק (יחש׳ כלאים). ונפשו תקרה שבה אל בית אביה שמימה,
 וגם בתבל ארצה השאירה באהריתה ברכה לנו נתלת עדי עד, באר תורת
 משה הנאמרת בעל פה כתוב בקצור לפנינו, למען דעת תורת דת ודין בנקל,
 וגם הכמי העמים חשקו יפת מחברתו, עד שקם חכם נוצרי אחר קרוב
 לומננו והעתיק םפרי המשנה לשפת אשכנזית, וקרא שס ההעתקה עפ״י
ה העתקתו י , והחכם המפורסם רמבמ״ן זי׳ל ת י ב  שם מורינו המחבר, ר
 באיזה מקומות, בספרי הבקורת שחברו חברתו, ולא אפונה כי אם ראה
. כי אהב דבר חכמה וצחות בכל הלשונות  רבי ואת בחייו היה שמח מאד
 שהכיר לדבר, רומית יונית, ועברית, ואמר כי הוא שנא את שפת ארמית
 בעבור שתא לשון עלגים, כמבואר(ב״ק פג רע׳׳א). אשרי לו ואשרי השמתו,
 ואשרי שוהרי תורתו, הוכבדנו אודותו משרי העמים וחכמיהם אשר תחת
 שרביטם אנחנו יושבים,• כסה כבות על קלונינו, אמרו. היות ישראל לשמצה
 אק, אבותינו שקרו לנו לאמר בית יעקב מנואל, וזרע ישראל תועבה, לבבם
 השמן ועיניהם השע, לא יפעת ספרי חכמיהם לפנינו מלא חכמה ודעת ומיטב
 הנהנת תברת התבל. ואנחנו שארית ישראל נכבד בכבוד מורינו יתדה
 נשיא ישורון, נאכל פרי מעלל תבונתו, נלך בנתיבותיו כפי יכלתנו. בעזר
 חכם כמוהו יורם מעפר קרננו, בל נעוללהו עוד, אמנם נוסיף תבוש פאר
 לראשנו, נזרו נשביץ באבנים יקרות, נעשה ספרים בצלם דמות תבנית
 ספרו, נורה דעה בדברי צחות ובדרך קצרה כמוהו, נכלה עשות ספרי רות
 והבל, נתן להשים תחתיהם ספר יקר לדרוש צדק משפט ומישרים, חכמה
, עד השמים נעוף להשיג האמת כאשר לאל ידינו,  עצה תבונה ויראת ה׳
ב, וכל אשר ברא בתבל יצר אך לטוב לנו כל הימים,  נודה לה׳ כי טו
 למען רב שלום בניו יהיה, גם האבן לא ברא שיסקל בו איש מרעהו או
 ירה יירה, אמנם לבנות בו בתים ומבנה עיר ובנותיה אשר יכול האדם לנור
 בהם לנוה ולהנפש מעבודתו. והתושיה נתן לנו למען נדע לדרוך בדרכי
 האמת, אמת הרעיון והמדע, ואס נמיר כל טובו לרוע, נאהב מלחמה נמאס
ת עולם, חללה• ל  ורע השלום, ובאמת נכזב, נבנוד בחפץ תכלית בוראנו א
 לנו מעשוה ככה למעול מעל ברצון שדי, נבער כל ריב מקרבנו, ירפאו כל
 ננעי בעלי אסופות, כדרבונות על תלמי השרה נחקוק דירי חכמים עלי לוח
 לבנו, מאהבינו אך אמת ושלום יהיו, ומלאה כל הארץ דעה כמים לים

 מכסים, מרוח אלהים תופיע עלינו נהרה בל נבוש סלה ;

 ושבעים וחפשה לבריאת העולם, ומאה וחמשים שנה אחרי חורבן בית
 אלהינו, ככה דעת רב שרירא נאון בתשובתו (הובאה בספר יוחסין לוח קטו),
 וכ׳׳כ בם׳ הכוזרי קרוב לסוף מאמר ג׳ ובס׳ מאור עינים(פכ״ד) כתב וז״ל רבי
 חיבי־ המשנה שנת תק״ל לשטרות והוא שנת ק״ן להורבן בית שני עכ׳יד.
ח, משנה לתורה הכתובה, כמאמרם שגה רבי משנה(יבמות נא)  קרא חבו
ו קודם רבי אלא שרבי  וכמוהו, וכתבו התום׳ בשם רבינו תם המשניות ת
 סדרם, אבל במיתות היה שונה ר׳ תייא מה שהיה מוסיף רבי על המשניות
. והוא תלמוד מפורש, וכי רבי לא שנאה ר׳ חייא  (ב״ק צד ב) ברייה ביפי רבי
א חזייה. לא  מנין לו(עירובי! 5ב א) וברש״י כתב (סנהדריןהב) בד״ה ר׳ תי
 איתפרש לן מאי בעי הכי, ונראה דאתא לאשמעינן אע״נ דר׳ הייא תלמידו
 דרבי הוה ובמקומו דרבי הוה (רצונו לומר אתר עלותו מבבל לארץ ישראל),
 במאמרם עלו ר׳ הייא ובניו(סוכה נ ב ע״ש) לא הלק כבוד לרבי וכו׳ עכ״ד .
 ואמרו מאי לאו בזקנותיה דר׳ תייא (נדה יד ב) וכתב רש״י מדפלינ על רבי
 רביה, ותוס׳ כתבו בשם הרשב״מ דר׳ הייא למד תהילה בבבל ולעת זקנותו
 עלה ולמר לפני רבי כדאמרינן חורה ונשתכחה עלה ר׳ חייא ובניו ויסדוה,
, ר  ועי״ל מדקאמר ר׳ חייא לרבי אף אתה, ולא קאמר אף אתה רבי או מ
 כמ״ש בעל פני יהושע (בסוכה י סע״א בפירש״י דברי חפץ ע״ש) ש״ס דבוקנותו
ה תלמיד תבר, כדאמרינן בשלהי מי שמת בן עזאי תלמיד חבר של ת  חות ד
 ר׳ עקיבא דאמר ליה שב אתה ולא שב מר עכ״ד. י) ואנכי הצעיר אביא ראיה
 יותר קרובה לוה. והיא מרב בן אחי וחבר רבי חייא בעצמו, אמרו שאני ר׳
 ירמיה התלמיד תבר דרב הוה והיינו דקאמר ליה ר׳ ירמיה לרב מי בדלת ולא
 קאמר מי בדיל מד (ברכות ם רע״ב). ודאה דברי תוספות (פסחים קו סע״ב)

 בדבור המתחיל שבקיר,;
 ויהי בן שמונים ושלש שנה נברה מהלתו עליו, ויסעאת כל בני ביתו מעיר
 טבריא והעתיק אהלו שבת תתכמוני מעיר בית שערים, וילך לעיר
 צפורי, ואולם קמרון שש העיר בראשונה כמבואר(מגילה ו א), בחר לשבת שמה
 בעבור שעיר זאת עומדת בראש ההר וישב על בני העיר ר וח חיים צח עעל
 שפייש, חשב פן יבחר שבת שם ורפא לו, כמאמרם כיון דתלש אמטוייה
 לצפורי דמרליא ובפים אוירא(כתובות קג סע״ב), אבל כל שנות חייו שם היו
 בצער, וחליו גבר עליו יום יום כמאמרם באורך רב(ב״מ פייה א). ויחי שמה עוד
 שבע עשרה שנה, כמאמרם בתייו היה דר בצפורי י״ז שנת, וקרא על עצמו
 ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה בכה ויהי יהודה בצפורי י״ז שנה
 (ג״ר פרשה צו ובילוש׳ כלאים) וצוה לעשות נמליאל בן בכורו לנשיא, כמבואר
ה ת  מדבריהם(כתובות קג ב), ובנו הקטן שמעון יהיה תכם העדה, שנם זאת ת
 שררה בזמניהם כמו שמצאנו ר׳ מאיר אב״ד, ור׳ נתן חכם #)(הוריות ינ סע״ב).
 וצור! לבניו ולתלמידיו בטרם מותו דברי טעם תפארת לעושיהם ותפארת

 לאתיהם בני תבל כאשר נבאר במראה הששי:
 וימת מורינו יתדה הנשיא בן מאה שנח (לרברי יוחסין), ויאסףאלעמיו
 ביום הששי, כמאמר דיג בשש ר׳ מונא מעשה נםים נעשה בו ביום
ה ונכנסו כל עיירות להספידו וכו׳(ירוש׳ כלאים). ובהיותו  שמת רבי ערב שבת ת

 ושאר דורנו מורינו ורבינו ישעיה פיק והראה לי כי בספרו תקוני כלי שרית (ר״ת ש״ס רשיי
 חוס׳) אשר עודנו בכתב r חגיה דברי חתום' האלה במקום שב אתה ולא שב מר > צ״ל שב»ז
 ולא שגא מר וכן מוכח שם בפרק מי שמתו עיש . ואתה קורא חטשכיל .' רב תודה לו / ובר

 את מעשת ידי כי אצלתי לך מברכתי ,

 ובאות ׳ ומלכות רומי פושטת ומתגברת ! וישראל מתגלנלץ והולכין בקצוות הארץ * חבר חבור
 לתיות ביד כולם , כדי שילמדוהו במהרה ולא יישכח ! וישב כל ימיו הוא ובית דינו ולמדו

 חמשנה כרבים.
 י) בעברי דרך ארץ שלעויע הייתי כהדש ימים אצל ידיד נפשי הרב הגאון הגי שמש העברים

 *) מ׳ גבר מינים לו לראומ יראה שם ככשונוה היפוך זה גרש. ואך הח״א הזכיר זאת ולמהזאח עיש.

 r מהרב ר שלמה לעוויזאהן
ו תופשי התורה בקרב העם, ומכירים בשית  אבל בעלי המשנה אשי־ ת
 עבר, רצו להורות נ״כ הלכותיהם ודיניהם בלשון תפארת אשר משלה כקדם
ת לשון ארמית הקרובה ללשון עבר שגורה בפיהם  בקרב האומה, אמנם בתו
 למאד, כי גס הם היו מדברים ארמית בדברי חול כשאר העם. על כן לא נשארת
. כי לפעמים העלו בדבריהם מלות ארמיות(אף ר ב  לדונם על טהרת לשון ע
ה מספקת להם) ונתנו להם תמונת עברית ע״פ דקדוק ת  במקום שלשון עבר ת
 לשון עבר, כאילו ממוצא שפת עבר יצאו. ולפעמים נתנו גם כן אל המלות
 העבריות תמונת ארמית ע״פ דקדוק לשון ארמי. ולפעמים הרכיבו האותיות
 או התנועות הבאות באהת מן המלות ע״פ דקדוק העברי, עם האותיות או
 התנועות הראויות לבא ע״פ דקדוק הארמי. ולו ארכו ימי שקט הבית השני,
ם עוד בטיב שטת עבר, ותופשי התורה די  אשר רוב התלמידים היו או מי

כ ־ ק  ג

 מאמר על דקדוק לשון המשו
J כי לשון המשנה לא היתה לשון העם בארץ ישראל בזמן בית שני, כאשר H 
 חשבו מקצת תכמי עמנו, (ע״ רמב״ם פירוש המשנה תרומות ם״א משנה א׳), כי
 זזמון בני ישראל היו משתמשים כל ימי בית שני רק בלשון ארמית אשר העלו
. וכאשר יעידו על,זה תרגומי אונקלוס ובן עוזיאל, אשר נוםדו ל ב ב  עמם מ
 לפני הורבן הבית למען הבין לעס זד את חוקי האלהים ואת תורותיו. גק במשנה
 עצמה כאשר ידובר מלשון כתבי ההמון, תהיה זו תמיד לשון ארמי, כמו לא
 כתב לה אם ״תשתבאי אפרקינך ואותבינך לי לאנתו וטי״ וכן ״את תהא יתבא
 בביתי ומתזנא מנכסי כל ימי מיגר ארמלותך בביתי וכוי״ כך היו אנשי ירושלים
 כותבין(כתובות נ״נ), וכן ״לא את הבור ולא את הרות אע׳יפ שכתב לו עומקא
 ורומא״(ב״ב סייד), וזה לאות כי המון העם לא היו מבינים אז רק בלשון ארמי 9
 יג״ב כתבו ג״כ כתביהם בלשו; זה אשר הבינו הכל, כנדול כקטן, כאיש כאשה.



 26 מאמר על דקדוק לשון המשנה
 הקל אד תאפר לטר, לפק, לירת, ליתב, ובתמונה הואת ישתמש בעל לשון
 המשנה במקור עם לט״ד משרשי לשון עבר אשר הס מחסרי פ״א נו״ן ונחי פ״א
 ירד, ויאמר עד״ט לגש, לטע, לירש, ליצא, תחת לגשת, לטעת, לרשת,

 לצאת ע׳׳פ דקדוק העברי.
 סיק ריבוי נקבה בלשון ארמי הוא קמץ בלמ״ד הפעל המושך אל״ף בכחו,
 כמו p ת^בךןתא הרמי תשבחתא,p גמךתא גבוךתא ובלשון עבר הוא וי״ו
 תי״ו אהרי למ״ד הפעל כידוע, ובעל לשון המשנה ירכיב לפעמים שני סימנים

 הרבה יחד, באמרו עד״מ פרסאות מרחצאות שובבאות.
 ידוע כי מלבד התחלפות קריאת הדברים בלשונות שונות מצד חומר
 המלות, ר״ל מצד הברתם המורכבת מאותיות ותנועות, גם סצד צורתן, ר״ל
 מצד טעם הראשי אשר יניע את מנית הלשון לכנות דבר אהד במלה זאת ולא
 באחרת, נוטות הלשונות בדרכיהן מאד זו מוו, כי בעל מניח לשון זאת יכנה
 את הדבר ע״פ משיג זה, ובעל מניח לשון אחרת יכנהו עי׳פ משיג אחר, עד״ס
 הגרת מי נהר ממקום גבוה למקום נמוך, יקרא בעל לשון הקודש משק(ישעיה
 ל״נ ל׳)(עיין פי' לש״י שם) משרש שקק שענינו המיה, והאשכנזי יכנה(וואסםער*
 פאלל), על שם הנפילה, מפעל אשכנזי(£אללען). הנך רואה כי העברי יבחר
 בשם זה ע״פ הפעולה אשר תפעל מרת המים במורד, בתוש השסע, והאשכנזי
 יבחר בשם האתר ע״פ הפעולה אשר תפעל התרה הנזכרת בתש הראיה י
 והנה אם תרצת לכנות התרה ההיא בלשון עבד בשם מפד מים, ע״ש הנפילה
 כאשר יכנה האשכנזי, שוב לא תהיה.הקריאה הזאת עברית, אף כי תמלות הן
 מלשון עבר. בתות כי העברי יכנה את העצם הוה ע״פ משינ אחר,כאשר ראית.
 והנה כזה עשה בעל המשנה חרבה פעמים, כי בדברים רבים יבתר הקריאה
 הארמית תתת הקריאה העברית, אך תהת המלות הארמיות ישתמש הוא במלות
 עבריות. עד״מ הבית אשר יתאסף שם קהל עם במועד הקבוע להתפלל, יכךא
 בלה״ק ביה תפלה(ישעיה נ״ן) על שם תכלית האסיפה אשר היא להתפלל, אבל
 הארמי יקראהו בי כניישתא על שם האסיפה עצמה (כי כנש בארמית, כמו כנס
 בעברית) ובעל לשון המשנה יבהר בקריאה הארמית ויעתיקנה ללשין עבר
̂י ׳ כמו  במלות עבריות בית הכנסת. ובן יאמר על עצם המוכשר לדבר מה יא
 ךאיי לדון, ותוא נ״כ ע׳יפ לשון ארמית, כי הארמי יאמר על ענין זה תזי, כמו חד
 למיון, והוראת שרש ראה בלשון עבר, כהוראת שדש חזה בלשון ארמי. וכן
 יאמר על דבר הרגיל מציי תתת אשר הארמי יאמר #ביח כמו רות מצרה תחת
 זיקא #כיחא, בי הוראת שרש מצא בעברי כהוראת שרש שכת בארמי, חק
, כי תארמי יאמר בר תחת לבד בעברי, ( 7 י  ותשכח. וכן יאמר תחת מלת לבי ח
 והוראת מלת בר בלשון ארמי כהוראת מלת חיץבלשון עברי,כמו מחוץ למתנה,
א מברא למשךיתא, ובן ישתמש בעל המשנה במלת יפח תחת טוב, ו  תרגומו ה
 במו היפות שבהן תחת הטובות #בהן, ותא ע״ר לשק ארמי אשר יכנה הטוב
 בשם יפת, כמו מלכי ישפר עלך(מיאצ ף) די׳ל עצתי תיטב בעיניך, הפך העברי
 אשר יכנה היפה בשם טוב, נמו ויראו בני האלתים את בנות האדם כי טובות

 דגה (כראשית ר) — והבן •
 ולפעמים יגזור בעל המשנה טלותתדשות מן הטלות הארמיות, בהחליפו
ת הדולוף אשר מלשון עברי ללשון ארמי,ע״ד משל  אתת כאותיות המלה הפך מנ
ת לשון ארמי הוא להחליף הצד״י במלות העבריות בקו״ף, כמו תחת אלץ  מנ
 יאמר הארמי אתןא, וכן תתת הפעל פצל יאמר £לף בחלוף והפוך, ובהפך זה
 יגזור בעל המשנה השם רצועה ממלה ארמית עיקחא, וכן הוא מדרך לשון
 ארמי להתליף במלות העבריות הזיי״ן בדל׳ית, כמו תהת זכר יאמר הארמי
 ךכלא, ולהפך יגזור בעל המשנה הפעל הזר״״) מפעל הארמי הדר בהחליפו

 גס הה״א בתי״ת כנהוג.
 וימצאו גס מלות עבריות חדשות בלשון המשנה תנורים מן השישים
 תמצאים בספרי הקודש, כמו הפעל הפן אשר יגזור משם הפנים, השם מחק
 אשד יגזור כפעל מה1ק להורות על הכלי המשוה פני המדד. במהיקה, וכתה
 רבים המועילים להרתבת הלשון, ובזה נשלם מה שרציתי להעיר בקצרה על

 דקדוק לשון המשנה, ישמע הכם ויוסיף לקח.

 ללבי המור, אמי המה נפי פטנמ לשו! 6למי, וממס ימ« לממניצי מש . **) ולאוי מהזמ , פי פינו• יומן •
 דשפמן נהן «מלומ אלמיופ נהמו להן ססונה אמי״ w הרנה מצוס יתימ ויומיש ימאו 3>»ו1

 בקרב עם ישראל לא היו מלמדים׳ עוד תורתם בלשון ארמי, כאשר עשו אחרי
 כן בעלי תמרא, אזי התהוה ברבות הימים מהרכבת לשון עברי וארמי, לשק
 חדשה מושלמת בכל הלקיה, כאשר התחזה זה כמו אלף שנה לשון חדשה
 טחרכבת לשק רומי עם לשק עם גאלליא. כי כאשר דחפשט העם תזכו־ על
 ארצות הרומיים ויחערבו עםהס, רבים מהמה חחלו לבטא סלות לשונם ע״ע
 הברת הרומיים וע״פ דקדוק לשון רומי, ולהפך רבים מהרומיים החלו לבטא
 מלות לשוגם ע״פ הברת ודקדוק לשון עם גאלליא. ומזה יצאה לשק איטלקי
 המפורסמת בצחותה ובנעימתה עד למאד. אמנם אחרי תרבן בית שגי ואחרי
 מות רבי ובניו, אשר שפת עבר הלבה הלוך ידלה, ולא נודעה כי אס לאחד
 בעיר ולשנים במשפחה וחדלה תורת מורי ישראל להאמר בלשון המשנה, או
 חדלה ג״כ השתלמות הלשון הואת, כיונק העולה מבין מטעי שדה, אשד יקטף

 באבו בטרם דaל עוד לציץ ציץ ולהפריח פרח, וכאשר אודיעך פה בקצרה.
 והנה המלות הארמיות אשר באו בדברי המשנה בתמונה עברית, הן רבות
 מאד. כמו השם אילן אשר יגזור בעל המשנה משם ארמי אילנא תתת השם
 עץ בעברי. השם תןל מן ארמית דקלא תחת תפר בעברי. התואר אמצעי
 מן ארמית מצ;עא תתת זתיבזן בעברי. השם ממ1ן p ארמית ממ1נא תהת כסף
 בעברי(ולפעמים יכנה בעל המשנה הכסף בשם מעות, על שם מטבעות קטגות
 אשר נקראו בלשון ארמי מ?ין, ובלשון הקודש תקרא המטבע הזאת נרה /
 כי תרגום;נשרים גרה, עסרין מעין). וכאשר ישתמש האיטלקי על השם כסף
 בכלל בשם puatrini או danari אשר הן מטבעות קטגות ידועות בארצו • וכן
 תבהג מן ארמית מתבע תחת הפעל t&fea בעברי, וכמוהם רבו מאד p בפעלים, כמו הפעל גט1ל מן ארמית ממל תחת הפעל לקוה בעברי • הפעל

 בשמות בן בפעלים.
 וכן יתאר בעל המשגה לפעמים המלות העבריות בתמונה ארמית, כמו
 תחת יו״ד מ״ם ברבוי זכר, יאמר בעל המשנה על פי הדוב ירד נו״ן, כמו
 בוגין / מוסיפי!, ^בולק, גיךין, הימין, שעוךין, והוא ע״פ דקדוק הארמי.
 וכן ישנה על פי הרוב שרשי נלי׳א לנל״ה. כמו קורץ , מצוןה, בךיה / מן

 השרשים, קרא, מצא, ברא. וזה נ״ב על דרך לשון ארמית,
 וכן יכתוב בעל המשנה הרבה פעמים סמ״ך תתת שי״ן שמאלי בטלות
 העבריות. כמל םיד, קןאו־רסה, ס1הטין, תתת עזיד, 9א1ךע1ה, ע11הטים,
 וכאשר יכתוב הארמי המלות עסךין, בסךא, בוממא, בסם״ך, והן תהת

 המלות ,עשרים , בע1ר , בושם, בעברי.
 ומדרך לשון ארמי הוא לתכנים בין אותיות שרשי הפעל, האות הנוסף
 בשמות לסימן תמשקל, כמו יתמםכן.נתרוקן, מן השמות מסכן ריקנו. וכן
 •יעשה ג״ב בעל המשנה, כמו הפעלים תרום, התחיל, התריע, תנורים מן

 'השמות תרומה, חחלת, תרועה.
 ולפעמים יגיה בעל המשנה דקדוק העברי כמו שהוא באחת p הטלות,
 אבל יחליף בה אות אחת באות אחרת ממלה ארמית השוה בהוראתה אל
ו יאמר בעל המשנה במוחו בהחליפו הה׳יא ה ו מ  המלה העברית, כמו תהת כ
 לפני אות הכנוי בתי״ו הבאה במלה ארמית כ ו ת י ה ג׳׳כ לפני אותיות הכנוי.
p ולפעמים ירכיב בעל המשנה דקדוק העברי עם דקדוק הארמי באתת 
 המלות, כמו בבנק נפעל הרבה פעמים. כי ידוע, כי סימן בנין נפעל בעברי,
 תא נו״ן לפני פ״א הפעל, והארמי ישתמש בסימן האתפעל תתת בנין נפעל,
 כמו נטמאת הוא בארמית אםמאמן*, נמנע אתםנע, יאמד.יתאמר, יאסף
 יתבנש, ובעל לשון המשנה ירכיב שני הסימנים האלה, וישתמש ע״פ הרוב
 בסיק נתפעל תתת בנין נפעל בעברי, כמן גתפצעו האגוזים / נוזפךךה

 החבילה, תהת נפצעו נ?ךדה •
 סימן מקור הקל בארמית הוא מ״ם נוספת לפני פ״אהפעל, בן בשלמים
 כן בנחים, כמו מעבר מכנש מתב, ובתסרי פ״א נו׳ץ ונהי פ״א ירד יאמר הארמי
 עדימ בהוספת לט״ד בכל״ם לפני המקור, למטר למפק למידת למיתב מן נ ט ר
. וכאשר תשמיט ר״מי׳ם הנוספת מלפני אותיות השרש ב ת ת י ר ק י פ  נ
 במקור, זתשוה אותן בזה אל לשון עבר אשר לא תטיל ט״ם נוספת במקור

 *) ףמ$א נם WD אממ נפפר קהלמ, ומי יחון חוץ ממני (קה;0 גי). דמ5או עול נשפי 0ה, הלגה
 «*אצ צא גכפנ נ5תו0 לשון אלמי נמרגומ אינקליס . כי לפעמים ינחל סוא 3מלופ (מון ההגאים כנמלס חזר ודומיו,



 דרכי המשנה וכלותיה
ץ חיים להגאון מהודר יעקב חאגין זצ״ל  מספר ̂;

 טמאים ושאר כל המשקים טהורים ועיין מד. שכתבתי שם בס״ד ומוהד״י קארו הביא ב«ס
 הרמב״ן כפרק קטא רקדושץ דניחא לדחוקי מהניתץ ולאוקמה כיחידאה מלומר תנא
 ושייר כדאשבחן בפ״ק דב״ק ופ״ק דכחובוח אי משוס חצי נופי לאו שיורא הוא הא
 מגי ר' יוסי הגלילי היא וכן כתב הרשב׳׳א בם׳׳ק דב״ק וכתב בם״ב לשון למודים שער

 . , ג׳ דמה ששייר במתני' תני בברייתא:
ל ף, אורחיה דתגא נקיט ברישא מילתא רפשיטא והדר הוסיף עלה מילתא דרבותא ל  כ
 ור״ל לא זו בלבד אלא אף זו ולפעמים תני איפכא מילתא דרבוחא ברישא
 והדר סוםיף עלה מילתא דפשיטא ור״ל זו ואין צ״ל זו בפרק חלון שבין שתי חצתה
 דובו למעלה מעשרה ומקצתו בתיר עשרה וכו׳. וזה התירוץ דזו ואין צריך לומו־ זו
 אינו מתרץ אלא מדוחק גדול . ובקידושין מדקדק פרק האיש מקדש בו ובשלוחו השתא
, וכתבו בתוספות דבשתי תיבות לא ו  בשלוחו מקדש בו מבעיא ולא קאמר לא זו אף ז
. וכתב בעל כ״ג בשם רשב״מ פרק חזקת דבל מקום שאוסר וכן ו  שייך לוסר לא זו אף ז
 כאילו אמר לא זו אף זו דקאמר מתניתין וכן האשה הנושאת ונותנת ופריך בגמרא מאי
. וה״ע כתב דאף על גב  וכן דאי משום ששניהם שוים ליתני והאשה הנושאת מאי וכן
 דאמרינן דאורחיה למיתני לא זו אף זו. היכא דאשכח מעטא מדקדק, וכתב ש״י בשם
 תוספות שאין לומר זו אף זו כשהאחד בכלל חברו נדאיחא בפרק מפנין ארבע וחמש
 קופות ופריך חמש מפנין ארבע מבעיא ומשני ארבע וחמש בדאמרי אינשי ולא משני
 לא זו אף זו ובפרק במה אשה האריכו. עוד כתב בשם גאון שאין דרך שיהיו ב׳
ו. ובכריתות יהיב טעמא לזו אף זו  בבות לא זו אף זו ובשניות זו ואין צריך לומד ז
 דתנא שמע לשון ראשון וכתבו ושוב שמע מפי י!נא אחר חדוש גדול יותר סזה ונראה
 בעיניו וכחבו. זזה ע״ד שאומרים בגמרא משנה ראשונה ,לא זזה ממקומה שהיתה

 הגרסא שגורה בפי התלמידים ולא היה אפשר לעקרה מפיהם :
ל ן כל היכא דאיכא בין זה ובין זה או אחד זה ואחד זה אין לדקדק למה לי סיפא ל  כ
 מרישא שמעינן לה ראורחיה דחנא בבל דובחא דקתני בין זה ובין זה
 בתוספות בפרק כיצד צולין גבי אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח .
 וה״ע מצא בריש מ״ק דקתני בין בין ומדקדק הגמרא ושמא כיון שיש לו טעם מדקדק •
 ובתום׳ פ״ב דכתובות דף כ״ר אחד חדשות ואהר ישנות הביא ספי' רש״י דדרך התנא
 להזכיר הפשוט קודם ואור״י דהיכא דקאי אפלוגתא או אקרא מזכיר הפשוט קודם ור״ל
 אח' זו שהיא פשוטה בפסוק או שאתה מודה לי ואחת זו דין אחד אבל היכא דלא קאי
 אמידי אץ להקפיד איזו ישנה הרילה, וכשאוסר לא זה ולא זה הוי כמו אחר זה

, ואחד זה : . 
ל ז פעמים חני היפא לגלויי רישא כלוי לפי על מה שיש לטעות ברישא ואע׳׳ג ל  כ
 דהיא גופא לא צריכא ני הא רקידושין פ״ק התקדשי לי במנה זה ומי ואומר
 החם אי ס״ר רישא כמנה סתם השתא במנה סחס לא הוו קדושין במנה זה מבעיא
 ודחינן תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא במנה זה אבל במנה סתם הוו קדושין

 , , הנא סיפא מנה זה מכלל דרישא מנה םתם:
ל ה פעמים תני והדר מפרש כלומר אומר שני דברים והאחד פירוש הראשון נריע ל  כ
 קמא השוד והבור והשבעה וההבער ואיכא מייד בגמרא מאי מבעה הבער ותני
 והדר מפרש וכן נריש סכה,־ רץ דיני ממונות בשלשה גזלות וחבלות בשלשה ואיכא

 למ״ד מה הן קתני מה הן דיני ממונות גזלות וחבלות :
ל ט דרך התנא למיתני דבר והפכו יאע״ג דסיפא אתיא לה מדיוקא דרישא בפדק ל  כ
 כיצד מעברין אלו שמעברין הגשר והקבר שיש בהם בית דירה ואלו «אין

 מעברין הגשר והקבר שאין בה= בית דירה אלאדתני דבר והפכו ;
ל י דרך המשנה והברייתא דתני כמה מ־לי כהרי הדדי באגב כלומר אגב דתני ל  כ
 הני תני נמי הגי משום דרמיין ואע״ג דאין כאן מקומו בפרק קמא דשבועוח
 תני שבועות שתים שה: ארבע ידיעות הטומאה מראות נגעים יציאות השבת ומפרש
 בגמרא דאגב דתני שבועות וידיעות דכתיבי נכי הדדי תנא נמי כולהו ודבוותייהו
 אין מספר. וכתב ש״י דספנ׳ שלשה רבדים יחבר התנא הדברים באגב. האחר מפני
 שהם שרם בגזרה כמו בריש ביצהדתני שלשה דינים מקולי בית שמאי ומחומרי בית
 הלל. השני מפני ששוים בלשון. השלישי משום אשגרת לישן ועיין במשנה ב פרק ג
 דברכות. ואפשר לצרף לזה דלפעמיס תני דברים באגב לחבר אותם להלכה פסוקה
 לומר כשם שהלכה כמשנה זו כן ההלבה כזו והיינו דאמרינן מדתני לה גבי הלכתא
 פסיקתא בפרק קסא דע״ז דף ז' סירש״י דתני בל הסשנה ירו על התחתונה גבי כל
 החוזר בו בהשוכר את הפועלים דלא הוה שייך לסתנייה התם כהשוכר דהא לא איירי
 בההוא פירקא בשינוי אלא בחזרת ומדתגיא החם שמע סיגה הלכהא קא פסיק ואזיל
 עכ״ל. ובתוספות פירוש אחר שם ולא גריס גבי אלא משום דקתני לה כי הלכתא
 פסיקתא דקתני כל המשנה הוא לשון הלכה פסוקה. זימנץ תני במתגי' מילתא דלא
 צריכא ואסרי' כרי נםבא כלומר בחגם ושטפא בעלמא אגב ריהטא ועיין במשנה ב'
 פ״ג דברכות ובפי החולץ גבי אשתו שמתח מותר באחותה אמר רב יוסף כאן שנה רב•

 , , משנה שאינה צריכה :
ל יא אורחיה דתנא למיחני םיפא דומיא דרישא ואע״ג דהוה מצי למיתני חדח»א ל  כ
 טפי אפילו הכי איירי דתנא רישא הבי תנא נמי סיפא הכי בפרק אלו דברים
 היה מהלך חוץ לכרך וראה אור אם דובה עובדי כוכבים אינו מברך ואם רובה ישראל
 מירך והוא הדין דאפילו מחצה על מחצה נמי מברך והא דתני רוב ישראל איידי דחנא
 רישא רוב עוברי כוכבים ועי סיפא רוב ישראל. ואיתא בם' בל התדיר דף צ״א בשלמא
 סיפא תנא משום רישא אלא רישא משוס סיפא מי תנא. ומשני אין אמרי בסעדבא
 דתני רישא משום כיםא. ובתום׳ ברפ״ק דכחובות כתבו דמשפ איידי אץ לשנות טעות

 ״ אלא םילתא דלא צריכא אבי לא סילתא שאינה אמת:
כ כתבו בהוספות ראורחיד. רהנא לאשסעינן בקיצור אף למה שמפורש בשקוס ל י ל 5 

 אחר

ל האי אין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאמר בהם חוץ בריש פרק בכל ל כ  ה
 מערבי! מימרא דרבי יוחנן ופירש״י בל היכא דתנן כלל לא אמדינן דווקא
 הוא ראיכא כלל דלא דק במילתיה ואיכא מילי רליתנהו בההוא כלל. ואפילו מקום
 שנאמר בהם חוץ מדבר פלוני דאיכא למימר מדאפקיה להאי ודאי דק בכלליה אפילו
 הכי לא ילפינן מיניה דדילמא שייר ולא אפיק בל מאי דבעי עכ׳׳ל רש״י ז׳׳ל. ומייתי
 רבי יוחנן דאייה מהא רחנן בפ״ק רקדושין כל מצות עשה שהזמן גרמא אנשים חביבים
 ונשים פטורות וכללא הוא הרי מצה והקהל דמצוח עשה שהזמן גרמא ונשים חייבות
 אלא אר״י אין למדין מן הכללות וכו׳ וכתב מוהר׳׳י קארי בב״ג שלו בשם הר״ן פרק
 שבועת הדיינים דהיינו בדברי התנאים אבל בדברי האמוראים הוא דווקא, וכתבו
 בתוספות ר״פ במה מדליקין גבי אין מדליקין לא בלכש ומוקי בגמרא בשוכא דארזא
 בעמרניתא דאית ביה וא״ת הא מסיפא שמעינן ליה כל היוצא מן העץ אין מדליקי( בו

 , »לא פשתן ויש לומר שאין למדין מן הכללות אפילו במקום שנאסר בהן חוץ:
ל ב כתב הר״ש כל היכא דתני הבל לדרשה בלומר לאחויי דבר שלא היה במשמע ל  כ
 ובולהו מייתי להו בשמעתא קמייתא דערבין כגון הבל שוחטין לאחויי מומר
 אובל נבלות לתיאבון ואחרים הדבר״ אבל מלת כל זימנין דדדיש מיניה וזמנין דלא דריש
 וסיים דבריו דלעולם מלח כל לא דרשי' לרבוייא ואותם שמדקדק בהם לאו מלישנא
 ומשמעותא דכל דריש אלא מיחור המשנה בגון בפרק קמא דפסחים כל מקום שאין
 סכניסין בוהמץ אין צריך בדיקה דדרשינן מיניה לאתויי חורי הבית העליונים וכוי לפי

i שכל אותו הדבור מיותר ולא מתיבת כל דריש 
ל ג אורחיה דתנא לפרושי זימנין ממאי דסליק וזימנין ממאי דפתח כמו בריש ל  כ
 בכורים יש מביאים ולא קורין ויש שאינן מכיאין ומפרש בסאי דםליק ר״ל
 בחלוקה שסיים ממנה מתחיל לפרש ובר״פ יש נוחלין ומנחילין נוחלין ולא מנחילין וכוי
 אלו נוהלין ומנחילין היינו ממאי דפתח. וטעמא דאין החנא מדקדק להשוות לשונו בכל
 המקומות אומד שם הר״ן בחדושיו בדי להשמיענו דליכא קסידא במלתא וכל תנא דתני
 כמו שרוצה שפיר רמי וליכא בהא מלתא משום ותבחר לשון ערומים והאי טעמא נמי
 סליק שפיר בכל מאי דאמרינן דאודחיה בהבי ובהכי כגון זימנין דתני הענין ברישא
 והדר תני המנץ כמו האשה נקנית בשלש דרכים וזימנין דתני המנין ברישא כמו שבעת
. והייתי סבור לומד כי להיות ן  ימים קודם יום הכיפורים ובתוס׳ דריש ע״ז כתבו כמו כ
 שרבי חיה שונה המשניות מפי החכמים שהיו מעירים עליהם כלשונם ממש בלא שינוי
 לכך לפעמים שונה המנץ קודם או להיפוך כפי לשון התנא שהביאו לו ומר אמר ליה
 כהאי לישנא ומד אייל כהאי לישנא ובי היכי דחנא ג״כ בריש קמא וכשהזיק חב וטי
 ואמדינן דהאי תנא ירושלמי ולא שהיה תנא אהד שפעם הזכיר בלשון זה ופעם שינה
 את לשונו . איתא'בריש שבועות שתים שהם ארבעה יריעות הטומאה וכזי יציאות
 השבת שתים וכוי מראות נגעים וכו׳ ותנא מפרש ידיעות הטומאה ברישא וקמתסה
 גמרא פתח בשבועות ומפרש ידיעות הטומאה ומשמע שם בתוספות שאין לומר פתח
 במאי דסליק מיניה אלא כשמפרש תחלה התלוקה שבה סיים דאז שייך לומר שמפני
 שהיה עסוק בה פירשה תחלה אבל כשאחד אותה חלוקה הזכיר חלוקה אהרת לא

 ״ שייך האי טעמא :
ל ף דרך המשנה והברייתא רתגי מילי מובא ושייר דתנא לאו כדוכלא דליחשוב ל  כ
 וליזיל והיינו דאמרינן בכל דוכחא תנא ושייר, ודוקא טפי מהד אבל חד
 לא משייר כלום ומאי דקתני דוקא קחני וכרפריך בכל מקום דאומר חנא ושייר חדא
 סילתא מאי שייר דחאי שייר והטעם דכיון דטרח הנא למתני כולהו מילי לא הוה
 משייר חדא ומדשייר ש״ס דלא ס״ל. והיבא דקהבי מניינא או אלו מוכח בבמה דוכתין
 דלא אמרינן הנא ושייר בפ״ק דקיושין וכ״ת תנא ושייר והא אלו קתני. ומיהו איכא
 דוכתי שאומר תנא ושייר אע״ג דקתני אלו בסוטה פ' אלו נאמרים בכל לשון שייר
 ׳•בועת הדיינין ושבועת ביטוי וכן בכמה דוכתי והתוס׳ העלו שצריך לחלק דכל היכא
 דתני עניינים רבים אסרינן תנא ושייר אע״ג דקתני אלו כגון ההיא דסוטה אבל בי לא

 תני עניינים רבים וקחני אלו לא אמרינן תנא ושייר ;
 וכן גבי סניינא יש מקומות דתני ושייר בם' ההולץ תני ר' חייא ודי שניות להם
 מדברי סופרים ומסיק החם בגמ' דתני ושייר ועיין פרק קמא דקדושין. וכל היכא
 דקתני אין כ־ן זה לזה אלא גך וכך לא שייך ל״־מר תנא ושייר דודאי דוקא קחני
 כדמוכח בפ״ב דקמא יכריש מרובה ואם חמעא מקום דשייר ן־ריך לתת טעם לדבר כי
 ההיא דמגילה אי; בין נדרים לנדבות אלא שהנדרים חייבים באהריותם וכוי ולאו רוקא
 דאחרים נמי איכא בין נדר לנדבה כדאיתא במנתות ס׳ רתודהוהאי דקהני אי; בין אגב
 גררא רשאד אין בין קתני לה תוספות פרק מרובה עכ״ל ה״ע . ובתום' דסנילה דף ח'
 כתבו דאף דקתני אץ בין שייך למימר הנא ושייר היכא דשייר תרתי אבל בשביל חדא
 לאו שטרא הוא ובפרק מקום שנהנו דף נ״ד אין בין ט׳ באב ליום הכיפורים אלא שזה
 ספקו אסור ופרכינן הא לכל מילי שוי ן והתניא וכוי א״ר'פפא תנא קולי קולי קתני ור״ל

 אין בין יזה לזה לענין קולא אבל בחומרי דחמיר זה מזה לא איירי הכא :
^ בספר כריתות לשון למודים כוף שער ב' משמע מדבריו דכי לא חני מנץ אז * V f t 
 לא דייק מאי שייר דהאי שייר ושייר אפילו הדאאם לא היכא דדייל! בלישניה
 כגון הא דקתני בבבא קמא דף ט' י׳ הומר בב״־ר מבשור וכן גבי מה בץ תם למועד וכל
 כיוצא בזה משמע דדייק בלישניה והיכא דהני מניינא שייר תרתי כן כתבתי בשם
 דש״י. וכתב ואין להקשות מהא דפריך בריש בבא קמא דף ה׳ מסמא מדמע מנפך
 דממונא הוא ליתני ודא איכא שלשה מירי וליכא למיפרך מא־ שייר דהאי שייר דיש
y דרבי חייא בא לאוכופי על רבי הושיניא ועל מר־ניתין משמע שהוסיף כל מה שיש v h 
 להוסיף בלאשיור. וכתב עוד הר״ש זהינא דתני מניינא אינא למ״ד דלאנחיחלשיורא
 פי׳׳א דתרומות גבי ושאר כל מי פירות של תרומה רבי אליעזר מטמא משום משקה
ר ימשע לא מנו חכמים מבעד. משקים כמוגי פטמים אלא אמרו שבעה משקים "* 
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* ק ר' יוסי ופרש- מ  שמאי ומתומרי בית הלל ופריך בגמרא ד׳׳י היינו תייק ומשנ סאן ת
. ובפי המפלת דף ל׳ אסחני' ו מ  שהתנא שכח ולא הזכיר שטו בתחלת וחזר והזכיר ש
 דהמפלת יום ארבעים ואחד חשב לזכר ולנקבה ור׳ ישמעאל אומר שבריאת הזכר
 לארבעים ואחד והנקבה לשמונים ואחד וחכמים אומרים אהד בריאת הזכר ואחד בריאת
 הנקבה זה וזה לארבעים ואחד חכמים היינו ת״ק ומשני דאצטריך למיהדד ולטית*
 וחכ״א דלא תימא מסתבר טעמיח דרבי ישמעאל וסתמא דלעיל סתמא דיחיד קט״ל •
א מוקשה מחברו ושתיק וקא מהדר בברייתא או במתני' אחרת נ ל fCD פעמים ת ל  כ
א נ  ולא תש תנא להזכיר באן מאי דאהרר ליה בפי אלו עוברין דשתיק ת
. מצינו וחכמים אומרים דלא קאי אכל מאי תי  בתדא מכילתא ומיהדר במכילתא אחרי
ב שור הנסקל משלם ובו' נ  דאייתי ברישא בם׳ אלו נערות גנב וטבח בשבת או לע״ז ג
 דד״מ וחכמים פוטרין ואומרים בגמרא כי קא פטרי רבנן אשארא סי׳ ע״ז ושור הנסקל .
, השואל בענין חמשכיד ביח לתברו פ  ולפעמים דלא קאי אסיפא אע״ג דמיירי בסיפא ב

 ״ על השוכר לעשות לו מזוזה :
א במשנה בשעורא בדברי מועט בריש ב״ב במשנה מקוש נ ל ין פעמים לא דייק ת ל  כ
 שנהגו לעשות כפיסים לבנים וכו׳ אומרים בגט' כיון דלא הוי טפח לא חשיב .
 וכן בעגין התלוי בחשבון לא דייק כשהיה הטעו׳ לחומרא בפ״ק דסוכד. סוכה העשויה

, ככבשן קאמר התם דלתומרא לא דק ודכוותייהו טובא : . 
ל יח כל היכא דתני מניינא לררשא כמו אבות מלאכות ארבעים חסר אתת דייק ל  כ
ת ח  בגמרא למה לי דהו״ל לתנא לטיתניגהו ואנא ידענא דארבעים חסר א

:  כינהו וכן כה״ג
ה מקומות מצינו משניות שנויות בלשון יחיד ואין חולק עליהם בפ״ב דפאה מ כ  ב
 ופ״ו דדמאי ובפ״ב דפסחים ובפ״ג רביצה רבשג״א לא כל הב־ברין שרן

 , ובכמה דוכתי :
ל יט כששונה'במשנה איזה פרטים שדינם שוה ואומר הדין בכל א' ואי מקשה ל  כ
ה דסוטה כתבו בתוס׳ דהיכא דהש חלוקץ  וליערבינהו וליתנינהו ובספ'ז
 בטעמם לא פריך ליערבינהו והביא בכ״ג בשם תום' פ׳ הגוזל עצים דלאו בכל דוכי/א
 סדכינן הכי בפ׳ גיד הנשה גבי ביצים טמאים ששלקן עם בציס טהורות וכו׳ לא סריך
 אסורות אסורות למה לי ובפ״ק דםנהדרין דתנן דיני ממונות בגי גזלות וחבלות בשלשה

 ולמ״ד מה הן קתני לא תייש דתני בשלשה בשלשת ;
ל כ בדיש כתובות בתולה נשאת כתבו בתוספות הא דלא תני הבתולה ברתני ל  כ
 האשה נקנית היבמה נקנית משום דהתם אקרא קאי כי יקח איש אשה
 ולכך מתני בה״א היריעה האשה הכתובה בתורה וכן היבמה אבל הבא לא קאי אקרא.
 והא דלא תני בפ״ק דקידושין העבד העברי אע״ג דכתוב בקרא כי תקנה עבד עברי
 משום דאם כן הול״ל העבד העברי שאינו דבוק ואין דרך המשנה לדבר כן מיהו גבי
 איש ואשת רגילין בכל מקום לשנות בה״א אע״ג דלא קאי אקרא בטן האשה שהלכה

 האיש מריר את בנו בנזיר עכ״ל :
א בההיא דפ״ב דסנהדרין ר׳ יהודה אומו־ אינו יוצא סן המקדש משוס ל כ ל  כ
 שנאמר ומן המקדש לא יצא כתבו תלמידי הרשב״א שיש הפרש בין
 כשאומר שנאמר ובין כשאומר משום שנאמר רמלת שנאמר היא ראיה גמורה טן

 הפסוק ומשום שנאמר היא אסמכתא :
£ לולב הגזול והיבש פשול דייקינן קא פסיק ותני לא שנא ביו״ט ראשון ל״ש * " Q 
 ביויט שני וכתבו בתוספות משמע רדייק מדקתני סתם ולא מפליג ותימה הא
, ותירץ וי״ל וכוי א* ר ש י כ  תנן לקמן סתם ניקב וחסר כל שהוא פסול אע״ג דביו״טשנ
 נמי ברישא רמשנה שייך לדקדק מדקתגי סתם ולא מפליג אבל כולהו אחרינא איירי

: ק ל ח  דלא מפליג ברישא לא מפליג בסיפא ושונה דבריו סתם אעי׳פ שיש ל
 בפיק דחרומות משנה ו' חנן חמשה לא יתרומו ואם תרמו תרוטחן תרומה האלם
 והשבור והערום וחםומא ובעל קרי לא יתרומו ואס תר6ו תרומתן תרומה וכתב
 חרמב״ם וטח שכופל שלא יתרומו חזוק לדבריו שלא יתרום אחד מהם לכתהלה במום
ה ויתרום לכתהלה ומפני זה כפל ז  פנים ולא יחשבו שכיון שתרומתן תרומה יקל נ
 דבריו לחזק הענין שלא יתרום לכתחלה בשום פנים עכ״ל וקשה דלענץ קדשים אמרען
 דשנה עליו לעכב אפילו בדיעבד אבל בלכתחלה מה צריך לשנות דכיון ראומר לא

 יתרומו חיכי תיסק אדעתין דיקל לכתחלה וצל״ע ג
ב אמרי׳ בכמה דוכתי לשון תורה לחוד ולשון חכמים לחוד ובשני מכלאים ל כ ל  כ
 אומרים במשנה יופך במקום יהפך וכתב הרמב״ס שהם היו בקיאים בלשון
 הקדש אפשר שהיה אצלם זה הלשון שהיו אומרים יפך והפך ועניינם אתר כמו ילך הלך
. וכן סן תרי־מה אומר תרם ושרשו בתורת רום שהרי נאמר והריס משנו ובריש ל י כ  ע
 תרומות כתב רמב״ם ג״כ שעקר כל לשון מן הלשונות הוא חוזר למה שמדברים בו
 בעלי אותו הלשון ומה שנשמע מהם ואלו בעלי המשנה בלי ספק עבריים היו במקומם
, ומצאתי שאומר במשנה הל׳ עצמו שבא בתורה ומשמיענו ל ״ כ  ר״ל בארץ הצבי ע
 יותר תדוש ממה שהיינו לומדין מן הפסוק בר״פ כסוי הדש ונוהג בתיה ובעוף והקשו
 בתום׳ למה לי שיאמר ונוהג בתיה ובעוף זיל קרי בי רב הוא איש בי יצוד ציד חיה
 או עוף וגו׳ ותירץ דאילו מקרא הוה אשינא בהמה בכלל חיה לכך הודיענו במשנה
 דחיה דוקא הרי שאומר במשנה ל׳ הפסוק בעצמו וסשטענו הדוש שלא היו לומרין
ן חנ ת שסמכתי לספר בריתות הא י ט נ . ובן פירשתי בשפר תהלת. ח ק ו  אותו מן תפס
ח וגוי שהוא מקרא מלא מ ש  בפ״ח דאבות שמואל הקטן אומר בנפול אויבך אל ת
 במשלי אלא שהיינו אומרים שהוא משל לאיזה דבר דספר משלי רובו משלים כמו

: ן ה לכך שנה שמואל הקטן פסוקים אלו ללמדנו דדברים ככתב נ ת  חכמות בחוץ ת
ת שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר ל בפרק היה קורא הקורא א ל  כ
 לא יצא ובגמרא בעי למימד דחנא קמא רבי יהודה ולדיריה לכתחלה נמי
 יצא והאי דקתני הקורא להודיעך כחו דרבי יוסי פירוש כחו וחדושו דאפילו בדיעבד
. והקשו בתוס' ואם תאמר לישמעינן כת דרבי יהודה פירוש דמתיר צא  אומר שלא י
 אפילו לכתחלה וליתני הכי קורא ארס את שמע אע״ם שלא ישמיע לאזניו ורבי יוסי
ה חיה משמיענו כחו של מתיר דכחא דתיתירא עדיף עב״ל« והאי להודיעך בז  אוסר י

. וכתב ה״ע ואין להקפיד בכך הואיל ולא קתני בבא יתירא ת ו כ ר  אחד ועיץ בייש ב
א לשנות נ ת  בשביל p־ ואין אדיבות לשון וכי כתבו בתום' ס״פ התולץ דאורתית י

 ״ בקיצור אף למה שמפורש בפסוק ועיין ם״ש כלל כ״ו !
ל פעמים במשנה או בברייתא קשיא דייק*! דרישא לדיוקא דםיפא ומשיב ל  כ
 ואוסר נעשה ולא קשיא מידי כלומר התנא הכי קאמר דיוק של הרישא
 נעשה כמו הסיפא עצמה ודינו כמוה ותו ליכא למירק מירי שהסיפא לאו לדיוקא קחני
 לה אלא לדומיא והוי כמו חסודי מחסרא ולאו דוקא חסורי מהסרא שמגיה המשנה אלא
 י״ל דתנא ה״ק כי הא דפרק קמא דקידושין נתן לה כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי
 אינה סקודשת וכוי ודייק התם דםיפא דהך ברייתא סתרה לרישא דטעמא דנתן הוא
אמי הוא הא נתן הוא ואמרח היא לא הוו קידושין אימא סיפא נתנה היא ואמרה היא  ו
 אינה מקודשת הא נתן הוא ואמרה היא הוי קדושין. ה״ק נתן הוא ואמר הוא מקודשת
 ואם נתן הוא ואמרה היא נעשה כמי שנתנה היא ואמדה היא ואינה מקודשת ודכוותייהו

 כי״ט בפרק אין צדין :
 לראוי שתדע דלא שייך נעשה אלא כשרישא וסיפא בחד טעמא בי הך דקידושין
 דנחן הוא ואמרה היא דחוי. טעמא דסיפא ורישא משוס דכתיב כי יקח איש
. אבל היכא דלאו חד טעמא הוא לא שייך  אשה ולא שתקח היא את עצמה וכן כה״ג
 לומר נעשה כדמוכח בפ״ק דחולין רמייתי הא דתנן הכופה קערה על הכותל בשביל
ת הזרעים  שתודח הקערה הרי זה בכי יוחן פירוש חשובי[ הש הנך גשמים להכשיר א
. ואם בשביל שלא ילקה על הכותל אינו בכי ה ר ע ק  דהא ניחא ליה בנפילתן לחדחת ה
 ״וחן פי' דהא לא ניחא ליה בהנך גשמים ופריך הא גופא קשיא א:־.רד. בשביל שתודח
 הקערה ה״ז בכי יוחן וכו׳ ולא משני נעשה משום רהכא לא הוי מחד טעמא הדיוק
 והסיפא רזה משום דלא ניחא וזה משום דהוי מחובר הכי איתא בםפ׳ כריתות לשון

 למודים שער ג׳ :
א וסיפא פלוני אליבא דתנא אחר נ  תימני! אומר רישא פלוני פירוש אליבא דהאי ת
ש י  או תברא מי ששנה זו לא שנה זו כי חך דחולין ודכוותה ביבמות פרק ח
ת לומר שבורה מחלוקת לשני ריעות ומי ששנה צ . ופירוש תברא ר ן  ובכמה דוכתי
, ובפרק הפרה דף מ״ת דפרבינן  רישא לא שנה סיפא ומי ששנה סיפא לא שנא רישא
 מדיוקא דרישא אדיוקא דסיפא וכתבו בתום׳ הבא לא סשני נעשה כדמשני ב:רק קמא
 דקדושין משום דהכא איח ליח שנוייא אחרינא דקאמר תברא אבל התם ליכא למימר
 תברא דליבא פלוגתא במלתא עכ״ל. משמע דהיכא ראיכא תנאי דפליגי בהדיא אז
 מתרץ תברא ואע״ג דמצי לתרוצי נעשה דכיון דאיבא תנאי רפליגי מובתא מילתא .
 וכתבו בת!נפות פרק רבי עקיבא רף פ״ז דלא קפיד לאוקומי כתנאי אלא כתרי בבי
. ובס״כ ד י פ  דססוכוח זו לזו אבל ההוא די-יש פירקין המרוחקת מההיא דפולטת לא ק
 לשון למודים ש״ג םימן א׳ מייתי מפרק המפקיד דף ט״א במתי-יחץ רחביה מקשה מסיפא
 לרישא וניחא ליה לרבי יוחנן לאקוטיה בתרי תנאי וסיפא ורישא בחד טעמא מלאוק מיה
א ובחרי טעמי גבי מאן דםוקי הכיח אליבא דחד תנא מובילנא מא:י בתריה  בחד הנ
א ותרי טעמי כלומד דסיפא מיידי בענין נ  לבי מסוחא ואיכא אמוראי דם. קמי בחד ת
 אחר דלא מיידי ברישא ועושה איקמתא ואומר בסיפא הכא במאי עסקינן שהיווה במקום
. ובפ׳׳ק דשבועות בעי מני מקני׳ לא ל א ע ט ש י י ב  שאינו מקומה וכראיתא התם וכולה ר
 רבי ישמעאל ולא ר״ע אי דבי ישמעאל קשיא שבועות אי ר״ע קשיא ידיעות ואסיק
 רבי היא וגסיב לה אליבא דתנאי בשבועות נסיב לד. אליבא דרי־יע בידיעות נסיב לה

 אליבא דרבי ישמעאל ובן בפרק אלו נערות ובכמה דוכתין :
כיסתם הבא הכי הי ות וא־תא בריש שבועות רבי ם םתם רבי משניות סות- י מ 5 ? ע  ל
 והכא דכי ומתרץ דבי מעיקרא סבר כפלוני וסתמה והדר סבירא ליה בפלוני
 וסתמה ומשנה ראשונה לא זזה ממקומה שאע״פ שחזר בו רבי מקשייתא מאתר שפשטה
 ברוב התלמידים לא היה יכולת לשכחה מפיהס ולבטלה מבית המדרש והניח את שתיחם
 והאחרונה עיקר אחר שהזר בו רבי מן הראשונה . מיהו יש מקומות שהיה שונה רבי
 המשנה להיפך משה ששנה הראשונה בריש פרק הזהב בילדותו שנה הכסף קונה את
וסחת הירושלמי שרבי שמעון לא רצה לחזור ובזקנותו שנה להיפך כגרסת  הזחב זכך נ
 הבבלי הזהב קונה את חכסף ובפי רבי ישמעאל בע״ז דף נ״ב מתני לרבי שמעון בדיה
 עובד כוכבים מבטל ע״ו שלו ושל חברו אמרו לו רבי שניתה לנו בילדותך עובד כוכבים

 מבטל ע״ז שלו ושל ישראל:
ל יך כתב ש״י ששבעה מיני קדימות הן האחת קדימת התורה וכדאיתא בריש ל  כ
 נדרים כי פתח בדאורי׳ פתח ממקדים לשנות מה שמבואר בתורה ואתר כך
 כשחוזר לפרש מפרש מאי דאתי מדרשא וכדאמרי׳ ברימ יבמות בתו הואיל ואתיא
. הרביעית קדימת ב ו . השלישית קדימת החי ת י נ מ  מדרשא חעיבא ליה . השנית קדימה ז
. הששיח קדימת מצוי לבלתי ת ר כ ו . החמישית קרימח מוכרח לבלתי מ  הכלל לפרטי

. ואפשר לצרף לזה הא דאטרינן כ ״ . השביעית קדימת הפשוט לבלחי פשוט ע י  מצו
t איידי דזוטרן מילייהו אקדמיה 

ל ט!* כל היכא דאיבא מחלוקת הנאים ולא מסיים בהדיא במשנה במאי פליגי ל  כ
 מסתמא תנא בתרא מהמיר טפי כדאמרינן בהמוכד תנא בחרא לטפרי הומרא
 קאתי . ויש לחלק דדוקא שני חנאים ואין תנא אחד מפסיק ביניהם אבל שלשה לא
 מםיימא מילתא אי תנא בחרא לטפויי על תנא קמא קאתי או על האמצעי דסשיך ליה
 כדמוכח בפרק במה מדליקין וחכמים אומרים אחד מבושל ואחר שאינו מבושל אין
 מדליקי; בו ומקשינן בגמרא חכמים היינו תנא קמא ראש ר החם לא באליה ולא גחלב
 וסשני איכא בינייהו דרב ברונא אמר רב חלב מהותך נותן בו שמן כל שהוא ולא
 מםיימי פירוש אינו ניכר טי האוסר ומי המתיר ואמאי לימא רבנן בתראי הם האוסרים
 אלא ודאי משום דהתם שלשה תנאים ויש לומר דחנא בתרא לא אתא לטפויי אתנא
 קמא אלא אנחום המרי דאמר מדליקין בהלב מבושל אפי׳ בעיניה ואתו רבנן לאסור מבושל
 בעינית אך בנתינת שמן לתוכו מותר וכררב ברונא אבל חנא קמא לעולם אימא לך דאפר
 אפיי בנתינת שמן דלא ברב ברונא והואיל ואיכ' למימר הכי ואיכ' למימר הכי לא מסיימי
. ואיכא בפרק בל הבשר העוף עולה עם הגבינה על השלח! כתי ק מוכח בבמה דו  ו
 יאינו נאכל כדברי ב״ש וכ״ה אומרים לא עולה ולא נאכל אמר ר׳ יוסי זו מקולי בית



 דרכי המשגה וכללותיה טו
 וגבי הא דתנן נמצא כשר בעגלה פסול בפרח וגבי נמצא במר בתורי! באותו פרק עצמו
 לא מדקדק ונראה דכל היכא דאיכא למידרש דייקיבן ־אי ליכא למדרש לא דייק דאורחיח
 דמשנה בכל דבר שיש בה שני הפכים לומד נמצא כרי שלא נשכח אחד מן ההפכים
 עכ״ל . והתוספות יהיב-טעמא אמאי מדקדק כאן ולא בטקוס אחו־. והביא בכ״ג בשש
 הרשב״א רזימגין בעי בגמרא מאישנאודמנין לא דייק.גם בדיעבד אין לכתחלהלאלאו

כ •  בכל רוכתא דייק דגמרא מתזדת אהד הטעמים כשיודעת למצוא טעם ע״
 זד, הכלל לאו בכל דוכתא אמדינן דאתי לרבויי כמו בפי אלו טרפות זה הכלל לאתויי
 בסג״ר ושב שמעחתא דזיטנין קתני זה הכלל לסימנא בעלמא נקוט האי כללא בידך
 בפרק הקורא עומד דף ל״ב זה חכלל בל יום שיש בו מוסף ואינו יום טוב קורין ארבעה.
 ואיחא בגמרא דיהיב תנא סימגא שלא תסעח דיום טוב וחולו של מועד בי הדדי גינהו
 ובפרק כיסוי הדס ג״ב בתוספות כלל ארשב״ג כל שמגדל צמחים מכםץ בו דיהיב
 סימנא . כתב מוהר״י קארו בכ״ג דהא דאמרי' כל חשעורין שאמרו חכמים להתמיד היינו
 במשנה ובברייתא ולא במימרא עכ״ל ונראה משום דקייל בעירובין דשיעורין מחיצין

 חציצין הלכה למ״מ לפיכך אמרינן בשעודין להחמיר :
 בפרק יש מותרות כתבו בתום' שדרך התנא לאתר שפירש הלבות המסכתא חוזר ושונה
 אותם בלשון קצרה כדי שיהיו מסודרים בירך ושמורים בפה ובלב, בפרק מי
 שמת דף קמ״ט ובחום' כתבו דלא מוקמינן כיחידא' אע״ג דהלכתא כוותיה . איתא בפ״ב
 דמציעא מודה רשב״א בכלים הרשים כתב הריין מדקאמר מורה משמע דרבנן פליגי
 עליה כן הביא בשמו בכייג והביא טשס הרשב״א דבשמעתא קמייחא דיבמות אמריי מי

 לא מודה עולא ולא םליג :
ב דיבמות גבי אשת אתו שלא היה בעולמו בעי אי פליג ר״ש אף ארישא  בפי
 ולפעמים אמרינן נטר עד דמסיימי למילתייהו והדר פליג עלייתו ולפעמים פליג

 מיד וזימנין אמרינן דרישא לא שמיע ליה להכי לא פליג עלה:
 מצען דתני אחת מהם ולאו דוקא איזה שיזדמן בפרק האיש מקדש אינה מקודשת
 עד שיהיה באחת מהם שוה פרוטה ומוס• לה באחרונה ובפרק כיצד רש״א

 ביאתה או חליצתה של אחד מהם:
 פעמים דייקינן מדסיס* פלוני רישא לאו •לוני ומחיץ בולה מלוני שפלוני

 אומר וכוי :
 מציגו וא״ו במקום או כגון חלץ ועשה מאמר ביבמות ר״ל חלץ או עשה מאמר וכן
 הוא דרך המקראות כגון מכה אביו ואמו ר׳׳ל או אביו או אמו וכן נמצא שי"(

 במקום ואייו בפ״ק רביצה שאפר כירה מוכן הוא ר״ל ואפר כירה ע״ש{
 כלל היכא דאומר בדברי פלוני כתב הכריתות דקאמר הכי מפגי שאותו רעא לא אמר

 דבר זה בפי' אלא למדוהו מתוך דבריו שאמר במקום אחר:

ם תנינן בלשון וחכמים אומרים והוא דעת יחיד ושנאו רבי בלשון חכמים  לפעמי
 לפסוק הלכה בוותיה בפרק כיסר הדם ובפרק גיד הנשה ראה רבי דבריי

 של ר״ש ושנאם בלשון חכמימ

 בווו רשיוני אמריי אע״ג דאין הלכה כמותו וכתב רשב״ם פ' ע״פ גבי חבורה שהיו
 משובץ וכוי דאע״ג דאמרינן בכל דוכתא כתא דהיתירא עדיף היכא שהאיסור הוי

 . , חרוש כחא דאסורא עדיף .
ד מצינו הרבה פעמים הנאים חולקים ודברי השני הם תשובה לדברי ל כ ל  ב
 הראשון וליה לא סבירא ליה הכי בם' כל הצלמים דף מ״ט גבי אשרה
 תגי וזורעין תחתיה ירקות בימות הגשמים אבל לא בימות החשה רבי יוסי אומר אף
 לא ירקות בימות הגשמים ומסיק בגמרא דר׳ יוסי לדבריהם דרבנן קאסר להו רוצה
 לומד דמה שאמר רכי יוסי אף לא ירקות הוא כמו קושיא לדברי חכמים וה״ק להו
 לדידי זח וזה גורם מותר אבל לדירכו דזה וזה גורס אסור אף לא ירקות בימות

, הגשמים ועיין במשנה ב׳ פייה דפיאה ; , 
ה פעמים שונה במשנה לשון רבים א>׳פ שלא חיה לו לומר אלא בל׳ ל כ ל  כ
 יחיד ומשרש בגמרא דאתי למילף בעלמא ולומר כל נושא שיזדמן בעלמא

 כזה יחיח דינו כך כמו בפ״ג דקדושין מאי בוגרות בוגרות דעלמא ;
 בפיק דעבודה זרה גגי יבא אליםז חתימני וכוי כתבו בתוספות דלפעמים לא קפיד
 לשנות כסדר כמו הגיורת והשבויה והשפחה שנפדו ושנחגיירו ושנשתחררו

 בפ״ג דכתובות :
 כלל. כו כאשר נביא במשנה דבר תדוש מכח יתור אין לתפוש התדוש המרובה
 אלא המועט וז״ל רש״י רפ״ב דגיטין כיון דמתני' משום רבותא אתא ולא
 פירש מאי רבותא אתא לאשמעינן ע״כ אי אחה רשאי לתפוש המרובה רחא לא
 שמעת מינה רבותא אלא משוס דמשנה יחירא היא ובי משמע לן אפילו רבותא
 זוטרתי תו לא משנה יתירא היא דאי רבותא טפי הוה משמע פרושי חוה מפרש
 עכ״ל. וזהו שא:ו אומרים בכל דובתא תפשת מועט תפשת תפשת טרובח לא

 ״ תפשת בם״ק דםוכה דף ה׳ ועיין שם רש״י ותום׳ :
ל D צייר כל מעיין שיחקור במשנתו אם יש קושיא מאחר מאלו הדבדיפ כגון ל  כ
 יתור לפי שכל דברי התכמים בעלי המשנה היו שקולות במאזני צדק אין
 בהם אפילו אות אחת לבט:׳ה גם יעיין שלא יחסר דבר ממה שצריך להשלים אוחו
 מאשר אלא שמצינו לפעמים שחסר במשנה כגון בפרק מי שמתו אבל לא יתכסה לא
 במים הרעים ולא במי המשרה עד שיתן לחוכן מים וכוי שחסר וצריך לומר ולא יקרא
 כנגר מי רגלים ער שיתן לתוכן מים. וכתב מוהר״י קארו בכ״ג הטעם שחסר במשנה
 יפי שכשהיו שונין על פת גרמה השכחה בקצת מקומות ושכחו קצת תיבות ולא רצה
 לכתוב אלא בלשון שהיחת שגורה בפי רוב התלמידים מטעם אומרם משנה ראשונה לא
 זזה ממקומה. גם צריך לעיין שלא יבא דבר באיזה שינוי או סתירה מיגה ובה או מצד
 זולתה, כפל מינה ובה כפל מצד זולתה. גס שלא יבא במשגה דבר שהוא פשוט. גם

 צריך לבקש מעם לסדר :
ת כחב ספר כריחוח שער כ׳ סימן צ׳׳א מצינו יחוד משנה פעמים מדקדק ל כ ל  כ
 מאותו יתור ופעמים אינו מדקדק בפרק קמא דחולין דף י״מ נמצא כשר
 ב׳דחיטה פס. ל במליקה אטד נמצא למעוטי מאי לאו למעוטי מחזיר סישנין אחרי חעורף.

ה נ ש מ ה ב כ ל ה ק ה ס ך פ ר ד  ב
'  חוץ מן המקומות שנמנו בעדיות אינם משנה וצריך לגרום לחיםך ועיץ ריש שדק ג
 דיבמות וריש פרק ב׳ דחולין ובמשנה ב' פרק בתרא דאהלות * כתוב בס״ב רבששה
 דברים הלכה בב״ש בפרק אלו רבדים מכבדין את הבית ומי שאכל ושבת ולא ברך. סדין
s כמה תהא משולשת ,  בציצית בייש פוטרין. ואידך כמה חוטין נוהנין בציצית בש״אד'

 סוכה שאינה מחזקת ראשו ורובו ;
 ו עוד בפרק מי שהוציאוהו רבי יעקב ורבי זריקא אמרו הלבה כדבי עקיבא מחברו
 וכרבי יוסי מחבריו ועוד אסרינן רבי יוסי נימוקו עמו פירוש טעמו עמו שהלכה
 במותו. והלכח כרבי מחברו ובעי בגמ' למאי חילכחא פירש״י לענין מה נאמרה שמועה
 זו שפסקו הלכה בכל המקומות יש לסמוך עליה להורות הלכה למעשה כן או דילמא
 מסברא בעלמא קאמרי כן אכל הלכה ככללא לא סמכינן עליה למילף ר' יוסי אמר
 הלכה ממש קאמרי פירש למעבד מעשה כר״ע נגד יהיר וברבי יוסי נגד רבים. ור׳ חייא
 בר אבא אמר מטין דלאו הלכה ממש אלא מטין ההוראה אחד ר' יוסי ואמדינן ליחיד
 לעשות כרי יוסי אבל מדרש בפירקא לרבים לא דרשי' ודי יופי בר חנינא אמר נראין
 פירש״י אורוי לא סורינן ואם עשה כרי יוסי לא מהדרינן עובדא (ובתוס׳ שם פי' אחר).
 ובלשון הזה נחלקו במאי דאמר ר' יעקב בר אידי כש״ר יוחנן גבי ד״מ ודי יוסי ובו׳

 למר הלכה איחטר ולמר מטין ולמר נראין ע״כ \
 \ והא דר״ יוסי לא קי״ל הכי אלא הלכה ברי יוסי טתברו ולא מחבריו. כתב רש׳׳י

 בפרק הזהב שר׳ עקיבא היה מתלמידי בייש וכתום׳ תולק עליו :
 \T דכי אליעזר ודי יהושע הלכה כרי יהושע דר״א שמותי הוא פירש״׳י ע״ש שברכוהו
 ובתום׳ פירשו דר״ל מב״ש ואע״ג דר״א תלמ־ד דיב״ז וריב״ז תלמיד הלל
 שמא אחר כך חזר ושמש לבייש . ומצאתי בירושלמי ספ׳׳ט דשביעית דקרי ^•-א

 שמותי דס״ל כב״ש :
 3G רבי יהושע ורבן גמליאל הלכה בר״גהלכח כראב״י בבל מקום דמשנת ראב״י קב.
 ונקי בם״ם המקבל ופידש״י לא הרבה גמרא בשאר חבריו אבל מה שאומר
 נמי הוא והלכה במוחו לעולם ועיין בםיב דכלאיס משנה ט׳ דאין הלכה כמותו משום
 ודא איתפרש טעמיה ועוד ככמה דובחי לא פסקינן כוותיה, וכתב הר״ן בשבועות
 רהלכה כרבי אליעזר בן יעקב דוקא לנכי יתיר. ואמדינן בפרק בתרא דשבועוח דהיכא
 דמוכח דלא כוחיח לא סמכי' אכללא. ובחוב בשם ר״ח מפי הקבלה ק״ב דברים הל׳
 בדאב״י ותו לא ובפ״ג דנדרים בעי גמ׳ אי הל׳ כראב״י וכתב הרא״ש אע״ג דמשנת
 ראב״י קב וגקי הכא מסתבר טעמייהו דרבנן עכ״ל משמע דם״ל דהלכה כראב״י אפי׳

 נגד רבים וזה תלוי בפרק הבא על יבמתו ג
 י כת1ב בספר בדיחות רבי נחמיה 1ר׳ יוםי הלכה כרבי יוםי < ר׳ יהודה ודי נחשיה

 וזלגה

 pימא לן דאין למדין הלבה מפי משנת אלא עם מה שבא בגמרא בפירוש והנגי
 כותב קצת כללים שמהם יתבארו דרבי הפסק ואולם בספר תחלת חכמת
 שחברתי סמוך לספר כריתות הארכתי להביא הכללים שראיתי צורך בהם וכאן אין מקום
 להאריך אלא לרמוז קצתם ובכל זח לא אניח בכל משנח שיזדמן מחלוקת להביא בקיצור

 הדעוח בפסק ההלכה וחי יעזרנו ע״ד כבוד שמו אכיד״א :
j בעיתבין פרק מי שהוציאוהו דף מ״ו אמר רבי יעקב בר אידי אמר רבי y D " U א 
 יוחנן רבי מאיר ורבי יהודה הלכה כרבי יהודה. דבי יהודה ורבי יוסי הלכה
 כרבי יוסי. ואצ׳׳ל ר׳׳מ ורבי יוסי הלבה כרבי יוסי. אמר רבי אסי אף אני לומד רבי
 יוסי ורבי שמעון) הלכה כרבי יום* דאמר רבי אבא א״ד יוחנן דבי יהודה ורבי שמעון

 הלכה כרבי יהודה השתא במקום רבי יהודה ליחיה במקום רבי יוסי מבעיא :
 ב אבעיא להו ר״מ ור״ש מהו תיקו. ובירושלמי ספ״ה דדמאי וברפ״ג דתרומות
 מצאתי דר״מ ור״ש הלכה כר״ש. ואפשר דגסרא דידן נמי הכי סברה
 דאיתא בפ״ק דעירובין א״ר אחא בר חנינא גלוי וידוע לפני סי שאמר והיה העולם
 שאין בדודו של ר״מ כמותו ו״פני מה לא קבעו הלכה כמותו מפני שלא עמדו חבריו
 על סוף דעתו שהיה אומר על טמא טהור ועל טהור טמא ומראה לו פנים ע׳׳כ. ואי
 משום האי סעטא אף כנגר ר״ש אין הלכה כמותו . והא דסלקא בתיקו אשכתן נמי
 בעיות דסלקן בתיקו במקום אחד ומיפשטן במקום אחר כמו שכתבתי בספר ח״ח מתום1

 פרק השוכר אח הפועלים:
 ג עוד שם דף מ׳׳ז א״ר נחמן אמד שמואל הלכח כר״ש בגזרותיו אבל בקנסוחיו לא
 וכתב מוהרי״ק בשם חוס׳ בדיש שבת דאף כנגד רבים והרא״ש ד״פ כל גגות
 הביא משום הר״י דכנגד רבים אין הלכח במוחו. חנא לא ד״מ שמו אלא רבי מיאשא

 שמו ולמה נקרא שמו ר״מ שהיה מאיר עיני חכמים בהלכה •
 אמר רב משרשיא דהני כללי רב פליג עלייהו. וכתב הרא״ש דקי״ל כדבי יוחנן והבי

 קי״ל בעלמא רב ורבי יוחנן הלכה כדבי יוחנן •
 ד עוד שםיצתהבת קול ואמרה חלכח בב׳׳זז נגד ב״ש ואלו ואלו דבדיאלחים חיים
 כתבו בתום' דיש מ״ק דף ג' דהיכא דפליגי ב״ש וב״ה ולא ידעינן פי' דמלתייהו
 סאן סיקל ומאן מחמיר מסתמא בכל דזכחא ב״ש לחומרא וב׳׳ה לקולא דאי לאו הכי חוח
 חשיב לח בפ״ר דעדיות דהחם חשיב בל מילי דב״ש לקולא ובפ״ה חשיב אוחם שהעידו

 עליהם יחידים דב״ש לקולא :
 ה קיימא לן ב״ש במקום ב״ה אינה משנה פי׳ דאין נחשב מחלוקת לענין מחלוקת
 ואח״כ סתם וגרוע מחלוקת בייש עם בייה ממחלוקת יחיד עם רבים והיכא
 דאיכא כ״ה חשיב יוחד מסתם משנה ויש מפרשים ב״ש במקום ב״ה שאם בייש לקולא

 הקדשת מים הא



 דרכי המשנה וכללותיה
 עירובי[ וזולתם ולאו כ״ע דינא גמירי אם יש סוום שמצריך לרוקדים עירובץ לשגת

ד מסבתא אמרינן ריש סדר למשנה ועיין מ״ש לעל דרב יוסף סבר דכולי ח I ב T 
 נזיקין חרא מסבתא היא ורב הונא פליג וכתב הריטב״א בשם ה״ד מסן
 הלוי דכולה נזיקין היינו כל סדר נזיקין והקשה עליו והסכים דכולה ר״ל הגי בבוח :
ב תוי״ט בהקדמחו דסבר ב״מ בפ״ט סהל' רוצה דבםדרים יש סדר ל^שנד ת  יט כ
 לענין סתם ואח״כ מחלוקה ובפ״ט דםוטה הביא חולקין ע״ז והר״ש בם״כ
 לשון למורים ש״ג סי, קסי׳ח בחב דהא דאמרי׳ דיש סדר למשנה בחד מסכתא ה״מ
 בחרי בבי דאיכא למימד כשלמד הבבא חשניה לא ידע הראשונה. פי' וכשידע את
 הבכא אתדת וקבעה ראשונה וזו אחרונה ש״מ אחרונה עיקר. אבל בחד בבא כולה
 תנא א׳ חוא ואין לומר זו למד /באחרוגח ובן מפ׳ בתום' פרק אלו טרפות ואלו כשרות
 דכולה חדא בבא היא ואין סדר למשגה. וקשה לי הצעיר דהא טעמא דלא זו אף זו
 משום דשמע התדוש באחרונה וקבעו בדבתב בכריתות וכתבתיה לעיל הרי בחד בנא

j דלאו חד תנא היא ועוד דזימנין בהד בבא מוקמי' תברא וכדלעיל 
 כ נמצא לפי זה דבחד בבא אין סדד למשנה. בחד מסבתא יש סדר. בתרי
 מסכתי אין סדר, ובחרי סדרים יש סדר וזה אינו לכ״ע אלא לכ״מ וסי' אין
 ולא ורפיא בידיה. בירושלמי בפ״ב דהרומות כתב שכ״מ שנאמר באמת הוא הלכה

 למשה מסיני וכתב מוחרי׳׳ק דלאו דוקא וההיא דחחזן רואה תוכית. וצ״ע בדבר :
ק זה בורר אריב״ל כל מקום דא״ר יהודה אימתי במה דברים אמורים אינו ר פ א ב  כ
 י אלא לשרש דברי חכמים רבי יוחנן אמר אימתי לפרש ובמה לחלוק.
 ע״ש א״ר יהודה אימתי בשם ר׳ טרפון ואמרי׳ דאתי לחלוק. וכתבו בחום' בפי כיסוי
 הדם דף פ״ח ד״ה דם הניתז דלדמי בר חמא ולרב חםדא משמע בזה בורר דאף במשנה
 הוי אימתי לחלוק היכא דמוכח. ולרבי ירמיה בפ״ק דגיטין לעולם אימחי הוי לחלוק

 אע״ג דלא מוכח עכ״ל :
ק כירת דף מ׳ אמר רב בל מקום שאתה מוצא שנים חולקים ואחד מכריע ר פ ב ב  כ
 הלכה כדברי המכריע חוץ מקולי מטלניוח פירוש חא דחנן ריש פ' כ׳׳ח
 דבלים שאע״פ שרבי אליעזר מחמיר ורבי יהושע מיקל ורב* עקיבא מכריע אין הלכה
 כדברי המכריע חדא דרבי עקיבא הלטיד הוא ועוד הא הרד ביה רבי עקיבא לגבי רבי
 יהושע וכתבו התום׳ דהכרעה הויא היכא דהחולקים הזכירו בדבריהם דבר מאותה הכרעה
 שגילו בדבריהם שיש סברא לחלק אלא שנראה להם דסוף סוף אין סברא לחלק ביניהם
 כיון החיא דתניא התם לא ישחטף ארם כל גופו בין בחמין בין בצונן דר״מ ר״ש מתיר
 רבי יהודח אומד בחמין אסור בצונן מותר פירוש שיש בדברי החולקים חמין וצונן:
ה שלישיה אינה הכרעה כגון ההיא דפרק קמא דםםחים חבית של יין של ע ר כ ג ה  ב
 תרומה שנטמא ב״ש אומרים תשפך הבל ב״ה אומרים תיעשה זילוף
 אר״י ב״ר יוסי אני אכריע בשדה תשפך הבל ובבית תיעשה זילוף אייל אין הכרעה
 שלישית מכרעת משום שלא הזכירו ב״ש וב״ה בדבריהם בית ושדה ולא גלו שיש
 מברה לחלק בין בית לשרה וה״ה דהומ״ל דאין הכרעת תלמיד הכרעה כדאמרהכאא־א
 רבותא אמרו דאפילו לא היד. חלמיד אינה הכרעה ורבינו חננאל פירש אין הכרעה
 שלישית מכרעת היינו חכרעח דור שלישי כמו רבי ישמעאל בר׳ יוסי שחיה דןר שלישי

 לב״ש וב״ה ולאו דוקא דור שלישי :
 ורש״י בפ, ראשית הגז פי׳ והכרעה הויא בשהשלישי ס׳׳ל כהד מינייהו לגמרי כגון
 הא דתניא בברכות בש״א בתחלה מברך על השמן ואחייב על ההדס ובה״א
 על ההדס ואת״כ על השמן והכריע ר״ע כב״ש היינו הכרעה אבל כשהשלישי אומר

 דבר הדש לא כמר ולא כמר הוי דעת שלישית •
ת הרי״ף והגאונים ורש״י כשאמרו הלכה כדברי המכריע ה״מ במתני׳ אבל ע ד ד ל  כ
 בברייתא לא ולר״י בתום׳ פ׳ הגוזל אף בברייתא ויש עוד איזה חלוקים

 אין כאן מקוסם :
ה קיימא לן אין הלכה כתלמיד במקום הדב ופי' חר״ן בדיש סובה דה״ס כשהלק  כ
 עמו בחייו כיון שלא קבל דנו דבריו נדחו דברי התלמיד אבל כשחולק

 עמו לאחר מיתה לא אדרבא קי״ל הלכה כבתראי;
 זהו מה שראיחי להקדים לסדר זה מכללים נבחרים כי זולחם אי אפשר 6נמוד על
 מתכונת המשנת לכן ביררתי לי מפי ספרים מה שמצאתי בו צורך והקדמתים לסדר זה!

 הלבה בדבי נחמיה והלכה כרבי יהודה בעירובין ולא במחיצות. הלכה כדברי המיקל
 בעירובין וכן באבל ואפי׳ יחיד אצל־ רבים בפ״ד דעידובין. וכחב בכ״ג בשם רשב״ש

 דה״מ במחלוקת חתנאיפ;
 יא רבי ור׳ אלעזר בר״ש הלכה כרבי ואם אמר משום אביו הלכה כמותו וכתב ה״ע
 רבי ור׳ יוסי הלכה כרבי רבי 1ר; יהודה הלכה כד׳ כללא דמלתא הלכה
 נדבי מחברו ולא מחבריו. והקשה מוהרי״ק ע״ז דלא דק דמחברו אמרו ולא מרבו ודי
. ובבריתות כתב דאין הלבה כרבי אם  יוסי ודי יהודה קדמונים היו מרבי והו״ל רבו
 נחלק עם אביו שהוא רשב״ג ובכ״ג כתב בשם הגהות מרדכי דכתובות דהלכה כרבי
 ואע״ג דאביו ורבו היה כראיתא בחםועלים אח״כ נתתבם יותר ממנו מרתני בכל דוכתא

 מילתא דרבי קודם לרשב״ג:
 יב בפרק זה בורר דף ל״א אמר רבח בד בר הנא אמד רבי יוחנן כל מקום ששגה
 רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו הלכה כמותו חוץ מערב וצידן וראית
 אהדונה. פירוש המלוה את חברו על ידי ערב לא יפרע מן הערב כדתנן בסוף בתרא.
 וצידן בפרק מי שאחזו מעשה בצירן באחר שאמד לאשתו הרי זה גיטן וכו׳ וראיה
 אחרונה בסוף פרק זה בורר אמר ליה הבא עדים ולאחר זמן מצא עדים ומצא ראיה וכוי
 יאיתא בפרק חמפקיד דאמוראי נינחו אליבא דרבי יוחנן ואיבא דםבירא להו דלית ליה

 לרבי יוחנן חאי כללא ;
 יג בפרק הנשרפין דף פ״ד קיימא לן סתם מתניתין ר״מ סתם תוספחא דבי נחמיה
 סתם ספרא רבי יהודה סתם ספרי רבי ישמעאל וכולהו אליבא דר׳ עקיבא.
 אע״ג דקיי״ל סחם מתני' רבי מאיר ר״ל כשראינו משנה שלא נזכר שש התנא עליה
 אתא כר״מ ולפעמים אמרינן מתני' רבי פלו׳ שראינו במקום אחר שיש לו זאת חסברא
 אבל אין לעשות דעח שלישיח לומר חנא אחר יש לו זאח חםברא שלא נזכר. ועיין
 מ״ש משם ירושלמי בספ״ק דמעשרות ממח שנראה דכשחוצרך בגמרא לומר מתני׳ ר״ט

 היא למימרא דאין הלכח כמוחו דאם לא כן פשיטא דסחם מחני׳ דבי מאיר חיא 1
 T בפרק החולץ דף מ״ב אמר רבי יוחנן הלכה כסחם משנה וכוזב מוהרי״ק מפני
 שרבינו הקדוש ראה דברי החנא החוא נכוחים וטובים וכתב אותם בםתס
 בדי שלא יאמרו דברי יחיד הם ואין לסמוך עליהם. ובפרק אלו טרפות איכא בגמרא

 דאמוראי נינהו אליבא דר״י איכא אמוראי דס״ל דלא אר״י הלכה כסתם משנה:
 טו עוד שם אמר רב פפא ואי תימא רבי יוחנן םתם ואח״כ מחלוקת אץ הלכה
 כסתם מחלוקת ואחייב םתם הלכה כסתם. ובתום' דע״ז דף ז' משמע דשמואל
 פליג אהאי כלל*. ע״ש בעו מרבי אבהו סתמא במתני' ומחלוקת בברייתא א״ל הלכה
 כסתם. מחלוקת במתני' וסתמא בברייתא מאי א״ל רבי לא שנאה רבי חייא מניין לו
 פירש״י אם רבי שסדר המשנה לא שנאה שחהא משנה שלא רצה לסחמה רבי חייא
 תלמידו מנין לו שהלכה במותה שסתמה בברייתא . וע״ש בתוס' דםחם ואח״כ מחלוקת
 השיב כרבים לגבי יחיד ועוד כתבו שם דבחרי מסכתי אית לרבי יוחנן דהלכה כסתם
 דנימא סתמא חני בסוף ומיהו שאר אמוראי אית להו דבתרי מסכתי אין סדר למשנה

 ואין הלכה כסתם י.
 בפרק כיצד מברכין מ״ב ברך על פידות האילן אסרי׳ בגמרא מתני' ר׳׳י היא ובתום'
 פסקו כר״י מדםתם לן תנא מתיה וב״י סי׳ ר״וכתב ררמב״ם פסק דלא כר״י והא
 דאמרי' בגמ׳ מתני' ר״י ר״ל דיחידאה היא. וק״ל דהיכי מצינן לאוקומי במלתא דאי

 אמרת הלבה כפלוני מדםתם הגא כווחיה אדרבא איבא למימר דיחידאת חיא:
 טז היבא דאיכא חדי סתמי דסתרן הי מיניהו עדיף בתום׳ ס״ק דשבועות ובפ״א דיני
 ממונות והדיין פרק הקורא קמא. ואמרי' דסתמא במקומו עיקר סי׳ סתש
 משנה במםכתא הראויה לה היא עיקר , וזימנץ אמר*, מדתני לח גבי הלכתא פסיקתא

 הילכהא היא בע״ז דף ן׳ «עיץ לעיל •
 יז קיימא לן אין סדר למשנת בתרי מסכתי לענין מחלוקת ואח״כ סתם או להיפך
 דשמא נשנית מסי פאה קודם דרי היה שונה לתלמידיו במקום שלבם
 היה הפץ . אבל כשסידר המסכתות על הסדר סידרן וצריך טעם למה נשנית מסבתא זו
 קודם האחרת אבל לא חשגית רבי בסדר המסכתות על מחלוקת ואת״כ סתם או להיפך
 ונ׳ייל טעם לזה ראם היה לו להקדים ברכות לסאחמטעם שחמםכתאראויח לכך לא היה
 ראוי לאחרה משום םתם א' כי האדם יראה לעינים טוב סדר המסכתות ד״מ שבת קודם

 פתיחה מבעל תוספות יום טוב
 הלמוד הזה בחבורה. עד אחר ההפלה. ונמצא שכבר בירך מל התורה :

ר מ ו ו א ה ו מ ת ס י נ כ  ב

. י ד ל י ה ע ל ק א יארע דבר ת ל ך ה׳ אלהי ש י י רצון מלפנ ה  י
א אומר ל . וישמחו. בי חבירי. ש ה כ ל ר ה ב ד ל ב ש כ  ולא א
לא . ו ר ו ס ל מותר א ל טהור טמא. ולא ע ר • ולא ע א טהו מ ל ט  ע
: ם ה ה ואשטח ב כ ל ל אסור מותוד׳ןלא יבשלו חבירי בדבר ה  ע

ר מ ו ו א ה ו מ ת א י צ י  ב

ה ת חלקי מיושבי בי מ ש . ש י ה ל יך ה׳ א ה אני לפנ ד ו  מ
ת חלקי מיושבי קרנות . שאני מ . ולא ש ש ר ד מ  ה

 משבים

ב ראה ראיתי שהי ראיות. אחת להגאון בעלהלטתנדולות ו ר יום ט מ  א
 שבחחלת הלכותיו התחיל וכהב ברכת התורה מלה במלה. ואין זה
 כי אס כלפי מ״ש חכמיט ז״ל בפרק ואלו נדרים (ס״א.) מאי כי על אלה
 אבדה הארץ ונוי על שלא ברכו בתורה בהחלה. ע״כ ממהיר וכמזכירכתבם
 בראש חבורי - שכל הפותח לספרו יבין לאשורו. שיברך בתורה תחלה. ראיה
 שניה הא דתנן בפ׳׳ד דברכות (ל׳ח.) רבי כחוטא בן הקנה היה מתפלל
 בכניסתו ׳ לבית המדרש וביציאתו תפלה קצרה וכוי ־ ושם דקדקו הרמב״ם

 והר״ב זלה״ה שהן חוטת על כל מי שיכנס לבית המדרש שיאמרם :
י שנתחדשה ההלכה ושומה היתה זאת מאת רבינו הגדול זלהי׳ה ר ה א  י
 להתאק! ולהתחבר חבורות חבורות ללמוד המשניות. ורביס יכשלו
 כאלו התפלות כי אינם שגורות בפי כל. על כן אני מעתיקם כלשונם בשפר
 מיי״ף. אבל ברכות התורה כבר מצרות ק בשדר התפלות. גם ט מאחד



 פתיחה מבעל תוספות יום טוב טז
. שבין ראש השנה לתענית הידר ם ה  אבל נם בזה צא כוון להלכה. ואזכור מ
 יומא. וסוכה. ובהדא אמרו בגמרא דריש תענית הנא מראש השנה סליק.
 מסכת ביצה סידר אחר חגיגה והתוספות בפרק שני וחגיגה לף ל־ז הוכיחו
ה סידר אחר קדושין. ובגמרא לריש ט  דביצת מתניה קודם חגיגה. מספת מ
ה מכדי תנא ממסכת נזיר קא סליק. וראיתי בספר יוחסין בשם רב ט  מ
 שרירא גאון ולאחר שנתן שעם וסידר סדר מועד. כתב ואי איתא דניחא ליה
 לאקלומי לאחורי הרשות בידו. ואע״ג דקא חזינן מסכייתא לקאמרינן מכדי
ק סדר עד כאן. אבל נראה לי  תנא ממסכת פלוני סליק וכו׳. אלמא דיש ב
 שזה אמר לענין הלימוד דרשאין להקדים ולאחר ואהא קאי שכתב מתחילה
 הט רגילין רבנן למתני ואי איתא וכו׳. אבל לענין לסדרן נראה דלא קאמר.
ר שאביר לי ללכת בעקבי הדמב״ם כאשר סידרו ק  על כן ראיתי דרך ה
ה וגיטין מהטעם שאזכור במקומן) כי נראה שכן מ  בהקדמתו(מלבד מסכת מ
 קבלס אלא שהוא הטעים מטעמים לסדורן אחת לאחת כאשר אזכור בשמו
 בתחלת כל מסכת. ובכן נסעה נלכה באור ה׳ בישועתו. ויהי טעמו עליט

 ותשימהו, ומעשה יליט יסנן מראשיתו עד אחריתו. אמן ואמן:

ם י ע ר ר ז ד  ס

ב הרמב״ס התחיל בםלר זרעים מפני שהוא כולל מצות מיוחלות בזרע ת  כ
 הארץ וזרע.הארן הוא מחיה לכל בעלי חיים. וכיון שאי אפשר לאדם
 לחיות בלי אכילת מזון. לא יתכן לו עבודת השם [בלא מזון] ובשביל כך
 הקדם לדבר במצות המיוחלות בזרע הארץ עכ״ל וזהו בעצמו מאמרס והיה
 אמונת עתך וגו׳. אמונת זה סדר זרעים. מפני שהעבודה להשם יתברך אי
 אפשר בלא אכילת מזון כאמור. והעמדה היא היא האמונה כי בלא אמונה

 לא יתק ולא יצדק שום עבודת. שאס אין לו אמונת אומן. למי יעבוד:

ת ו כ ר ת ב כ ס  מ

ת נראה בעיני שהוא מלשון מסכה יינה. ט כן כל מסכתא מזיגה כ ס  מ
 ומעורבת בדינים שונים. והרי מקרא זה ממכה יינה בו נאמר
 חצבה עמודיה שבעה ונדרש בפ׳ כל כתבי(קנח:) על תורה שבכתב. שספריה
 שבעה. ויאמר נא שערכה שלחנה ומסכה יינה היא התורה שבע״פ. שהיא
ך. וממדר ליהנות על ידה בתורה שבכתב. כי בלעדי הקבלה  כשולחן ערו
. לא יריס איש את ידו ואת רגלו בתורה שבכתב. ואמר מסכה ה  שבעל פ
 .יינה על ערוב ומזיגת דברי כולה ט דגיה ומשפטיה צדקו יחדיו ותלוים זה. בזה
. ת כ ס  ונלמדים זהמזה. ונדרשים זה ע״י זה. ולכך קראו לקטן פרקים. מ
 והשם מסיכה על משקל גבירה ומשקל אחר גברת. כן יאמר גס כן מסכת.
 והרגום לך זרוע נגס גבורה. גבורתא. כן גבירה מתרגמינן גבירתא וככה

 . אמרו מן מסיכה מםכתא:
ק תתקכ״ט מצאתי הורה שבעל פה דומה לצמר י ם ס ד ס ל בספר ח ב  א
. לכך נקרא מסכת. לשון אריגה. ה  ופשתים שעומלים ואורגים ב
 כמו עם המסכת דכתיב גבי שמשון. הלכות לפרקים שמקק כל הדברים
. ץ מ ק  של ענין אחד זו היא מסכת עכ״ל. ואע״פ שהסמ״ך נקודה בכתוב ב
. ט בכתוב הוא בהפסק י לכך נשתנית לקמץ. ואיכא נמי ך  אין הקריאה כ

 בינייהו לשני הפירושים. דלדדי מסכת המ׳יס בשו״א ולדידיה בפתיח:
ת כתב הרמב״ם והנועם שהצריטהו להתחיל מסכה ברכות שהרופא ו כ ר  ב
 הבקי שירצה לשמור בריאות הבריא על תכונתה שהיא עומדת
 עליו יקדם תקון המזון בתחלת רפואות. ועל כן ראה החכם הזה להתחיל

 תוספות אנשי־ שם בברכות
 דיה נקטינן בםדק כוי איך מלאו לבו כוי. אין מוה ראיה לדחות לנרי כף נחש להא מייתי נילקונז

. והם ה ר ו ם לדברי ת י כ ש . אני מ ם י מ י כ ש  משכים והם מ
ל והם עמלים. אני עמל מ . אני ע ם י ל ט  משכימים לדברים ב
. אני רץ והם ר כ . והם עמלים ואינם מקבלים ש ר כ  ומקבל ש
. ת ח ר ש א ב . והם רצים ל א ב ם. אני רץ לחיי העולם ה  רצי
ת אנשי דמים ומרמה ח ר ש א ב ה אלהים תורידם ל ה א ר ו מ א נ  ש

: ך ח ב ט ב א יחצו ימיהם. ואני א  ל

ה נ ש י מ ר ד א ס ת  ש

מ בסילוק כלאיתא פרק במה מלליקין רן* ל״א. אמר דש לקיש י ט ס  נ
 ׳ ׳ מאי לכתיב והיה אמונת עתך חוסן ישועות חכמת ולעת וגוי.
ר מועד. חוסן. זה סדר נשים . ו  אמונת. זה סדר זרעים. עתך. זה ס
 ישועות. זה סדר נזיקין. חכמת. זה סדר קדשים. ודעת. זה סדר טהרות
 ע״כ. והנה אחרי שחכמים הנידו סדרן. המיהני איך מלאו לבו של בעל כף
. ונזיקין שהוא רביעי לדבריהם ז״ל לאחרונה יסע לדלוגו.  נחת להפוך הסדר
 ונעשה החמישי רביעי. והששי חמישי. ולא עוד אלא שלפי מ״ש הכסף
. וא״כ ודאי דנפקא ם ת  משנה. יש סדור לתרי סדרי לעגין מחלוקת ואח״כ ס
 מינה טובא ואין לזוז ולשנות מקבלת חכמים ז״ל. ואע״פ שמצאתי להתוספית
 דפרק המוציא יין(פא:) ודפרק החולץ(מב) דסברי דאין סדר למשנה אלא
 בחד מסכתא הלא כהבתי בריש פרק בתרא לסוטה דממקוס שבאו. משם
 ראיה לדברי הכסף משנת. ואם בעבור שראה לחלק הששה סדרים לחלקים
 שנים ובקש למצא חשבון ודעת שיהא זה לעומת זה לא במקרה והזדמן. ט
 אם לסבה טעם כנת. על פי דרכו אשר דבר בהקדמה לחלק השני אמינא
 א;א שעם היות דאיכא למימר לא חילק ולא בילק ידענא. עם כל זה נניח
 חלוקתו לחל•] הש״ס לחלקים שנים. למען תהיה תורת ה׳ שבפיך כדמות הלוחות
 ?כתובים ואומר שעם זה נשמור סדרן של חכמינו ז״ל. ובתת טוב טעם ודעת
 את זה לעומת זה. וזה כי יהיה סדר זרעים וכנגדו סדר נזיקין. כלפי מאמרם
 בפרק המניח(ל.) מאן דבעי למהר חמדא לקיים מילידנזיקין רבא אמרמילי
 דברנות. הרי מבואר השיווי שנשתוו בהן. ובפסוק מדרש נקראו בשם אמונת
 וישועות. שבזכות האמונה נושעו מבית עבדם ממצרים. וכן עתידן ומעותדן
 בזכותה לתשועה כי המאמין לא יחיש ולא יחוש. וסדר מועד כעדו סדר
 קדשים. שכן הקרבטת תלויס במועדי ה׳ וזמנים׳. לבר יום ביומו. נם קרבנות
 יחיד. כרובם נתלים בזמן מה . למלאת ימי טהרת הטמאים. או קדושת
 הנזירים. והכתוב צותן עתך וחכמה. בעבור שהחכמה הגדולה שבה נשתבחו
 ישראל באומרו כי היא חכמתכם וגו׳ על חשבון ידיעת העתים נאמרה. וסדר
 נשים כנגדו סדר טהרות. לטהר טמאים המתטמאיס בעטיו של נחש שהביאה
 הטומאה לעולם על יד האשה הראשונה. ואמר הרמב״ס בחיבורו בסוף הלטת
 מקואות שאע״פ שהטומאה והטהרהמכלל החוקים יש בהן רמזלטהרתנפש.
 מטומאת הנפשות. שק מחשבות האון ודעות הרעות ע״כ. ראה נא כמה
 צודק שם דעת לסדר טהרות. וכמו כן ידוע שנפשו של אדם מתמדת לעריות.
 הכה המתגבר על יצרו וכובשו מן החמדה והתאוה. ההוא יקרא גבור וחמן

 כאלונים. יכן יצדק שם חוסן לסדר נשים :
ם בסדר המסכתות ראי;ו כל מדפיס בירר לו איש לפי מהללו לסדרן ג  ו
 כאשר ראה ואולי כי חשט שזה שאמרו בפי החולץ אין סדר למשנה
 שר״ל למסכתות. ואיט שלא אמרו אלא בסדר למוד רטנו הקדיש לתלמידו
 אבל כשסלר המסכתות על הסלר סדרן כמו שהוכיחו התוספות בריש מסכת
ת. ובעל כף נחת עשה להם סרר במטעמים אשר הטעים במקצתן.  כטעו

 ראשון לציון
 דיה וגם נכלל המסכהות כוי והתוש' בס׳יב לחגיגה לף כיו הוכיחו ט׳ 5״ל דן< יז. ל׳ה בית שמאי
 כיי: דיה כסכת נראה בעיני כוי. מוסף הערוך כתב על מסכת שמועה מלשון השנת ושמע ישראל
. p91 ה הענין בליש כיצל מעברץJT כי דברי הזרה , שבעל פס היו מקובלים משמועה אל שמועה ו 

 לוז ;ליי מככהא שאול לא גלי מסבתא פירוש אמר שמועות ומורה הוראות עכ״ל :

' נשים. נודות ה׳ נאמנו o r 0 רר׳ תנחומא התר קראי בשים משנה. הורה ה׳ תמימה 
 or ס' זרעים שהוא מאמין בחייו של עולם וזורע. יראת ה׳ עכורה זה ס׳ נוהרות שהוא מפריש בין
 מימאה לעהלה. פקוד ה׳ ישרים משמחי לב וה ס׳ מועל שיש בה סוכם ולולב ומועדות שנאי נהם
 ושמחת נחנך. מ5ות ה׳ גרה מאירת מינים )ה ס׳ יןלשים שהיא מאירת עינים לקדושים . משפכןי
 ה׳ אמת צדקו יחלו זה ם' נזיקין• שיש נו כל הליגין ע־׳כ . הדי שדורשין הפסוקים כסי אשר יעלה באולם. וכן י״ל בדרוש והיה אמונת עהך. אלא שנראה שהוא קבלת כל ישראל לשלרס בסדר זה וסבא
 לשנות מסדר השונים עליו ראיה ללמד, (ע׳׳מ): באיד שרובן כשלין בזמן מה. נראה ראפ״ אותם קלפנות יחיל שאינם נתלין בשום זמן אפיה שייכי שפיר כנגד מועד הידוע שביום שהיחיד מביא קרבן הי׳׳צ
 כמו מועל אפי׳ התנדב עצים לבד כמיש הרמגים כפ׳ו מהלטת כלי המקדש . (ש׳ל): דיה מסבת כוי מלשון מסכם יינה. אפ׳ג לבעיו ל׳ צ״מ אמריי יי׳נ שמשט עוכל כוכבים מסו איל אימא מזיו.
 אנא כרכתיב קאמינא משכה יינה איל ל׳ תורה לחול. יל׳ חכמים לחור. הבא שאני כיון דקרא למשכה יינה בהולם שבע׳׳פ מפתעי וממט למל לקרא קט־ו כל ענין בשם מסכתא. טפי עליף למנקע לשנא
 לקרא להשהא רמו כמי מהיכן יצא לו זה השם. (ביל): ד״ה אבל נש׳ השירים כר לשון אריגה. ישלח האלון. כי אין מסכת ל' אריגה אלא השתי הנמתח וכרוך על הטן. ותגן כנגעים בנפש המשכת.
 הוא הערב הנכנס בתוך השתי. ואוכל לומר לפי דרט שהמשנה כוא השתי והתלמוד הוא העלב שהוא נפש המסכת לאין מולין הלכה מפי משנה, (רמ׳ז). ובסי לקמ הקמח כתב למסכת מל׳ משך
 שלפני הפסח . שתורה שנע״פ הוא הפתח ליכנם לתורה שבכתב. ולעיר >ראה עול שהוא מלי כיסוי כמו ויסך ברלתיס ים . לומר שהלנשנס היא נם־׳רת שאיא להבינה אלא מתון־ התלמוד. אינ רמז לשכינה
 כקדושה שהיא «ל כמשנה כידוע וקראת שכה. ולכך קרא מ©כת לומר שפורשת שכת שלום עלינו. (שיל): באיר המ״ם נשויא. לא דק כ׳ גם לליליה המ־ס פתוחה שהרי גם מנין מזיגה יאמר מסכת כעגין

 אריגה
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 בברכות. שכל מי שיאכל אי! לו לשות לאכול עד שיברך. וראה לסדר בתחלת בהם על המווסת ועל המצות. ואין לך מצוה שאדם חייב בה בכל יום אלא 5ךש
 דבריו ברכות. כדי לתקן המזון שקין שיש לוענין. אח״כ ראה לתקן דבריו בלבד. ואין נכון לדבר בברכות ק״ש קודם שידבר פל ק״ש עצמה. לפיכך

ס ולפיכך דבר על כלל הברכות שאדם חייב התחיל מאימתי קורין את שמע. וכל מה שנתחבר אליו ע״כ: י מ ע  שלא יהא חסר בענין מ; ה
׳ על המזונית ועל המצות . א״ה» יאע׳ג ללא תנא שאר כלכת ממצות לכל מגףש. לסעמא כמיש הימ׳ו נמ׳ו ננמת הרימ ׳ הרמבים ט  תוספות *גשי שם אריגה ששרשס שוה נסך. (רמ״ז): דיה כ

 ללא תנא לס משוס ללית כה ממשא וס׳נ נכרכת שאל המצות כולם:

ה מ ל ת ש כ א ל ל מ ע ב ה מ ח י ת  פ

̂ן פרסי ליו״מ ומשקין הוא  אין לך בכל המסכתות שבש״ס משנה שנקראת המס׳ ע״ש התיבה הראשונה או השניה בבי5ה ובמשקין שאינם רק דינים פרסים. ל״ל ביצה הוא ד
 או השלישית'כלרך הפרשיות אלא כולם נקראים ע״ש רונ הענץ שנו ממרס חון לין פרמי למו״ק. ואעפ״כ אשכחן לנקראו ע״ש הפרס כדפתכינן, וקמא ומצימא ובתרא
 ממסכת יום טוב ומסכת מועל קטן שנקראו כ״פ בפי המפרשים והפוסקים ז״צ ליום סוב טלהו תצהא בבי נקראו ג״כ מש׳ נזיקין ע׳׳ש רוב הענין שבו הדברים אלא שנחלקו ״זלר.א
 קראוה מס׳ ביצה י יען שכן ממחלת המס׳ ביצה שטלדה בי״ס. ולמס׳ מז׳׳ק קראוה מס׳ בבי. וכ״כ כציס היא תלתא בבי. וכי היכי דמםכת טהרות נקראת מס׳ סהחח אע־״ש
 משקי! יען שכן היא מתחלה משקין בית השלחין. זאע״ג דאשכחן מס׳ סוכה ומגלה ושבועות שכל הסלר נקרא סלר סהרות שאינה תפיסה על המחבר אצל חכמי ההגיון לקרות
 למשמע שג״כ הס נקראו מ״ש המלה הראשונה והדין שהתחילו להתעסק בה באותה מס׳ המין הפרטי בשם המין הכולל אותו כמו שכתנ הלמב״ם ז״ל בהקדמתו למס׳ זרעים
 צא דמי דהתס כולהו הנ• תלתא ע״ש רוב הענין שמדברת בו המס׳ נקראת אלא שגם קרה ס״נ תלתא בבי נקראו משכת נויקין אף על פי שכל הסדר נקרא סיר נזיקין.

 מקרה לאיזה טעם שיהיה שגס מלה ראשונה התחילה במה שרוב המס׳ מדברת. משא״כ והוא סדר ישועות :

 ברכות התורה
ת דברי א ה׳ אלהינו א • והערב נ ה ר ו ק בדברי ת ך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו לעסו ל , אלהיט־ מ ה ה ת ך א ו ר  ב
ך בית מ . וצאצאי ע ו נ . וצאצאי צאצאי ו נ צאצאי ו ו ת נ . ונהיה א ל א ר ש ת י ך בי מ . ובפיפיות ע ו נ רתך בפי  תו

רה לעמו ישראל ג ד תו מ ל מ ה ה' ה ת : ברוך א ה מ ש רתך ל ך ולומדי תו מ . כולנו יודעי ש ל א ר ש  י
, טתן התורה־, ה ה ת . ברוך א ו ת ר ו ת ת . ונתן לנו א ם י מ ע ל ה כ ר בנו מ ה ־ ב ש . א ם ל ו ע ה ך ל ה הי אלודנו מ ת ך א ו ר  ב

ד ת . והריני עושה לשם י ה ר ו ת ד ידיעת ה י ל ת. ו ת ישרו ו ד ד מ י ל . ו ה ש ע ד מ י ד זה ל ו מ ל ד שיביאני ת י רוצה ללמוד כ נ נ  ה
: ( ו מ ת ר ו ו ל ת ד ב ם ( ל ע נ ד ה ל י ד ע ־ ט ח ה א ם י ד ח י ת י מ נ ד ה ובשם א ת ם י ש ה. ב נתי א ושכי א בדיך ת ש ד p 

 מצאתי כמוב לומר קולם הלמוד כל זה ויועיל להציל משכמה בעזרת הש״י:
 יךןי רצון מלפניך ה׳ אלהי ואלתי אבותישלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה ח״ו וישמחו בי חבירי. שלא אומר׳ על טמא טהור ולא

 על טהור ממא. ולא על מותר אסור. ולא על אסוד מותר. ולא יבשלו חבירי בדבר הלכה. ואשמח בהם ;
ד ה׳ אלהינו ואלהי אבותינו שתאיר עיני במאור תורתך ותצילני מכל מכשול וטעות הן בדיני איפור והיתר הן בדיני ממונות הן בהוראה נ פ ־ ?  יהי רצון ט

 או בלימוד. גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך; ומה ששגיתי בבר העמידני על האמת כי ה׳ יתן חכמה מפיו דעת ותבונה;

: ( ו י פ ה בלמודי(כל!0 יאמר ג׳ש ישי מ ר ה חתום ת ד ו ע ב צור ת ש א וכרביבים עלי ע ש ל אכדתי כשעירים עלי ד ט ל כ ר לקחי תז ט מ  יערף כ
פ ישר והסוך): י ג ) ך ר ב ח ד כ ש א א ע ל ש ע ת ש ך א י ת ק ח י חקיך(גיש ישי ימיו): ב ה ה׳ למדנ ת ך א  ברו

ר המעלות הנה ברכו את ה׳ כל עבדי ה׳ העומדים בבית ה׳ בלילות שאו ידיכם קודש וברם את ה׳ יברכך ה׳ מציון עושה שמים וארץ : י  ש

ה בשם כל ישראל הריני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לירי מעשה ולידי ר ם יחוד קודשא בדיך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימ לירי־ י׳ה ב ש  ל
 מדות ישרות ולידי ידיעת התורה ; (ואח״כ יאמר י״ם) זכר דבר לעבדך על אשר יחלתני,

ד ו מ ל ר ה ח ר א ט פ נ ל ה ה ע ל פ  ת

י או פלונית) נ ו ל פ ) ת 8 # ו בעבור נ ע ר פ ת ד רטךסני י ק 3 ! ^חייז ^ ^ ? י • 1 2 ל ?^י" ^ ם א?יי" ?נלדftJ*91^ הי ודיס 9 י ה מ ץ ! י  י
ה מלאגניך ה ל ל # ה ו ב ח י ה ו ב ה א ה ש?1ךיבחמים וחסד ןע$רי ג! ןןךן ותקבל'א1תה 3 ח ל ל ל?תו ך ןעדו ו ס ס ה ב מ א ע  ו^מול נ
ת ללבות מזיו ש?ינתך ה י ם ח ו ם ד ^ ם 8ןןל 4ש'טת הצדיקים ןהצךכןניות ה י מ ץ ס ע . ת ה  הפןדושים והטהורים להוליכה ולהושיבה ק
ם ינוהו/על ו ל א # ב ^ ב י ס נ ד ה י?שמחה ןשלום כ חה ןכונה $חךו ו ר במנ ב ק ח 3 ו ע ף ו נ ה ם. ן ך הצפון לצדיקי 3 ו ט ה מ ע ; י ש ס  ל
ד ושכקת ןןל־בה ^ונתןד.ןתשמור ח ק ב 6* ח 3 £ ם ת ד ןרןנגעל ^שכםרזם^וכתיב א ו לך ^כוחו.וכתיב.ין5לזו ףםיךים $בב ם הו ת ט י מ  ל

ל ל ב ע ה ל ל ת ס ת ו . ח ל ס ת ט הק3ר ומרמה נתולעה ו ם ח ל א?תה מ ל ל1.על ב ח ןהמחו ל ס ת ט דזפן5ר ומרמה ןתולעה ו ו ב ח  א^תו מ
ר יןן^ה ט1ב'ולא.יחטא מכור ש א ץ ר א  9ש$יה כי אדם אין צדיק ב
ח ת ^ ש ג ^ ה י ל ע תמנ ה ו ת ^ ר ש  לה ןכ׳יותיה ןצךר^תיה א
ח ם ד3תיב מ ן כ ף ע ל ן ו פ צ ס ב '  לדןזן^עןמוקיה בזןבר כןחנ טו
ז 0 ר כל_עצמותע 8 $ ך ו05יב ש י די ר צפנ^ לי # ך א ב ו ב ט  ר
אל ה ו ע ד ר ח פ ד ןשאנן מ ד ח ב ט ה ותשכון י ר ב א ^ ה ל נ ה  מ
ה ת ו ף ה ל ם ו י מ  ול1ךאה ?ני.;יהנם ונדמתה 1קהא ?דורה ב?ירור ה

T:ישראל ?רסהום״אסן ע?ף. . 05י ם עם כל' ת ה§תי ת ת  ב

ב ולא מחטא  ?שעץ כי אדם אין צדיק בארץ אשר 1עשה טו
ן # ך ה ותשפיע לו מגשמתו ל ש ע ^ ע  וזכור לי ז^ותיווצלקותיו א
ך ב ו ב הצפון לצריקיםידכתיב ?!הרב ט  ;נצמותיויייבקבי מרב טו
א ה ל ג ה ת ה ח ל עצמותיו א נתליראןך וכתיב ^?ןר כ (  איטר צפ
ל ןראה פ.5י א ה ן ע ; ו ד ח פ ר ןשואנן מ ד ח ב ט ה ךשבץ ב ר ג ^  י
?תח!ת א ?רודה בצרור ןןחןים ולהחיותו י ה ם והשמתו ת נ ד׳  י

ל ממי_ע$ך.ישראל ?דהמים אי$ן; *  ה^תים עם כ
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 כל המצות. רצה התנא
 לתלות זמנה באכילת תרומה
 הנקראת ראשית. ועוד לרמוו
 דמצוה זו של ?׳ש היא
 הראשית מכל המצות כתרומה
 שהיא ראשית כדכתיב כל
 חלב תירוש ויצהר ראשיתם
 וגוי. שהרי עיקר ק׳יש היא
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 והון זמנה כאשמורת הלילה.
 לרמז לנו שאף קריאת שמע
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 «הרת כהני ה׳ אף אחר
 מכילתן נוהרתן תלויה כ1מן.
 ויותר מזה שעבודת משמרת
 מלאכי ה' כמרום יש להם
 זמן קבוע ומכ״ש שבל מצות
 ה' התלויה כמעשה שיש
 עיכוכ לעשותם בכל דקדוקיהכ

 וגורמיהם כמניהה:

ת יוםג&וב א רה ברכות מאימתי פרק א תוםפו ו ה מברטנ ד ב ו ו ע נ י נ  ו

 א מאימתי קורץ. משעה שחכחנים נכנסין לאבול בתרומתן. א מאימתי קודין את שמע בערבית. תנא אקרא קאי .
ס שנממאו וסבלו אין יכולים לאכול בתרומה עד שיעריב לכתיב (לכרים ו׳) ודברת בם ונו׳ בשכבך ובקומך משס למד  כמי
 שמשן דהיינו צאת הכוכבים והא דלא תני משעת צאת הכוכבים. שחובה על אדם לקרות שמע בערב ובבקר ושאל עכשיו מאימתי
 מלתא אגב אורחיה קמ״ל שאס נסמאו הנהנים במומאה שמהדתן זמנו ומדכתיב בשכבך ברישא הקדים של ערבית. גמ׳(ועיין
: משעה שהכהנים וכו׳. ( ׳ הד  תלויה בקרבן מון זב ומצורע אץ במשנ
 הכפרה מעכבתןמלאטלבתרומילכתי׳ ^ftfW^ כתב הרב מברענורה מילתא אגב
« i אורחיה קמ״ל וכוי. הקשו בתוספות W ובא השמש וסהר ואחר ( » א ר ק י ו ) 
ל ״ י ק ר פ , תנינא חדא זימנא בנגעים ( ״ ״ ״ ״ ״ י י ״  יאכל מן הקדשים ביאת שמשו מעכבתו , י
ח משנה ג׳) העריב שמשו אוכל בתרומה. ^ . ת י ב ר ע ע ב מ ת ש  מלאכול בתרומה ואין כפרתו««כ^ קורק א) א
ך • ותירצו לרגילות של משנה לאשמועינן ת מ ו ר ת ל ב כנסים & לאכו ם נ י מ כ ח * ש ט א ל  י מ
* י בקיצור אן£ למה שמפורש כבר ע׳יכ וכ״כ י מ נ נ , ! r > C M א ו ז ה נ 1 י י ב י ע ' ב ל י ע א 0 ג *  חלופיגרסאות• [מ״א] מאימתי «*ם מאשימי • בעדגיי* ״
: לאכול בתרומתן. כתב הר׳יב דכתיב [ / הון* דמאי ודש פ׳ י׳ לשבת ורפי״ק ופ״ו דיבמות [דף מ״ד  בפ׳ י״א דשבת(דף צ״מ ד״ה מס״ע) ועי
י משמע מ ׳ הערל(דף ע״ד) מוקמינן לה בתרומה. ומ״ש הר״ב דהיינו עד צאת הכוכבים ר בפ  ובא השמש ומהר ואחר יאכל מן הקדשים ו
. וכן ן ת מ ו ר ת ק ו׳ מהלכות שממות) ועי׳ ריש פרק ג' רר״ה: ב ר  קרא עד שיסהר הרקיע מן החור והייט כשיצאו כוכבים. (רמב״ם פ

ת שלמה לשי1 כ א ל  מ
(כמו שהביא המי״כו כשמו כהקלמתו) עד לפיכך התחיל מאימתי קווין את שמע וכל י ב הר״מ ז״ל בהקדםתו לסדר זרעים דהתתיל בסדר זרעים כו ת  כ
ב ראשית חכמה יראת ה׳ . על כן הי׳ סדר רבותינו ת ה שנתחבר אליו אח״כ חזר לענין הסדר והוא לרבר במצות זרע הארץ . עכ״ל ז״ל . ריא״ז ג  מ
ל סדר המשנה ביחודו של הקב׳׳ה ואמרו שחייב אדם לקרא ק״ש לייחר שמו של הקב״לז ולקבל עליו עול מלכות שמים ועול י  הקדושים להתו

 תורה והמצות־ ערב ובוקר שנאמר ובשכבך ובקומך עכ״ל ז׳׳ל . ועיי במ״ש בריש מסי אבות בשם. הרב משה אלשיך ז״ל:

 סבל ועלה אוכל נמעשר הערינ שמשו אוכל בתרומה הניא כפרתו אוכל בקדשים.
 שי׳ מע״ש הוא קדשים קלים והיו אוכלין אותו הבעלים בירושלים. ואם נסמא הבעל
ן שנגע בכבילה או בשח צריך מכילה ומיד הוא מהור ואוכל ממנו בלא הערב ו  מ
. ואם ה מ ו ר ת ס הוא כהן ונממא צדך סבילה והערב שמש לאכול ב  שמש. אבל א
ן זב או זבה וכיו״ב שצריכין כפרה אין הטבילה ו  נטמא סומאה יותר חמורה מ
 והערב שמש מועיל לאכול קרשים דתמירי עד שיביא כפרתו הרי שזמן
 אכילת התרומה היא מביאת אור השמש ואילך. ולענין ק״ש ג״כ מאותה שעה
: ונראה דסתמא כרי יהושע דאמר בברייתא משעה כ ״ . ע ה ת ו  ואילך קורין א
 שהכהנים מיטהרין לאשל בתרומתן (אח״כ מצאתי מוגה בתלמודו של החכם
 החסיד ועניו כמה״ר מלכיאל אשכנזי ז״ל שהוא מזגה ע״י הרב בצלאל אשכנזי ז׳יל
ד ר׳ יהושע ונכתב במקומה ב ד  שהי׳ שלו בתחלה ומצאתי שנמחקה מצת מימהדן מ
׳ יהושע) או כאידך סתמא דקתני בברייתא  נכנסין והשתא פשיטא וודאי למתנ״ ר
 וחכמים אומרים משעה שמכהנים זכאין לאכול בתרומתן ודצא כר׳ אליעזר דאמר
 בברייתא משעה שקדש היום בערב* שבתות ונם דלא ככוצהו הנך תנאי דפליגי
. א ״ ר . ובגמ׳ מסיק בלישנא קמא דתרי תנאי אליבא ד  עליה דמייתי להו בגמ׳
 לישנא אחרינא רישא לאו ר״א הוא אלא סיפא דקתני עד סוף וכוי גרידא . וכ׳
 הרי״ף ז״ל הלכך בין לפירוקא קמא ובין לפירוקא בתרא האי דקתני במתני׳
 משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן איתא לרבנן וכיון דאיתא לרבנן עבדי׳
: בפי׳ ר״ע ז״ל סומכין אהא דר׳ יהודה. אמר המלקט. עיין במה כ ״  טותייהו ע
ל בתרומתן. ראיתי שכתב הח׳ השלם הר׳ ו כ א  שהקשו ע״ז התיריז תוספות ז״ל: ל

 מנחם

. וכ׳ רש ששונים  א מאימתי. בעמך הביאו בערך מתי ־ ונראה דגרס ממתי
 מאימתי ואלף תוספת כמו אלף דאזרוע זרוע ותרגום מתי אימתי * ומאן
ס מאמתי איט משובח שהוא כמו וכאמתים על פני הארץ ע״כ ״ וכתב הרי ד ג  ד
׳ מצליח ז״ל מ״ם הראשון אימ עיקר והוא כמו מתי  שלמה שידליו ז״ל פי׳ הגאול ר
. ונראה בעיני דמלת ב ״  אבא ואראה פני אלהיס. מת* אעשה גם אנכי לביתי ע
ד  עד דחקתו ורצה לפרש כמה הוא שיעור של הקריאה משעה שהכהנים נכנסין ע
׳ מאימתי ומ״ם הראשון עיקר והתחלת , ף האשמורה 0׳ . ול״נ דשפיר גרס  ס
. וכי ׳ ו  הזמן הוא דקא בעי והכי איתא בברייתא מאימתי מתחילין לקרא ק״ש כ
דמאן דע . ת ׳ כו ד סוף האשמורת ז ד לשון קצר הוא וה״ק ומשך זמנה ע  קתני ע
. גרסי׳ ן י ב ר ע ד סוף וכו׳ כדאיתא בגמ׳ עכ״ל ז״ל: ב  דתני משעה וכו׳ לא קתני ע
. ובגמ׳ בעינן ד ״ ס  ול״ג בערבית ובדגרס״ גמי בסיפא בשחרץ כמ״ש כסמוך ב
. ומשני דתנא א ש ד  תנא היכא קאי דקתני מאימתי. ותו אמאי לא פתח בשחרית ב
 אקרא כוי (כמו שהביא התי״ע) ואיבעית אימא משום ברייתו של עולם דכתיב
. ופריך א״ה ליפתח במתני׳ דבסמוך במיצי ר ק  ויהי ערב ברישא ובתר ויהי ב
 דערבית ברישא וליתני הכי בערב מברך שתים לפניה וב׳ לאחריה ובשחר מברך
 שתים לפניה ואחת לאחריה. ומשני דפתח בערבית משום קראי והדר מפרש
ת: ש מילי לערבי ר  דשחרית ואיידי לקאי בשחרית פריש מילי דשחרית והדר פ
׳ הר׳ יונה ז״ל משעה שהכהנ״ נכנסין לאכול בתרומתן י פ / ם ט י ג ח כ ח ת ש ע ש  מ
 שזהו יציאת הכוכבים דכתיב נב׳ תרומה ובא השמש ומהר והיינו ביאת אורו לגמרי
מא. ושלשה דינים יש בענין הקדשים דתנן ו ר י ה  דהכי דרשינן בגמ׳ מאי ומהר ס

 תפארת ישראל
. ן י נ . ואם אין תלמוד מעשה מ [ מ ״  פרס א נ״ל מדמעוה ראשונה שנצטוה הישראלי הוא העסק בתודה דתלמוד מביא לידי מעשה [בקדושין ל
, לכן התחיל רבעו הקדוש הש״ס [ . וקי״ל ובדיעבד בק״ש שחרית וערבית יצא [כמנחוח צ״מ ב ס ת נ נ ש  והתלמוד נצטוינו בק״ש דכתיב ו

 שהוא ביאור המצות . עם פ' ק״ש . ומרכתב בשכבך ברישא. אקדים דערביח : י

ן י כ ן י י כ  י
. כמו ולחושך קרא אולם נקנו לשון רבים לאין אחד מוציא חכירו יד׳׳ח משא״כ לענין ברכה ס  א) מלת קרא יש לו ל׳ הוראת. א) קריאת ש
 לילה. ב} קריאת להרחוק שיבא אליו. כמו ויקרא לב>ליוסף. ב׳ במשנה ד׳: ב) נ״ל לר״ל נכנסין לעיר. למקואות שלהן היו בשדות(כנדה
 הוראות אלו אינן שייכות כלל בק״ש. נ) קריאת בספר. כמו וקרא בו סי! ב׳) ורק בחון לעיר כשמס דאילו תוך העיר פשילין מחפש שאובין
 כל ימי חייו. נם זו ההוראה אי אפשר שתהיה במלת קורץ. דהרי מיתר (כמקיאות פיח מ׳׳א) ומלרגילין הטמאים לטבול סמוך לביה״ש כרי שלא יצטרכו
 לקרותה בע״פ(כאיח סי׳ מ*מ). ל) אכל הוא לשון קריאח בקול לפרסום. ללקלק אטהרה כל היום (כשמעתין ל״ב ע׳׳ב ושבת ליה). להכי תוך טבילה
 כמו וקראתם לדור. מקרא קודש. ויקרא לפניו ככה. קרא מרון אל וסיסוג. כשנכנסין לעיר בבר העריב שמשן. שהוא צאת ג׳ טכבים. ואז
 תחשך. וה״נ ר״ל שמצוה לקרות פסוק ראשון בקול כד לעורר הכונה קורא ק״ש: ג) ולא נקע מצאת כוכבים ? דקמ״ל אגב אורחאלכל טמאים
 בהפסוק שיקראו אחרינו בשעה האחרונה שנחיה בעה״זגעי׳מאיחסי׳ס). אחר הע״ש מותרים בתרומה. ואפילו מחוסר כפורים. כזב ורבותיה

 תוספות אנשי שמ
 קורין. אפר המלקט . עמ״ש כתפא״י. אבל לא אדע מת יאמר כהא ררפיז ליומא

 ובעשור שבחומש הפקודים קורא ע״ש . לאלמא דבדכר הכתוב בספר שיד לשון
 קריאה אף כשאומרה ע״פ . וכ״כ כספר ערכי הכנויים דככ׳׳מ שנא׳ כלה״ק שייך ל׳ קריאה
ו כל ישראל לקרותה כלה״ק: מ  וקיש נמי אע״ג דקי״ל דבכל לשון נאמרה מ״מ כבר נ
 את שמע. אין בכלל קיש לענין זה אלא כ׳ פרשיות שמע . והיה. אבל ויאמר היא מצוה
 אחרת והיא הזכרת יצ״מ. ובה אין מחלוקת דלל׳׳ה של לילה זימה הל הלילה ושל יום זמנה כל היום דהא בקרא דלמען תזכור וגו׳ לא כתיב כשכיך ובקומך ורק כל ימי חייך הוא
ל למרבה נמי לילות כלשון מ״ה דלקמן ודנה ככלמרשמצותו ביום זמנו כל היום ושמצותו כלילה זמטכל הלילה . (שאגת אריה): [תי״ט דיה] בתרומוד  לכתיב ומינה לדבר מ

'  [משניות זרעים] א •1 ט

 חרושים מהג״מ יואל חסיד זצ״ל מאמסטיסלאוו
 [תוי״ט] ד״ה מאימתי קורץ. תנא אקרא קאי בג׳ ומדכתיב בשכבך ברישא הקדים של
 ערבית גס׳ עכ״ל. לכאורה א*ן צריך ראיה גדולה מזה ולפה מביא
. אבל אמשר לומר דלשח הקרא על י  הנפ' ואבע״א יליף מן בריתו של עולם כו

 כרחך



רה ו ה םברטנ ד ב ו , ע ב ברכות מאימתי פףה א ר ת יום טו ספו  !יונים 2 הו

 לחג״** ער חצות• ״־׳׳ , , . , ״ ,

נה. שליש הראשון .: לשון חכמים בברייתא בגמ׳ ותנא קמא אמר משעה שמי אדם נכנסין מלאכול בתרומה: עד םוף חאשמורח הראשו  ־JL%*2^" £'ב
לא מקרי תו זמן  לאטל פתן בע״ש כלומר שהכל מוכן. ומש״ה נקע פתן כלומר שהוכן של לילה שהלילה נחלקה לשלשה משמרת. ומשם ואילך 8
ם להם ואינן חסרים כלום ולהט נמי נקטי חכמים ותנא לירן תרומתן קריאת שמט לשכיבה. ולא קרינא ביה בשכבך. ומקמי צאת הכוכבים י ש ד ת ח ו פ ם ו  ת

] ז״ה עד שיו ©י כלומר שהיא מוכנת לפניהם וכלום חסר כי אם לאכול ־[א״נ תנא נמי יממא הוא ולאו זמן שכיבה. והמקרימיס וקורים קריאת שמע של ב י י ח ] 

ל • י5?״ לישנא לקרא קתני לכתיב (ויקרא בי׳ב) ערבית מבעור יום • סומכים אהא ד y י' ™ ס כ י כ מ ו  ב

ה י) דברי ר׳ יהולה ראמר לקמן בפרק תפלת השחר. נ רה הראשו ד סוף האשמו ד ©q האשמורה. ע  כי לחמו הוא. נ׳יל]: ע
. רבן תפלת המנחה על פלג המנחה. שהוא ת ו צ . והכמים אומרים עד ת ר עז  דקלא בלא ברכיה פי׳ הר״ב שהלילה נחלקה צג׳ משמרות אלי
ר ד,)4 שעה ורביע קורם הלילה. *וקי״ל ח ש אל אומר עד שיעלה עמוד ה מלי  ופירש״י משמרות עבורה של מלאכים נ
ה לעבלכר׳יהולה עבלומיר כשכלה זמן ש ע ג ישיל: ושיר שלהם נחלק לג׳ חלקים ראשונה ט » ן כ . ו ו מ » 
נ. האשמורה«״> ך* י המנחה מתחיל!מן קריאת שמע של ל ח׳ ט ע ח 1 מ צי ל י מ ן ה . ו ׳ ו כ ה ו ח ת א כ  *«י'£י'* עד שיעלה ל

. לכל הלילה מקרי זמן שכיבה  אסוללםעול. יקשה ילעיל ל' שעות אלא נקע ער סוף .האשמורה כלאמר בגמ׳ לאשמועינן ערבית: עד שיעלה עמוד השחר
£ שיש היכר לכל ארס ברבר להא בסן* האשמורה הראשונה חמור והלכה ש ? מ ^ T O r ׳ » £ 

 להכא' מיירי ל?אן "מגיד נוער. [״ובפירושו לחומש פרשת במדבר בפסוק ושמח את משמרתי. כ' כל־ מינוי שהארס ממונה ומושל עליו לעשותו חרר משמרת בכל המקרא.
י]:עד שיעלה עמול השחר.כתב הר׳יב והלכהכר׳יג שגס חכמים מודם ט ולא אמרוכו׳ רבנןטותי ס ^ ובלשון משנה כמו שאמור בבגתן ותדש וכו ם «־«! • ג  לטל
 ואפילו יS w* 2 סי׳ל והאי לקאמרי כו׳ וכ״כ הרמב״ם. כלומר בפירוש בשכבך כוותי ס״ל לפירושי כל הלילה. וללא כר׳׳א. והאי לקאמרי כוי שהם עשו סייג ובהא
 לסעור. פרימ: פליגי עלי. וכ״כ ר״י וראי׳ש. לבסייג פליגי. וא״כ בסייג אין הלכת כר״ג להא ר״ג עצמו הוצרך לומר טותי ס״ל. משוס לאי לאו הכי יחיל ורביס
ד השחר. ו מ ר הלכה כרבים. ולא כתבו הלכת כר״ג. אלא על עיקר לין תורה(וכ״כ ב״י סימן רל״ה) רלהרמב״ם אין הלכה כר״ג לענין סייג: ע ח ש ד ה ו כ ע י ^ ״ י ת ] 

 מלאכת שלמה *
^ מנחם עזריה נל״ו דיש ספרים ישגים דאישתכח נהו דלא גרס מלת(אכזל אלא בך הי׳ גלע׳׳ד. אכן מצאתי שהחכם הדר׳׳, אשמז׳ ז"( מיה במשנתינו האשמורת א י ו ה ש

י ע  ביה ™ כ
 הופר וצ׳׳לשעות השוות אבל משעה שהכהנים נכנסין לתחמתן וקמ׳יל דמבו׳׳י פוסל את התרומה במגעו דבר בתי״ו. וגם אגי ג״כ מסכים להנהתו זי׳ל. וסוף אשמורה ראשונה היינו שליש
 בספר מנחת כהן ס* מסיק תורה. ומאן לתני לאכול בתרומתן בא ללמדנו דאין כפרתו מעכנתו מלאכול הלילה דשלש אשמורות הוי הלילה. והיא דעת ר׳ נתן. ומש׳ בגמ׳ מעמיה
 מו « ^f^w's2.1™ בתרומה כדאי׳ בגמ׳ ע״כ. וע״ש בספרו סימן א׳ שדקדק ג״כ לקתני לתרומתן מדכתיב האשמורת התיכונה מכלל דא־כא לפניה ולאחריה . ור׳ אלעזר נמי הכי
^ וצא קתני לתרומה. למימרא לתרומת דגן תירוש ויגהר שהיא חובה עלינו ודידהון ש׳י׳צ בהדיא בברייתא בגמרא ויליף לה מקרא דכתיב ממרום ישאג ממעון א ר ו ה , ע ה ' מ ת  ^ ו
ה היא הותרה להם בהערב שמש אע׳׳פ שלא הביאו כפרתן אבל לא תרומת קדשו יתן קולו שאג ישאג הא תצתא שאגות כנגד שלש משמחת . ומפ׳ בגמ׳  :הביא התיינו;״ב כי הי
 יקי בחכמת התכונה איו הקדשים הבאה מנילר ונידב ל״ש מיני דמים ל׳׳ש מיג׳ דגן כגון המורם לכהן דהא דלא קאמר בהדא על ל׳ שעות הימן מפורש מזה. למלך אגב אורחיה
: מחלות תודה ורקיקי נזיר וכן חזה ושוק וזרוע בשלה מן האיל דהא שלמים שיש היכר צכל אדם בדבר לכי היכי דאיכא משמרות ברקיע איכא נמ׳ משמרות ש ' ה מ ה מ ע  מ

 גופייה! ומותר הלחם שבתודה אש״פ שנאכלין לכל אדם כפרהמעככתם עב״ל בארעא. וסימן לדבר משמרה ראשונה חמור נוער משמרה שניה כלבים
V נר״ו ועי׳ עוד שם: חאשמורת הראשונה. נלע״ד דשסיר מפי למגרס האשמורה צועקים משמרה שליש־ת תינוק יונק משדי אמו ואשה מספרת עם בעלה. ובגמ׳ L ״ « ״ ״ . 
פ J ? '1 בה״א וכדכתיב בתהלים צ׳ ואשמורה בלילה דאילו האשמורת בתי״ו הוי סמוך מפי אי בהאי פמנא תחלת משמרות קחשיב אי סוף משמרות ע״ש. אבל רבי ״  י

י כלכתיבבאשמורת הבקר בסדרבשלח. זאע״ג דבשופס׳׳סימן ר כתיב האשמורת פליג בברייתא אר׳ נתן זס׳יל דד׳ משמרות הוי הלילה . זבגמ׳ מפ׳ סעמיה ־. ״  מחר יש^גי^י ^
ז ש עלה עמוד השחר. פי׳ הר״ש שיריליו ז״ל עמוד השחר סמוך . ר״ג אזמר ע ך  נו׳ ויש מ׳ שר״צ שהיזמב׳׳ס התיכונה צא ־לפי׳ מניה לאשמורת הראשונה כמי דהתם על דרך זרות נכתב כ

 קאי על קריאת הותיקים לאור
,—, — — _ , ת י כ א ז / ־ ל ן 5 ב , ר ר ה כ ן  ש

ז ע ו ן תפארת ישראל נ י כ  י
־ לצריכין קרבן למחר: [והא ללא קאמי משעת שאוכלי[. ניל לה״גו. ללא תקשי כה! (א) מ״ש הר׳׳ב למשהגיע זמן קראת שמע אסר לםשל. כ׳ עצה רבינו הגאון w 0'**הלא 0י 

. להכי קאמל נכנסין . למותר לקרות* «הלך. מיז מפשוק ראשון הגדול מהו׳ עקיבא שציט״א(באות ג׳) ח״ל כ׳׳כ תו׳ נשמעתן(ד״ל ב׳) י J גופיה אימת קל W S T J W  הוא ^
 ווהו קודש עלות השמש (בברכות לף י״נ). והא ללא קחמר משעה שלשאין. נראה לי משום ממסין משמגא מפי]״. על

 יילוע לקריאת הותיקיסףא ד) סוף שליש קמא דלילה. דובשכבך עד סוף זמן התחלת שכיבה משמע. ונקט אשמורה. וקמ״ל דם בריות בארן משמרים פת בואנה. ועי׳יז יהיה סי׳
^ ללבר. או קמ״ל לגם ברקיע יש אז משמורת ר״ל שהשגחה יתירה שולטת אז. וכמ״ש בעת רצון עניתיך. ונ״מ לאפושי ברחמיס. כהרא״ש: ה) הוא / ק ק ל ^ נ ש מ ^ב ב  י
 מיש המגן אברהם סימן שעה וחומש זמניות קורם צאת החמה [פי׳ זמניות. לפי אורך וקוצר היום מעלות השחר ער צאת הכוכבים ומחלקים אותו צייב חלקים. משא׳כ שעות שוות . הן שמין כקין
 פינו מניף קמן נ׳,"־5יי ובחורף מלהוא חלק הכיל של היום והלילה יחל] דס״ל לוגשכבך כ״ז ששוכבים משמע. ואנן קי״ל(א״ח רל״מ). דמצוה לקרותה תיכף לצאת ג׳ כוכבים קטנים.

 נ : (א) דהיינו שהם קטנים ממש. שאינם נראין רק באיחור זמן. כשכבר בראין גדולים וגינונים ברקיע. וגם קטנים. שנשארו קטנים ועי״ז א״א שיטעה

, חדושי מחרי״ח תוספות אנשי שם ת ^ « ו £ ם ״ . 
ס בשכבך והדר בקומך דאיך יאמר קימה קודש שכיבה אבל לשון כו׳ שהכל מוכן. ק׳ קצת לר״י כברייתא בגמ' לאמר משמה שהכהנים ממוהרין לאכול ד  ו »A S r כרתך *״ל ^
״ הששנד! יבול לוtר ע1חי תחילה וגפ־ס דאשכחן ב! בתמיד צפו שבתיב בתיירי, לכן בתרומתן ור״מ ראמר משעז שמכהנים מובלין כו׳ אמאי כעי שתהא מוכנת התרומה. (עץ 1 ב י ' י ^ { ת א י " ; 
. והרא׳׳ש )׳׳ל התכ ולא נהירא לי מה ׳ . סומכים כו ׳ י אשר ואבע׳א יליף כו׳ וקי* [תוי׳׳ט] ד״ח עד סוף האשמורת. פי׳ הרב כו׳ וה׳׳מ לטחני חיים): [בחר״ב] ר״ה עד סוף כו י ק י י PJ5 ־ }^לא ט * 
 v^P tCT יי א עד ר׳ שעות אלא נקש כי׳ עכ״ל.אינו מדוקדק דהי׳ צריך לוטר שעות זמניות, אבל ייתר שהביא ראי׳ מתפלת המנחה שהיא עד פל; המנתה רתסלו׳ מנר תמירץ תקנום ותמיד הי׳

י י ™P TP £ טוב חי׳ לו לוםר עד שליש הלילה נעו חכמים עד ד^נות : [שם] דיה עד שיעלה rfv קלב ומלן עז־ פלג המנחה אגל לענ״ן ק״ש לאו זמן שכיבה היא 0' . ונראה לקיים המנה:  י
א ייויי* יי א בתב שאנו סוברים כשאר התנאים שמקדימים שעת הקיש לצאת הכוכבים כו׳ ע׳׳ש: [בא׳׳ד] אהא ש י ר י *  ב

ב w דר״י. צ״ע אם כן מלוע סתם וקתני כמתניתץ לזמן קיש הוא מצה״כ הא לר׳׳י מתחיל הזמן מקודם. ומוכח לכאורה כהרא״ש. שמפקפק בזה ע״ש. וי׳ל רהמעם שמתחיל התנא \ ש א כ ו ה  ובשכבו ,
/ שנה ויום א׳ מצוה הראשונה הבאה אליו בהכרח היא ק״ש של ערבית בליל השייך ליום שאחר שנת י׳ג . ומעתה ניחא מה שלא זכר ח במצות ק״ש היא משוס דמי שנעשה בר מצוה בן י ב ז כ ש י י י ל י 0 י ז ^ 
ר התנא הכא רעת ר׳י שזמן קיש הוא בסל; המנחה משום לודאי אפילו לריי גהי ללענין קיש יויא מהיח בשלג המנחה . מימ לאו לילה גמור הוא לעגין שיוחשנ בר תיובא מה״ת במצות ע ש ג י ר ח א ה מ ס ״ ד י  ט

 עד הוףחאשםורה ראשוני• עד צהיכ דאז הוי לילה לכל מילי. ולפ״ז נ׳ל דין מחודש והוא פשוש מאל למי שנעשה ב״מ בלילה צריך להמתין עם קיש מל צהיכ. ליותר מוסב שיקיים יןש דאורייתא וקולם צה״כ
י אינו נעשה כ״ח מהיש רק מצות חנוך בעלמא. ואפילו נימא רבליעבר אם קרא אחר פלג המנחה א״צ לחזור ולקרות . מימ לכתתלס ודאי ימתין. ולכן שפיר קתני הכארהתהלת זמן קיש ? ץ ב י ו י ת ע ד י ש כ  ד

" הוא דוקא מ).ה׳כ ולא מצי למימי דעת ר׳י כיון דמיירי כמי שנעשה ב״מ ודו״ק. ובזה י׳׳ל קושית הש״ס מאי לפהת ערבית ברישא. ו*לי דזהו כמת הגמ׳ בסי׳ הב׳ יליף מבשיע ויהי י ג ם י א ו ת ב ב1מ1 ה כ  ש

ש ערב הוי ר״ל רמהאי קר^ילפינן דלילה שייך ליום לכל מילי והיה לענין בר חיובא ואינו דומה לתנדל דשניהם ביום א׳ ושל שחל קודם לשל ב״ע. לבקלשים הלילי* הולך אמר היום (מהג״מ ח  בי^י^י ש
f וכ׳ דהאמת a ועי בהג' הגרייכ כתום׳ ל׳ בי מיא שתמה . ׳ . ע׳ כתוש7 רע׳ק מה שהק־גה עין־. וכבר קדמו השיא סי׳ ג ׳ ה משולם זלמן אשכנזי זיל אבריי! לינלין): בא׳־ד דעכד כדי מ ; , ה י י ש כי י ם י י ב כ י  ש

. שרוצה לסמוך על ר״י אק מזיחין אותו. וכן כרכני  ן י 'ל׳ * ^1,ל״Ll הברור ללאו מעם סשיקא אתיק עלה . כיא זה לין גמור שהורו לנו חז״ל כיון ללא אתמר ט׳ לעבד כמר עבד היינו שהדין כן
 [אות שם באיל וקי" ובלבל שיעשה כן תמיד כתנא א׳ •עיש: [בתי״ח] ליה ער שיעלה כוי. דאפילו חצי שעה קודם אשור לסעוד . ולא ילענא מאן פסק ליה איסור זה לאעיג לכש״ע סי׳
. ולפיכך לא הו״ל ׳ ס רל׳׳ה פשק מהדיק״א כן מימ איט מצד הדין אלא משוס לנכון הדבר במיש בספרו ב״י. ונס כהאי שימורא דחצי שעה אין לנו ראיה עליו וכמיש הרב בכו׳ו סיק ג י ת ^ ה כ ו 2 • V י כ ע  י
. אמר המלהט. ריל כית שהר״י ׳ ? לכתוב להריב קיצר בדבר שאפשר שנכונה לא כתבו משוש ללא ס׳׳ל הכי (כית דוד): [תוי״ט] ליה עד שיעלה כו׳ ואיכ בסייג איו הלכה כו ש יייי יי׳א ט י  י

 דאמרינן סאן דעכר כוי י י י 1
 עיכ טשום דהוי ספק הלכה נמאן וזה נבין בתפלה דרבנן אבל בקריאת שמע דודא דאורייתא לתב הפוסקים הר ספק בדאורייתא ולחובורא . וכעת טצאתי שעמד בזה הפריח בםפר מים חיים .

. ג "7 : השגויים ששינה נע> הסזי״מ 3מ־,ד\רא נתרא >נז המהד״ן הקפשי בח5אי לניע למע! מיממ ד3רי א־» ממפלשי ממוי״ט «אש«־ס c ניאים מליו רק ע״פ הגהד״ק. ולא יאי המ: 1 ) אהמויז  י
י 9או8ימי » » ״7>א מ *יע ה נ  **) ?ז׳ למ1מ הציוגיס כפגיס המשגיות ומפל6יו שמגלחים הקורא סייעתי מהם את אילומ הצוניס ;תיס׳ רע״־ן ורק הצגמי נמקיהן ציו! כיה • !הורות זנמקוט היייא יש פייע״ק• ^

̂ צ־וי־  p)7pe יכל" נמי^ יע1 פי רי־ם־הג־אים דגר־ו rvfs״?



ב ב תוספות ר?0ק ת יום טו ורה ברכות מאימתי פרק א תוספו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

i ^ j i ״ S והלכה כרבן גמליאל שגם חכמיס מודים לו ולא אמרו עד חצות ישרנילץלפותרו כוכב השחר.[*וראיתיללל״קבמזמור אילת השחי 
 אלא כלי להרחיק את האלם מן העבירה. ומיהו לכתחילה משהגיעה (תהליס גכ) שיש מפרשים אילת שם לכוכב תשחר ע״כ]. אך בכאן לסעוד. יכיכ ד״וס׳ רף
ק־סעא א1כלת  עונת קריאת שמע של ערבית למתניתין להיינו מצאת הכוכבים אין נכון [*לפרששעמול יהיה שס לכוכב ההוא] לאע״פ לכוכב נוגה לאט^אדם י
 ייאסר לסעוד וכל שכן לישן על שיקרא קריאת שמע ויתפלל: קראוהו כוכב השחר ממעס שאין כאן מקומו. מ״מ לשון עמול מבא! משטע 'שמשעה

ח לא יצלה ל י ל ל ש ש י ק ן ם ן ע י ת י ש ו א א ה ו ם ה ״ ב מ ר ה צ ״ ז . ו . . 
j לי לאכול מעודה w L 2) ! 
 הנוצן בפאת מזרח קורם עלו״ השמש עי שיקיא ק״ש ויתפלל.
ת ודייק שזה השג׳אםיירל״ה ו ע ש ן ה ה מ ע ש ש מ ו ח ה ו ע , ש ך ה  ב

^ ה ו ט ״ ל ב א ?  הזמניות ומעם זה קרבת שמח איי ™
 השמש מן הקימורים העבים העולים דא׳כ למא־ צייני ללמוד
E E P מן הארץ חמיל אשר די עלותה 
 הארן אחל וחמשיס מיל ע״כ. ופילוס מ״ב מפסיקים לק״ש וא״כ

ה אמרו ת ש מ ת ה י ב ה שבאו בניו מ ש ע  מ
ם ם א ה ר ל מ . א ( ע י מ ת ש א קרינו א  לו ל

 לא
* ג» מעשה נד״נ גחלקה מ:>יי וו לגי מש>יו0 ונא1 לשום שימן ג׳ ר  חי
 נש׳ זה ת׳ משג־זס • שבאן ביה נד׳נ ונלהלוק׳ פומריס אגל •ליו

 ובאן וג״ה נפי׳ י,ל*נ עם וכיה נמןנה גנמלא .

 סעשה שבאו כניו מבית המשתה
י רבן גמליאל שמעינהו לרבנן דאמרי  מ
 ער חצות והכי קאמרי ליה הא רפליגי
 רבנן עלך לוקא קאמרי על חצות ותו לא
 ויחיל ורבים הלכה כלבים או ללמא
 רבנן טותך סבירא להו והאי לקאמרי

 על

^HI w^rnlmSn ו ש י ח ה ש י מ ש ב ה ו ב ו ס י ע ם ב א ש י ו ו ח ו ה נ ש י ח כ 1 י ל ו ה ס ה ד א ו ה י ע ו ב ה ש י פ ס נ א ש מיל ״) [ "  שעות זמניות במשנה דלקמן תמצאט ־ אכל ז
 המושכל. כי לכל שעה ט׳׳ו מעלות ולכל מעלה ט״ו פרסאות. הנה לשעה וחומש תמר״ף מילין. והר״ר ענשכ! חפן אמל שמלת עלותה צ״ל עלותם. אף פעימה וס׳יל דלא יאכל
ה קיטעא משמע אןש דבי י מ ז ן ל ״ כ נ כ ה י ן ״ ר ״ק ל ה פ ״ מ ן ב ; ו >ש ק כ 0 ו א ן ה ל מ מ א י ף ש א / ר , ש t ה מ ש ל ה 3 ע ם ן / מ י  ומוסב על הקיטורים עכ״ל. והיטב אשר דבל שאילן ה

ק כ דחט ^ ס ל ״ ^ ל ד חזי לי ההוא אתרא והויא ב ד  לי לכתיב בלומ כמו השחר עלה ויאיצו המלאכים וגו׳. וסמי׳ השמש יצא על הארז ולוט בא צוערה וא״רחנינא ל
־ • ־ ׳ • •  חמשאמילי י ־ ׳ ־

 מן השעות הזמנ
ה דלא י ע פ נ ה ומורן א ע  . בפ״מ לפסחים. ושם אמרו למהלך אלם ביטני כל היום יףל פרסאות לפ״ז יתכן שיאמר עלות השמש בכלי שעת ןרןצי ש

 :זמניות כו׳ אשר ד עלותה מן הארץ חמשה מיל וכו׳ וזה במהלך ארם בשיעור שעות ההשויה. וכן שיער מהלך האלם בשעות ההשויה
 כריש מכלתין בי1וס' ד׳׳ה
 6שעח שהעני שמקשו הא
 ק״ש אסור

 מלאכת שלמה במ״ב

 ש ה כ ה נ י ם היינו
 שטותרים לאכול בתרומה
 ואין להם טומאה עוד
 עיש. ואיס׳ל להטהרש׳׳א
א אין ה־ןחלה ״ ג ש ה  כ

 לקושייתו דעל מתני' ליכא

. ונראה למורי הרג נר״ו משמיע זמן ל כ  מיל כיון שאחר חצות אוכל לצאת ילי חוב$ מן ה
 לס״ל לרבנן שאפילו ק״ש עצמה שהיא מה״ת

 חצות שיכולין חכמים לפטרו ממ״ע כ״ז שעוש
׳ מתני׳ דמשעה שהכהנים ״ ״ יי ״ 1 ״ י £ א  המצוה עצמה. דהכי למינן בלולב שמצותו מיה״ת יזם ר
ת פמרו חכמים ליסלו משום גזירה דשמא יעבירנו ד״א יר״ה נכנסים לאכול בתרומתן נ  יום ראשון מ
 וכן גבי תלין בציצית וטי ע״ש. ואיכא תו בנמ׳ בברייתא סברא רביעית ותירץ דייל דתיק משעה

ל שעה שהוא עומד ס לאכול פתו נמלח ע מ  לזמנה מתחיל משעה שהעני נ
/ שהעני מקדים לאכול בעבור שאין לו נר להדליק י  ליפטר מתוך סעודתו * ס
. ואפי׳ רישא דהתחלת ׳ י  וסיפא לזמנו של ע;י פליגא ולאי אטלהו תנאי דמתנ
 זמנו של עני אםיקנא בגמ׳ שהיא מאותרת מזמנו של התחלת הכהן הממא

. כ׳ בחלושי הרשב״א ז״ל מה ששנינו ,״ , . ׳ ה ובאו ס ש ע  לאכול בארומה: מ
1 עראי" משוס הכי נ ת א ב ל ר י ג ד מ ג כ ״ . נ״ל ללאו למימרא שעשה י ו י  כאן מעשה ובאו מ

 על הברייתא דכץןני משעה
 . שהעני נכנס לאכול פתו
ז משמע דוחו סעודתו . ע ו  ישראל ב
!SB^'DOTT ותמיה לי א״כ ל״ל לתו׳ לדייק מברייתא זו לאסור לאטל בדעת . ׳  על הברייתא ט
 קודם ק״ש.הא משנה ערוכה היא (שבת פ״א מ״ב) מפםיקין לק״ש ט׳.ולא הקשו התהיד דאף פעימה אסור
ר י מכח הוכחתנו הנ׳׳ל ואף ו ן כ א א מ . ע י ס יצ ס י א י ה , ל י ס ן  מהך דפ׳׳ק דשבת.ה"ס. כלי לאלומי קושיתס כ

' י ^ »נס ל י י י על ח1נ ח ו כ א ' ל ו י ת צ א מ ל ל י " י נ נ ו א י ג ו ב ו כ נ י נ ר ה מ ל י ח  עכ״ל הגאון.ולפע״דלבקשפ מ
 איסור אכילה קודם ק׳׳ש מהך דפ״ק לשבת. דבל״ז ק׳ מ״ש תו׳ משמע למשעה למ־נקט הקושי* מכד
. אע״כ לרצו לאכוחי דאפילו חצי שעה מקודם הברייתאדלא יאכל ק־םעא ׳ ט  לא יאמר אלם אוכל קמעא ו

 נאור הץם מחשיך ומאפיל יותר מחשכז של לילה וקרוי עמוד השחר וכשמסתלק
ז שמ״א ״  קרי עצה עמוד השחר ע״כ . ובגמ׳ פירש״י ז״ל דמשמע לי׳ בשכבך כ
 שוכבין יש בכלל זה כל הלילה. ור״א ס״ל ובשכבך כ״ז שבנ״א עוםקין לילך
 ולשכב וכן פי׳ הר׳ יונה ו׳יל והכרית הוא Y4 לבין חכמים בין ר״ג כולהו מידו
 דלכתחלה צריך לקרותה מיד כצה׳יכ ושלוגת״הו לא הוי אלא בדיעבד. דחכמיס
. ור״ג ס״ל דבדיעכד נ י י  ש׳׳ל דאפילו בדיעבד אינו יוצא אלא עד חצות משוס ם
. והתם מאריך לפרש אם עבר חצות מה יהא דינו כ ״  יוצא כל הלילה. ע
. וכתב שיש מי שאמר דס״ל לרבנן דאחר חצות קורא אותה ן נ ב ר  אליבא ד
. ד י ס פ  בלא ברכות ואע״ג דגבי ק׳׳ש של שחרית חנן דהקורא מכאן ואילך לא ה
ת. י״ל דגב׳ ק״ש של לילה  ומפרש כגמ׳ מאי לא הססיד לא הפסיד הברכו
 החמירו יותר מפני שהל־לה הוא זמן שינה ואם ילע שיכול לצאת מחיוב ק״ש
 ומתיוב הברכות אחר חצות יאמר כלבו מה לי ולצרה הזאת להכריח עצמי לקרות

ן תפארת י כ  י
 (ומדינא בביטנים שגי רק ללא בקיאין). ועכ״פ לא ישהנה לאתר
p חצות. ובדיעבד אפילו עד עהש״ח יצא. ומאנס אפילו עד קודם 
 החמה יצא והכל עם הברטת לפניה ולאחריה רק שאחר עהש״ח לא
 יאמרהשכיבנו: ו)מספקא להו אי רבנן הקא מצות קאמרי. והלכה

 כרכים
 מה משמע הרי היא םיא

מ דהא בלא׳ה עכיש סעודה ״ ה י ש נ ן ת ש ן ל 3שנ ! ס ת ״ א ר ח ש י א י א ^fay ק׳ ת י ד 3 ^ ה ל מ ן מ . והוכיחו כ ב ר ק  שהגיע זמן ק״ש . ר״ל הולך ו
. וק׳ ׳ ו כ ר לאכול סעולה ו מ  שהגיע זמן ק״ש א
י רל״ה) זה״נו דקאמרי משעה שהג׳ ׳  אמר(כב׳

לאלם 1קושיייתם ת יבאו" 3 מ א י ב א ' י י ר י י ה מ נ מ ע ז י ג ה ש ' ^ ^ מ א ת ̂ א ס ם ^ *"א ^ י מ 1 ה נ ד מ א ״ י ת נ ש 1 י י ״ פ י מ ל י י מ ח י כ א א ^ ל ז ל ״ ס ל 1 י י מ ע ז י ג א ה "1 ל י ע  י

 חדושי מהרי״ח
 כתב חרב וכוי אס כן בסייג אין ד.לכח כר״ג דהא כו׳. לכאורה זה אין צריך להר״כ
 לכתוב, «&הרי כתב שאפי' משעת צה״כ אסור לסעוד ולישן ובאם עבד באמת הלכה
 כי״ג שמותר עד ע׳ה רק שגס הפוסקים דלקו לגי זמנים דהיינו אסיר לעשות שום
 דבר מזמן צהיב . וומנה עד חצות . ואם עבר אזי יכול לקרות עד ע׳ה. וגיל דגיט
יא ראם התהיל בהיתר דהיינו קידם צה״כ אז איצ להפסיק בצחיכ באשר שוטנה  ו
 עד הצות . אבל מדמית צריך להפסיק. וקיל: [כונתו שצריך להפסיק קולס חצות דנוחצות
 ואילן נקרא עכר זמן ואף 6ם התחיל בהיתר צריך להפסיק כשהשעה עוברת כמכואר בשויע]:

 איכ

. ר ו ס  תוספות אנשי שם לאפילו טעיטה א
י ובזה יש ליישב לעניד מר ג {י פ ה ן מ ב m ר r i $ ס י ד י ס מ , מ 9 ח & . ץ / כ ר ־ 5 , T O ( ן ^ 5 ג ת 3# ן^״״ > י 0  ש

״ m]1 שהקשה המאור על רשיי p j , n » ) ו כ / ב ר י כ ף כ ^ ה ן ד / . וללא כהרא״ש והעור שס^י ר  עליו אין הלכה כ
א במד. שכתב בםוניין דלטא ר ק י ם ש ד ן ן ק >יש  לכתחלה להמתין מלקרות על שיעלה עהיש ואינו חמל אלא >א?ןל י
ד ביאת אורו היינו שיאור י מ י מ ו י י ח ן ה ט 5 ל / ה j ך u . ג , ל  שהמם בוכרים לאע׳׳ג רכני(־/ סנרו לאי 5זכמיס ה
w P השטש ביום השטיני ויביא T 1 ן 5 מ ר ם ד ו ש מ א ל  ורכים הלכה כרניש. וגם ל׳ג לא חייג אותם לקרות א
ה ־ קיבגותיו למאי רוצרמ י ת ן / . ככולי מילתיה אשסיק ט ר / אגל לכתר לאפשיק הנכה כ ר  קולם דאפשיק הלכה כ
ג בסערבא לפשוט מברייתא י י ס ̂ ן^׳ץן מ ח נר$ן  ד כ ה ה > ח כ ו / עצמו הו׳ אינה ה  ומה ששייס התוייע להא ר
ג הא נפשט משתני׳ דםשעה , ר ן ד ד ן / מ ר ה כ כ ) ג ה ״ ש ס 3 ג / . להא גם הרא׳׳ש והמור לשויריס ל ר  אי; הלכה כ
י שחכהנים דסשיטא דק״ש מ אק מ . אלא הוא הוכחה להכריח כדטח הריב והרימ כנגד דעת הרא׳׳ש והמור לנאמת הוא דוחק לומר ד ׳ מ  הו$לך לומר לוותי שיל כניל שכן מבואר מ
א דלילח אינו מתחיל אחר כ , ג ס ״ / עצמו. ודעת סליי תמצא מטאר גס׳ מלאכת שלמה עיש. ועל מ״ש שיפ כח לחכמים במאית כי הג״מ מי! אשכמי רל אבליק לובלין ויש לע»ן ךעק,־ 0  שהיה פוסק ר
ם שיאור היום והובא , נ מ W ז [ M ג « ל ךע^ץ ש ש 3 א ל״!־ לא ו ׳ ב מ ׳ ־ ז פ ג י י נ ס מ ׳ ג ג א3ן ע « ר (tffo ל״ש ס ט ע י ה י ; י W ש V J ל דהחשש הוא:ןמא ^  דהחעש ריעותא שמא יעכור עיי עשייה משא״כ מי
. במהרשיא והוא באמת ה ס ש מ ׳ כס׳ שנות אליהו שכיאר מאיןי5אלר\״מ זיל זה השיעור: בםשנה ב מבית ה : דיה עמול השחר כו׳ וחומש שעה.עי / / בא׳א גא״ח סי׳ רמ״ב ע מ  הלבה• ועי פ
״ תט־ח נשגבה. ולפיהניל i n TO1p בריב סרים מעשהכו׳ ומייכיסאתם לקרות. לסי׳ הר״•(המגאנס׳ מלאכת שלמה)ללחכמים אפי׳ בליעכל איט יוצא אלא : ע) ה׳  *,.״ל שהתחילו אותו הולם זמן ק״ש(
 ניהא דחיינו דמאי
 יאטדינן והא קטיל דכפרח לא טעכבא אף דייל דטיירי באין ד׳בהנים מחוסרי כפרה צ״ל דסכה יתור מורה לנו פיתני׳ דכל כדנים אפילו מחוסרי בפרה אוכלים. וקשה דלטה ליה למימי דאשמע
 לן בטידי דלא אסיק ורק טיתורא ליטא דלאטל היעו אכילה ממש וקמיל דאכילה מועמת שרי. אעיכ משום דבאטת מוכחא מברייתא אוכל קיטעא דנם אכילת מועטת אסור יעיב האי
 לאכול היינו שהותרו בתדוטה וא׳כ ליכא חידוש וטוכח דקשיל דכפרה לא טעכבא, וכיו; שכן בםעיבא לא רצו לפשוט מטתני׳ דייל דלא ידעו הברייתא דלא יאכל קיטעא והיה אפשר לימד דעראי
 מותר ואיב י׳ל דטתצי׳ לא טיירי ממחוסרי כפרה והחידוש דטעיטה מותר . אבל טביייתא פשטו שפיר דלא קתני לשון איכלים אלא זכאים דמיניה בודאי ליכא למשט* דטעיטה מותר א״כ
 החימש דא&ילו מחוסרי בפרה הותרו בתרומה . ואף דלא היה צריך לוה הסיפא דסימן לדבר צאת הכיכבים דבלא״ה פשיטא דק״ש אינו מתחיל אחר שיאיר היום מימ כיון רהוצדך לטפשט
 שברייתא מביא יותר מטה דםפירש דהוא צאת הכוכבים . וכעץ זה כ׳ התוספות עירובין דף ל״א עיב דית והיכא איתסר . וברייתא דטעילה וכו׳ לא שטיע להו עיש. ובאמת נם לזה הדוחק

 . דלא
 *) אהםויל הלבדם הללו העתקתים מהתיויע ממהדולא קמא שנלפס כסראג שנח שעי; ואך• שנשמטו גס מהתויימ שהרסיס המחנר בעצמו גרפוס קראקא, אבל מפני שראיתי כי כמי רמז התי׳ע נעצמי

ה נכתנם וכלשונם בלסוש הכיל. / מ״ב בליה אס יש שם כיויב עיש , וגם גמעי׳ע כאן ע׳׳ש, ע״כ אמרתי כי עוב להעתיקם «  לגליו אלו בפסחים ש



ת יום נ*ב ברכות מאימתי פרק א ר׳ עובדיה מברטנורד,  ציוניש 4 תוספו
 ץ&טד ביי. עפחיש שח: מ״׳

ן כמתי מ ״ ^?"ימ במ״ב פ״ג לפסחים. אבל שם ג״כמקוס עיון. ומיהו שיעור עלות מלחצות כלי להרחיק את האדם מן העבירה. °ואמר להו ל ״ נ " 5 5 7 "  י
״ השמש פפי שעות הזמניות שכן משתנה כפי הזמן ע״פ נמייתו. םביראלהו והאי לקאמרי על חצות כלי להרחיק את הארס מ! העבירה p r M " P 

 תוסעות דע״ק ובחבורו פי׳א מה׳ ק״ש. כתוב כמו שיעור שעה. ובנ״א עישור שעה. וחייבים אתם לקרות: ולא זו בלבד. טלה מלתא לרבן גמליאל הוא
 י״לאשמיעלהולאצרימא ולזו הסכים הכ״מ. והייני ששיער רק תחלת עלייתו. ולפי פירושו לאמר למיו; הקטר חלבים. של קרבנות: ואיברים. של עולת

ד J^ZLTl' רבמשנה מבואר שעל עליית כל גופו תמיל של בין הערבים שנזרק ימו ביום
ל  ב

ת י) מצוה להעלות הנתחים כל הלילה לכתיב ם לקרו ת ר חייבי] א ח ש ה עמוד ה ל א ע  בצירוף חנרייוו5ד!£ משערינן.|״ומצאתי לרופא מומחה וחכם ל

ם (דקרא וי) היא העולה על מוקלהעל ה שאמרו חכמי ל מ א כ ל ד א ב ל י כולל מהר׳יר יוסן! שלמהלאלמליגאמ! ולא זו ב ה ל א ח י א נ ע מ ? * ב א  י

״ , ״  ייתר לטפשט מברייתא * ו « 1 ״
ד המזבח ד שיעלה עמו  לחיי ״nm שהבתים קנדאה בספרו בחלק שממט שקראי עד חצות מצותן ע

ר . ח ש ד שיעלה עמוד ה ם ואברים״) מצותן ע • הקטר חלבי ר ח ש ם ה ש ב &ם ב , ת כ ת ?' ש ו י ו ב ש° ג ״ ב ״ ^ W ״ ! S 
S ^ םרמב״ס נ״ב מיל ויהיה איך שיהיה הנה וכל o w 

י אשרו וכיה נמ״״ג . סלן גל״נ ליג מה . טצותן כ״? כל׳פ י  לתו הבריי׳ דייל כפשיטי תיבת עלותה שבלש!! פירוש הרמב״ם ח׳ג. ולא גל׳-נ ישוט יא! שימו «׳ תי« nb . בלבד ״
N ״1 ונל״ג &נ> כי׳׳י מצותו • ״ 1  דהא ר״ה לא היה רוצה <u ״

ץ נ׳ צ עלותם כי מוסב על הקימו. ים . ו ר , ת ח  ו

ל תמצא ו ע ו ™ wל טחני׳ והוי יולע שבספר הנזכר ביאר במופת מאץ יצא לולהרמב״ס שהוא לקלק יותר ועשה מופת על שאץ עלייתם כי אס מ״ד מילין . ע * v ! 

 בספר הנזכר בחלק שממנו שקראו אילם (עיי שם נדף י״א) גם עיין במשנת ב׳ פרק ג׳ לפסחים. וראה עול זה מצאתי להראב״ע שבפירושו
 אליטילט־קני ומש״ה באמר לחומש פרשת בא בפסוק בין הערבים כתב שעה ושליש שעה מהשעות השוות. וכן עול לו בפירושו לקהלת בפסוק על שלא תחשך השמש עיין

ר ט ק ל לפי שא״כ לא היה סותם את לבדו]: ה ^ שם. ויש מי שדל שהרמב״ם קאי על קריאת הותיקים שזכר הרי׳ב במשנה ללקמן ואין ל י ל ^ י 1 נ ק 1 ^ 
־ ״ * ״ י » . ' ' '  חקושיא רק מכת צירוף 1 / ״ '« י 1 / י .

ו על הפיל חלבים ואיברים . פירש הר׳יב של בין הערבים לכתיב היא העולה זכו׳ וכ׳׳כ עול סון< פרק ב׳ למגילה וכן הרמב׳׳ם שם. ואע״ג לפששיה נ ת  הברייתא ת
 דמייחמיהרטעמאדמהני׳ לקרא בכל עולה כתיב ולאו לווקא בעולת תמיר ובריש פרק ו׳ לפסחים מוכח לכל אימורי קדשים רינן כל הלילה אלא נקכר מילתאפסיקא

' J 1 י / 1 1  בתש ו משום דרא מהימני י ״ _! / י 1. 1 1

ה ברייתי ובפירוש הרמב״ם שבכאן ובספרו פרק רימהצכות מעשה קרבנות ופרק א׳ מהלכות תמילץ מבואר שעל כל חלביהקרבנות וכל איברי  וכיון שהמדך א

ד העולה ד נ ע ה א *יי" w ל ח '  ג

w7nu ת 2 « ל ן ד מ ו ע  3 קישייתו והתירוץ ד
 ורואה על ברייתא להוד אלא אדרבה אתא לאשמעי׳ מדעשה מעשה. דלא נחלקו עליז חכמים אלא ש־עלה עלמי השחר והאי לקאמד עד ח5ות כדי להרחיק אדם מן העכירה
ל יירא' לא בלכתקלה ומשום סייג. שאילו נחלקו עליו לא היה עושה מעשה כדבריו. ע״כ. ואי גרס״ בהדיא מצת אמרו מאי קפריך ומאי אצטרך לשנויי. והכי י פ ו ל נ "  י
! וכלמשמעבגמ׳ זבדמוכח נמיס־פאדמתט׳ דקתנ׳ ולא זו בלבד אלא בל מה משמע ג״כ מן הלשון שהעתקתי בסמוך מחדושי הרשב״א ז״ל. ומיהו ^ א ^ ן * א

נ

נ ו ^ 
ה שאמרו חכמים עד חצם מצותה עד שיעלה עמוד השחר דאלמא בהא אף רבנן בתלמודו של הרב בצלאל אשכנזי ו״ל נמחקה כל זו הפשקא עם התלמוד ש ; י  בהר״ב "ד׳׳ת מ
 וכו׳ ואמר לתו רבנן מודובה. אבל בירושצ׳ פרשוהו כמו שאר מעשה שהביאו בכ״מ לומר שעשה הנזכר שעליה. אע״פ שנצתבה במסיח המשנה נס שס באותו התלמוד
 כיותי שנירא להו) מצאתי מעשה כדבריו . ע״כ בקצור : חייבין אתם לקרות. ם׳יא מותרין אתם המוגה . במשנה הוא ־גרס׳ לה ולא ממ׳ בפסקא לא היא ולא תלמודה.
א S לקרות וכ׳הח׳ הר״ריהוסף אשכנזי ז״ל לפי גרסא זו הא קמ״ל דלא הר א הכוונה שמאתר שאץ עליה תלמוד למה תבא בפס־א: אלא כלמה שאמרו. ד ו ^ ם ה ר ב  א
. ז״ל רש״ישלקרבנות שנזרק דמן ׳ א ברכה לבעלה אלאמותרין אתם לברך להניה ולאחריה דזי׳יקע״כ. אבצרש״י אית דצ׳ינ מלחמה: הקטיהלנים ט י ג ו ס נ ׳ י דאמר  נחמד למד.
ל ז״ל ל דל״ג מותדן לאפי' שלא בזמט תכן הקורא מכאן ואילך לא הפסיד ולאו דוקא נקמ ר״ע ז״ל של עולת התמיד : םצותן וט׳. ואילו אכילת פסחים  דף ד׳ חכמים כמאן ס״
׳ל  בדרשאדבשכבךאיבי׳״א כאדם שקורא בתורה וכ״ה במהר״י קארו ז״ל מ״י או״ח סי׳ צ״מ שכ׳ לא קתני ש״מ דאין מצותה אלא עד חצות ומתני׳ ראי״ע היא ור׳ אליעזר נמי ס;
י דמדקתני חייבי} אתם לקרות אס לא עלה עמוד השחר אלמא לאילו עלה עמוד הכי. אבל ביחשל׳ תנו במתני, ואכילת פסחים ואת־א כרבנן דהיינו ר׳ יהושע ור׳ ^ י ^ | ^ 
K השחר לא היו חייבין לקרות.כלו׳ ואם קראו לא יצאו י״ח כאילו הזידו ולא קראו עקיבא. וגם החי הר״ריהוסף אשכנזי ז״ל כ׳ ס״א מ5איןי הקכור חלבים - 3 ז ^ ״ כ y ד D ג ״ ר  ב

: בפי׳ ר״ע ז״ל אבל בהק^ר חצבים  שוכבים ליסרי כי״ג . ע׳יכ. וע״ש עוד שנתן מעם לשבח למ״ש הרשב״א והרא״ש ז״ל דמיו של ואברים ואכילת קדשים מצזתן ט׳
 ומשני לעולם נר׳׳גם״ל והא ר״ג לא היו אנוסין אלא כמשך לבם אחר המשתה במשתה דרשות. שאס היו ואברים לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל כוי. אמר המלקמהוא פירש״,
׳ח ק״ש של ערנית ז״ל. ומצאתי כתוב עליו בשם הר״ר ׳הוסף אשכנזי ז״ל. פי׳ זה קשה הרבה / • אטסין כדאי הוא רשב'" לסמוך עציו בשעת הדחק וצצאח ) ק ך י ה ל י י  יק*ףי״ע'ח כ
! אחר שעלה עמול השחר כדלקמן: ולא זו בלבד אמרו. ל״ג מלת אמרו דהא בגמ׳ פר<ך אמאילא תני אכילת פסחים דתניא הלל בל־לי פסחים ואכילת , ^ ס ^ כ ח ^ ם א  ודת י
ם דהאבגמ׳ פריך אכוו ר״ג מי קאמר על חצות לקחני ולא זו בלבד וכר פסחים מצותן עד שיעלה עמוד השחר. ולפי פי׳ זה קשה אמאי לא פריך ו ש א ע״ח מ נ י י ט  ד
 רש־עור אדתילכים לישכב ומשני אלא ה״ק להי ר״ג לבניה אפי׳ לרבנן דקאמרי עד חצות מצותן עד דאמאי לא תני קראת [ר״ל אם תשיב גס מה שלא עשי סייג א״כ למה לא מקשה

 הוא ע״ח והא דקאטר ר״א גס

 ע״ם האשמורת הראשונה
 היינו טשום הי־חקה או
 דר״א מ ד י נ א קאמר
 רשיעירא דהולכיס לייגלכב
 הוא ע׳׳ס האשמורה

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 כרבים. או רק להרחקה ובדיעבד בר״ג ס״ל - ואי״ל בין כך או כך היו שרי בחורה(כמג״א רל״ב) ולכאורה נ״צ דמעימא שרי. כיון לבחפלה קי״ל
 הראשונה וע״נ הא דקאמר יכולים לקרות ק״ש. נ׳׳ל דרקמשום ברכה שאלו דאס חייבים צריכים (סי׳ רל״^דאפילו סעודה קמנה שרי. ואפ-צו בסמוך למנחה קסנה. דאין
ש : למנחה שהות כ״כ כק״ש. א״כ די לן שנחמיר בק״ש לאו׳. לש לה שהות א״ ס . ר י ס ו ) ץ א א ה ל ד ״ל לירך ברכת ק״ש: ז) משא״^אח״כ לא. מ ס ו ר נ י י ח ה '  רבנ1 ע

. הרבה. לוקא סעודה ולא מעימא. דבטעימא ליכא למיחש לממשך כלל. ח ״ ש ה ה ע ל ע י ד ש ח ע ב ז מ ן ל ת ו ל ע ה T ל , ס 5 ו ^ ח) מכל קרבמת שנשחטו אותו י ^ , י ״ ^ 
. כלטעים גד בי רב ועייל לכלה(כמכה ת 7K-w למע־מא אינו רק בשירות או כביצה פ

 ע״ר יא^מ 5׳1^ ^ 1 . 1 
ם "ר״ג דף כ״ו א׳): השיבני רבינו הנ״ל וז״ל. מ״ש מעלית ילילי נ״י מה לשון משמע לכי תו'. לפי פרושי בתוס׳ גם קו׳ מכ״ת מתורץ לבאו לומר לאפילו ה ב ל , ע ח ו " ה 1 י ח ר  ה

 מותי ס״ל, והביא לר& שעימא אסור. זזה אינו מבואר בשם כ״כ. דהרי מג׳יא באמת פי׳ לאוכל קמעא דהיינו סעודה [ק״ל א״כ כיון דכל זה מה שהוכיחו תו׳ דאפיצו טעימא
h אסור. בודאי נתתזק דיוקא דמג״א בתוס'. דלמה נקטי סעודה בדבריהם. וליכא למימר דלאו דוקא נקטו סעודה. כיון דזהו כל מה שהשמיעו לנו] ומה מייאל* - א ה * ^ל ' א  י
̂ "^י שלא הבאתי זה לראיה לטנת ח1י לטעימא אסור. ה״ט משום דאין זו קו׳ כ״כ. דדצמא הברייתא אכילה ושתיה ושינה ביחד אסור. ונקטו לשון משמע,  ^ £ ™ 
פא. אלא אס רגיל לקרוי! קורא וט׳ וקורא ק״פ ואוכל פתו]. ומ״ש מעכ״ת לארש ן א] דאכילה לחוד אסור [זה א״א כלל לפע״ל. לזה מוכת בפשוטו מסי נ ב ר ד  היהקה״יא. ב
 בדר׳״א מסתבר יותר טנת חו' אסמוך לזמן ק״ש. ימחוצ לעיין בב״י רל׳׳ה ד״ה ומכלל דבריו שכ׳ דמתוך 1ה משמע איפכא עכלה״ס [באמת לא זכיתי להכין דברי הב״י. דמאי
 וטעמייוע דתבטיס ע׳ה דוחק יש לנו לכוון כן בדברי תוס׳. ממאי דכימא דמשמע דקאמרו. קמעא קאמרי. ואפ״ה נקטו לשון סעודה]: ועוד נ״ל ראיה ברורה דסעימא מותר.
r ב;יו דאל״כ מאי פריך (בשבת דף מ׳ ב׳) ממחר׳ דאמריק דבהתחיל אינו מפסיק ־ אדריב״ל דאמר דמשהגיע זמן מנחה אסור למשס כלום . ומאי קושיא . נימא ^ n ^ n

c  יי^ ^
^ דריב״ל מייד בלא התחיל. אע״כ אי טעימא מקולס שהתחיל אסור גם בהתחיל 5רך להפסיק דעכ״פ טע־מא מקרי ואסור וכן משמע מתי שם א״כ לדידן ר ב י ף ו ^ ^ ל  מ

 ודפד׳׳ח : י לבהתחיל איט מפסיק. כ״ש לטעימא מותר. ואפשר לאסילו לריב׳יל לוקא טעימא אחר שהתחיל אסיר ללמא אתא לאמשובי. משא״כ טעימא בעלמא מרי;

 תועפות אגשי שם
ס ס׳ מצוה להעלות טי. אל י נ  צ״ל דהיינו דוקא למי שהזיר ולא קרא עז מצות אכ> השוכח גשו;; ;ס לדיזהו מותר ואי לא תני הכי ה׳׳א תנאיושי׳ר. רמיז: דיה הקטרחל
. משנה יתירה היא דהול״ל תטעה נזה הלשון לומר שמצוה מן המובחר להעלותן גלילה דאדרכה המצוה האמתיחיהוא ׳  עד שיעלה עה׳ש . לת״מ למשניות : אלא כל מה שאמלץ כו
 ולא 1ו בלכד אלא הקמר כו׳ וי׳יל רממ' אוקי מתני׳ בראנ׳ע רפשה עד תצית מה״ת כו כיוס עצמו וכמ״ש התי׳׳ע משמא ר;מ׳ נרפ״ז דפשחיס. אלא כלו׳ מצות! נמשכת והולכת
̂א מקרא דלא ילי; שלב פגי  ולסכי תני ?ל מ״ש חכמים ווהדר מ5רש הי^ר וטי) לממ׳נוי פסחים דלאי חכמים אמרוה. כל הלילה. ש״ל: בא״ד דכתיי היא המולה. וחלבים נפי־



 ציונים
M י י י » ׳ ו  ובל הנאבקים נ
 «״• הל״ח: ב מאימתי מ:

 מגתומ מג: ־.

 ראשון לציון
 [תוי״ס] ריה וכל הנאהלין
. דוקא נאכלץ ליו:  ליום אי
 אחז ולילה שלאחריו נקנו
 דבוה עשו םייג.אבל מאכלין
 לשני ימים ולילה אחז מופל
 לו לאכול כל יום ראשון וליל׳
 ויום שלאחריו כולו ולא עשו
 סייג. וזיל תוס' זבחים נז:
ה להרחיק מן העכירה  ד
 לנאכלין לשני ימים ולילה א׳
 לא משו הרחקה עד חצוח
 דניכר הוא מתי יהי׳ שקיעת
 החמה אבל בלילה אינו ניכר
 עכ׳׳ל: !תי׳׳ט] ד״ה א״כ

ב ת יום טו ספו רה ברכות מאימתי פריד א תו ו  ד עובדיה מברטנ
I 

 העולה נאמר. ולשון רש׳׳י הקער חלבים ואיברים של קרבנות
. עיין מת שכתבתי בסון*  נזרק דמן ביום: וכל הנאכלין ליום א׳
 פסחים: א״כ למה אמרו וכו׳. כתב הר״ב אבל בהקמר חלבים
 ואיברים לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל וכו׳ עד כשר כל הלילה
 וכן כתב רש״י וסיים והכי נמי תנן
 בפרק ב׳ למגילה כל הלילה כשר וכו׳
 להקער חלבים ואיברים ע״כ. כלומר
 ובשום לוכתא לא אשתמיע למיתני ער
 חצות . ומכל מקום זו לאו ראיה
 גמורה היא לרילמא רבן גמליאל
 שמעינהו לרבנן לקאמרי הט וכיון

 שסילר רבינו הקלוש דברי רבן גמליאל

ד ד מצותן ע ה  ובלט) הנאכלין ליום א
ה מ ד י) . אם כן ל ר ש  שיעלה עמוד ה
ד חצות יא) כדי להרחיק  אמרו חכמים ע
ת רה יי=< ז ב מאימתי קורין א  אדם מן העבי
ת ללבן ע) ל כ ת משיכיר בין ת ע בשהרי מ  ש

 רבי

 בכאן שוב סמך על עלותו ולא הוצרך למה^רו כו׳ ומימ/ולא!
 אדם כ״ה מ׳׳נ י75״ו ונד״מ ונדסיש נןלאנ־!* teh נד״פ את האדם
ת נל״נ בשחרין• י י מאמתי- בשהי ״ « י ת מ י א : מ נ ׳ ׳ ״ ׳ ? ׳ כ״ה»  ו

. כגון תולה ד ח  המזבח כל הלילה על הבקר: ובל הנאפלין ליום א
 וחסאת ואשם וכיוצא בהם שהם נאכלים ליום ולילה זמן אכילתן על
 שיעלה עמול השחר והוא המביא לילי נותר: א״כ למה אמרו חכמים
. בק״ש ובאכילת קדשים אבל בהקסר חלבים ואיברים ת ו צ  עד ח

 לא אמרו בו חכמים עד חצות כלל ולא
 נקע ליה הכא אלא להודיע שכל לבר
 שמצותו בלילה כשר כל הלילה: כדי
ת האדם מן העבירה. *שלא  להרחיק א
 יבא לאכלן אחרי שיעלה עמול השחר
. וכן בק׳יש שלא יאמר ת ר  ויתחייב כ
 עדיין יש לי שהות ותעבור עונתה:
. בין חומי תכלת ת ללבן ל כ  ב בין ת
 לחומי לבן שבציצית. פירוש אחר גיזת

 ח׳׳נ

 צמר שצבעה תכלת ויש בה מקומות שלא נקלע הצבע יפת ונשאר לבן: לשנות לברי חכמים בתריא ותרמב׳יס בפי׳ד מהלכות מעשה הקרמות לאיי גמילה היא דדלמא ר״נ
'^י° ו כ  בין ־ פסק בהקכןר חלבים ואיברים על חצות. וכתב עליו בעל כסף משנה 2 י£י״

 למשנה היא בברכות ע״כ. והא ליתא ללברי רש״י. ולכך נראה לי ללאו ממתניתין שמעה לה הרמב״ס אלא מלתניא בתוספתא* (ס״ב
ר כל הלילה אבל אין חייבי! עליתן משוס נותר וכו׳ על שיעלה עמול השחר ולישנא לאבל לא יצלק להא אלרבה  דמגילה) ודבר שמצותו בלילה מ

א י  מלאכת שלמד. ה

 מדחזיגן דרכינו הקדיש
 נזנחים פייה מיג ומ׳׳ה ומ״ו
 תנא ונאכלץ ליום ולילה ער
 חצות (לב: לד: לה.)
 והוצרך למתני בכל פעם עד
 חצות ולא סגי ליה למת:׳
 ונאכלין לץם ולילה ונודע
 דזמנו עד ריצות כפי עדותו
 של ר״ג להכא הרי איתמך
 גתלתא ז ימני דאף שהעיז
 ר״נ הכא רכל הנאכלין ליופ
 ולילה היינו ער חצות אפיה
 לא סמך רבינו הקדוש עלזה
 אמור מעתה דגר* רש״•
 נכונים וראיה גמורה היא ;
א ליתא לדברי ה  [בא״ד] ו
 רש׳׳י כו׳ לכאורה ייל
 דהוכחת הרמג׳׳ס מהמשנה
 דהכא (כמ׳׳ש הכ״מ) היינו
 מילא קתני הכא גיכ קצירת
 העומר(כמו דתני במ״ו פ׳3
 דמגילה דף כ:" כל הלילה
 כשר לקצירת העומר כו׳)
 אלא ברור הואיל דנקצירת
 העומר לא עשו סייג ואפילו
 לכתחלה מצותו עד שיעלה
 ע״ה (כמו שלא עשו סייג
 לדעת רש׳׳י והריב גני הקער
 חלבים ואיברים) להכי לא
 שייך למתל הכא ולפי זה
 מוכרח דמה דאמר א״כ למה
 אמרו חכמים עד חצות כו׳
 אכל מס דקתני הכא קאי
 (כרם לפי׳ רש׳׳י והריב צריך

 חצות דניכר הוא מתי יהיה שקיעת החמה אבל בלילה אינו ניכר . כ״כ חוש׳
 ז״ל בזבחים ס״פ איזהו מקומן בדף נ״ז: והביאוה הם ז״ל בפסחים פ׳ האשה
 דף פ״ע . וגרסי׳ בגמ׳ ההוא זוגא דרבנן דאשתכור בהלוליה דבריה דריב״ל
 אתי לקמיה דריב״ל לבתר עמוד השחר א״ל מהו למקרי ק״ש של ערבית
 האידנא . א״צ כדאי הוא רשב״י לסמוך עליו בשעת הדתק (פי׳ שהרי אנוסים
 היו בסעודת מצוה) לארשנ״י משוס ר״ע פעמים שאדם קורא ק״ש שני פעמים
 ביום אחת קודם הק המנה ואחת לאחר הנה״ ח ויוצא בהן י״ח אחת של
 יום ואחת של לילה דאכתי איכא א־נשי דגט בההיא שעתא. א״ר זירא
 ובלבד שלא יאמר השכיבנו דלאו זמן שכיבה הוא כיו; שכבר עלה עמוד השחר
 אפי׳ קודם הנה״ח. ואם איחר מלקרותה עד אחר שעלה עמוד השחר בלא
 אונס אלא ע״י שכחה אפיי קרא אז לא יצא דשכחה הוי כמו פשיעה ומעוות
. עיקר ׳  לא יוכל לתקון. מספר לבוש תכלת סי׳ רל״ה: ב מאימתי ס
 הגירסא בשלזדין הבי״ת בפתח והשי״ן בשוא והחי״ת קמוצה . וכן באזהרות

י בעזחריןגרסי׳ כמו"  ערכים ושחדים. וגס החכם הר״מ דילוכזאכד r׳y כ
 בשברים ע״כ. ובזהר פ׳ פינחס ד׳ רמ״ג ברע׳׳מ דייק רהיב טעמא למאי
 דקתני בשחרין תרין ולא אמר בשחר ע״ש. ואע״ג דלא שייך ההוא טעמא
 ברישא גבי בערכין אעפ״כ נראה דנרסי׳ גם ברישא בעיבי!: משיכיר בין
 הכלת ללבן. ה״ר שלמה שיריליו ז״ל פי׳ תכלת הוא דג חלזון שצבעו ירוק

 וירד

 גסמקריאת הלל שלא עשו בו סייג]ותו דמה עניינו לכא;(ר״ל למ״ש עד חצות).זי״ל
 שודאי אמרו עד חצות במסי זבחים פ״מ דחק איבדם שפקעו מע״ג המזבח קולם
 חצות יחזיר ואם לאחר חצות לא יחזיר וקאמר כאן עד שיעלה ע״ה(ר"למן התורה)
 עכ״ל ז״ל. ונלע״ד דאע״ג דברש״י ז״ל אין כתוב שם מלת אבדם רק והקטר
 חלבים דקתני הכא לא אמרו בו חכמים עד חצות . 'ם״ל לר״ע ז״ל וגם להר׳יר
 יהוםף אשכנזי ז״ל ללאו דוקא לה״ה דכונתו גם אאכרים. וס״ל להר״ר
 יהוסף אשכנזי ז״ל דמתני' דקתני התם אברים שפקעו לאו דוקא דה״ה
 חלבים אלא אירתא למלתא קתני אברים שקשיס להתעכל אבצ חלבים דקלים
 להתעכל לא הוצרך לשנותם. כך נלע״ל ללעת הר׳יר יהוסף אשכנזי ז״ל.
 ומצאתי בס׳ כ״י ישן סי׳ לה״ר יהונתן 1"צ וז״ל אבל בהקטר חלבים לא מצעו
 מפורש על חצוח אלא מדחזינן באכילת קדשיס דכתיב בהו לא יניח ממנו עד
 בקר החמירו בהם חכמים ואמרו עד חצות ה״נ בהקטר חלבים דכתיב בהו
 ולא ילין לבקר החמירו בו לומר עד חצות . אבל אם עבר ולא העצה החצבים
 והאברים עד חצות חייב להעלותן קודם שיעלה עמוד השחר כדתנן בפ״ב
 למגילה כל הלילה כשר לקצירת העומר ולהקשר חלבים ואברים ע״כ. גס
 בתשובת הרשב״א ז״ל סי׳ רמ״ה כ׳ דהקטר חלבים ואכרים דקתני בהן עד
 שיעלה עמוד השחר לא עשו בהן רבנן הרחקה ע״כ בקיצור: וכל הנאכלין
 ליוס אחד זט׳. לנאכליז לשני ימים ולילה אחל לא עשו חכמים הרחקה עד

ן י כ  י

 תוספות רע״ק
 [אות ה] שם כהרע״ב דיר
י להרחיק . שלא יבא ד  כ
 לאכלן) וכ׳׳כ רש׳׳י והא
 דלא נקטו הטעם שלא
 יאשר עדיין יש לי שחוח
 ותעבור וטן עונתה כסו
 דהמעס בקיע!. ייל דכאו
 לתרץ תא דבאמת רינ לא
 ם״ל להרחקה בק״ש ואילו
 באכילת קדשים מש:יע
 דלא פליני. ודוחק לחלק
 דבק״ש עובר רק על מיע
 אבל קדשים עובר על
 לאו דלא תותירו ועשה
 דאכילת קדשים. לזה
 פירשו ראכילת קרשיס
 הטור דיעבור בקום ועשה
 לאכול אחיז וגס יתחייב
 כרת סשא׳כ בק״ש דהוי
 שב וא״ת. וטיש וכן בקיש
 היינו דר׳׳נ אוטר דרבנ!
 ׳לרבנן רעשו;ם בק״ש הרחקה
 זה תטוה דדא בס התיסמהא

 גוייר*

ן תפארת ישראל י כ  י
 דבשהוא אח״כ למטה בפסלו בלינר\עי׳ זבחים פ״ז אי): ט) הקדשים:י) ובאכלן מל עהש׳זמ

 אחר כך הוי ליה נותר. דבכרמ: יא) לרמב״ס ס״ד מקרבטת האי ״א״כ״
 אכולהו קאי-ולרש״י ורע״ב קאי רק אק״ש ואכילת קדשים [וכ׳ הרמ״ז מסתבר
 כוותייהו מללא מריב להקטר חלבים וכל הנאכלים בחלא בבא . ש״מ ללא הביא
 החנא צהקטר מלבים וכו׳ רק לאשמעינן למלאו׳ בין הקמר ואכילה שיין מצותן

 המשי מהרי״ח
 [דע׳׳ב] דיה איכ לטה אטרו חכמים אבל בהקטר חלבים ואברים כוי עכיל. הא דכתב
 הרע״ב דבהקטר חלבים כוי לא אמרו עד חצות צריך ליחן טעם . וניל דכהנים זריזיס
 הן וא״צ להם סיינ ובאכילת קדשים דצריך סייג ג״ל דבנאכלים ליום אתד יש גיכ תודה
 רנאכלת לבעלים ישראל ואינם זריזים ולכן עשו בכל הקדשים סייג. רק שיש ליהן

 .טעם

 והא ללא גזרו נמי בהקטל שיהיה על מצות. ה״ש לכהנים זלידם
. משא״כ אכילת קלשים אף לקטנים שאינן זליזץ] ז יב) שלא יבוא לאכלס ן  ה
 באיסור כרת. ובק״ש יתעצל ותעבר עונתה. מיהו בקדשים דאיכא
 כרת כשיאכלס נותר גזרו אפילו בדעבד אחר חצות. משא״כ בק״ש:
 יג) שבציצית(החושפות ומנחות דף מיג בי) דמדמעורב עם לק צריך איחור זמן

 תוספות אנשי שם
 בפסחים ע״א ועיי רשיי כאן ובס׳ פ״ : דיה וכל הנאכלין כו׳ ליל* נותר דכתיב בתודה
 לא יניח ממנו עד בקר וכולן מתודה למדנו. (רש״י): ד׳׳ה א׳כ כו׳ לא אמרו בו כו׳
 ומעמא לל דהוא משוס דקי׳׳ל כהניס זריזין הן ולכך גגי הקער שהוא העלאתן למזבח
 שאינו אלא בכהנים גמדים וגדולים לא ראו למגזר משא״כ באכילת קדשים דמסורה לכל
 אנשים ונשים ועף גזרו. ובהכי דייקא מתני׳ דר׳׳ג כעי לאיכותי דרבנן גזרו היכא דאתי
 למסשע. ולהכי מייתי דהרי בין כהקנור ובין הנאכלים שוין מסית עד עה״ש. א״כ למה אמרו חכמים עד חצות בנאכלין כדי להרחיק מן העבירה משום דאיכא למיחש לפשיעה. ומינה

 דמי גזרו גני ק׳׳ש דל״ש. ויהכי איש דלא עריב להו ותני הקמר חלבים ואברים וכל הנאכלים ליום א׳ מצוק כו׳ משוס דבהקמר לא דברו רו׳׳ל. (רמ׳׳ז): דיה כדי להרחיק כו׳ כרת
 מ׳ תורע׳׳ק . ולא הוצרך לזה אלא לשיטת התוס' בפסחים דאף בקדשים ל״ג בדיעכד או להר״י דאף בק״ש גזרו מיעכד. אכל לדעת רש״ כאן שכ׳ ואסרוה באכילה קודם זמנם כדי
. עיי רל״צ ועי׳ בספר י ו  שלא יכא כו׳ בפשוטו ניחא דצריך לנועם זה לכקדשים דאיכא כרת גזרו אפיי בדיעבד משא׳׳כ בק׳׳ש. ועי׳ בש׳יא : תוי״ט ד׳׳ח א״כ כוי והא ליתא לדברי רש״י כ
. ע' בתורע׳׳ק וכבר הקדימו הרמ״ן והביל ואפשי ׳  מלאכת שלמה פהביא ממ׳׳ו פינו חבחיס וכן מפורש בפי׳ הרמב״ם שס ועי׳ כריב שם מיח: בא״ד אלא מדתניא בתוס׳ כו
 דהתי״מ סמיך על מה דמסייס בתוספתא ואין מחשבה פוסלת בהן מפום פגול עד שיעלה עהיש. וע׳׳כ סי׳ נמחשג להדביר לאחי חצות ואשמעי׳ אעיג דלכתחלה אחר חצות לא יקטיר
 ft1 אין מחשבה פוסלת אם חשכ להקעיר אחר חצותדא״ל במחשב ע״מ לאכול אחר חצות אינו פוסלת משוס פ;ול רזה כבר תני דמדקאמר אינו חייב משוס נותר עד שיעלה עה׳׳ש ממילא.
. א״ה . עמ״ש ישנות אלי׳  לא שייך ביה מחשבת פגול קודם עהיש. אע״כ דפי׳ התוספתא הוא במחשבת הקערה ומוכח דלכתחלה לא ׳קעיר אחר חצות. (לפון הזהב): משנה כ סאיכתי
 נמ׳א. וניל דגם כאן לא תני אימתי דהוי משמע ששואל על כל הזמן ומשיג על כ׳ גמליו היינו על חחלתו שהוא משיכיר ועל סופו שהוא הנהיח ומ׳׳ש וגומרה כו׳ הוא מדברי הת״ק
 דק שהפסק באמצע דבריו עם דברי ר׳א מפום דאיהו לא פליג רק אתחלת הזמן. ובאמת הך וגומרה הוא מדברי ריא לבדו כדמשמע בגמ׳ והתיק לא דבר רק בהחלת הזמן ורמז
. פי׳ הב׳ הוא פי׳ רשיי זיל והתוס׳ ׳  וה במים של מאימתי. ור״א סליג והוסיף עוד גבול לסוף הזמן שגזה לא דבר הת׳׳ק כלל : בי׳׳ב דיה בץ תכלת ללבן כו׳ פ" אחר כו

f הכי גם בקיש. ובחום' זבחים דף ניז עיב כתבו דלנאכל־ן לשני ימים ולילה א׳ לא עשו הרהקה עיח דניכר הוא טתי יהיה שקיעת החמה אבל לילה אינו ניכר ואף t 
ם בזה יש החילוק דניכר ומרגיש שהניז העונה לשקוע ומסתר לאכול טקודס: (אות 1) שם בתוי״ם דיה א׳׳כ וכו׳ אלא מדתניא כתיספתא  עמום שלא יאמר וכו׳ צ״ל ת



ורה ת יום כ*ב ברכות מאימתי פףמ א ר עובדיה מברטנ ספו  ציונים תו
« ו* יהושע  עד הנהיח• י
: ג׳ שעות «״׳ פ״א  נ
 מהלכיפ p׳׳c הלי״א שמג ע'
 יח. סיש״ע או״יז שי׳ גח ש״א:

 תו&פות חדשים

ט בדין הוא שאין חייבים בין תכלת לכרתי. צבע התכלת קרוב לנוון של כרתי כרישי! שקורין  היא הטתנת הואיל וכשר כל הלילה משום ה
. ביום עד סץ< שעה שלישית שהוא ת ו ע  עליהם משום טתר כו׳. אלא הכי קאמר כשר כל הלילה בדיעבד פורוש בלעי׳ז: עד שלש ש
 [*לענין תיוב נותר [אם] לאכלו ולהחמיר] לכתחלה לא אבל אין חייבים רביע היום בזמן שהימים והלילות שויס ולעולם זמן קריאת שמע
 [תיי״ט]'מיג בץ״תכלת וכו׳ [*שאין חיוב כרת אלא על העובר על דברי תורה]ומ״שהר״ב הוא עד רביע העם בין שהימים ארוכים בין קצרים. וכן הא

 לכרתי. הקשה הרשביא וכי ״ י ״ ־ י
 מי מלכיס לר׳׳א אין קזרין
 בזמנה . ותידון בדוחק .
 ונס׳ ש״ל תירן דעיכ לא
 פליג ר״א אלא לדידן דליכא
 למי!ל בתר מיעוטא מיהו
 לדילהו גופייהו מודה ר״א
 לעד ג׳ שעות יכולי׳ לקרותה
 רלדידהו הוי זמן קימה :
ן  [שם] ומכרה עד מ
 החמה . ל״א קאמר לה
 כדמוכת בהדיא בשיש סיס

 רתנן לקמן(פי׳ד מי׳א) תפלת השחר
ת לכרתי יי־) עד ארבע שעות ביום היינו עד שליש ל כ  רבי אליעזר אומר בין ת
. רבי יהושע אומר היום וארבע שעות מקש לפי ששליש ה מ ת ד הנץ ה  וגומרה טי) ע
י היום הוא ארבע שעות בזמן שהימים נ ת «) . שכן דרך ב ש שעו ל  עד ש
ד והלילות שוי! ,וכל מקום שנזכר במשנה ן ט ע ^ 
י כך וכך שעות ביום על דרך זה  ח״ג > לכרתי נייושלמילכרחן. וגומרה בלש ל״נ מלה ׳י־ «

 גליו ל״נ מצה זו וכ״ה נמשג׳יג יכ! גירושלמי ל־מא.

 דלא נקע אלא לתודע וכי שכן רגילות
 המשניות לשנות בקוצר מת שכתוב
 בפירוש בתורה כמ״ש התוספות סוף
: ב וגומרה עד ( י נ ) ז ל ו ן ל ק ה י  פ
כדי שיסמוך גאולה  הנן התמה. 8
 לתפלה טתיקיס שזכר הר״ב במשנה
 אתה צריך לתשב ולדון. זו הבנתי ה׳ פ״ג. ונ״א ל׳יג וגומרה ונראה

 שכן נוסחת (פיר אורח חיים סימן תפ״ח והמרדט פרק ב׳ דשבת) מפירושי הרמב״ם ונתקבל לי ועעמא דרבי יהושע דאמר עד
 מללא הביאו ראיה ממשנתנו לברכת לגמור ההלל אלא. הביאו שלש שעות ביום שכן דרך בני מלכים שאין עומרין ממעתן עד סון*
ז מלשון השי׳ס וברייתא לותיקץ גומרין: הנץ החמה. הוא,מלשון שעה שלישית ורחמנא דאמר ובקומך עד שעה שכל בני אדם עומדים י י צ  י^^י! ;

ק הנצו הרמוכיס (שיר השירים 0 כלומר עד שעה שהחמה מתחלת ממעתם

ב

ד $ ק

ץ א  ^ ו
 לזרוח בראשי ההרים. הר׳׳י וכ״פ בערוך: *שכן דרך בני מלכים לעמוד. וכתט הר״ב והרמב״ס שכך הלכה. ואף על גב לבסון* פי׳יד

ש י ר  מלאכת שלמה י
 בעל המורים ולרנ אלפס והרמנ״ם ז״ל שמיל שעצה עה׳׳ש קורא בשעת הדחק
 וק הלכה עכ״ל ז״צ: בין תכלת לכרתי. פי׳ ר״ע זיל כרתי כרשין פורוש
 נלע״ז ע״כ. אמר המלקט כ׳ רבינו יונה ז״ל על מי שפי׳ כ!־ דאינו דמה
 ענין תכלת אצל כרתי אלא ודאי הנכון כמו שפ,׳ הרב ד נתן בעל העלון \"(
 דכרתי הוא מין צנע שקורין הנדי ודומה לתכלת ולפיכך אמרו דמשיכיר בין
א והכי  זה לזה הוא זמן התחלת ק״ש לכחחלה ומשם ואילך זמן קימה לרוב ננ״
 משמע ביחש׳ עכ״לז׳יל. וכ״כ ג״כ תוס׳ ז״ל בחולין פ׳ אצו מדיפות ד׳ מ״ו
 וכיעור שישגורסץ לכרתן והכל אחדע״כ . ונם בתוס׳ דפ׳ לולב הגזול ד׳
 ל״א ע״ב ופי׳ הר״ש שיריציו ז״ל דר״א מחמיר הוא שלא הגיע הזמן עד
 שיכיר בין תכלת לכרתי ע׳־יכ: וגומרה עד הנץ החמה. מלח וגומרה ר״ל
 וקורא אותה מלשון ותיקין נומרין אוחה קודם הנה״ח מעט כדי שיסיימו אותה
 ואת ברכותיה עם הנה״ח ויסמכו לה התפלה משום דכתיב ׳יראוך עס שמש.
 זהלמב״ם ז״ל מפרש שהיא דעת ל״א והכי מוכח «גמ' ס״ס מי שמתו גבי בבא
 לירל לטבול אם יכול כר עד שלא תנן החמה דפריך לימא חנן סתמא כרי׳א
 ומשני אפי׳ תימא ר׳ יהושע כו׳ כדכתבי׳ התם . ובלב אלפס ולבינו יונה ז״ל
 משמעדצ״ג מלת וגומרה ופי׳ל״י ז״ל עד םנה׳יח כלומד סוף זמנה לכתחלה
 עד שתנץ החמה כוי וכי בסי תי״מ דנראה להטור א׳יח כוי וגם בתוס׳ דפ׳
 לולב וערבה דף מ״ד ע״ב. ועי׳ בס׳ לבוש החור סי׳ תפ״ח. וגס הל׳'« ו״צ
 מחקה וכ׳ כן מצאתי וכן נ״צ דהא ל״י אינו אומר וגומר עד ג' שעוח ע״כ:
 עד ג׳ שעות. בסי׳ ר״ע ז״צ עד סוף שעה שלישית ע״כ. אמר המלקט כ׳

 החכה

 על הרמי״ם הא רלא קתשיב
 אכילת קדשי׳ במשנה דמגיל׳
 כ: במו דקחשיכ הקטר חלבי׳
 ואיברים . בשלמא לרש״י
 והריב י׳׳לדלא תנא במשנה
 אלא קצירת העומר והקטר
 חלכיס ואברים דכשרים כל

 וירדי בלע״ו ע״כ. וה״ל אברהם ן׳ עזרא ז״ל בריש פ׳ תרומה כ׳ תכלת אמר
 יפת שהוא כדמות שחרית ט הוא תכלית כל הצבעים והכל ישובו אליו והוא
 לא ישוב במעשה אדם לשלם. ואנו נסמוך על רז״ל שאמרו שהיא ירוק ע״כ.
1? זהפ״ הראשון שהביא ר״ע ז״ל קחנ לפי׳ תזס׳ז׳יל. ח״ל בין תכלת שנה ! ל?מ ו מ ל י ס ה א ל י ל  ה

ר ^ בציצית שהיה קבוע ט תכלת וגםשניחוטין לבן ועושין נו חוליא של תכלת »5  לממב׳׳ם יגאיו נ
 אמנם שפיר •״ל דאתיא ^\ וחוליא של לבן ע״כ. ולזה הפי׳ הסכים ה״ר יונה ז״ל שכ״ה בירושלמי. ובברייתא
 הכלל דתנא במשנה דמגילה פליגי בהא ר״מ ור״ע ואחרים דל״מ אומר משיכיר בין זאב לכלב ור״ע אומר
ם כדי שיכיל בץ חמור לערוד ואחרים אומרים כדי שיראה חבירו ברחוק ד״א ; ח פ ! ת נ ל ' כ  יכה׳ג #יא א
 ויכירנו. ורב הונא פסק הלכה כאחרים שאמרו משילאה את חבימ הלגיל קצת
 עמו נלחוק ל״א ויכילנו. וכתב בית יוסף שם סי' נ׳יח דלהרא״ש ולאי
 משיכיל בין תכלת ללבן ומשילאה את חבילו בלחוק ד״א ויכילנו הכל שיעול א׳
 הוא כדאמלי׳ בילושל׳ ע״כ. ובמד תניא לשב״י אומל פעמים שאדם כץלא
 ל״ש שני פעמים בלילה. אחת קודס שיעלה עה״ש. ואחת לאחל שיעלה
 עה״ש. ויוצא בהן י״ח אחח של יום ואחת של לילה. וכ׳ םתוס' דהא מקט
 רשב״י לאחל שעלה עה״ש לאו דוקא מיד הוא דהא צליך להמתין לכה״פ

 בוההכלל כממאל שם כ״א.
 בגמרא (ובחידושי הארכתי
 יותר גס״ד וכאן אין מקום
 לקבל ארוך) וכל זה ביאור
 למה שאמרתי למעלה דהראי׳
 של רש״י ר*ה נכונה היא
 אמנם לפמ״ש התי״ט דדאיה
 של רשיי אינה ראיה גמורה
 היא כו׳איב פשטא דמשנתנו

 מבואר מ ע 5 מ ו כדעח שיעורא דמתני׳ עד שיכיר בין תכלת וכו׳. וכ׳ בית יוסף עציהם דצ׳׳ל שהם
 $;£^a'i׳J?!l סונריסדהא דרשב״י בשעת הדחק היא ואפ״ה לא יקרא עד שיכיר בין תכלת
. ומתני/ הכי קתני מאימתי קורין בשעת הדתק משיכיר וכו׳. אבל אין ׳  וכו
 כן דעת ה״ר יונה והרשב״א ז״ל אלא שיעורא דמחני׳ כשלא בשעת הדחק הוא.
 ודרשב״י בשעת הדתק היא. ימש״ה הוי תיכף שעלה עה״ש והכי ס״ללדביט

ן י כ  ישראל י
 ובאונס גדול. אפילו לכתחילה מותר מעה״ש: טו)מלת גומר ר״לגמר
 זמן קריאתה לעד שם רשאי לקרותה טס ברכותיה. ולא אח״כ. אבל נכלל
 נמי במלת גומרה. שיגמור אז קריאתה כדי שיסמוך גאולה לתפלה. דאז
 מצוה להתפלל שנאמר ייראיך עם שמש: טז) זמניות. דהו״ל רביע היוס

 מעלות
 תוספות אנשי שם

 הקשו עליו מדאמרי׳ במנחות ראה מצוה זו שגה תלויה מצוה אחרת ואי קאי אבתה אימ
 תלויה בציצית ולעלינ ראפ" לפירשיי איש רכיון שנתנו סימן גוון תכלת טפי מכל־»אר
. תדע דלר״א בע״כ צ״ל כן לאנוו כרתי בציצית מי ו  גוונין איכ שייך ששיר ראה מצוה ז
 איכא. וזה טעמו של רש״ שהוכרח לס׳ גיזה משוס לר׳׳א. ומה שהקשו התוש׳ עור
 דבלילה נמי פעמים יכולים לראות צמר שאינו צבוע כדרכו נראה דלכך לקלק רשיי וכי שלא
 עלה שם הצבע יפה. כלו׳ דהכל נצבע אלא שיש איזה מקום שלא נקלט הצנע כ״כ בתוקף
 ולזה ודאי צריך אור גדול. והתוס׳ פי׳ פ־־׳ אחר שיש בציצית חוליות כו׳ (מובא במלאכת
 שלמה) וסייס הלשנ״א ואינו ניכר אלא באור גדול מפני •שהחוליות מעורבות. ופי׳
 קמא ד^יב לא ירענא מנ״ל. ועוד דני׳ ודאי שייך קושיית התוס׳ דבלילה נמי
 ידוע שזה תכלת וזה לבן גמור ואין שה ערבוב . עם הי יש לדחות דבהיופ חוט דק

ן תפארת י כ  י
 טפי להכיר כל אחד: יד) גרץ בנשף דומהלבלויא. ואכן קי״ל(בא״ח
 סי׳ נ׳׳ח). דמצוה לקרותה . מעט קורס נץ החמה ־ (p הממס הוא י׳
 מיטטען קולם מלות כל גוף השמש על האר!) מיהו מותר לקרותה משיכיר
 אדם הרגיל עמו קצת. בריחוק ד׳ אמות. ובדיעבד אפילו מעה״ש יצא.

 חדושי מחרי״ח
 פעם לםה לא עשו סייג בנאכלים לשני יסים ולילח דהא יש בהם שלמים שנאכלים
. וניל תדא ׳  ניכ לישראלים אף שהלילה הוא באמצע, w סייג עד לומי יום ב
 משים שיש זםן גדול לא תשו שמא לא יאכלו. ועוד דבר שזםנו סיים בלילה משום
 אונם שינהחיישינן שמא יאנסו וכו׳ וקיל. ארד כתבי זה מצאתי בתום׳ זבתיים דף
 ניז ע״ב שנתנו טעם למה לא עשו סייג לנאכלים לשני יםים ע״ש : [פשנח ב] תוי״ט
ט׳ דלא כםיד כל ישראל וכוי  דיה שכן דרך בני מלכים. וכתבו הרע״ב והרםביס ו
 עכ״ל. ולי נראה דכאן לא איירי בבימ דישראל דא׳׳כ ביט אימת יקי־או דהא הנמר
 הוא עד שלש שעות ומהם אינם עומדים אלא עד סוף נ' כסו שהוא ברע״ב אלא
 שזה בבנ׳׳מ עובדי כיכבים רק הסעם כמיש הריי הואיל ועדיין זמן מיפה וכוי וקיל :

 הרמביס
 תכלת לכרתי פירושו עיין

 שוס׳ סוכ׳ ל״א: ותוס׳ חולין
 מיז:: ברטנורהר׳׳ה בין
 תכלת לכרת* כו׳ פי' אחר

׳ זהו פי׳ רש״י  גזת צמר ט
: ליה אלא  אבל החושי ע׳
 דחו לפירש׳׳י וכתבו בפירוש
 הראשון של הריב. ועי׳ יש

 סדר למשנה:

 תוספות רע״ק
 םיירי לענין אכילה כם״יע
 התוייט לענין ודוב אם
 נותר לאכלו. והקטרה מנין
 לנו וצ״ע(!n׳ תום׳ פסהים
y ר״ת אמר v דף ק״כ 
 רבא וכוי): םיב [אית ן]
 בתי״טד׳ה וגומרה. כדי
 שיסמוך , זה תמוה דהא
 גם דיי טודה דלכתהלה יש
 לעשות כוותיקין כםיש
 הרע״ב וכ״ה להד־א בסוניין
 עלה 1מתני׳ פ״נ םיה ל־ניא
 חנן סתפא כריא דאםר
 זד הנץ התמה אפי׳ תימא
ע ורילמא ש ו ה  רבי י

) . ועיי יסל״מ : תוי׳׳ט דיה וגומרה כו׳ מדלא הביאו ראיה . 5־ע כי ממתני׳ אין ראיה רק מהברייתא וכמיש התוס׳ ביומא ובש״מ דמתני׳ Y  כוותיקין , אעיכ דפליג׳ צריך אור גדול. אבל זה דוחק. $
ח ונראה לי דהכא לכ׳ע מנינן מעהיש עד  בעיקר הדין דר׳א ס׳־ל י״ל כפשוטו מל׳ גמר משאיכ בברייתא . וע׳ בזה. (הגרי׳ב) : ב־׳כ דיה עד שלש שעות כו׳ רביע היום . כתב המ״א רסי׳ ל
נ ׳  עץ לא הוי זמן צה״כ. וסנרי׳א כח׳׳ח שי׳ תנ׳׳ט סק״ה כתב שמנהיח מנינן ועי מזה בתשובת מיי׳ סי׳ עיו ולעr צ.יע בלשון המשנה עד מה״ח רי״א מדכו׳ משמע שעכ״פ דהשיעור עד הנהיח הוא נ
 דרובא דעלמא בכלל ג׳ שעות דר״ אלא למוסיף יותר ולדבריהם מליל ר״א ג׳ שעות מהנץ . (צ׳׳צ למשניות): תוי״ט דיה שכן דרך בו׳ זמן קימה למקצת. ע׳ בתורעיק בשס הלשביא. יבשיל הק׳ עול

 ממטתם קודם דאיכ
 הנץ , ודיי ם״ל דשקרי קימה משים מ־עוםא דבני מלכים. ואולי דכוונת התייט לתרץ הנוסחא וגומרה דאטאי לא קתני םתם עד הנץ כמו דקתני במתני׳ עד שיעלה . ולזה בא לתרץ דאתא לאשטעי*

 ולרמז דר^ בדיעבד זמוו מע1עה שיכיר בין תכלת לכרתי אכל לבתהלה ראוי למטרה עם הנץ כרי שיתפלל מיד ויסמוך נאולה לתסלה: [אות ח] שם בתי״ט דיה שכן וכו׳ זמן קימה למקצת
 והו*

 ׳7
 דאהר

ה מ י  ק
 עומדים



 ציונים
 הקורא מכאן ואיי1[*.

 'לושצמ׳ מדר, תפלה השחל
 מ׳•׳ עם הלי׳ינ שור שיי* ש0
 סעיוי׳: גבש״א יי: ועי׳
ן ׳ןצש :  גזהל פ׳ rann ד
. מיי׳ שם פ״נ ו כ ר ד  קורא כ
 &׳׳נ קטנ מס הוע״ע שם שימ;
: שדרך בנ״א י א ״  0״ג ס

 מיי׳ שס רפ׳׳6 :

 תוםפות חדשים
 מיש עיש . ומ״ש הל״ב
 בדברי ריי שאין עומדין עד
 סוף שעה ג׳ גמשך אחל סי׳
 הרמביס בפי׳ למשנה ואינו
 מחוור ועי׳ באורך בפירוש
 לא׳׳ח סימן נ״ח פריח ועיין
מ וכ״י מ״ש גזה . ׳  מ
 ובמשנה שבגמ׳ הגירסא שכן
 דרך מלכים וכיה כירושלמי
 וביה עוד בגמ׳ דף ג׳ ע״ב
 וכן אמרו דף ד׳ עיא שכל
 מלכי בו׳ ישנים על ג׳ שעו׳
 עיש ולפי גירסא בני מלכים
 י״ל קצת דברי הריב דבי
 מלכים איןעומדין ער סוף
 ג׳ ובקיש כיז שקצת עומד׳[
: ושם] דיה בשעה י  ס;
 כו׳ והוא ט׳׳ס כוי. א״ה כן
 הוא בספרים ישניס. נ״ל

ו להטפות הוא ש ו ר י  פ
 שהרמב״ם כתב לבש״א שלא
 בא ובלכתך בדרך אלא
 ללממו שכל העוסק במצוה
׳ דף י״3 מ  פטור כו׳ אבל מ
 אייד^תי׳ פיט לחתן ושלוחי
 מצו׳ והעוסק ברנו׳ ממעכוץ
 ביש מן בשבתך . כני־ו
 שהעתיקו התי״ט במשנה ז׳
 פרק ז׳ דפאה ובמשניות
 המחודשי׳ הגיהו והוא שיטת
 הש״ם . ואינו מן הצורך גס
 אינו כן שיטת הימ׳ כאמור:
א הפסיד  [הד׳׳ב] ד״ה ל
 הו׳ עכ״ל. סתס דבריו בדעת
 הרמביס רכל היו׳ יכול לברר

 תוספות רע״ק
 והא דאינו יוצא ניכ בקיש
 של לילה וביטא רטקרי«מן
 שכיבה הואיל רבני מלכים
 שוכבים עד ביש. דבשלטא
 קיש דיום כיון דבאעח
 יטמא הוא טש׳׳ה אולי׳
 בתר מיעוטא דבני מלכים
 אבל לקיות ק״ש של לילה
 ביום משום ב״ט לא
 דטיעוסא דמיעומא נינהו.
 רשב״א בחידושיו: [אות
 ט] שם מתני׳ כאדם
 הקורא בתורה . אתא
 לאשמעינן שאע׳׳נ שדברים
 שבכתב לא נתנו לאטרן
 על פה א&״ה ק״ש יכול

 לקרותה ע״פ ואע״פ שאינו
 קורא אוחת לשם תובה
 דכיון שניתנת לאומרה על
 פת לחובה יכול לאומרה
 עיפ אפילו שלא להובה .
 רבינו יונה. ועיין בבי־
 איה סי' טיט שיטות הרכמ
 דבוואתא דנתנו מע8
 להיתר ק״ש וקרבנו^
 בעיפ י וליידהו לי»*

s ל»ירוש וח 

ב ו ת יום ט ספו  ר עובדיה מברטנורד• ברכות מאימתי פףה א תו

 דכתיב בשכבך לרך שכיבה: יעמדו
 לכתיב ובקומך לרך קימה: כדרכן

 ביז

. כבר ם  ממטתם קאמר והלכה כרבי יהושע ומיהו• לכתהלה צריך לסין לקרות וריש פרק י״מ לשבת פסקו דלא כמ׳יר כל ישראל בני מלכים ה
 ק״ש עם הנן החמה כמו שהיו הותיקים עושים: לא הפסיד. כלומר כתב הר״י להכא שאני להואיל ועדיין זמן קימת למקצת יוצא בדיעבד:
 לא הפסיר מלברך לפניה ולאחריה אלא אע״פ שעברה עונתה קורא ג בשעה שבני ארם וכו׳. [״בית הלל מביאין ראיה מפסוק] ובלכתך
 ומברך לפניה ולאחריה: באדם שקורא בתורת. אע״פ שלא יצא ידי בדרך כלומר כפי שיזדמן לאלם שלא יתכוין לא בשכיבה ולא בקימה.
 חובת ק״ש בעונתה יש לו קבול שכר ובייש אומרים שלא בא ובלכתך בדרך
) הקורא מבאן ואילך אלא ללמדנו שכל העוסק במצוה פעור י ת י ש שעו ל ש ד כ . על צריהם לעמו  כקורא בתורה: ג יטו
: מק״ש כלומר שכל זמן שתהיה מהלך ( ט ם הקורא בתורה״ י ד א ד •ח) כ א הפסי  ל
ו בדרך ואינך עוסק במצוה אתה חייב ט י ם י ד ל א ב כ ר ע ת שמאי אומרים ב י  j ב
) בקריאת שמע אבל כשתעסוק במצוה ן ס ף מ ו ( ד מ ן  ויקראו י) ובברקר מ

־ ^ 5 ם א נ ל אדם קורא כדרכו ״) ש ל אומרים כ ל ה ת י ך וברןמך «) ו ב כ ש ב  ו
ה שבני אדם ה׳ ולכך אמרי ב״ה לאם כן הוא מבואר ע ש ך ובקומך *c ב ב כ ש ב ר ו מ א ה נ מ ך אם כן ל ר ד ך ב ת כ ל ב  ו

א בדרך שכלסתו ם עומדים כי) אמר ד טרפון אני, הייתי ב ד י א ה שבנ ע ש ב  שוכבים ו
. יטו נמשכיג יטה ויקרא ובבקר יעמוד ג ״ י . הקורא גל׳׳נ שקורא וכ״ה נשי׳ ה נ י  ת
״א . 1כן W1 שדרך בניא אשר ד״ט בל״נ גחלק: מענה . v לנ׳ מ:ג נ  שדרך ב

 מלאכת
 החכם ה״ר אפרים אשכנזי חתנו של רש״ל ז׳׳ל. עיי ממ׳ לףג׳ע״בקדמו
 סיני אשמורות כר שכן לרך מלכים לעמוד כשלש שעות שית לליציא ותרתי
 ליממא הוי׳ל שתי משמרות. ופי' רש״י ז״ל ותרתי ליממא ששאר מלכים ׳שינים
 שדרכן לעמוד בשלש שעות ביום בתחלת שעה שלישית ע׳'כ.ונ7ל לפרש הגמ׳ צפי
 פ״ הרמב״ם ז״ל ור״ע ז״ל כך שהם סוברין למיעוט מן המלכים לרכן לעמול
 בתחלת שעה שלישית ומגא לרובא לדק לעמול בסוף שעה שלישית וה״ק לול
 המע׳׳ה קדמו עיני שתי אשמורות אפי׳ לסבי מישש המלכים שמקלימין לעמול
 בתחלח' שעה שלישית. ובכן מיושב מ״ש שק דרך מלכים לעמול בשלש ולא
 אמר בסתלת שלש וצא בסוף שלש ולו״ק עכ״צ ז״צ. ובס׳ יראים סי׳ י״ג פי׳
 על התחלת שעה שלישית וכן דעת רטנו שמחה אבל רוב הפוסקים ז״ל הסכימו
. לעת הר״מ ז״ל ללא הפסיל הברכות  על סף שעה שלישית: לא הפסיד ט'
 אפי׳ כל היום כולו. אגל רבעו האי ו״ל ס״ל לוקא על שעה ל' שהיא זמן
 תפלת השחר לר״י מכרך ב׳ צפניה ואי לאחריה. אצל מכאן ואילך הפסיל שכר
 הברכות. ואס ברך עובר על לא תשא ע״כ. וכ׳ בספר כל בו סי' כ״ט בשם בעל
 ההשלמה להא לאמרי׳ הקורא מכאן ואילך לא הפסיל הברכות הה״ב לקורא
 קולם זמנה מעב! ולפיכך המקלים לקרותה קולם צה״כ קרוב לתפלת המנחה
 לא בחוש בברכות לנמלה ע״ב: וכ׳ ה״ר רבינו יונה ז״ל ויש לשאול מה בא
 להשמיענו שלא הפםיל כאלם שקורא בתורה שזה לבר פשוט הוא. ותירץ הרב
 ר׳ שלמה מן ההר ו״ל לאתא לאשמעי׳ שאעי׳פ שלבדם שבכתב לא ניתנו
 לאמרם בע״פ ושאר פסוקים אינו יכול לקרות אה״ה ק״ש יכול לקרותה ע״פ
 ואע״פשאיט קורא אותה לשם חובה . לטון שניחנה לאמרה ע״פ לחובה יכול
 לאמרה אפי׳ שלא למכה כל הפעמים שירצה ע״כ . ובירושלמי לפרקין ולפי׳ק
 לשבת ולפ׳ כל כתני לייק ר' אבא לשטיי ארשכ״י לאמר מון אט שעוסקים
 בתלמוד תורה אפי׳ לק׳׳ש אין אנו מפסיקין לאזיצ צשישתיה לאמר בכמה לוכתי

ג  • קורא כדרכו גל״נ מורץ כדרכן וכ^נייושלפי מ״ה נמי׳הלינ. בשעה שבני מי
 or ולשום כאן שית ו.

 שלמה
 ואיתא נמי בדוש׳ לש״ס בתרא להוריות למשנה עליפא ממקרא להעוסק
 במקרא מלה ואינה מלה ומתני' לקתני הקורא מכאן ואילך יש לו שכל לבל
 כקורא בתורה ולייקיימינה הא בעונתה כקורא במשנה במי שתורתו אומנתו
 מייד הלכך כיון לשקוצין הן לא יחליפו משנתן בעבורה. אבל במי שאין תורתו
 אומנחו אף ממשנה עליפא בעונתה ומפסיקץ . ורבנן םברי למקרא ומשנה
 שוין הלכך על כרחך לא חילוק הא בזמנה כמשנה אלא הא בזמנה חביבה מכל
 מסק תורה בין למי שתורתו אומנתו בין למי שאין תורתו אומנתו ועל לרך
 שכתבו תוס׳ ז״ל כאן ממי: ג בש״א כוי. נלע״ל להא לקתני בערב כל אלם
 ימו ויקראו וצא קתני בערב יטו ויקראו אע׳׳ג לפשיטא לאכל אלם קאי אפשר
 לומר עצ צל הלוחק לה״ק לאע״ג למסתמא רוב בנ״א יטעים ועייפים לעתותי
 ערב ומסתמא הן מזמין ולא ניחוש למיעוטא שאינן מוכרן קמ״צ דאפ״ה כצ אלם
 צריכין להטות צלעת ב״ש וכן נבקר ולאי כולן צריכץ לעמול: ובורא כו׳.
 ומיהו מולו ב״ה למהלך בלרך צריך לעמול בפסוק ראשון לבעי כונה וכשיגיע
 לואהבת ילך לדרכו כלאי׳ בגמ׳ בר״פ היה קורא: שדרך בנ״א שוכבים,
 פי׳ שדרך בב״א בסתם לשכב לה״ט כצ הלילה כי יש בלא שאינם הולכים לישן
 אצא סמוך צבקר. ובשעה שדרך בנ״א לעמול . כך מצאתי. וגעירובין לף י״ג
 אמרי׳ מפני מה זכו ב״ה לקבוע הצכה כמותם מפגי שמחין ועלובין היו ושובץ
 לבריהם ולבד בייש שאע״פ שיש להם ראיה מן המקרא לורשין את המקרא
 של ב״ש למה' בא. במשנתיט זאת וכן גבי פצונחא למושב לשלוח יל בפקלון
 לבס״פ מ1פק*ל • ולא עול אצא שמקדימין דברי נ״ש ללבריהם כאותה ששנינו
 בסכה ש״נ מעשה שהלכו זקני בייש וזקני ב״ה. נבירוש׳ פ׳ הישן פריך או נאמר
 חניא חמי*[ סכין מנץ ואקלמון(סי׳ התנא רבי שסלד המשנה ראה שזקני
 ב׳יש היו זקנים מזקני בי׳ה לכן הזכיר זקני ב״ש קולם). ומשני הו״צ למימר
 זקנינו חקטכם (פי׳ שהיה לו לומר לשון של ב״ה אלא ש״מ שב״ה בעצמם

 מכרו

ן י כ  ישראל י
 לקורא כדרט ואפילו שכוב רק מראינו לרך כבול אשור לכתחילה:
 כא) דרך שכיבה וקימה. ואי״ל ישכב ויקרא. יש לומר דלא אמרה הורה
 ודברת בס שוכב. ולפיכך מורו [אב״י צ״ל ס״ל. להרי לפמ״ש ע״ר זצוק״ל
 לפני זה חולקים בזה ב״ה] לאפילו בלילה לקרות שטב אשור מדהוא קריאה
 דרך עראי: כב) ר״ל כמו שירצה. והכי קי״ל ־. כנ) דהול״ל בבוקר ובערב.
/ ד לא צריך. דכבר כ׳ בפכבך קמא. ע״ז קא׳ בשעה י  דלזמן שכיבה כס
 שדרך וכוי רמיתורא דקרא יליף אפילו אינו הולך לישן ונס דוקא בשעה
 וט׳ לאפיקי בישן באמצע הרס ועיין רש״י(דברים ו ז): כד) וה״ק קרא

ן תפארת י כ  י
 מעלות השחר עד צאת הטכביס(מגיא ר׳ס נ״ח): יו) ושפיר שייך עדין
 ובקומך וכל ישראל בני מלכים הס (שבת קי׳א). ואף על נב דלאקי״ל
 החס כן - שאני התם דאיט עושה כבני מלכים ורק לרפאה מכתו [אב״י
 ול״מ נ״ל לבלא מממא לכל ישראל בני מלכים נמי ניחא. לכיץ לרחמנא אמר
p קימה לבני מלכים . ואף להקורא עצמו אינו בן r ובקומך. והיי איכא 
. מכל חקוס הזמן הוא זמן קימה]. יח) הבלטת לפניה ולאחריה:  מלן
 יט) ולא שכר ק״ש בעונתה. מיהו לאחר שליש היום. הפסיד הברכות.
 וקי׳יל כר״י. מיהו מורה ל״י רמצוה לקרותה בנן החמה. וכלעיל: ב) ני׳ל

. תקרא פרשיות אלה בזמן שכיבה וקימה אבל ע ר י בין בהיותך בטהן או ב ל י«י ה ימ ״ י ב ג י ל ם ™ פ כ ג ״ א י • י ו ב  בין ;*ש לא יקרא שכוב מלאיט דיך כ

 אנשי שם
 וכבר נתבאר ממה שאמרנו שיוכל אדם לקרות ק״ש כשילך ל־בר הרשות א״כ מושר לקרות
 ק״ש מי שהוא מהלך וזה מה שאנו מנקשיס ע״כ: באY והוא עיש עי׳ תו״ח ד״ה תוי״נו דיה
ה בלכתך בדרך שהעידו שהגי׳  בשעה מה שהשי,: על הרמב״ם. אבל עי׳ גםוהה כיה חוס׳ ד
. P״P כאן ובלכתך בדרך סרט לעוסק במצוה שיש וא״כ •יל שק הוא גי׳ הר׳׳מ ואין כאן 
 מר׳׳נ. ומוף מרי הת1*ח על תיבת והוא מעות סופר שנמוג בתוי״ע האמת יורה דרכו
 מה שהבין הבית דוד וזהו כי כדסוס פראי. שהיא המדורא קמא של התוי״נו כתוב

,  במקום תיבת והוא טיס מלת גמ׳ ומבואר שכוונתו לאמי שדברי הרמב״ס הם דברי הגמ
 וברור שבדפוס קראקא שהיה כן כוונתו אלא שהוסיף מלת והוא לסני מלת גמ׳ וירך
 הדסוס קראקא תמיד לכתוב במקום מלת ;מ׳ מלת כיס והיה לו לכתוב והוא ש״ס

 וטעה

 תוספות
 רא״כ נתיצ«1י בתר מיעזעא דמקדמי וקיימי קודם אור היום ולהוי אז זמן קיש של שחרית.
 (ועי מ״כ פ׳ י׳׳ב) ולעיר י״ל בפשומו דודאי אין סברא שיהיו יוצאין בזמן א׳ גק״ש של
 ערבית ושל שחרית דהא השוכ מהלק זמן פטגה לחוד וומן קימה לחוד וזמנו של זם לא
 כזמנו של זה. (שיי): םשני־* ג בערב. כאן נקט ערב ובקי לשון תורה משום דכ״ש דייקי
 בסברתם מדלא נטוי בתורה לשון זה בערב ובברך אלא כתיב בשמך ובקו־יו. והקדים דערכית
 ברישא אף דקאי במילי דשתרית משוס דלא מצי לגמור כל מילי דשחרית רהא ע״כ צריך
 למיוני פלוגתייהו גם בערב קודס שישנה בשחר מברך. משא״כ במשנה ר׳ כבר גמר כל מילי
 ושחרית. (צליח): חייט דיה בשעה כו׳ ולכך אמרי ביה כו׳. דבריס אלו אינם מל׳ הר״מ
 אלא דברי התי׳ינן בעצמו. וזיל סרימ וב״ה דקדקו העיון ואמרו להס אס כדבריכם כן הוא.



ה ר ו נ ט י ב ב ברכות מאימתי פרל! א ר׳ עובריה מ ו ת יום ט ספו  ציונים 8 הו
. י*. מיי׳ פ״א 5 . ר ח ש  ד ב
 ננהל׳ p״t הל״ה \' f׳ &מ״נ
 ננ' י״פ סול או״ח ה־מן נ״ח
«מן לצ״ו וש״ע שם ש״א :  י

 ובערב מברך* ׳יי•

 שבלכתו בדרך קורא ק״ש. [״הרמב״ס והוא מעות סופר] כמו בין בקימה בין בישיבה בין בשכיבה בין בהליכת: כדי היית. ראוי היית
. הכא ליהרג ואם היית מת היית מתחייב בנפשך: ף שתימ לפנית. יוצר  שאני עתיד להעתיק במשנה ז' פ״ז דפיאה וע״ש: ף בשחר
 דמיירי בברטת דלא כתיבי בקרא. ניחא ליה למנקכז ברישא דשחר אור ואהבה: ואחת לאחרית. אמת ויציב: ובערב. מברך שתיס
 תוספות חדשים כדאשכחן בתמיד דכתיב בקר בתחלה אבל בריש פרקין דמיירי בק״ש לפניה. מעריב ערבים ואהבת עולם: ושתים לאחריה. אמת ואמונה
ת ארוכה ואחת קערה. ח  דקאי אקרא נקע ברישא דערבית כמ״ש והשכימו: א
 יש שיאלץ מ״ש ללרשק שם תוספות דלעיל: ושתים לאחריה. והטיתי לקרות כדברי ביש וםכנתי בעצמי אשתים שלפניה קאי עצר אור ארוכת

ב שפותחת ו ח ם אמרו לו כדי היית ל י הלםטי ־ לשון רש״י כדאי׳ בירושלמי ז׳ ברטת מפנ ^ ^ , J ^ 
ך שתים לפניהם) ואחת ר ב ר יי) מ ח ש , כיי): ף ב ד ל דברי ב ת ע ר ב ע ש ך • מ צ ע  קמים להייט כל היום. ותית הללו על שס שבע ביום הללתיר ב
frmtprnwo*^ (תהליס קיט) עכ״ל. ויראו עיניט לא 

v חשיב דתקנה אחרת היא. תוספות דריש m v m ודג • ובערב נל״ג ו״׳׳ו ובערב טברך בקום *קי־ אלא 

ת שלמה כ א ל  מ
 פירקי!

ד שבע כיום הללתיך וכן תמצח ג ח׳ שהן ר ברכות מ י . מפי כ ׳ ו כ ר ו ח ש  ד ב
 ג״כ בא״ח סי' נ״ח בכ״י שאץ פוחתין משבעה קדישים בכל יום כדמפ׳ להו
 התם שכתבו הגאונים ז׳יל שהם ע״ש שנע ביום הללתיך ע׳׳ש. וכי בסי הרוקח
 סי' שי״ס שאל ר׳ יצחק הנר מה חטא בקר מן הערב שבערב אומרים שתי
ק אתת לאחריה. ,והשיב לו ר״ת לפי  ברכות לפני ק״ש ושתים לאתריה ובברך ר
נ״ח מ״כ ׳ . ובסי לבוש תכלת רםי כ ״  שבשחר יש מצות ציצית משא׳יכ נערב ע
 ולפי שבסדר הזמן קדים הערב לבקר־ לכתיב ויהי ערב ויהי בקר לכך לקחו
 הד׳ שהם הרוב לערבית שהוא קולם והגי הנותרים הניחו לבקר כי זריזין
 מקלימין למצות ע״כ וז׳יל ג ״כ שם כסי׳ רל״ו כי מפני שערבית קודמת לשחרית
 להא הלילה הולך אחר היום שיבא לקחו הרוב של השבע בתחלה זאז״ל כל
ה כ ו ר ת א ח  המקיים שבע ביזם הללתיך כאיל! קייס והגית בו יומם ולילה עי׳כ: א
. אשתיס שצפניה קאי וכוי לשון ר״ע ז״צ. אמר המלקט זה ה ר צ ת ק ח א  ו
 פי' הרמב״ם ז״צ וכ׳ עליו הר״ש שיריציו ז״צ וליקא כוותיה ללא קתם לפתות

 אינו

 אצל אח״כ לא מקרי קימה
 רק עמילה או ישיגה או
 הילוך וכימ בספר החינוך.
 ינ״כ גס׳ מ״כ בכ״ה מ״ה:

 ראשון לציון

ס . י ם ס ל י ה נ פ ו מ מ צ ע י ב ת נ כ ס ת שמאי קולם) : ו  הזכירו לברי ט
. ה״ר אפרים אשכנזי ו ת ו  נראה לי לה״פ שבאו עליו לסטים כבר ושללו א
. ונלע״ל להבי לייק (ישנא לנעצמי כלומר בעצם גופי סכנתי אמנם כל ל ״  ז
ק בלסטים אלא ה לשין כליו כבר נבזזו ונשללו. וגס ללא הו״צ למתני מפני ר ת מ צ ע י ב ת נ כ ס  ו
ב . ו ח ם בעצם גופי: ל י ולאי ה״פ מפני הצסטים שכבר שללוב׳ סכנת׳ נ ר ם  ה

כ. ולוקא מפני שהמה לכתחלה ׳  כ׳ ה״ר מנתם לילונזאנו ז״צ לחוב בשורק עי
ד בייש נתחייב מיתה אבל אם היה מתחלה מומה אפי׳ ב״ה מולו ב ל  לעשות כ
ת כך כמו שהוא מוטה וגם בשל שתרית אם היה עומל קורא כמו ח ק  ליכוצ ל
קץ ולפ< חנ הנ לפ׳  שהוא מעומד אע״פ שאינו שלית צביר. ובירוש׳ דפרקין ו
ד תורה ב ל ד סופרים חביבין מ ב  אין מעמילין גם בריש מלרש שה״ש גרס״ ל
 תלע שהד ר״ט אילו צא קרא צא היה עובר אצא נעשה וע״י שעבר על לברי
. ונם נהג ר״ט כב״ש כ ״ לר ישכנו נתש ט  ב״ה נתחייב מיתה ע״ש ג
: ׳  גבי סירות שביעית שצא בטובה ואסתכן וכמ״ש בשביעית פ״ל ס" ב

ז ע ו  ב
. ללב״ש הפירוש שצ בשכבך ובקומך הוא  (ב) [אב״י ובחילופי פרשתי
 שנכצצ במצות אלו ב׳ כווטת א׳ הזמן של ק׳יש שיהיה בשכבך ובקומך . ב׳ והחוסן
קרא. לרך שכיבה וקימה וע״כ צריך לומר כן. לבכלל במלת ובשכבך ובקומך  איך י
. ודייקו קר בבו ה . לאל״כ למה לא נאמר בערב ו א ד ק ס הכוונה של אופן ה  נ
 עול מללא אמר בשכינתך ובקימתך ואמר במקור בשכבך ובקומך. משמע לאינו
ק רוצה לשכב. והיינו לאמרי בייש לרך שכיבה ודרך קימה מיהא . ר ר ב  שוכב כ
 כיון לבקס ממש ודאי לרך יראה הוא . מולים לאפיצו איט בלרך קימה אצא
ס לרך קימה לוקא כמו לרך נ  בקימה ממש נמי שפיר עביל [או נוכצ צומר ל
 שכינה]. הכלל ה־וצא. ללב״ש ב׳ הכווטת הולכות בלרך א׳ להן קביעות
ס בלרך חיוב שצריך להיות בזמן שכיבה ולוקא לרן  הזמן הן קביעות האופן ה
 שכיבה וכן צענין ובקומך. ועל זה משיבים ב׳׳ה . א״כ למה נאמר ובלכתך
. כלומר א״כ לצדך לוקא לקרות באופן זה . א״כ הייה באם הולך בדרך ך ר ר  נ
. וכי ס׳יל דבאם ך ר ל  נמי צדך לקרות לרך שכיבה וקימה. וצ״ל בצצ ובלכתך ב
 הולך בלרך יהיה פטור ממצות . אצא ע״כ לבצכתך בלרך צגלויי אתא ליכוצ
ק כה. וא״כ ממיצא הכוונה במצות ובשכבך ובקומך ר  להרות אפילו בלרך הלי
קרא. להרי מה. לא על האופן איך י קי . שיהיה בזמן שכיבה ו ן מ  על קביעת ז
ך שכיבה ולא ר  יכול צקרות אפילו לרך הציכה ובשעה שהולך ולאי אין בו צא ל
 דרך קימה . ואע״ג ללפ׳ מה למסיק בגמרא גםצב״ה קרא לבלכתךבלרך
ת נכצ ח ק  6תא למעוטי שצויד מצוה לפטורים . ורק ממילא שמעינן ליכול ל
״ה במשנה צשון צמה נאמר . הרי צריך לכתוב כלי . וא״כ איך אמרי נ ן פ ו  א
 למעוטי שלוחי מצוה. י״ל רבאמת בתחילה הויכוח שבין ב״ש צבייה היה ב״ה
. ואחר שהעלו ב״ש שצריך למכתב למעוטי שלוחי מצוה . אמרי ר מ א  אמרו צמה נ

ן תפארת ישראל י כ  י

 למכ״ם פי׳ סכנתי בעצמי
 במת* נפשי בכפי לפי שהוא
 דר מעל בהמתו ויכ: לארץ
 ועל לעת בייה היה יכול

 לקרות והוא הולך או רוכב
 ט״ג בהמתו. ולסטים הם
 שוללי לרהים וגנבים ע״כ.
 ולפי זה יתכאר תמיהת
 הרשב״א בחידושיו למסכת
 ברכות אהא לא״ר יחזקאל
 עשה כדנרי ביש עשה כו׳
 כתב בזה״ל ואני תמה היכי
 rp לרכ יחזקאל למימר
 עשה כו׳ והאמר ר״נו סמם
 אחת כו׳ ואמרו לו כרי היית
 לחוב בעצמך שעברת על

 לגלי ב׳ה עכ׳׳ל. ומתוך תיכל לקרותן בשבת או בלכת כמו שתרצה(ב): בה) [תמוה הרי איהו נמי
 פירושו של סרמב׳׳ם מיישב ה״ק. לאי״ל לאשתבוחי משתבח. שהכניס א״פ לסכנה לקיים כב״ש (כרשל״ם
. >יסא להרי אינו בכלל יהלג וא< יפטר לק ע״ז נ״ע ופ״ל (  דברור הוא לצ״ה לח »לי לף ק״ל א׳
״ « מ (כסנהדרין לף מ״ד א׳) ואת״ל אף למאי לקי״ל (מג״א ס״מ סק״ב) כירושלמי ב ש , ב י " 
 מ^״יי ״ E מ״ב לשבת לכל הפטור מהלבר ומישהו נקרא הליומ . מ״מ אלם גזול שאט.
 (סמה "2[ וכר״ג פ׳׳ב מ״ה. ואף למה לקי״ל(יו״ל קגייז) כרמג״ם פייה מיסודי חורה.
 כאילו הרץ מלאורייתא לירד במקום ליעבור ואל יתרג אינו רשאי להחמיר ע״ננ. ודלא נלין (שבת לףל׳ג
̂• בי) והרא״ש בפ״ז(סי, ט׳) טכ״פ היכא דציכא ודאי סכנה. ולא שכיח היזיקא.  ולמוות ולא כאופן א
 ולפיכך השיבו כרי היית מ׳ מצוה בעילנא לפסיק בה אנוני מגני(כסוטה דף כ״א אי) וראיה מל׳ע שהכניס
 בלומר ללא יפה עשית להכני׳ את טצהי לספק סכנה מט״י (כעילונץ דף כ״א בי) שהיה סומך א״פ שלא יניחו
 עצמך לסכנה שהרי מותר שומר האיסולין(מות בצמא; ליש הנא בק״ש דאית בה קדושת השם ויחול שמו
. פל׳פ אי אשתבוחי משתבח הול״ל וסכנתי (  לקרות כביה ינענץ י״ט יתברך(כברכות לף י״ג א׳
י והטיתי.ומדקאמל וסכנתי לבסוף ש״מ לאח״כ מעצמו היה מתגלגל הסכנה.וגם מ : ל ע י ע י ״ ח , מ ה י ס  ש

 הוא ראה אומו כעונש משמיא]:ולי מעוט נ״ל דה׳׳ק ליה לאו משום שהיית
 בשעה שבני אלס כו׳ וכן בדרך. וכל הדרכים בחזקת סכנה (כירושלמי פ״ד לברכות) אלא כלאי היית
 מרי הכל כעוסק במצוה ט׳ לחוב ״בעצמך דייקא" אפילו לא היית בדרך(ג): כו) מדלא כתיבי ברטת
 להם J^^Sh^1 בקרא. אקדם ברכות דשחרית כדאשכחן בתמיד. כ״כ התוי״ע . ולסע״ד
 וכבר נתנאל ממה שאמר« תמוה למה ל״א איפכא וכדאשכחן בק״ש.ותו'שכתבו בן.הוא רקלס״ד דס״ס
 שיוכל אלם לקרי׳ ק׳׳ש"ילד דלא דע עדץ מלמודא דובשכבך. מיהו בש״ס אמריי דלהכי אקדיס הכא
^ך לדשחרית. דמדקאי בשחרית. סרישמילי דשחרית: בז) יוצר ואהבה: מ

 ל^תלשמ- מ
 חה מה שאמ מבקשים עכ׳ל כח)אמת: כט) מעריב ערבים ואהבה: ל) אמת והשכימו. והכל ז׳
 הרמנ׳׳ש>יס״ד]תוי״טד׳ה ע״ש שבע ביום הללתיך: לא) פותח וחותם בברוך: לב) חותם ואינו

 בשחר הכא ל מ י י ר י 1 1
Q כ׳ עלה  מרכות כו׳ ניחא ליה למנקט ליה צא לשון למה נאמר . אלא לשון ממילא ש״מ או יי׳ל לה״ק צמה נאמר מצת בלרך. להוצ״ל ובלכתך. בלכת לילך לא למצוה זלו״ק]: (
. ולפי׳ז בק״ש לשחדת רשאי להחמיר כב״ש - ׳ • רבינו הגאון מ״ל (באות יו״ל) וז״צ בתשו׳ רמ״א סצ״א הקשה ע״ז מספ״ח לברכות בהאי לאכצ ושכח ט ׳ ז ט ת כ ש א ד ר כ ח ש א י ש י ר  כ

 חדושי רע״ק חדושי מהרי״ח תוספות אנשי שס
 פרג [אות י] בחיעו׳ רס׳׳א [מ#נה ד] תוי״פ דיה בשחר הכא דטיירי בברכות כו׳ תוס׳ דלעיל עכ״ל לא וטעה וכתב והוא p״p . וצ׳ל והוא ש״ס בדף י״א ע׳א וזיל הגמ׳ וב״ה אמרי'ממילא
 ם־׳ ציא כתב שאין ידעתי לאיזה תוס׳ מרמז אדרבה עי׳ בדף ב׳ בתוס׳ ד״ה אי הכי ותראה בדדפך ש״מ לאפי׳ נדרן נגד קרי: במשנה וסכנתי . עיי ראשון לציון דיה וסכנתי. א״מ
 להקשות מח» ראיתא סוף ונם ואני תמה שהביא מרב יחזקאל סיוע לסי׳ הר״מ ולא הרגיש שממביי דאמר עשה כלכרי
 פרק ת׳ כאכל ושכח ולא ביש חיינ מיתה מהא לתנן אריט' וכו׳ משמע ללא כפי, הר׳־מ כאשר הקשה כן בס׳ שיל. ואולי ליי ורכב׳** פליגי כזה אם פי׳ דמשנשינו כהד׳מ. (שוב מצאתי כן בס׳ משנת ר׳ נתן בשם
 בק־ רהד עכ־ד בשוגג סר״ל זינצנהייס) והר״מ פוסק להלכה כרב יחזקאל ולכך לא הביא בחבורו לאסור להחמיר ע׳ע ולענות כג׳יש. וצ׳ע: שס אמרו לו. בראי׳ש איתא לי ומיושב 00 תמיהת התפא׳׳י וזרק :
 בכ״ש ואשכה ארנקי משגרי ד בשחר . נלאה לשחר הוא קודם שתיית וערב הוא קולס ערבית ולכן כאן שמדבר בברכות פרוק קולס ק״ש נקע שחר וערב ולעיל נקע ערבית ושחרית לערבית הוא
 דדהבא רשםעינן מיניה בעין תואר. של ערב הי ערב הוא המהארו לכן קרס וכן שחרית. והקדים דין הברכות למזכירין יצי״מ שהוא מופה לק״ש . משום שעד שדרשה יי* לא היתה נקרית והנרכוי*
 דיש לההסיר כב״ש. דייל קלמו לה . (רמ׳׳ז): בר׳׳ב דיה שתיס לפניה יוצר חור ואהבה . ובערב כתב מעריב ערכים ואהבת עולם נראה מזה לכאורה שדעתו הדעת התוש׳ ז׳׳ל שכדי לצאת כל הדעות צ״ל
 דוקא בדבר שאי! בו נץלא בשחרית אהבה רבה ובערבית אהבת עולם. אבל ראיתי שהרימ כסי׳ כ׳ ג״כ בל׳ הר׳ב ובודאי־ אין דעתו כדעת התוס׳ לבהליא כ׳ בחבורו בין במרבית בין בשחרית אהבת מולם
 כלל אכל במקום שיש ונס בפי׳ משיים שה ונקראת ברכת יוצר אור ארוכה ואהבת עולם קצרה הרי ללשניה ליוצר אור הדר קרי לה אהבת עולם ולפיכך אין בירי למריע בדעת הר׳׳צ כמאן ס׳׳ל .
 ן*ת ץלא ברבי כגון (ש׳׳ל): תי׳׳ט ר״ה ושתים לאחריה מ׳ לתקנה אחרת היא נשהיו ניב שלהם נשדוש והיו יראים להתאחר שם עד זמן תפלת ערביה תקנו לומר ססוקים אלו שיש בהם י״ח אזכרות

 מגר



 ציונים
. !הר«׳ ׳  מהום שאמרו ס
 ניאשמדו ה״יע״נ אואמהוא
 מן הפקייג ־• ה מזנידין -
 י״נ: מ״׳ שס ה׳ ג׳: אמר
 ר׳א^עזר p עזריה. כיו.:

 ראשון לציון
 ראיתי בספר מים חייס כתב
׳ כ' התי״נו  בזה׳ל בשחר ט
 הכא למיירי מרכות דלא
 כתיבי בקרא ניחא ליה לממן׳
 ברישא כף ולא דק להא
 בשיס ריש ברכות משני
 תלמולא על לקאי בשחרית
 פריש מילי לשחרית והלר
 פריש מילי לערבית עכ״ל.
 אמנם אחר העיון במקצת
 נראין לברי התי״נ! ברורין
 לסי ת׳ית הראשון תנת
 אקרא קאי לכתיב בשכבך
(.  ובקומך (לעיל בגמ׳ ב׳
 ותידון הזה תססו הרמב״ם
 נפי' המשניות וכן התי״מ
 ריש המם' לא כיאלאנומם
 זה שנא אקרא קאי לכתיב

 תוםפות רע״ק
 לשבב ולקרות קיש דעדיף
 מעומד דהוא יותר דרך
 בגוד אלא ריוזא נ׳יכ
 בשכיבה לביד, ולבינו
 ד ו p א בשכיבה אין
 לההמ־ר כביש עכ״ל. ול£*ז
 יהא הרין דבק׳׳ש של
 שהרית מותר להאמיר
tf'p כביש לעמוד ולקרות 
 כיון דאין בו צד קולא
 וזח דלא כפסק השי* סי׳
 סיג ס׳׳ב דנם בזד, מקרי
 עכדיינא. ובאשת נסלאתי
 על מאור זנינינו הרמיא
 שלא הביא דברי הרא׳ש
 בההיא דאבל ושכח
 ולא ביוץ שכתב להדי*
 דא*ילו ג״ח סודו שטוב
 יוחד לעשות כביש אלא
 דלא הטריחוהו הכמיס
 עכיל. אם כ; ממילא לק׳ט
 דהתס רשאי להחמיר
 כביש כיון דלב׳ה ניב
 טוב יותר לעשות כן
 טשאיכ הכא בקיש בי!
 דשהר׳ית בין דערבית אץ
 שום מעל־־תא לב׳ה אט
 טהמיר כביש . וכיב
 החייט פיא ט׳ט דשכת
 ובס׳א סימן הנ׳ל . ובוח
 מיישב ניב קושית הכאיי
 שב« סי׳ ב׳א על הרא׳מ
 פיב דשבת ע׳ש . די׳׳ל
 דנם לריזו יותר טוג
 להדליק במהילה מהורטז
 דאין בו שייכות חשש
 הטייה : מ״ד [אות יא]
ת ארוכה ה  בהר״ג דיה א
 בו׳ אהבה קצרה) דםטוכה
 ליביתה לייצר אור
 גזש׳יה אינה £ו.־־,רת בברוך
 דפתיית בריח הראשונה
 קאי ג״כ יישניה ואמי!
 ואביונה והיג-כיבנ־ כולם
 מקרי םכיוכה למעריב
 ערבים אף יכפסיק בקיש
 מיט ברכה שלאדדיח
 מקיי םםוכות לשלפניה :
 [אות יב] שם בהרע״כ
א לרחום כו׳ ל  דיה ש
 בגין ברכת השירו־-,) כיון
 שאין בו ענינים הרבח
 פתיחתה זו היא חתימתה;

ב ה ת יום טו ספו  ר׳ עובדיה טברטנודי! ברכות מאימתי פרה א תו

 שפותחת בברוך וחותמה בברוך וכן מעריב ערבים. •אהבה קצרה
. בברוך: שלא ם ו ת ח  שחותמת בברוך ואינה פותחת בברוך: ל
ת א י צ י ן י ר י כ ז  לחתום. *כגון ברכת הפירותוברכת המצות: ךמ

 פרקין: להאריך אינו רשאי לקצר. לפירוש הל״ב והרמב״ם בארוכה
 וקצרה. ה׳יפ להאריך לפתוח. אינו רשאי לקצר שלא לפתוח. לקצר
 שלא לפתוח. אינו רשאי להאריך לפתוח והדר תני לחתוס וכו׳. ולשון
 מצרים בלילות. פ׳ ציצית אומרים אותה בק״ש של ערבית אע״פ בעל כ0ן* משנה בתחלת הלכות ק״ש פי׳ המשני: לדעת הרמב״ם
 שאין לילה זמן ציצית לכתיב וראיתם להאריך כלומר להתחיל ולתתוס בברוך
ך לנ) אינו רשאי איט רשאי לקצר כלומר שלא להתחיל או  אוהו פרע לכהות לילה אומרים אותה מקום שאמרו להארי
! שלא לחתום מקום שאמרו לקצר כלומר ך י ר א ה  בלילה מפני יציאת מצרים שבה : לקצר לי) לקצר אינו רשאי ל
א שלא להתחיל בברוך או שלא לחתום ל ^ . ו ם ו ת ח א ל ל ם לי) אינו רשאי ש ו ת ח  כגן ל
ת ^ ד איט רשאי להאריך כלומר להתחיל ו ^ ) ב | ם ל י ך צ י מ צ ן י י ר י כ ן י , מ א ש ן ך ע ) א ן ם ל ן ח ן ף ^ 
ל בברוך או לחתום עכ״ד. ומן הירושלמי א י א ל  ^ ״,!, ע
 שהביא שס למד לחרוך וקצר בחתימת
. ץ ר י כ ז  נמי מישך שייכי ולכך כללינהו כחדא וזהו אמר רבי יודן משבע קצר פותח בברוך ואיט חותם. מעבע ארוך פותח וחותם: ה מ
 איכא למידק אמאי לא תגי זוכרין כדדייקינן במשנה ז' פרק ד׳דר״ה גבי השני מתקיע. וי״ל טון שעיקר הפרשה במצות ציצית ועל ידה

' י ר כ ו ת שלמה ז כ א ל  מ
. אבל רש״י ז״צ שיי כ ״  אינו רשאי שלא צפתוח שצא לפתוח איט רשאי לפתוח ע
ה כ ח . ור״ת ז״צ פי' אחת ארוכה ר״צ בין א י א  דאשהיס שצאחריה דערבית ק
. וז״צ ה״ר יונה ז״צ בקיצור והק׳ סובא ה״ר ד י מ ת  בין קנדה ועמ״ש ברפ״ה ד
, רש״י ז״צ ומש״ה פ" אחת ארוכים ואחת קצרה ר״צ שאם ,  יעקב ז״צ עצ פ
ם שיזכיר יציאת מצדם ואס ירצה יקצר בהם שלא יזכיר בה יצ״מ ה  ירצה יאריך נ
ה נין קצרה ודומה צזה מאי לאמרי׳ אחת כ ח  ואתת ארוכה לקתני ר״צ בין א
 בתולות ואחת נעוצות שר״צ בין בתולות נין בעוצות וט״ש מקום שאמרו צהאריך
ר צראש אלא מצתא באנפי נפשה היא שהברכות שהן ז  אינו רשאי צקצר אינו מ
 ארוכות כגון קידוש והבדלה אין צו צקצר ממטבע שצהן כצום. ומקום שאמרו
. ומ״ש אח״כ לחתום אינו ן ה  צקצר כגון ברכת בפה״ג וכיו״ב אין צו צהאריך ב
 רשאי שלא צחתוס הוא פי' מה שאמר תחלה מקום שאמרו צהאריך אינו רשאי
 צקצר ור״צ ברכה שהיא ארוכה וצריכה חתימה אינו רשאי צקצר כצצ מהמטבע

 שלה מפני לאם יקצר צא יצטרך לחתום בה ואינו רשאי ש עשה נענין שלא
 לחתום. וברכה שהיא קצרה ואין לו לחתום בה אינו רשאי הוא להאריך במכובמ
 ולהוסיף בה אח״כ שא׳׳כ יצטרך צחתוס ומקום שאמרו שלא לתתום אינו רשאי
. עול בפי׳ ר״ע ז״ל צחתום בברוך וכו׳ אמר המצקש זהו פי' כ ״  צחתום ע
׳ לחתום ר״ל שיפסק כמקום שאינו רשאי לפסוק  רש״י ז״ל אבצ הרמב״ם ז״ל פ
ך שכ; כ׳ בפ״א ו ר  ע״כ. ונראה שסי׳ דבריו שיפסוק וכו׳ הייני נמי אף שיחתום מ
. בתשובת הרשנ״א ז״ל ׳ ו ו כ ר מ א ם ש ו ק מ : מ ״ ד שם מ  דה׳ ק״ש ועי׳ ש
ת מקום שאמח להאריך אינו רשאי צקצר ו כ ר ׳ וכמו ששנינו בפ״ק מ כ ע ״ ׳ ת  סי
 לקצר איט רשאי צהאדך לפתוח אינו רשאי שלא לפתוח לחתום אינו רשאי שלא
. נצע׳יד דאי הוה תני זוכרין הוה משמע לסגי ק בר ר י כ ו  לחתום ע״כ • ה מ
 שיזטר בצבבו להכי תני מזכירץ דבעינן שיזכור בפה . ירושלמי חמן אמרין
. ר מ ו ן מתחיצ ואינו ג ד מ  צא יתחיל ויאמר ואם התחיל גומר ורבק דהכא א

 מפניתין

ז ע ו  ב
 מדאין בו צד קוצא'כצל.זזה דצא כש״ע סי׳ ס״ג.ובאמת נפצאתי אמאור עיני הנוצה
. ד׳׳יל דהתם גס צר״ע סוב יותר צהדציק בפתילה מתורכת.דלית ׳ ו  רמ״א זי׳צ ב
י לא זכיתי להבין דכמו דפתיצה אמרינן י בענ  בה חשש הפייה כצל. עכ״ל הגאין. ו
 למולה ר״ע לר״א . דעליף שפי במחורכת. ה״נ בק״ש לשחרית טמא דמודה
 ב׳׳ה לבייש דעכ״פ עדיף מפי מעומד . דהוי׳ל דרך כבוד . ואי משוס דסעם
. (  זה צא נזכר בפצוגתייהו. ומה בכך הרי נזכר במקום אחר (מגיצה דף כ״א אי
 לקריאה מעומד עדיף . וגם בפתיצה מחורכת צא נזכר טעם להטייה בדברי
. שלא נזכר טעם זה בדנ״ש. י פ  ר״א (שבת לף כי׳ס א׳) ואדרבה הא עדיף ט
רן בשחרית מעומל ליתגלגצ עי״ז צל קוצא בשל ערבית .  אע״כ דמשי׳ה אין קו
ו הקלושים ד ב . זזה כוונת ל י כ  ל הרואה יסבור למשום לקי״צ כב״ש עביל ה
' ספ״ח לברכות ״ ר ת. וכדברי רמ״א כ׳ נמי ת  יתגלנצ עי״ז קולא בשל ערבי

ן תפארת ישראל י כ  י
: לד) שלא ך ו ר ב ח ב : לנ) לפתו י א . ואשכיי שלפניה ק ך ו ר ב חת ב  פו
ת: לז) פ' ציצית והא רלא ת ומצו רו ת פי כ ר ב : לי) כ ך ו ר ב : לה) ב ת ו ת פ  ל
. אבל מזכירין בהפעיל ( י ר זיכרין. דסד״ח דהיינו בלי(כמגילה ח״י א מ א  ק
א אמר אימריס ל ר להכומעים לזכור יצ״מ . ו ט ז  הייט שע׳יי דבורו מ
י י באמירה בלי הזכרה במיזשבה [אב״י טנחע״רזצוק׳׳ל  דקמ׳יל דלא ס
 הכ״מ. אע״ג דבדיעבד אינו מעכב אלא כפסוק ראשון לצליך כוונה מס שהוא
ה לצאת בעשיית אותה מצוה במצוה לאורייתא נ  אומר כא״ח סש״י ס' . פכ״פ ט
. וכיון ליציאת מגלים לאורייתא ככרטת רף כ״א א׳ א״כ ממילא צריך הזכרה י ע  ב
 כוללת כמחשבה שרוצה לצאת ילי יציאת מצלים . מיהא לדעת ע״ר ;צוק״ל בפ״ב

 כל
 דרמ״א בתשו'. שכ' שיש בו צד קולא . ר״צ אע׳׳פ דכשחרית הוא חומרא

י נ ב ש . דאיט רשאי צעקור ממקומו צכתחיצה . משא׳יב בק״ש ציכא גוונא למודו ב׳יה כצל: ת פ ״ כ ק בבהמ״ז מודו ב״ה ע ר  ימ״ש. ורס״ז(סי' קפ׳יד) תי׳ ל

ם י ש ש נ ת א ו פ ם ו ח ת ״ י ר ה י מ ש ו ד  ח
 ונם הגש• נחנה טעס אתר עיש : תוי״ם דיה פוכירי) איכא למידק כוי«כ״ל. ו^נ כננל "ח ברכות שבתפלה כיב בעא״ח סי׳ קליא. ובמס׳ כ׳ שתקט לומר זה שבתוך כן
. להך סירוכא ׳ ו ה להאריך כו׳ לפי׳ הריב והרמב״ס כ י  שלשון זוכרין אינו משמע כלל אמירה רק מהשבח כמו אתה זוכר כוי זכרנו להיים: יתפלל חיירו גס הוא. (עיח): ד
 אינו ולאי לקשה נוזבא להא מאחר לקרי ארוכה סל יוצר אור ורכוותה דאית להו פתיחה וחתימה
 ממילא בעיכ לומר לכל לסותחת ואינה חותמת אינ איפכא חותמת ולא פותחת קצרה ממה . וכיו; ככ; קשה אמאי לההיא לחותמת ואינה פותחת כגון אהבה קרי ליה תנא קצרה ולפותחת
. מיהו תמיהא לי מילתא על התי״ע איך כלל אהלרי פי׳ הריב והרמביס והרי רכרי סרמב״ס ברור מללו כשי׳ מרן ׳ ו  ואינה חותמת לא קרי לה הכי אלא שינה ופי׳ באמרו לחתום כ
. וסייס וסי׳ לחתום ר״ל שיפסוק במקום שאינו ראוי לפסוק. אברא לסי׳ הרסיג נסיפא ללחתוס וכו׳ תורה חתומה היא לי וצריך פי׳ לפ" . וראיתי  ככימ וזיל סרב זיל בפירושו ונקראה כו׳
 להרשביא זיל בחלושיו לגס הוא זיל פי׳ א׳ חרוכה יא׳ תצרה וכו׳ כפי׳ הרמב״ס זיל וסיפא דמתט׳ סי׳ דבקיגיות מייד ובשמעי׳ ללא תימא שאין ההקפרה אלא בארוכה וקצרה שלא
 לשנות את המנובע אבל נקצרוז! עצמן אין הקפלה וכיון שירכה שפותמ ואינה חותמת ונלכה שטכמס ואינה פותחת שתיהן קצרות נינכו הלכך אלו רצה לפתוח ולא לחמוס מקוס שאמרו
 לחתום ולא לפתוח . א׳ינ איפכא נימא עושה ואין ככך כלום קמ״ל עיש שהאריך . ובודאי שהוא פי׳ >חמל מאד. וכבר הייתי רוצה לילחק ולפרש כך לכרי הרמב׳ס זיל - אלא כאין זה
 במשמעות לשונו כלל. לכך נראה רטנת הר״מ ז״ל לס׳ מקום שאמרו לחתוס כלומר באותם מקומות שתקנו חכמים לפסוק קולס החתימה ולהוסיף איזה לבר מעין המאורע כגון יערי
 בעבורה אינו רשאי שלא לחתום . ושלא לחתוש היינו באותם הכרכות פלא תקנו לפסוק •נמס תוספת אינו רשאי להפסיק ולהוסיף . באופן ללהרמכיס וכן להרשביא א׳׳ש טלה מתני׳
 ואין בה שום קושי כלל. אך ג^יי זיל פי׳ בע״א א׳ ארוכה אמת ואמונה וא׳ קצרה השכיבנו - וסיפא 9" שלא לחתום כגון ברכת הפירוש ומ!,'רז והחוש׳ הקשו עליו . והריב ארכני
׳ כיח ממנו אפשר מפני שנראה לו יותר סי׳ רש״י זיל . ובאמת  לפירושו החד׳ רכשי. לברישא א׳ ארוכה וא׳ קצרה בחר בפי׳ הרצננ׳׳ס להמלנו מקושיית התוש׳ . וכסיפא ללחתום ט
ן איכא למידק ט׳ כ׳ הב״ד לא ילענא מה יאמר התיימ גני אין מזכירין זכרון מלכות ושופר למ״ו פיל לריה.  ללסירושו קשה שפי מטלהו כלל - (שיל): משנה ה הו־יט דיה מזכירי
 וגבי אין מעבירין עליו את התחוס שם מיח ושיאלו מתריעין שבפיק לתענית וכן באין מעבירין על המנות הנמינא בדברי רז״ל וכן בכל כיויב הלא ולאי לאין גזקום לדיוק זה כלל ללשון
 חכמים כך הוא מזכירי! ומזכיר במקום זוכרין וזוכר ולי חכמים לחוד כרכי איםו :ופיה כריש מס׳ תרומות ולא רמי למתקיע דהתס שייך שסיר למ^ק משום לבשאר רוכתי קתני
. ותמהני איך אסיק זה החכס אלעתיה לרבותינו הק׳ לא היו בעלי לשון ונעלי לקלוק כמוהו. למאי שייך לומר ל' חכמים לחור כ מ עי י  חוקעין ותוקע יעי׳ עול במיל היק מ
 בלכר שהוא יוצא מלקדוק הלשון להשתמש במין הפעיל לזולתו. ועול היא כעצמו מודה ללאו ככל המלות נמצא כזה ומה נשתנו אלו מאלו איברא בי.ך למזכירץ א״צ ללקלוק התוי״ע
 שדברי הרמיז אמת לזכירה משמע כמחשבה והזכרה בפה. ומה מסקי הביל גס עליו לקרא למייתי הת:א למען תזכור כו׳ הוי תיובתיה יס אשתמיס ליה המכילתא וזיל מיע
. הרי לזכור בפה . ע׳כ אני (?ומר אדרבה משם ראיה לפי׳ לאס ר׳יתא לזכור משמע ׳ כמו שנא׳ זטר את יום השבת ע״כ ׳ שנא׳ זכור את היום הזה ט  של מרה לספר ט
׳ וא״ת מגיל לבסה הלא סתם זכירה אינה אלא בלב. משיה קאמר שנאי זכור  בפה למה הוצרכו ללמדו ממה שנא׳ זכור את יום השבת אלא היק שנא׳ זכור את היום הזה ט
׳ א״כ ילסי׳ זכירה זכירה לס״נ בפה . אכל לעולם בעלמא ל׳ זכירה אינו אלא  את יום השבח להתס בעיכ בפה ממאי ראיתא נתנחומא זכור יכול בלב כשהוא אומר שמור ט
 כלב לנפה שיין הקא ל׳ הזכרה בין בל׳ תולה בין בלי חכמיס וכמה כאובים מעירים מיז. בשמואל ויהי בהזכירו את ארון האלהיה ובעמוס הס כי לא להזכיר . ובתהליס
׳ 9לילס ת לא « ו ל י ל . ןנ! כניס ובשאר מ^כמת יאיכא בהיג ולאי נועמא איכא ועמשיש. (שיל): במשגה ב  צמנצמ צזזד למטר זמץמש %1 אלהיס אחליכ לא תמירו

2 ת ־ י  [משניות זיעים] ב



ורה ! מברטנ ו ד ב ו ב בלכות מאימתי פלק א ר ע ת יום טו ספו  \אשי1 לציין 10 תו

 כמשנה ל׳ סלי בהליםא שהיון זוכרי[ יציאת מצרים שייך שפיר לישנא דמזכירין שע״י פרש>* ציציה מזכירין יציאה מצריס: כבן שבעים שנה. פירש הר״ג שתלביט
ד שיראת זקן וראוי לנשיאות. הכי איתא בגמ׳ פרק תפלת השחר(כ״ח). וצ״לדרטתא קאמר ולא זכיתי עד וכו׳ כלומר  J™^®?^6 שערותיו וכו׳ כ

 שבגמרא לכתיב בשכבך דאע״פ שהית מכס מופלג וראוי לנשיאות מצד חכמתו שהרי זכה לנס מפני כן אפילו הכי בזת לא זכיתי עד וכו׳ וכיוצא בזה דברי הרמב״ס
 מקומך ולכן ס״ס,ץ״?• אלא שכתב שאמנם קרה לו השיבה מצד שהרבה לשטת וללמוד ולקרות יום ולילה עד שתשש כתו ונזרקה ט שיבה וט׳ ואמר אע״פ שהשתדלתי

ל. והתחברתי עסאנשי החכמה עד ששבתי  גלומל לשם כתט5ש׳
ם כבן שבעים שגה. הייתי נראה זקן ולא , אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעי  י״ה אי הכי סיפא יי׳ א; ע״י כן כבן שבעים שנה לא זכיתי וט
ר יציאת מצרים זקן ממש אלא שהלבינו שערותיו יום מ א ת ה לח) ולא זכיתי לט) ש נ  א! עכ״ד רצה לקרב הענין אל הטבע ושלא ש
ה מ זומא שנא׳(לברים «) ישמינו אותו נשיא כדי שיראה זקן וראוי ש ר ד ד ש  לסמיך אקרא לברייתו של היה זה הנס שהזכירו חז״ל בדבר היוצא בלילות ע
ך מארץ מצרים לנשיאות ואותו היום לרש בן זומא ת א ת יום צ ? חון להיקש ודעתו בכיוצא בזה ודעה למען תזכור א ^ * & פ $ 
. לא נצחתי תי כי _ מקרא זה: ולא ז י.״י ™ t י J ״ ״ ״ ד - י י י ח ״ . t י י י  ט״ה ביטנורה ד׳י׳ לא אחרים תמצא בס״ד במשנה ו׳ פרק ״
J •לחכמים ודומה לו בש״ם בפ׳ בנות V ° י ° ״ יה? ° 1 J I Z ה׳ ממסכת אבות: ולא זכיתי. פי׳ ^ S 
י טתיס(לח:) בהא זכנהו ר׳ אלעזר י ת ורביא ימי חייך העולם ה ו ל י ל מ ה , י ל [ 3 ת כ ר [ ג כ 3 ס ג י ת ח צ נ א ל 3 ״ ר f ה  g ״» ״
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ת  א י צ ן י ח ט ז ט מ ס ו י מ כ ח י צ ״ ^ ״ ״ % ] £ 
) הנה ימים באים נאם ה׳ ולא יאמר עוד חי ה׳ אשר העלה את בנ״י מארן מצדם כי אם חי ה׳ ן לימות המשיח והלא כבר נאמר (ירמיה ט  על זה במיפל̂א שממ
T אשר העלה וגו׳ אמרו ליה לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה אלא שתהא שעטד מלכיות עיקר ויציאת מצרים טפל וכוי וכיוצא ט אתה

P J S 
 בא״י־ כיוצא ט אתה אומר (בראשיח לה) ולא יקרא עוד שמך יעקב כי אם ישראל וכו/ ומציט שקראו אח״כ יעקב וכוי ולפי דפשטיה דקרא דהנה ימים וגו׳ משמע
2 כבן זומא. בזה נצחם לאע״ג למשט ליה רבנן. שנויא בעלמא היא ולא סמכי׳ עלי׳ דשאני קרא דיעקב דהתם הרריה קרא בפירוש. כנ״ל. וראיה $  *קב 4. $ י ™
: ללברי מן המכילתא שהובא בילקוט פ׳ בא שלא הביא ללברי חכמים שהשיבו לא שתעקר וכו׳ ומזה הטעם לבתר פשטיה לקרא אזלינן. ורבי לא  שמך עול וגו׳
ת ff סילר במשנה אלא התחלת הויכוח שבין בן זומא לחכמים בלבל אבל אין נראה לומר שראב״ע לא שמע מאמר ותכמיס אומרים דא״כ אין כאן ספו  תו
] ^ ניצוח כיון שאין חולק ועיין לקמן. והרמב״ס מפרשו לשון זכות שלא זכה לדעת הרמז שנרמז בכתוב לחיוב זה וכו׳. גם בערוך פירש לשון ג , ת ו א ה [ ,  ט

 להביא לימית המשיח) זכות. ומ׳ימ בפ״א מהלכות ק׳יש פסק הרמב״ס כבן זומא: עד שדרשה בן וומא. פי׳ הרי׳ב באותו היום שנתמנה ו ט׳ וכפירש״י ונ״ל שפי׳ יכין
^ מדאמר בגמ׳ פ׳ תפלת השחר(כ״ח) בו ביום שנתמנה וכו׳ לא היתה הלכה שהיתה תלויה בבית המדרש שלא פירשוה. וגס מזה ראיה למ״ש לעיל מ  rrT אלימותק ה
י דדברי חכמים נשמעו לראב״ע כיון שכל הלטת התלויות פירשם ראוי שיהיו נאמרים כל חלקי הסותר: שנא׳ למען תזכור וגו/ ומפני שפרשת ט  כמו דקאמי דאב״* 1ל י

r ציציה שגורה בפי כל מפני קריאתה ביום בעטר מצות ציצית שבה הלכך הנהיגו לקרותה בלילה לצאת בה הזכרת יציאת מצרים בלילה: j ! ^ י ב ^ *  ח

ת שלמיו־ כ א ל  ויבמות הטעיה אינו ב1ח מ
י ״ מתניתין פליגא על רבנן דהכא מזכירין יצ״מבלילות . ומשני ר' בא בשם רב ולא אמת ואמונה א״כ שתים לאחריה היכי משכחת לה. ונ״ל כי מ״מ ולא א

ט ,? צ ™^ י ! J ת י ה  י

̂א טפילה לשעבוד יהודה בשם רב שיאמר מודים אנחנו לך שהוצאתט ממצרים ופדיתנו מבית זכיתי מן התורה קאמר ולעולם היו קורץ ס׳ ציצית ואמת ואמונה מדברי תבמים  א
 מלכיות כדאיתא בברייתא עבדים להודות לשמך. מתני׳ פליכא על רבנף לתמן ויאמר איט נוהג אלא ע״כ . ואני תמה ע״ז על הקושיא ועל תירוצה. דודאי לא היו קורץ אותה
: ביום. כל פרשת ויאמר אינו נוהג אלא ביום עי׳כ: כבן שבעים שגה , סרשה כלל ואפייה היו אומרים שתים לאחריה אלא שלא היו אומרים אמת 1 א ט ב ' י ו ת א ב ג ו  ה

ם הייתי נראה זקן ולא זקן ממש אלא שהלבינו וט׳ לשון ר״ע ז״ל. אמר המלקט ואמונה אלא מודים אנחנו לך כלאיתא לקמן בפ׳ היה קורא גמרא אלו הן בין י ^ ש ג / א ם ו  ת

י כן מפורש בפ׳ תפלת השחר . והירוש׳ נראה לפליג אתלמודא דילן וס״ל לזקן הפרקים. ולא שהיו אומרים באותו נוסח שאמרו שם שמזכירין ט יצ״מ אלא מ ל י כ א ד ר ק י א א ם ״ ו -  מ

ל ממש היה. שהביא ברייתא שכתוב בה אע״פ שנכנס לגדולה האריך ימים וקאמר שמשם אנו למדים שלפי הפרשיות שהיו קורין היו עושין כוסת הברכה שלאח דה ם ,^י כ י  חייך לימ\ל׳ מ
 לגגייהו לרבות לילות.(רמ״ז). עלה הלא ברייתא אמרה שהגלולה מקצרת ימים ע״כ. וללידה מאי כבן ע׳ ולעולם לא היו קורין פ׳ ויאמר כלל שאילו היו קורץ לא היה אומר לא זכיתי
א W קיךז דקרוכ לשבעים היה בן ס״ת או ס״מ. ומ״מ אפי׳ הירושלמי מולה שכשנתמנה שתאמר ולקמן 3פ׳ היה קורא משמע שבמקצת המקומות לא) היו קורץ איתה  י״ה״מ ^ ל
J קטן היה ואדרבה אומר שלא היה רק בן שש עשרה כמו שמוכיח שם עלה ז׳. כלל וה׳ינ משמע בירושלמי מפני מה תקנו בשחר שתים לפניה ואחת לאחרית * , ב ל

ו £  ב

ן וגם בפ״ל לתעניות לף ס״ז ע״ל . והבבלי ס״ל שהיה כן י״ח : שנא׳ כו׳. ובערב שתים לפניה ושתים לאחריה ואמרו כלי להשוות מדת יום למלת ל־לס  לא זכיתי לא" כצחתי י אי
 סי׳ עולה יפה 1/ממ״נ אס נ״ל להא׳ שנאמר מלברי ר׳ אלעזר הוא . ה״ר יהוסף ז״ל. ואיני יולע מה כלומר משחר קורא ג׳ פרשיות וג׳ ברבות הד שש . ובערב ב׳ פרשיות ול׳
 ראב״ע ידמ דרשת ביז מאי מלמלנו שכולן לבד ר׳ אלעזר בשם בן זומא ותייק דכחםרישא דמתני׳אפשר ברכות הד שש כדי להשוות מלת יום למלת לילה . וחל אמר משוס שבע ביום
$ ראב׳יע . וכ׳ הרשב״א וי׳ל בתדושיו על שלישה נן זומא כ׳ הראב״ל ז״ל תמה הללתיך כלומר שנע ברטת.אלמא פעמים שלא היו קורן פרשה ויאמר כלל ואפייה  ר

״ אני בתחלה שלא היו מזכירין יצ״מ בלילות נמצא שלא היו אומרים לא פ׳ ציצית היו מברכים שתים לאתריה ע״כ בקיצומלימות המשיח. ב״א את ימות המשיח: p ^ . 1  נצר, "(מח)
t , דלראנ״ע פשעיה לקרא 

J 1 רלמע! תזכור קאי נמי אלילות י 

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י ב  אפילי ^לא לטי לבל לא זיל י
ד כלהק״ש לאורייתא]: לח) אף לודאי אני חכם מופלג. מלהםכימו משמיא תינו הנלול הנ״ל וז״ל מ״ש ילילי הרב נ״׳ לה״נ טמא רבק״מדשחרית מולו א ש ל ל א ; א  א,מ נ
ה. אינו מהלומה. להרי טעמא' לב״ש אינו רק מלרשא לובקומך. ובהא ״  משוסמהא׳ שעהא היי עיקי שאהיה כשיא - שנראה בי שיבה באותו יום שממני נשיא: לט) לא בצחתי ב
ה בפי כל: HO) ואעפ״כ פציגי ב״ה. מש״ה אץ להחמיר מ״ש. משא״כ בפת לה לטעמא לר״א ל ו מ ^ בראיות לחכמים: ט) ובחרו בפ׳ ציצית . מ r f Z ^ t 
ע . דמחורבת לולרף יפה. ובמציאות לא פל־ג עליה ר״ע רקלר׳-׳עס״ללא״צ מ ש ה מ י ח ן ו / כ w > ( ל ר ק א ר 1 נ ש פ ם י ך ח 5 ) ^ ^ 
 אסיע צריך לאומרה גם בליצם 1 להחמיר. בכה״ג שרי להחמיר [ושר לא הועילו הקילורין לעיני הכטיים.
 משוס לכתיב והגית בו יומס דלפע״ד אדרבה . להא לנקטו ב״ש בק״ש לשחרית מעמא דובקומך. וצא משום דבדרך קימה הו״צ דרך כבוד . ה״ס משום לרצו לצמל לעכב שלא יקרא ק״ש
 ולילה. שתהא הגיית ליום אלא מעומד. לאי משום לרך כבול ־ בלא אפשר הוי שרי. וא״כ דלמא רק בחובה פליגי ב״ה. לאינו מעכב. ולמצוה לצמא ה״נ למודו. אע״כ כרמ״א דעכ׳יפ

 ולילה^ץמ^טרמ׳:תיי״מ יתגלגל עי״! צל קולא בשל ערכית להרואה יסבור ללרשיק לרך קימה] :
 למשנו ליה רבגן כוי והממ כ׳ דגם ב״ז םובר ללא תעקר י5*מ שהרי היא מצום מה״ה ואין נביא רשאי לחלש לכל אלא עיקר נןעמיה משום לכל קאי אימי חייך ובעינן ללהוי הא למי להא. ואאיב לכל אתי
 ללילות הוי דומיא לימי חייך לתרווייהו בזה״ז עיקר ולימות המשיח טפל. אבל לרבנן לא הוי כל לאיירי בעשלה דומיא לימי חייך למיירי בעיקר בעוה״ז ותשובה זו נ5חת עיכ. ולפ״ז מ״ש ביו בברייתא וכי
 מזכירין יצ׳׳מ לימות המשיח אה׳־נ שגם הוא ילע שמזכירין בתורת ספלה ולא שאל כך אלא כרי לתפוש אש החכמים בדבריהם. למר ילע שישיבו לו לא שתעקר יצ׳׳מ וכו׳. והנה ממילא תשובתם הר
 סייעתא ללבריו לכיון לימי חייך מיירי בעוהיז ד5"מ עיקר א״כ כל נמי צ׳׳ל רמיירי בלילות בזה״ז שיצ״מ עיקר לאליכ לא למי אהללי כניל. (ש׳׳ל): באיר ומ׳ע בס׳א מה׳ ק״ש הו׳ כוונתו פשונוה שהקשת על
 הרמכ״ם כיון לב׳׳ז לא נ5ח לחכמים סו״ל לפסוק כחכמים. אמ:ס לעת הצל׳ח בהיסך רלסי׳ רמל׳ם לביז לא נצח לחכמים איןביניהם שום מחלוקת בעיקר הלין. ורישא רקתני מזכירין יצ׳מ כלילות הוא מאמר
 (נוחלע אלא שראל׳ע רצה לעמול על הלבר מאיזה קרא למלוהו ולא זכה לזה על שלרשה ביז מקרא לכל ימי חייך. וחכמים נחלקו ע׳׳ז רמשם אין ראיה אבל עכ״פ הרין לין אמת וא״כ שסיר הסק ר\״מ
 ומה שהביא שס מקרא לכל ימי חייך לאו משום לסובר כב״ז רק הביא הקרא לראיה שמצוס להזכיר יצ״מ דעיקר מצות סיפור יצ׳מ מהך קרא נלמד. (להימ): ד״ת עד שללשה כו׳ונ״לשפי׳ כן מלאמר כו׳.
 ויש להקשות איכ הו׳׳ל לשנות משנה זו במס׳ עדיות שנשנית בו ביוס או במשנה ליליס סיר או בסונוה פיה: (מר״נ): דיה שנא׳ ט׳ הלכך הנהיגו ט׳. צ׳מ למאי נקע עעמא מדנסשיה הלא בגמ׳ יל: אמר אציי 0(כן

 אתמלי מתחילה ס׳ דקא מתחלי במערנא וכיון ט׳ כ״מ נועמא אתרינא הוא ולבני מערבא >ןעם שלו אינו מועיל להא לא אמרי רמ לבג־ אל מי ישראל וגו׳ אני ה׳ אלסיכם כר p״p . (רי׳ב);



 תפארת ישראל ו
 כללא דפרק א'

ן ולא שוכב. יכל העובר על ל  משגה ג מותר לקרות קיש בשחי ובערב בין יישב כין עומד וגין מ
 דברי ביה מתחייב בנפשו [אב״י אבל ככבר שוכב ואיכא פרחא לעמוד קורא שוכב] :
ש. דשחרית. \וצר ואהבה לפניה ואשת לאהריה. ודערבית . מעריב  משנה ד ברכת קי
י לאהריה. וכץ בזה או בזח רק בו־כח מ מ ע ה  ערבים ואהבת לפניה . ואמת ו
 ראשונח שלפניה פותהת והותםת בנרוך [וניבי ברכה ראשינו־. שכתפלת שמונה עשרה . וברכה
 ראשונה ואחרינה שבברכת התורה. וברכה ראשונה של בהמ״ז וברכת אירוסין. וברכה ראשונה
 ואהרונה שבז׳ ברכות שתחת החופה . וברכה אחרונה שאחר קריאת דמנילה . וברכת קידוש
 היום. וברכת קידוש הלבנה. וברכת הטפיל קודם השינה. כולן פותהין וחותמיז בברוך]. אבל שאר
 חביבות של קיש בין שלפניה ובין שלאהריה[הן רק הותמי! בברוך]. וכיב ברכת הסירות והמצות .
 הן רק פותהין בברוך. וכץ באלו או באלו אעו רשאי לשנות המטבע שטבעי כהן ח1׳ל :
 משנח ה צ׳ל פרשה צי*ית בקיש גם בלילה טדמטופר בה יציאת מצרים שחייב להזכירה
ם בברכות שאחר הקיש פ בן היא אחר דין הברכות משום ת ק  גם בלילות [וניל ת
. דאחד בונת הלג p הדברים] : ח פ ־ לחזור ולהזכיר יציאת טצריס כדי להזכירה יפה י p t 

ז ע ו  ב
 רק נשף ביוני ויולי. מתי יהיה זמן ק״ש ותפלה וציצית ושבת: ולכאורה יש להסתפק ג״פ
 במי שקרה לו שיבא כקיץ סמוך להנארדפאל. ששם יש איזה חדשים רצופים בקיץ יום ממש.
 ורואים החמה מקפת כל האופק סביב מזרח דרום מערב צפון. והאיך יתנהג הישראלי
 הבא לשם עם הספנים שהולכים לשם לצוד התנינים הגלולים (וואללפישע). מתי זמן תפלתו
 וק׳׳ש שחרית וערבית ומתי ישבות שבתו. י״ל שם סימן אחר יש לו. לשם השמש מקיף מכל
 הד רוחות כל כ״ד שעות. א״כ יודע שבל הקפה אי שתעשה השמש. ידע שהוא יום אתל.
 וא״כ אם יבוא לשם לפי חשטנו ביום א׳ ידע שהקפה השביעית שתעשה ממש הוא יום שבח.
 ואע״ג שזמז שחרית וערבית שלו לא ילע . ועי״ז- לא ידע ג״כ מתי זמז כניסת ויציאת שבת .
 והאיך יתנהג אם כפי תושבי אייראפא או כפי תושבי אמעריקא. והרי ידוע שב׳ מרינות הללו
 אחת מונחת על פני כלור האדן מצד א׳ והאחרת ממולה ממש מתחתיה. וא״כ כשמקדשין
 השבת באייראפא הוא אחצת עש״ק באמעדקא. וכשמבדילין במו״ש באייראפא הוא שחרית
 יום שבת באמעריקא. ואם זה האלם שבא סמוך לנארלפאל שרואה שימש בגבורתה עם תושבי
 אייראפא ונס עם תושבי אמעריקא(אב״י שנקודות מקומו הוא בין ב׳ המדינות האלו) מתי
 יתחיל ומתי יסיים שבת שלו שם. ואם גם נאמר שמתנין עליו חומרות וקולות המקום שיצא
 משם. עליין יש להסתפק הכי יכול לילע מתי יתחיל ערבית ושתרית של מקום שיצא משם.
 י״ל מם חשש זה אפשר לצלל בשיתשוב למפרע עי׳פ אוהר נכונה באיזה שעה הוא . למשל
 שיבא שם בשעה ו׳ שעל אוהר שלו. והוא לסי חשבונו שעה ו׳ לאחר תצות יום א׳. יחשוב עול
 ה' פעמים כ״ל שעות או ה' הקפות השמש עד נקולה ההיא. ואז יתחיל למנות ולשבות
 שבתו כ״ד שעות . ועכ״פ נ״ל שאם עשה אז מלאכה אינו חייב מיתה ולא חטאת ללא עליף
 ממי שהלך במלבר ואינו יודע מתי שבת(כשבת לף ס״מ בי): ולפ״ז אס יהיו שם ב׳ אנשים
 א' מאמעריקא ואי מאייראפא כ״א ישמור שבתו לפי המקום שיצא משם ואין חיוב סקילה
 וחטאת לשום א; מהן מדאץ ח״ביס כן רק מדרבנן. עוד נ״ל שרשאים להתפלל שחרית
 וערבית ולומר מעריב ערבי׳ ויוצר אור אע״נ שלהן לילה כיום יאיר.אפ"ה הן לפי מקומן אומרים
 כך: אבל במדינות צפוניות כעירנו וכדומה עדיין לא ילענו מתי זמן ציצית וק״ש. והקב״ה יאיר
 עינינו במאור תורתו לשמור ולעשות ולקיים מצותיו חוקותיו ותורתיו [אב״י ועי שבת(דף ל״ד)

 ב׳) ביום המעונן מאי במתא חזי תמגולא. בדברא עורבי אי נמי אדאני עי׳ רש״י שם]:

 וזלכתא גבירתא
 פרק א משגה א ארבעח וטניט & לקיש על עדביוו וםימצן כחש[. דהיינו כוכבים.
. נץ החטח, דלכתחלה מצוד, לקרותה כל מיד שיוכל לראות נ' טכביס ר ח  r חצות . ש

 קטנים בהשקפה אהת(דהיינו שסמוכים זליז) ועכיפ לא ישהנה עד אחר חצות. ובדיעבד נם עד
 עלית השחר יצא [עהש״דו הוא שעה וחוםש זמניות קודם הנץ החסה] ודק ננאנס, נם בקרא כץדם
 דנץ החמה תיא{א ביי אניס כשכור או הילה]. וכיב העלאת קדשים ואכילתן אף שמדאורייתא מותר
ת [אביי לרמב״ם. מ  למעלות ולאכלן עד עלות השחר . אפיה אסרו הזיל להעלותן או לאכלן אחר ה
 אבל לשא׳פ דמס־זבר כוותייד* וכעיר זצוקיל בפירושו םי׳ י׳׳א מותי להעלותן עד עלות השחר]:
. ר ה . ש ה ר כ . ה ש מ ך שרש. ש  םשנה ב חמשה זמנים יש לקיש של שחרית. וסימנך ש
. ש מ ש  רביעי היום שליש היום, דהמצוה מהמובחר לקרותה י׳ מינוםק 3ץרם עלות ה
. בש״׳ו־סד רחום ממנו ד״א . ובדיעבד נפ  אבל מותר לקרותה טשיכיר חבירו הרכיל עמו קצת
 ב׳סקדאה אחר עלות עמוד השחר יצא(עי׳ משנה אי). ובאונס גדול נס לכחהלה מיהר לקרותה אחר
 עלות חשחר.אולם זמנה לבסוף עד רביע היום מעלות השחר עד צאת הכוכבים. ובלא קראה מותר
 לקריחח עדיין עם ברכותיה עד שליש היום (כהנ״ל) ובלא קראה עד אז יקראנת בלי ברכות :

ז ע ו  ב
 מםתפימנא במדינות הצפוניות במו נעירט דאנצינ או קאפענהאגען ושסאקהאלם
 י ופלומה ששם בכל חולש יוני ויולי לילה כיום יאיר. וצכה״פ גם בחצות הצילה
 יטל להכיר היטב בין תכלת לצנן. מחי זמן ק״ש וציצית. זא״א לומר שנשער שם כפי מה שהוא
 בניסן ותשרי. להרי מעשים בכל יום בחג השבועות שאותן שנשרים בל הלילה. מיד כשיבקע
 השחר מתפללים. אלמא שאין משערים אחר עלות של ניסן ותשרי. לתו וכי חייו גס לענין
 שבת ביזל במקומות הנ״ל אחר ניסן ותשרי. לאף שעי׳יז יהיה חומר בכניסה. עכ״פ
 עי״ז יהיה קולא ביציאה במוצאי שבת. וכ״כ יש להסתפק לענין ק״ש של ערבית ותפלה
 ותערת: ואמנם בענין חילוק המקומות שבמקום א׳ מקדים הלילה לבוא. ובאחרת מאחרת
 לבוא . בכגון הא לא קמיבעיא לי. למדאי שורת הדין טחן. דכל אדם נידן לסי מקומו
 ושעתו. וראייתי מדאמרינן(שבת קי׳׳ח ב׳) יהא חלקי ממכניסי שבת בטבדא וממוצ״ש
 בצפורי. משמע ודאי דרק מדת חסידות כך הוא. אבל לפי שורת הדין נידן כל אדם
 לפי מלץמו ושעתו. אף שלפ״ז בשעה שעושין קידוש של שבת בערבית טבריא עדיין אופין
 ומבשלין בצפורי. וכ״כ במו״ש איפכא [אב״י עי׳ רביט יונה סייח לברכות (דף מ״ג ב׳).
 די״מ שבמבריא היו מגמרם כצים בע״ש ובצפורי במ*ש לכבוד שבת עיי׳ש וכ׳יכ באגודה].
 ולהר״י מיגא׳יש בתשובה סי׳ מ״ה טבריא וצפור׳ תוך תחום א׳ ונ״ל דאפ״ה לא הוה חיוב רק
 מדת חסידות כמ״ש רש״י בש״ס דמתוך שמבריא עמוקה מהשכא מבעו׳יי. וכן בצפורי להיפוך
 מדיושבת בהר בשד שהחמה שוקעת נראת לשם אור גדול ־ מיהא דברי ע״ר אאמ״ו זצוק״ל
 הכ״מ דכצ אדם נדון בזה לפי מקומו ושעתו הם דברים ברורים. ועי׳ טזר׳ מ״ב סי׳ ב׳
 ח״ל ויקרא השבח לצין אחר א״י בח״י שעות. ועיי בעל המאור בפירושו צנוצד קולם חצות או

 ובמקום האחר אחר חצות(ר״ה דף כ׳ כ׳) וכ״כ במי שמחלל שבת במקום זה חייב סקילה
 מותר לכתחילה לעשות מלאכה. וא״כ אין ישראל שומרן שבת כולן יחד בשעה אחת ובזמן
 אחד. אפ״ה כך קדשנו הקב״ה במצותיו וצונו לשמור כל אחד שבת בשבחו לסי מקומו
 ושעתו: ולכן מצאו חן בעיני לברי המדפיסים אשר חדשים מקרוב באו לציין בהלוחות זמן
 יציאת הכוכבים בתעניות. כל עיר ועיר לפי מקמה. אבל בזה השכילו עשות שצייט שנוי
 הזמנים לסי שטי המקומות רק לענין תעניות לקילו. ולא כמו כן נם לענין כניסת ויציאת
 שבת לממיר]: אולם עיקר ספקתיטהוא רק במלינה צפונית כקץ שאין שם לילה ממש כלל

 חול^י מהרי״ת , תדיט דיה ולא זכיתי. פי׳ חרב לא נצתתי כוי ומכל מקום בפיא םה' קיש פסק הרמב״ס כביו עכיל ונראה טזם הרטב״ם ראם אין ו^בה כביז רק ראב״ע בעצמו סובר
 כמותו א״כ תל׳ל ולא וביתי לומר כוי אבל לשון שתאמר משמע שזכה שכל העולם אוטריס וא׳כ עיכ נמנו וגמרו באיתו מעמד שהלכה כבי) וכל העולם אמרו ואיכ לפי
 חפי׳ זכיתי נצחתי זה נס כן הנצוה טדאמר לשון שתאמר כניל אם כן עיכ נמנו וגמרו כב״ז וראכיע הכי ס״ל אם כן נצחם לרבנן מד, שנפסק הלכח כב״ז וכל העולס אומדים כנ״ל וק״ל:

ב ציונים ת יום טו ספו ה ברכות היה קורא פרלן ב תו ר מ ט ר ב ה מ בדי עו '  ר

ffi^^ לדברי האומר מצות צריטת . א צ . פרשת קריאת שמע: והניע זמן. קריאה שמע: אם כיון לבו י רה ( קורא בתו ך י ן  פרק ב א ך
סי?^ ת ׳ ש' ה ׳״  כונה צריך לפרש אם כיון לט שיהא מתכוין לצאת ידי חובתו. והאומר מצות אין צריכות כונה מפרש אם כיון יחט״״ע^'

ת תועפות חדשים ו ר ס ז ר 1 ב י ב ה ד ל ' כ ת ב י ת כ ת ^ יויי^ כ י ב י ת ו ^ ה נ *^ ה ש י ג ה  לבו לקרות כנקודתן וכהלכתן *לאפיקי קור^ ל
, ן . ה י י ג ה ה ] ד ב ״ ר ה  ויתרות דבקריאה כזו לא יצא ואנן קיימא 1

ם כיון לבו וט׳ . צריכות כוונה עכ*ל וכיס־ רה א) והגיע זמן פרק ב א א ה קורא בתו י ה ? ב א ר  לן כמאן דאמר מצות צריכות כוכה • פ
ק א ב ו " י ה ב ת ־)יצא כ ןלבו ו  בפרקים המרןאב)אםכי

 ואם קיימא לן כמאן דאמר מצות צריכות למנן מ״א בשם אחרונים
: ה ״ כ  מלאכת שלמה כוונה י

ם yt (ממזולפ״־ז ז5/) ״ ב מ ל היי ה ה ^ ש א ר ך נ כ ׳ r׳y ו ס י  פלל) ב א אם כיון צט יצא . סי׳ ר״ע Yt אם כיון לט לקרות כנקודתן וכהלכתן וכו׳ אמר המלקכן ק MD ת
 ; תוספות רע״ק
ן פרק ב מיא נאות י י כ ן פרק ב מיא נאות יד] תפארת ישראל י י כ ן תפארת ישראל י י כ  י

 ב הריב דיה
ת והגיע ומן כו׳ לאפיקי י מ מ . מדצריך באמת כוונה יתירתא (  פ״ב א) ס׳ק״ש: ב)נ״ל דמלת המקרא גם ארישא קאי. ור״ל היה דסד״א דאשמע לחודה קאי
: ג) לצאת. דקי״ל(א״ח ה׳) מצוה דאורייתא צריך כוונה. ולמ״ד קורא להגיה) מהרר׳׳י ב׳ (  קורא בתורה המקרא. ור״ל הק״ש והא דלא קאמר זמן ק״ש . לייזג ב׳
 י י י י י י דקורא להגיה היינו דררך
 Wfibin אנשי שם נ»1ן שמביט במסר להני'
 תךמ ^ מ#נה א בריב דיה היה כו׳ פרשת קיש. כלומר פרשה דאית בה יךש זמן של אותו המקרא שמא קורא דהיינו ס׳ ק״ש. ואי הוה הכי והגיע זמן קיש לא היתה מעצמו נופלים דברים
ה אם כיון מפיו טבלי שרוצה לדברם ל הניע נזכרת ס׳ rnp נמתני׳. והשתא נמלת המקרא נזכרת בהריא. (רמ״ז): בי־״ב ד ן המקרא. (שיל): במשנה זמן המקרא. ד  י «לכ מנזא לקיש הגיע מ



רה ו ו ב ר׳ עובריה םברטנ ל ר ב ברכות היה קורא פ ו ת יום ם ספו  תוספות חדשים 12 תו

. ובישיבה.הקשיתי דאמאי לח פירש י ם שואל וכו׳ ומשיב וכו׳. פי׳ הר״ב שואל ט  כונה עיין מה שכתבתי במשנה י״ל פ׳ ג׳ דסוכה: [*בפרקי
 התנא וליתני הכ6 שואל בשלוס ומשיב שלום כדתנן בסון) המשנה ומשיב שלום לכל אלם והשיב בני מהר״ר שמואל שי׳ דבשור י״ר סימן ר״מ
 ורמ״ב דהשואל שלוה לרט אומר לו שלום [עליך] רבי וכשמשיט אומר רבי ומורי וא״כ כל שכן דמפני היראה שיוסיף ולא לצה התנא צהאדך

 אבל בכל ארס שאינו צריך להוסיף קתני .
) בפרקים. לקק במתניתיןמפרש מה ה ל א ו ) ש י ם י ק ר פ א יצא . ב  התנא שלום. וכדי לאשמעינן מלהא ואם לאו ל
ד. ד י) ומשיב 0 . ובאמצע שואל הם הפרקים: שואל מפני הכבו י הכבו  אגב אורחיה דבכל אדם אין מוסיפין מפנ
 ומפני ספני שואל בשלוס אדם נכבד בראוי להקדים
ט או שגדול ע ־ לו שלום כגון אביו או ר ג ש א * ג  ח״נ. ואס ?1או k* יצא ל״ג >׳ 9!« 6>! וי׳ה ״*ש «*5/ם. וכאמ*ע ״׳
 ממנו בחכמה: ומשיב. ואין צריך לומר שמשיב להם שלום אס הקדימו לו: ובאמצע. הפרק: שואל מפגי היראה. ארם שהוא ירא מפניו שמא

מ ג ר ס  מלאכת שלמה י
 ח״ל ה״ר יונה Yt הנכון לקורא להגיה ר״צ שהיה מגיה ודרך המגיה שכ׳ הרא״ש Yt גשם ר״ה גאון ז״ללהא דאמר נירוש3י זאת אומרה כרכות
 • - - אינם מעכטת הייט לומר שאין סדרם מעכב אבל מ״מ צריך הוא לקרות את
 שתיהן ודייק מדקאמר הגמ' לעיל בסש׳יק לעולם דאמר אהבה רבה ולא אמר
 יוצר אור וכי ממא זימנא אמר ומאי ברכות אינם מעבטת לקדם אלמא סתמא
. והא לדייק״ ב כ ע  דגמי ס״ל דסדרן אימ מעכב אבל אם לא אמר כלל מ
 בירושצ׳ לברטת אינם מעכבות הייט ביחיד אבל בצטר מעכבין בההיא דקתני
 אמר להם הממונה ע״כ וכ״כ הרשב״א ז״ל וכר עד ומשמע מדבריהם דלמ׳׳ד
 ברכות מעכבות זו את זו כלומר שאם לא אמר אלא ברכה א׳ חברתה מעכנתה
 ואף ידי זו שבירך לא יצא הה״נ אם קורא ק״ש כלא ברכותיה אף ידי ק״ש
 כתקנת לא יצא ולמ״ל ברכות אינם מעכבות זא״ז אם קרא ק״ש בלא ברכותיה
. ותמצא תשובת הרשב״א זי׳ל זו בסימן מ״ז.ובסי' כ ״  ידי ק״ש מיהא יצא ע
ל ומשיב. פי' ואצ״צ ט ב ל מפני ה א ו ם לאו לא יצא. ס׳יא ל״ג: ש א : ו ט ״  ס
. כי אילו לא היה אומר תו  שמשיב. ואין להקשות א״כ שא״צ לומר למה אמר או

 י אלא

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
א שכוון לקרוא בכקודתן לאפוקי בקורא להגיה: ד) בין [יב״ל דלהבי לא קאמר גבי ממי הכבוד והיראה שואל בשלום כדקאמר נ  א״צ. מפי? ה
 (חלק) פ־שיותיה: ה) בשלום : ו) לאדם נכבד: ז) ר״ל ואצי׳ל שמפיב בסיפא ומשיב שלום. דקמ״ל דבהני אפילו שואל או משיב מיצי אחרינא.

 תוספות אנשי שם
 כוי והאומר מצות איצ כוי איס ראיתי להעתק ל׳ הרשב״א 1'ל בחלושיו בסז;יין

 הוא כשמבימ בשני הספר ם שלפניו כלי לתקן מהאחד לחביח שפעמים
״כ דרך הסופר בשעה שכותב לבטא  מזכיר התיטת והפסוקים כמו שזה נ
 בשפתיה. ומש״ה אמר שאם היה קורא בזה הענין מתחלה ונתכוין את״כ
. ובירושלמי א״ר כ ״ ס כלס כלינס יצא ע ־ ק מ פ  כשהניע לפ׳ ק״ש לקרות כל ה
ת אינם מעכבות . פ" מללא קתני אס כוון לבו ואמר ט ר  בא זאת אומרת ב
. וכי בב״י א״ח ׳ ף סי׳ א . 1ע״ במ״ש הפייה דתמיד ס ה  ברכותיה יצא ודחי ל
 סוף סי׳ מ״ו וז״ל מצאתי להרשב״א ז״ל בתשובה וז״ל הא דתנן היה קורא
ת ט ר  בתורה והניע זמן המקרא אם כוון לבו יצא מסתברא לחוזר ואומר ב
 בפני עצמן ואע״פ שאיט קורא ק״ש שהברכות לא בתקט על ק״ש תדע שהרי
ק ירד לטבול אם יטל ה ת שמע וכ״כ בא״ח משמו להא ל א ד  איט מברך על ק
 לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא הנץ החמה יעלה וייהכהה ויקרא דמסתברא
׳ י שם ם" ס ״ . וכי מ כ ״  שחחר ואומר ברכות בפ״ע מן הטעם הנזכר ע

 •ורעיוניו לקריאה ההיא שאפשר לשמור הניקוד ולא יתטין לקריאת המרשה ע״כ. מדבריה
 הללו ממין כדברי הגאון 1״ל דאע״פ ששומ־ מיקוד ומכיש שקורא התיבות כהלכתן
 בכ״ז אם אינו מטין לקריאת הפרשה דהיינו להכין מיי המלות לא יצא. והשרשה דנקמ
 בלשונו לאו דוקא אלא בפסוק ראשון ס:י ותמוהין דברי המ״ש שכ׳ שמפי׳ הרמבים
 נראה קצת כהריב אגל אשר מתמיהני ללפ׳־ז הכונה הצריכה לפסוק ראטן היא כוונת
 סי' המלות לחול וכקורא כדרך הלומדין סט . א״כ לא איש מ״ש הרימ בחבורו פם
 ובשאר אם לא כוון יצא אפיי היה קורא כדרכו דמשמע דבפסוק ראשון אפי׳ בקורא
ftp כדרט לא יצא אם לא >\\ן . ואין שייך לא כוון כקורא כדרכו כיץשית הגמ׳ והא 
. וע״ב 5״ל דסיל להר״מ ז׳׳ל להכוונה המחויבת בפסוק ראשון היא לקבל מלץ  קרי
 עומיש ולא סגי בקריאה כדרך הלומדים. ועיה צריכין אנחט לומר דהרימ סיל דבתחלת
 הסוגיא כשהקשה שימ מצות צריטת טנה לא ידע עדיין שיש מלוק בין פסוק ראשון
 לשאר ושכפסוק ראשון שייך עוד כוונה אחרת דקבלת עומ״ש . ולכך הקשה ש׳מ מצות
 צריכות כוונה. מודאי כוונה דמתני׳ כוונה לצאת קאמר . ודמי דאפי׳ למיד מצות א״צ
. והיינו משום לאי ממא ל י / המלות מ י  כוונה לצאת איל מ״מ מודה לצייר כוונת פ
 דסיל דאסי׳ כוונת סי׳ המלות איצ יקשה עלץ מחשגתינו ומכח הכרח הקושיא אומר
. אכל במסקנא דיש חלוק בין פסוק ראשון לשאר עיכ מטם להכוונה ו  דמודה.בכוונה ז
 מצרך לפסוק א׳ היא כוונת קכלת מ״ש דככוונת פי׳ המלות אין סברא לחלק בין פסוק
 ראשו! לשאר. ואיה שסיר מציק לפרש טון לבו דמשנתינו ג׳כ ככוונה זו ובפסוק
 ראשון. ותו אין הכרח דכוונת פי׳ המלית צבעי ככולי קיש . ואדרבה מדאמר רנ
 התם אמר שמע ישראל ה׳ אלהיט ה׳ אחז ונאנס כשינה יצא ש״מ משאר אפיי כוונת סי׳
 המלות לא בעי. ולכאורה זו היא ראיה ברורה לדברי הדמ ז״ל. אבל ודאי;ס הרימ ז׳ל
 מודה כקורא לה:יה ואינו קורא התיטת כהלכתן בסי׳ הריב דלא יצא. ולפ״ז יהיה מרי
 הר״מ כפיי כהתחלת הסוגיא ובחבורו כמםקנתה וציע: כמענה יצא. ושמעי׳ מהכא
 תרתי חדא ראין הברכות מעכבות ס׳ ועוד איכא למשמע מהא לכאורה דאפי׳ הסהיק
ד *יקראו את טלה ואת ברכותיה יצא . דהא כקורא להגיה  בין פ׳ לפ׳ שיעור כ
 כדאוקי להא מתני׳ ממ׳ סובא איכא בין פ׳ לפ׳ ואפ״ה יצא. (הרשב״א): בפרקים.
 מל׳ וה משמע שסרק נקרא 5ין פרשה לפרשה וכ״מ מל׳ הר״ב שכ׳ לקמן במתניה מפי
 מה הם הסרקיס ושם מפ׳ הבין הפרשיות . והוא מל׳ המקרא (עובדיה) אל תעמוד על
ה ואי הנה. ומזה הושאל אחיכ לקרא  הפרק שהוא מקום שמתפר-שים הדרכים א׳ מ
 לכל חלק מדבר שלם המתחלק לחלקים רבים בשס פרק . פרק היד. וסרק הזרוע .
 ופרקי המסכתות. ולכן יתכן נס לומר באמצע הפרק ובין הפרקים. ו מימ כשאומר
 בפרקים בשמש הגיית מוכרח להתפרש על מקום שמתחלקים הפרקים זה מזה וכן כשאומר
 על הפרק: בריב ד״ה ומשיב. ואציל כמשיב. לאיא לומר דר׳מ מיקל בהשיה
 וס״ל לאף באמצע משיג לכ״א ובזה פליג ארי•. דא״ב לא הו׳ל לד״* להזכיר בפרקים
 כיון דלא פלי; רק אאמצע . והא דכגמ׳ קאמר חסודי מחסרא והיק ואציל שמשיב .
 והר״כ מס׳ הכי בלא חסורי מחסרי. היינו משום מאמת כן דרך התנא למתני כמה
 דברים בזאחיז בזו ואציל זו ולא קתני ואציל בהדיא. וממי דקאמר חסורי מחסרי היינו
. דהא מאי דלא מפרש הכי באמת ו  משוס דהכא ה״מ למטעי ולפרש כלא זו ואציל ז
 היינו משוס דתקשי דא״כ לא סליג ר״י בפרקים ומיל אבל ר׳מ בעצמו צריך לפרש מריו
מ. אבל המשנה  בסיב . ע״כ קאמר דבאמת ר׳מ סירש דבריו וחסורי מחסרא מדברי ר׳
 מציק לגרושי בלא חמיח כדסי׳ הרימצל״ח): ת־״ט דיה בפרסים ס, אבל בכיא שאי; ט׳

 בסוגי׳
 (דף יג:) אהא רתניא שמע ישראל fc׳ אלהימ ה׳ אחד עיכ צריכה כונת הלב מרי ר״מ

 אמר רבא וכן הלכתא . וכ׳ עיז הרשב׳א זיל וזיל וכוונה זו מסתגרא לי דוקא לכתחלה
ן יצא דהא קיייל מצות א׳צ כוונה ואפי׳ פסוק א׳ וכו׳ ותמהני על הדימ ויל  הא לא סו
 שכ׳ הקורא את שמע ולא טון לט בפסוק ראשון לא יצא והשאר אם לא כוון לבו יצא
ואי איתא כי דייקי׳ ממתני׳  ואפי׳ היה קורא בתורה בדרכו או מגיה את הפרשיות ע׳׳כ \
/ ובפסוק ראשון. ולולי שהוא ויל ה  שימ מצות צריטת כוונה אמאי דחינן לה הזליל א
 פסק מססוק א׳ ואילך שאפי׳ קורא למיה יצא היה אפשר לתרץ דהא דקתני במתני׳ ט׳
 משמע שצריך טונה ככוליה קיש. והיינו דקא קשיא ליה ופריך דכוליה בעי שלא יהא
 קורא כמגיה. אלא שהוא ז״ל פסק תרח• דכל חזא מגלה על מבירתה דליתה כו׳ ואפשר
 לי עוד לומר דפסוק א׳ צריך כוונה אפילו נדעבד ואין דבר זה תלוי כאידך למצות צריכות
 כוונה דהתם ככוונה לצאת הרברים אמורים אבל כאן צריך טנת הענין כלומר שלא
 יהרהר בדבריס אחרים כלי שיקבל עליו עול מלכות שמים בהסכמת הלב וכענץ שאמרו
 גיכ כברכה א׳ של ספלה בשלהי פיה הו׳ וזוהי שמלקו בין ברכה א׳ לשאר ברכות או
 בין פשוק א׳ לשאר שאס הדברים תלויין במצות צריכות טנה מה לי ברבה ראשונה מה
 לי שאר ברכות וזה נראה יותר והוא האמת יהא דקא בעי ש״מ מצות צריכות כונה משוס
. זהו ׳  למשמע ליה מכולה ק״ש עכיל בקצור ועמ׳ש בסמוך: באיר התיבות כהלכתן כו
 שעת החוס׳ ומיאנו ברברי רשיי זיל שסי׳ שאין מתכדן לקרות כי הוחשה להס הא אכתי
. ול׳׳נ לקיים שיעת רש׳י זיל יקושית התום׳ י״ל בדרך זה דהא מבואר בדבריהם  קא קרי
 בכ״מ גשיס וכיה בפוסקים אפילו למיד מצות א״צ כוונה היינו בסתם דהייט שעושה
 המצוה ואינו מתכוין לא לשם מצוה ולא לדבר אחר . אבל כשמחכזץ לאיזה דיא
 לא יצא ירי חובת המצוה אליבא רכ״ע. וכן מצינו ג״ב בקרבנות שהשזחנו בסתם כשר
 והבעלים יוצאים י׳ח. אגל כששוחע לד״א אין הבעלים יוצאים י׳ח עי׳ בפ׳א לזבחים
 מיא וכריב שם וא״כ דברי מףי נכונים . דהא בכאן הוא מתכוין לר״א כגון להגיה
 לכך לא יצא. וזה מדוייק ברברי רש׳י זיל שאין מתכוין לקרות ריל שאין כונתו לקלוח
 בסתם לפ כוונתו למיה ומש״ה לא יצא . אמנם התוס׳ אפשר שסוברים שאק לחלק בין
. ׳  לא כוון לצאת ילי מצוה או שהיה כוונתו לריא הסברת הרין וכ״נ מכמה דוכתי בטס
 אבל הל״מ זיל ייל דרך אחרת נהשינוה לפעיל. דז״ל ברס״כ מה׳ קיש ובשאר אם לא
 טון יצא אפי׳ היה קורא כדרט או מגיה הפרשיות עיכ והאריך הכ״מ מאין תוציא הר׳מ
 את מריו ועיין נתקשה בו עיש. וניל שהר״מ מפרש המשנה והגמ׳ בדרך זה למאי דקתני אס
 כוון לבו יצא קאי אפסוק א׳ וכדעת ר״מ בברייתא שסתם מתני׳ כותיה . וקאמר השיס
 שימ מצות צריכות כונה וקס״ל להאי אס כוון לבו היינו לצאת. והשיב כמת־ן מאי כיון
 לבו לקרות דהיינו שפי׳ כיון לבו הוא לקרות שיטין להבין פי׳ המלות והעק כדרך
 הקורין והעוסקץ בתורה. וזה מדוייק באומרו אם כמן לבו דהיינו טונח הלב להבין
. דבשלמא אה היה מתפלל יטל להיות :אימ מבין מה  מה שאומר . ומקשה והא קא קרי
 שהוא אומר ומתפלל בלא כוונת הלב וכדהמלי׳ בירושלמי בהרבה אמוראים שלא כוונו
 בתפלתם וחד מנהון אמר מחזיקנא צויבותא לרישא בו׳ אבל תכא הקורא תנן ומן הסתם
 מבין הדברים בכוונת הלב מה שמא קורא ולומד כדרך הקורץ ול־ומדץ . והשיב לו
 בקורא להגיה עסקי׳ ויכול להיות שאינו מנין אפי׳ סי׳ המלות ואשמע׳׳ התנא שלא יצא
 אלא אם טון לכו כנ״ל ובזה יבא על נכון פסק הל׳מ זיל. (מהגאון מהיר לוי יצחק זיל
 מבארדיסשוב): איה "ל הרי׳מ בפי׳ ומ׳׳ש אס טון לגו יצא דיל אס יש־ס לס ומהשבחו

 1הר'ב] דיה ובאמצע
 הסרק כ1׳ והיה באמצע פסוק
 מוץ מפסוק שמע וגשכמל״ו.
 שיע רשי׳ ס״ו(שם): [שם]
'  ד״ח ובאמצע ט
 מפני היראה אדם שהוא ירא
 מפניו שמא יהרגהו עכ״ל.
 וכן כתב הרמביסאבל הראיש
 והרשב׳א הקשו לפשיסא דאין
 לך דבר עומד בפני פיקות
 >פש ופירט מפני הכטד אדם
 מבל ומפני היראה מון

: ט  אביו או ר

 ראשון לציון
 [משנה א] בהרעיב דיה
 ובאמצע הפרק שואל
 מפני היראה ארס שהוא ירא
 מפניו שמא יהרגהו ואציל
. וזיל הרא״ש ׳  שמשיב כו
 מפני היראה. פירש׳׳ אדם
 שהוא מתירא שמא יהרגנו
 ולא נהירא לי םשיטא שאין
ר שעומד בפני פיקות  לך מ
 נפש.ונראהדאביוואמו או רבו
 חשיב מפני היראה דכתיב איש
 אמו ואביו תיראו ותנן מורא
 רכך כמורא שמיס ע״כ .
 והנה הריב שפי׳ דיה שואל
 מפני הכגוד כגון •אביו או
ט ט׳ לא מצי לפרש כפי׳  ר
 הראיש דהכא.. אבל. רע
 דזיל רש״׳ שואל מפני הכבוד
 שואל בשלום אלם נכבל
 שראוי להקדים לושלוםמ״כ.
 וטי יודע רז׳׳ל הרמב״ם
 בפירוש המשניות שואל מפני
 הכבוד כגון אביו או רבו
 או חכם ממנו ומפני היראה
 איש שטא מפחד ממנו כגון
 אנס או מוסר ע״כ. יראה
 שהציל את עצמו מהשגת
 הראיש ולפיכך לא כתב
 כלשון רשיי והריב שמא
 יהרגנו אלא כתב כגון אנש
 או מוסר כלומר שמפני יראת
 ממון שלא יזיק אותו בנכסיו
 מכבדו. וראיתי בתלושי
 הרשב׳א וז״ל שואל מפני
 היראה אדס שהוא מתיירא
 שמא יהרגנו וכ״כ הרמכ״ס
׳ עיש  זיל ותמיה לי ט
 שהאריך בביאור המרים .
 וצ׳ע שהעיד שהרמב״ס כתב
 כפירש״« ולפנינו לא מצאתי
 אלא פדאמדן. וגס בחבורו
 סיב מהלכות קיש דין עיז
 כתב מי שהוא מתיירא ממט
 כגון אנס וכץצא בהן
 כו׳ ופי׳ הכ״מ שהוא מתיירא
 שמא יצערנו אבל אינו
 מתיירא שמא יהרגנו ועיש:

 חרושי רע״ק
 והויםתע^ק וכסי דאטריבן
 במיפר דמנכח נטה־ .
 שלא חיה לתנ\* אלא
 דםעגםו נעשה התקיעה
 טפיו דהוי מתעסק ולכיע

גא:  לא י



 ציונים
 רייא באמצע . «״׳ » הי
 מ״1 מיז. סמ״ג CB . ננוש״ע
 שם שיי ס׳י fi'o : ב אלו
. ס״׳ cr מיי״ז מיל נ  ך,ן. י
 שוי׳ע ס״ה : רי׳׳א בין

: CP .ויאמר 

 תוספות חדשים
 [מ'נ]לאמת ויציב עתוי״כן
 ועייל מקנו ויציב לאשמעינן
 רמיירי בשחר דס״א דקאי מין
 «ל ערבית אכל בשחר איט
 שואל ומשיב כלל לאסור

 ראשון לציון
 [תייט] ליה לאכת
 ויציב צא יפסיק כוי .
 וכ׳׳פ בש״ע סי' סי! סעיף
 ה׳ ועי׳ במיא סיק מ׳ וכן
 דעת העור וסיל למנת
 5ראיש ;״כ הכי ואסבריה
 המעייט דגם הראיש דכתב
 אמת ויציב סירכא לישנא
 דמחני' נקנו עיש ומיי
 מעתה גסה שקעה תמיהת

 הס״מ על התריע;

 תוספות רע״ק
 [אוח טו] בחר״ב דיה
 ר״י אומר באמצע כו׳ עליו
 לבבדו.כתבו בחום׳ רף י׳׳נ
 עיב דית שיאל ר״מ ודיי
 הלכת כר׳י דאסר אפילו
 באמצע משיב מפהיכ אס
 כן נראח שמותר לענות
 קדיש וקדושה באמצע
 קיש דאי! לך מפ.־.'כ נתל
 במת עכ־ל . ורגונס כיו;
 רכל הציבור עושקיס
 באםירת קדושה הוי כמו
 משיב וע״כ דקדקו בלשונם
 דאין לך םסה״כ כו׳ משפע
 דמדמו nt למשיב. ול»'ו
 בשמע רץל רעט־ס רכל
 הצטר עושקים בקיש .
 אפשר לא היי כמשיב ואי!
 לו להפסיק כיא ב־ןהפרק•'
מ שואל מסני הכביד.  מ
 והמנ״א סי׳ םיו ס״ק ה׳ על
 מיש בש׳ע סי' ג' דמפסיק
 לקדיש באמצע כתב חיל
 דאש פוסק לשאול םפיכ
 ביו קיו טפ׳כ הקכ׳ח
 ומהיט נ׳ל דאס שםע קול
 רעט־' •פסיק ויברך ולעניד
 יש לדון בזה . ואעפ״כ
 בתשובה העליתי רהדיןעם
 השגיא : מיב [אות טז]
 בהריב ד״ת בי[ ויאמר כו׳
 הלכך אין מפם*קין)־אשילו
 מפני היראה . הראיש .
 (עי׳ טור וביי סי׳ סיו):

ה ברכות היה קורא פרק ב תוספות יום טוב ז ד ב ו  ר ע

י יהודה ומפני הכבוד והיראה מוםיפין] י ב לאמת ויציב לא יפסיק. פירש  הרגהו ואצ״ל שמשיב לו שלום אבל מפני הכבוד לא : רנ
 אומר באמצע. הפרק שואל בשלום מי שהוא ירא ממנו ומשיב שלום הר״ב לכתיב והי אלהיס אמת. גמרא. והואיל ובקרא לא כתיב
 למי שמונזל 8עליו לכבדו: ומשיב שלום לבל אדם. שהקדים לו שלום ויציב נראה ודאי דבין אמת לויציב רשאי להפסיק כמו [״באמצע
. וכן כתב בשלחן ערוך בסימן ם״ו וצריך לומרדתנא דנקכו  והלכה כר״י ובכל מקום שאסור להפסיק כך אסור לדבר בלשון הפרק]
 הקודש כמו בשאר לשונות ־ ב בין אמת ויציב אשגרת לישן ולסימן בעלמא
ר • ד נקטיה כמו דנקימ לוהיה אם שמוע ב דברי ר׳ מאי י היראה ח) ומשי  ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק. דכתיב מפנ
י היראה ולא אמר לוהיה בלבד ובגמ׳ איתא הלכך אין יהודה אומר באמצעם) שואל מפנ  והי אלהים אמת(ירמיה י) 8
י חוזר ואומר אמת או איט חוזר ואומר נ ד בפרקים שואל מפ ו ב כ י ה ב מפנ  מעשיקין ומשי

 מלאבת שלמה
 אלא שואל מפני הכבול הייתי אומר למוהר להשיב בכל אופ; ע״כ אמר ומשיב. ובברכותיה לקלס ולקדושה ולברכו ואפי׳ באמצע הפרק ללא גרע ממה שמספיק
 מפני היראה ומשיב מפני הכטל. ואפי׳ למולים נמי מפסיק אלא שלי כש־שתה
 בלבל שאם יאמר יוצרכו יוצר בראשית ה״ל הפסקה גלולה עכ״ל בקצור מופלג.
 וראיתי מי שפי' שברכת אמת ויציב אינה מתתלת אלא ממלת ויציב וכן ברכת
 אמת ואמונה אינה מתתלת אלא ממלת ואמונה ומה שתקנו אנשי כנהי׳ג מלת
 אמת בין בזו ובין בזו לא בתקנה אלא בשביל עמי הארץ כלי שלא יפסיקו
 נין ה׳ אלהיכם לאמת ע״כ. ולשון מתניתין הוי תיובתיה לבין ברישא במלתיה
 לת״ק בין בסיפא במצתיה לר״י קתט בין ויאמר לאמת ויציב ולא קתניבין
 ויאמר לויציב וכן בכמה חכתי בתלמולא אלא שר״« להצכתא כוותיה ס׳יצ

 לאע״פ שמלת אמת היא תתלת ברכה חשבי׳ לה כאילו היא מק״ש גופא משום
 קרא לכתיב והי אלהים אמת ואסור להפסיק בין מלת אלהיכם למלת אמת
 אע״פ שהיא תתלת ברכה כך נלע״ל. וכן מצאתי אח״כ מבואר בתשובות שאלות
 להרב משה אלשקר ז״ל שיי fp וכתב עוד שם בשם הרא״ה ז״ל לאמוראי
 לבגמ' בהא נמי פליגי דר״י לאמר חוזר ואומר אמת ס״ל לחשבי' למלת אפנת
 כאילו היא מפרשה גופא לק״ש הלכך אע״פ שחתם ק״ש במלת אמת בעינן
 למימרזימנא אתריחי אמת. ורבהלפליג עליה ואמר לאינו תוזר ואומר אמת
 ס״צללא חשבי׳ למצת אמת כאילו היא מפרשה לק״ש גופא ע״כ. וע״שעול
 וע״ז אני תוקע עצמי הואיל וחזינא מאן גברא רבא ס״ל כמתי לה״נו הראייה
 ז״צ אע״פ שמצאתי בתחלת סישו״תלמהר״ר אצי׳ מזרחי ז״ל הפך מזה שהוא
 מסכים לומר שמלת אמת היא מגוף הק״ש. ומ״מ אפיי לפי פירושי קשה קצת
 אמאי צריך ש״צ לחזור שלש תיבות באלהיכם אמת סגי לתשלום רמייה שהרי
 ק״שכולהעם בשכמל״ו רמ״ה תיבות והקהל כבר אמרו מלת אמת כלי לסמוך
 אלהיכם לאמת הד רמ״ו תיבות ועיי בשי״ת להרלכ״ח ז״צ בסי׳ ע״ג. ומ״ש

 בספר

. הרשב״א זהרא״ש ז״ל פירשו אביו או אמו ה א ר י ה י נ פ  ה״ר יהוסףזי׳ל: מ
ט תשיב מפני היראה לכתיב איש אמו ואביו תיראו ומורא רבך כמורא  או ר
ל ז״ל ״ ב א ר ה ת ע ת ל ׳  שמים ע״כ וכן פי׳ נימוקי יוסף בפי יש טתלין לףכי
. וכי עול הרשב״א ז״ל למי שגדול ממנו בתכמה אע״פ ה נ כ  וכ״ש מפני פחל ס
׳ ירמיה כשהיה מזלמן . ובירושלמי ר כ ״  שא-־ט רבו הוי נכלל מפני היראה ע
ונה משתעיומייתי י  לו שואל ומשיב למתני'היי^מרמז וצא בדבור ממש. ור׳
ן י : ב ב ס ב הונא מלכתיב ולברת בס מכאן שיש לך רשות ללבר כ  ליה ר
. פי׳ לא יפסיק כלל אפי׳ כלץ באמצע (כך ק י ס פ א י ב ל י צ י ת ו מ א ר ל מ א י  ו
 היא לעת התוס׳ וה״ר יונה וגם הלא״ש ז״צ וללא כהרמב״ם ז״ל שפי׳ לא
ק לפרק אצא כמו באמצע הפרק צשאול מפני היראה ר  יפסיק כלין בין פ
 ולהשיב מפני הכבול ע״כ) לכתיב והי אצהיס אמת . ואחר שיאמר אמת אם
 יצטרך לשאול מפני היראה או צהש־ב מפני הכבול יפסיק כמו באמצע שאר
י היראה או מפני הכבול אתר מפנ י סליני אמוראי אם פסק. מ מ . ו ם י ק ר  פ
. והלכתא שאינו א  שאמר אמת אם צריך לחזור ולומר פעם אחרת אמת אם ל
. ומה שכתב בס׳תוי״ס ק ס פ  צריך אלא מתחיל מרציב ואילך או מן המקוס ש
 לנראה ולאי לנין אמת לויציב רשאי להפסיק כמו בץ הפרקים (עיץ
ה שכתב בשם הברכי יוסף ובזה  בתוספות אנשי שם ל״ה לאננת ויציב וכוי מ
/ ס״ו ע״כ . ! ה תמיהתו על התוספות V״P) וכן כתוב בש״ע ס ר  ס
 אכיההליוט רואה שם בש״ע הלשון כך אבל בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק
׳ אלהיכס אמת ואז יפסיק כלץ  שלא להפסיק בין ה' לאמת אצא יאמר אני ה
ק ר״י ז״ל ובסמוך ארחיב ביאור עול על סוף ס  באמצע הפרק ע״כ והוא פ
. וכי ה״ר יונה ז״ל שרוב הפוסקים הסכימו ש־פם־ק בק׳׳ש י ״ ר ה״ר יום מוב נ ב  ל

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 כגון כשרואה אדם נכבד מבקש לבר מה ושואלו מה תבקש. או ששוחלו פפלין. או רעם [ונ״ל לה״ס לכל חיוב ברכה שתעבר זמנה אח״כ] אבל לא לברכת
 מה צוויתני ג״כ שרי. ואע״ג לבש״ס(י״ח אי) מקשה לרב רקאמר לאשור ציצית: ט) אפילו באמצע הפשוק היכא לסליק עניינא. חון משמע ישראל
 לשאיל בשלום חבירו קורס שיתפלל ממתנית' לקאמר דשיאל מפגי הכבול. וברוך שם כביד מלכותו לעולם וער. שאינו מפסיק כלל בהם אא׳׳כ מפני
 ומאי קו׳ ללמא מתני׳ בשאל מילי אתריני לצריך טפי משאילת שלום. הסכנה. כך כתב בא״ח (לס" ס״י) ותמהני שיהיה לבשכמל״ו שאינו פסוק
 י״ל רהכי קאמר למרתני׳ בסיפא שלום לכל אלם וברישא קתני סתמא . כלל. חשיטת טפי מקרא שבתורה. והרי ע״כ צ״ל רבהנך ב׳ פסוקים
 ש״מ דברישא בבל ענץ שרי. בכל מילי זכ״ש בלרישת שלום דאיכא אפשר לומר בהו דסליק עניינא באמצע . לאצ״כ מה עדפייהו משאר
]: ח) לאביו או רבו או ה״מ מופלג פסוקים. וצ״ע: י) וקיי״לכר״י(א״חס״ו). מיהו בין גאולה לתפלה לא  בזר טפי כשלא יפסיק עטרו

*;e<2e*ffi:s3— בדורו. ומכ״ש ליהש״ל על יתברך. ולאמן שבסוף קדש ושאחר קדושה יפסיק אפיי לדבר שבקדושה. ומוהר לשאל בשלום לקורא ק״ש אף שיצטרך 
 בתוד״ע [אות טו]ורצונס
 כיון דכל הצבור כו׳. בס׳ קול
 סופר להיג הדח סופר אביר
 דפעסע וזיל ולדעתי טונת
 התוס׳ יען בקדיש אומר
 ואמרו אמן יהא שמיה ר3א
 וכן כקדושה אומר נקדש את
 שמך בעולם א״כ השן 6
 האומר קריש קולאלהשומעים
 והם משיבים שייך לומר אס
 משיב מפני הכבוד היה אש
 אחל שואל לכבוד הקניה
 שמשיב. אבל בקול רעמיס
 שאין כאן שיאל ליש לומר
 שמשיב ועה׳ס לא כהבנס

 רע״ק ומיס:

 להפסיק . מיהו אבו אץ טהגיס להפסיק בשלום שבץ אדם לחבירו
WV1 ין׳ 
 ושאחר שומע תפלה. ולברוך ה׳ המבורך דברט ולברכת התורה ׳לקדוש

 ןברוך לקלושה. ולג׳ מלות מודם אנחט לך. ולעלות לתורה. ולברכת יא) לכתיב והי אלהיס אמת. וגם ויציב לשץ אמת הוא . ולפיכך אפי׳

 מ^תו אלם. אבל בשאר בנ״א ליכא אלא משוס משיכותיה
 לשלום עכיל: במשנה רי״א באמצע . הקלים באמצע שלא כדברי רימ כי היכי דליתני
. אף לבשואל ליפ אר״מ הוצרך להזטר השאלה ׳  בהדרגה יראה וכבוד ולכ״א: שואל ט
 דאל״ה היא משאלה אוסר לגמרי ומחמיר עתר מר״מ. וברימ נמי היא דמשיב ריל לכיא
 ואך־ באמצע. דסשתא נמי לא ידעי׳ דריצ ואציל שמשיב אלא משום דאיכ לא הו״ל לר׳י
 להזכיר בפרקים. אבל אם לא היה מזכיר השאלה היא דלהכי קתני בפרקים לאשמעי׳ לאף

 בפרקים דוקא משיב אבל שאלה אסור.(צל״ח): משנ־ ב לאמת ויציב. צ״ע למה לא כלל
 בהדיהו בין אמת ואמונה להשביבט. ונלע׳ד לכיון לאמרי׳ בגמ׳ לף ד׳ דכגאולה
. וה׳ס דלא תנייה וגם הפוסקים לא כללוכו עם  אריכתא דמ־א איה כאמצע הסרק דמי
 בין הפרקים. (שיל): תי״פ דיה לאמת ויציב לא יפסיק כו׳. עי׳(ראשון לציק).

 אבל בברכי יוסף סי׳ fp ס׳ה מיישב דהפ׳ח קאמר הכי על לשון התייע של דפוס הראשון

 תוספות אנשי שם
 6יכא למילק משלהי מזקין אימא fh לימי בר ששנא משמיה זלב אין כוסלין שלום או מסכי סינ צמצצ

 לעובד כוכבים פי׳ לומר להו שלמא עלייכו שלמא עלייכו תרי זימכי. וריח מקדים ויהיג להו
 שלמא. וציל לריח עביל הכי כי היכי ללא לקדים ליה עובד כוכבים ויצטרך להוסיף לו אלמא
 *רתא למלתא להוסיף לכיא. ואפשר לריח בין עובד כוכבים אלימי הוה ומשום מורא. (עץ
 מייש) והרמיז 0ק׳ לאם איחא דבמשיב מוסיף אמאיקאמר בגמ׳ ואציל שמשיג להא רבותא
 קמיל דמוהר אעיס שמוסיף. לכן ניל דאין להקל ברטי מרים כי מ״ש הפוסקים והביאו
 סכןור סי' רמ״ב מיירי שלא בשעתיאיסור הלטר [ועסיז אתי נמ« שפיר דנקע ר׳מ שואל
 מפני היראה ומשיב. ולא נקע שואל ומשיב מפני היראה משוס דאי הוה תני סכי הויא

 (לקושי המשנה)
 אלא

 אבל במהדורא בתרא תיקן הק״מ בעצמו את לשוט כאשר הוא לפרט

 שמתפרשת בלא זו ואציל זו. אלא רבותא קמ״ל למותר במשיב אע״ס שמוסיף . לבך
 נקט בכהיג שואל מפני היראה ומשיב לומר דמשיב לא אצעריך לכיש הוא דמיירי נמי
 בלא הוספה] ולקושית סתי״ט נראה דווקא כסוף דייק לשנות ומשיב שלום לנועמא .
י קמאי איתא עעמיהון בהו להייט משני חוגת ההידור לת״ח ולאמת  בשצמא בבי מ



ב ת יום טו ו ספ  ציונים 14 תו
רה ו ה מברטנ ד ב ו ׳ ע  ברכות היה קורא פרק ב ו

 למה קדמה שמע לוהיה אם שמוע. ואם תאמר תיפוק ליה דקלמה מפסקי! בין אני ה' אלהיכם לאמת וכן הלכה: והיה אם שמוע נוהג
ס יא) ולמדתם אותם את בניכם ר כ ל ) ה ף לפרשת ציצית דקלמה לכולן בין ביום בין בלילה.דכתיב ב  בתורה. ויש לומר דהי׳ק למה קדמה א
 אלא ולאי איי אט חוששץ לזה שהיא קולמת בתורה משום דאמרינן אץ ותלמוד תורה טהג בין ביום ובין בלילה:ויאמר אינו נוהג אלא ביום.
 מוקדם ומאותר [בתורה] וא׳יכ הי׳ לנו להקדים והיה שהיא מדברת דאית ביה פ׳ ציצית שאינה נוהגת בלילה דכתיב(כמלנר מו) וראיתם
. א צ  בלשון רבים. תוספות(לף יל: ל״ה למה) אותו: J רבי יוסי אומר לא י
ע לכתיב שמע השמע לאזנו מה שאתה מ ה ש מ ד ה ק מ ה ל ח ר  ומלשכי משום שיקבל עליו עול וכר הלכך אד־ יהושע בן ק
קבל עליו מוציא מפיך ותנא קמא סבר שמע א כדי שי ל ע ־ב) א ם שמו  פריך ליה דא״כ תקדים ויאמר שיש בת לוזדה א
ך ככל לשון שאתה שומע והלכתאכת״ק: ה וארך כ ל ח ת שמיםיג) ת ו כ ל ל מ  ג״כ מעץ קבלת עול כוי דכתיב[בה]אני עו
ע ו מ ש ם ) שודדה א י ע לראמרי ם שמו • והיה א ת ו צ  ה׳ אלהיכם ולהיות לכם לאלתים: אלא יקבל עלץ עול מ

א ביום יי): j הקורא ל  נוהג ביום ובלילה טל) ויאמר =־0 אינו נוהג א
א יצאיח). . רבי יוםי אומר ל א צ ע לאזנו י ע ולא השמי מ ת ש  א

א ר  ק
. יקבל גמשב׳נ מקבל . ביום ובלילה 3ל״נ בין ביום בין בלילה מיה נ ״ ם ל ׳ י . תחלה נ .  דרג אלא כרי גל'> ל״>
. א צ י ר' יהודה אושר י ״ , יצא נייימ׳ ז ו י נ ז א . לאזנו >ל״0 ל ד ב ל ג ביום ב ״ ^ ע . אלא ביוס , ג נ ״ ל  גמשנ״ג וכיה נ

 גמרא. כלומר כיון דבלשון שמיעה הוציאה הכתוב שמע מיניה שצריך שישמיע לאזנו וכאילו אמר קרא השמע ודלא כבעל tp נחת שכתב קרי
 ביה השמע . כי שמע מבטן קל והשמע ממין הטםף. ועיין בפרק ז׳ דםומה. ומ׳יש הר״ב והלכה כת״ק עיין בזה במשנה בי פ״ק דתרומות:

א צ  מלאכת שלמה ו
׳ . אבל הרגמ״ה ורש״י Y1 ראיתי בכתיבת יל ששיי שם קרחא הוא ר ן ש כ ק ט אמת ויציכ אשגרתלישנאהואדכקשכמו מ ק  בס׳ תוס׳ יו״ט לתנא מ
. וכ׳ ג ״ ה נ ה שטע . פי׳ למה הקדימו אותה אנשי כ מ ד  צוהיה אס שמוע וצא אמר לוהיה בלבל יש צלחות להתם ליכא למטעי אבל עקיבא : למה ק
ה נ״ל מ ל ׳ ק ם ר ׳ וספרים ת ס גרס׳ ל  הכא לאיכא למטעי הו״ל לתנא לאסוקי אלעתיה ולמיתט לישנא שאי] בו הסעה הת׳ הר״ל יהוסף אשכנזי Yt למה ק
ת ע״כ וקשה מ  טעות להא קאמר שוהיה אם שמוע נוהג ביום ולא קאמר מ
׳ כסיפא מהגת . וי״ל סמי חלא מקמי תר* א״נ י ס ר  לפע״ל ואימא איפכא מ
. מתני׳ ם ו י א ב ל ת א ו ו נ נ ר אי מ א י  שכך מצא הוא ברוב ספ״י שהיה בילו: ו
׳ שלח לך ומייתי לה בפ׳ התכלת דף  נראה לר״ש היא לתניא בברייתא בספרי פ
 מ״ג ר״ש פוסר השים מן הציצית מפני שהיא מ״ע שהז״ג. ורבנן פליגי עליה התם
 וקיי״ל כר״ש כמו שפסק הרי״ף ז״ל בדש הלק׳יט ל״ה ציצית וגם הרא״ש )״ל שס
וע׳ מ״ש בס״ס ג אלא ביום. ה ו ר אינו נ מ א י  והאריך בראיות בשם ר״ת Yt : ו

 ביום ־ לשון הר״ב דאית ביה פרשת
 ציצית וז״ל הרמבי׳ס כי המצות האמורה
 בפרשת ויאמר והיא מצות ציצית אינה
 מחוייבת אלא ביום: ג לא יצא. לשון
 הר״ב דכתיב שמע השמע לאונך.

ה. ועול להתס אפשר לומר לאצטדך למיתני בהליא והיה אם שמוע  להבנ
. אבל אמת ויציב ברכה מלא  משום ללא לישתמע והיה כי יביאך או זולתו
 היא שמתחלת כך ואין זולתה וא״כ ליסגי דליתני אמת גרילא אלא ולאי ש״מ
 כמו שפי׳ רא״ה ז״ל. ועיי בס׳ לבוש תכלת סי׳ ס״ו סעיף ר וסעיף ט׳
: כתוב בפוסקים להא לרי״א בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק ז ״ ו  וסעיף י
 היינו לוקא כשקורא הפרשיות כסדר תקנת חכמים אבל אם קרא הפרשיות
ת חכמים ללא הוי קריאה למפרע כמ״ש ר״ע ז״ל בסמוך לא  שלא כסלר תקנ
. י״מ לר״ע קרוי קרתה שהיה קרת ה ח ר ן ק ע ב ש ו ה ׳ י : ר י ״ ד בהא ר י  מי
ת אמר בן עזאי כל חכמי ישראל לומין לפני כקליפת ו ר מ  כלתניא בפ׳ בתרא מ
 השוס חון מן הקרת הזה . והי״ל בן ששמו יהושע כלאמרי׳ בספ״ק לשבועות
ו של ר״ע לר״ע . ואין נראה לר״ת דמה שקראו בן עזאי לר״ע  א״ל יהושע מ

ח בבליחותא בעלמא אין לנו לקרותו כן כל שעה ללשון גנות הוא שנאי עלה ואם לא למל לעצמו האיך ילמל לבניו. והיה אם שמוע לוייאמר שזו' יש בה ללמל ר  ק
א . פי׳ ה״ר צ ו י נ ו א ע ל י מ ש א ה ל ק לעשוח: ג ו  קרח עצה קרח אלא איניש אחרינא הוה ששמו קרחא וקרמא הוא שם אלם כמו ולעשות ויאמר אין בה ר
לס יהושע בנו של ר״ע כך העלו בתום׳ שבת פ׳ שואל שלמה שיריצי״ו Yt מפ׳ במכילתא טעמיה לכתיב פל לבבך אחר כוונת הצב  קרח ונוצל הרבה קו
ם ע״כ ור״י אומר לא יצא לכתיב שמע השמע צאזנך והוי כאילו קרען ד ב ר / במגלת סתרים הן ה י  לף ק״נ והאריכו להוכיח ע״ז ע״ש. ורביט נסים גאון ז״צ פ
v השי״ן פתוחה והמ״ם לטשה כלוי שמע לאזנך מה שאתה מוציא מפיך והוי m ף קי״ג האריכו . ובפי יש טחלין ל ח ר  שהוא ראב״ע לאמרינן בירושלמי שה־ה ק
 ג״פ בזה תוס׳ ז״ל וכתבו בסוף הדבור ״״ל ועור שפי' רביט נסים במגלת כמפעל הדגוש״ ירושלמי תני נתפלל ולא השמיע לאזנו יצא למי נצרכה לר׳יזסי
׳ יוסי הלא דתנינן הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ר״י אומר  סתרים שמצא בבראשית רבה לחוץ מן הקרח היה ראב״ע אלא אומר ר״ת היילין ר
. וגם בפי בתרא לבכורות לף ג״ח כתבו לא יצא ע״כאכן בתוספתא תניא יכול יהא משמיע קולו לאזניו כבר פי׳ בחגה כ ״  לקרחא הואשם אלם כמו קרח ע

 היא

ל ש . ובגמ׳ בברייתא יהיב סעמא אחרינא לשנ״י ומסיק בגמ׳ לחלא ו ל  ללעי
. ועול ראוי להקלימה משום לשמע יש בס ה ת ר  קאמר ח־א כרא״ר יהושע בן ק
ס ללמל לכתיב ושננתם ם ללמוד יללמל ולעשות ללמול לכתיב ולברת נ ד ב  שלשה ל
ק ללמל ולעשות  ולעשות לכתיב וקשרתם וכתבתם אבל והיה אם שמועאין בה ר

ן י כ  ישראל י
. נ״ל: (  מלכות שמים. לאני ה׳אלהיכם הל׳ז מלכיות (כר״ה דףל״ג א׳

ן תפארת י כ  י
. ולרמב״ם ר״ל לא יפסיק ( ה ״  מפני יראה וכבול לא יפסיק (א״ח ס״ו ס

 כרין בין פרק לפרק. רק כמו באמצע (ש״ב מק״ש): יב) דאי״ל מדקדס טו) דכתיב ולמדתם: טז) ר״ל ציצית : יז) ומדלא קאמר בחד מנייהו
 בתורה . דא״כ פרשת ציצית קורם לכולן. אע״כ אץ מוקדם ומאוחר
 בתורה. א״כ מסתבר להקדים והיה אם שמוע ממאמר בלשון רבים :
 ע) ליהלג ואל יעבור עליו: יד)לאפכא מסתבר. לויאמר אית בה נמי

 דקדמה לחברתה משוס דהיא לאודיתא וחברתה מדרבנן - שמעינן מינה
 רכל ג׳ פרשיות ק׳׳ש הן דאורייתא (שושנים לדוד): יח) דשמע ר״ל השמע
 לאזניך. ולת״ק ר״ל בבל לשין שאתה שומע. וקי״ל דנדיעבד יצא (א״יז ס״ב)

 תוספות אנשי שם
 דאוכל בעוד היום גדול דרשאי לאכול הודם קיש ואפ״ה שיל לב״ה לברכת היין קודמו עיכ
 ומ״מ למה לא נימא למצוה לברייתא מקלי מקודש כגנל מצוה לרבנן זקודמו זצע״ק.
 ועיי מ״ש הצליח ברפיח. (עיכ מספר זרע קדש מהגאון מו״ה שמואל סריינד זיל):
. ר׳ל דאמיריו הפרשה נוהג בצילה ׳ ' כי המצוה האמורה כו א כיום ט ל  תייט דיה א
 כנ״ל םפיא. רק שהציווי שיש בה איט נוהג אלא ביום דהזכרת יציאת מצרים לא גצעףט
. ובפסוק זו אין ציווי על מצוה סלעיה רק ע5  בפסוק זו רק בפסוק למען תזטר
 ציצית משא״כ בוהיה ח״ש שנצעוינו על תיש ועל מזו1ה שנוהגים כיום ובלילה. (צליח):
. ולכאורה כיז מ' ׳ יוסי כוי בכל לשון. ודי חרתי ש׳מ. ג  משנה ג בריב דיה ר
 לסיד דהש׳׳ס לתיק דהוא ר' יהודה בלכחחלה נמי סליג וכר״מ בברייתא ס״ל. אבל
 למסקנא דליי כרכיה ס״ל ולכתתלה מודה דצריך להשמיע לאזניו מדכתיב שמע. א״כ
 איי* נמי סיל תרתי ש״מ רק שסובר שזהו דוקא לכתחלה ור' יוסי סיל אף בדיעבר. וציל
 לע־יב סיל דמדאורייתא אין לחלק בין לבתחלה לדיטכד והא דמייתי מקרא הוא אסמכתא
ה התיק. לא ביאר דהיינו דוקא בדיעבד כמו שעשה אחיכ כ ל ה  בעלמא: גאיד ו
 בדקדוק האותיות שכתב והלכה כר״י מימ להתחלה כוי דסמין אמ׳ש במיב פיק דחרומות.
' ממילא ש׳מ דצריו נמ« למחלה  ועוז ״ל דטון דכתב אח׳כ לצדך ליזהר שלא ירמה החזק ט

 להשמיע

. ירוש׳ ל״ג אלא. ולמאן דגרס ליה ייל רהיפ שכל מ״ש ׳  במשנה אלא כדי שיקבל כו
 בס׳ א׳ כתוכ כשנייה מזוזה ותפלין ות״ת ואין מעלה לשמע אלא שיש בה עומיש. ורמו;
 במלת שמע נוטריקון למפרע עומיש. (רמי!): בתו׳יח בליה למה קדמה מכאן ראיה
 וכו׳ וכתב הגאון בתשובת שאגת אריס סי׳ ב׳ ואין זה ראיה וכוי לאין סעס הקדימה תליא
 בהא מפני שהיא דית דהא קידוש היום הוי דיה כדאמר כריס מי שמתו וכוי ואפ״ה ברכת
 היין לרבנן קלים לה הדאמל כר׳פ אלו דכריס . ואפי׳ ב״ש לא קאמרו דברכת היום קורס
ת וברכת היין דרבנן  אלא משוס ליום גורם ליק שיבוא וכו׳ אכל נועעמא דברכת סיום ד
 לא קאמל ועוד דאמר התם ובהיא מכרך על היין וט׳ שהיין גורם לקדושה שתאמר ל״א
 ברכת היין תדירה וכרכת היום אינה תדירה תדיר ושאינו תדיר תדיר רץדס ואמרי׳ מאי
 דיא וכ״ת התם תרתי והכא חדא הינ תרתי כינהו וט׳ ואסיד לשל תורה יש לה קדימה
 עצ של סופרים איכ מאי קאמרי כיה ה״נ איכא תרתי הרי התס גבי ברכת היום איכא
 תלתא דה״ל מהית וגבי ברכת היין דהוא דרכנן ליכא רק תרתי עיכ תוכן דבריו בקצרה .
ת רק בלא קיבל שבת בתפלה כמיש המג׳א סי׳ רע״א  ויש להשיב לכאורה דהא דברכת היום ד
 ם׳ק א׳ וקידוש כמקום סעודה מנן תקנוהו ומיירי ב׳ה ברוב בני אדם שמתפללין ערכית
 ואוכלין בלילה אלא לאין משיבין בזה את הארי החי לאחל מוחו דאעז מי לא מיירי ?מי

 למה קדמת שמע. מ״'
 fi'pon הל׳ע שיל או'יז סימן
 סיל: ויאשר אינו נוהג .
 גיי׳ שיג מה(׳ M׳>r הל״ז סמנ
n׳- 'ID מ מול עויע שם '  פ
 היא י• ג המורא מי .
 מגילה יז: יש: שפרי שרשם
 ואמלזיו: לאזנו יצא. מיי'
 פ״נ ממכופ קיש !tf'x המג
 ע' י״>ז מור עויע אייח שימן

: ג ״ נ ת  ס׳

 תוספות הרשים
 להקדים שלום קולס תפלה
 וכקושית הגמרא קמ׳״ל דרק
 משכים לפתחו אסור כתילון
 הגמ׳: [שם] למה קלמה
 שמע כוי. מכאן לאיה גמורה
 לדעת הרמכיס ודעמיה
 הסוברים לכל הג׳ פלשיות
 של קיש הן לאורייתא ראל׳כ
 מאי קאמר רינ׳ק למה קדמה
 כו׳ הא הטעם פשוט שזו היא
 דאורייתא לחודיה וכמו
 שהוכיח בספר מיכ ס׳ מ
 ולא ידעכא למה לא הביא

 ראיה זו(ש״ל);

 ראשון לציון
 [מענה ב] מתגי׳ למה
 קדמה שמע . במשנה
 שכגמ׳ איתא סרשת שמע
 ובסדרי המשנה שבירושלמי
 איתא אר״י כ״ק למה קדמה
 כמע לוהיה אם פמוע אלא
: ויאמר י  כיקכל עליו כו
. עי׳ תוש׳ יל:  איט טהג ט׳

ה ויאמר :  ד

 חרושי מהרי׳יח
 6'ב ויאמר אינו נוהג
 ביום עכיל המשנה. אין
 לדקדק דד׳^א לפי' ראביע
 ולבן זומא והלכה כמותן
 אנו אומרים פ׳ גיצית
 בלילה משוס יציאת מצרים
 נשצא נורג ניכ ביוש
 ובלילה והיא קרטה נתורח
 לכול). זיא דהלא כסה
 פסיקים יש בתורה זכירת
 מצרים ולמה לא נאמד
 אותם אלא משום דכבר
 תקנו ליטר פ' ציצית
 ביום משוס ציצית ושם
 גזכר יציאת מצרים ניב .
 לגן מזכירים אותה גיכ
 כלילת. אבל העיקר נתקנה
 לומר רק ביום משום פ'
 ציצית והיא אינה נוהגת

וס:  רק כי

 למה קדמה שמע וט׳ ייל
 משום דבפ׳ שמע לא כתיב
 לק לאהבה את ה׳ ולא כתיב
 בה שלא לעבוד עטלתטכבים
 וגס לא נאמל כה לא שכל
 ולא עונש. אכל בפ׳והיהא״ש
 נאמרו בה בל אלה ועיז
 השיכ מפני שסי שמע מהחלת
 כעול מלכות שמים אגל פ׳
 והיה מהחלת נעול מצומ.ומה
 שאמלס׳והיה לויאמרמשום
 דכ^ והיה נאמר מציה אתכם
 הזם לאהבה וגו׳ ובס׳ ויאמר
 נאמר וזכרתם את כל מצות
 ה׳ ועשיתם את כל מצותי וגם
 מצות קרושה כדכתיג והייתם
 קוושים שלא נזכר בשני הפי
 הראשונות וגם אשר הוצאת•

 אתכם



ב ךן ציונים ת יום טו ספו רה ברכות היה מלא פלס ב תו ו ה טברטנ ד ב ו  די ע

: י ם מ ו E?X" 2 סמנ ש ל ח בץ הדבקים. ובספרי ספר מעדני מ ד ליהן דו . והלכה למודך הם כ צא  קורא אותם ששי אותיות כאות אתה: רבי יוסי אומר י
K f ^ S C r S r  כר׳ יוסי מיהו להתחלה צריך לדקדק כתבתי למת לא למד מושננתם המיקרם־ !
ט הר״ב התזת si?, סי׳ יי ה״נ; ק ק באותיותיה רבי יוסי ועיין עוד שם]. והא מ ד ק א ולא ד ר  באותיותיה וכן יזהר שלא יניח TO ולא ק

. תזכרו וכו/שתרי אין ראוי וכו׳ [״כדתנן ( א יצא כ . ר׳ יהודה אומר ל א צ  יניד הנח ולא ירפה החזק ולא יחזק אומר י

י ״ חינןסדוריןהן - ״ ׳ — • - !  קורא למפרע. הקדים פסוק שנישי ׳-!י.-! . ־*י•! -
Im^SS !ז יהושע לא קפיר לעיל אלא לכתחלה יכ ״ * ברא״ ־י* וברא*• י . ג י ד א י ו צ א י : ל ה ז א ב צ ו ט ן ן ו ש א ר ט ל ש ט ו ש  ל

 דכתיב והיו הדברים בהוייתן יהו כלומר כמו שהן סדודן בתורה הא דתנן בין ויאמר לאמת לא יפסיק הייט דווקא כשקורא הפרשיות היטב דיזא לשון שנץ
1?^?  ומיהו אם הקדם פרשת ויאמר לפרשת והיה• אם שמוע ופרשת והיה כסדר תקנת חכמים. הר״י ורא״ש: יחזור למקום ששעת. מ״ש "I* ^;׳ י
, . י . , , , י דכתיב בתריה ורבית ב° , . , . * , , 
. בפ״ב מהלכות קריאת שמע והכ״י בסימן היא מין בפני ?״יטו ואין ט׳  אם שמוע לשמע נראה דאין זה חשוב למפרע ויצא שהרי אינן סדורות הר״ב והרמב״ס אומר ו
?ה אס^טוע כתיב ב"׳ יו). א״כ זהו הפסק הראשון שצריך לחזור לו ומאחר שברור י  שאינו יודע באיזה פרק הפסיק ולראש איזה פרק יחזור חוזר להפסק לפסחים נ׳
 ראשון שהוא והיה אס שמוע. והרמב״ם אומר שהוא ואהבת את ה׳ לו שכבר קרא פרשה אחת מק״ש א״א שלא קרא עד לעולם ועד ןלעך ילםרו״ איתס את בני^
כם י ולידתם את״ב̂ג פ י  ואם באמצע הפרק פסק שיודע הפרק שפסק בו אבל איט יודע איט ה
. .היה קורא וכתבתם ואיט יודע אם הוא בוכתבתס של שמע או בוכתבתס של והיה לדבר בם שהדיבור יהיה  באיזה מקום מאותו פרק פסק חוזר לראש אותו הפרק
w י * « « S ? P p !שורה של נט . ך ב ד  אס שמוע חוזר לוכתבתם של שמע ואס נסתפק לאחר שהתחיל למען ירבו אינו חוזר שעל הרגל לשוט הוא הילך: ד נ

 אבנים כמונדבכץ ד אבן גלל בעזרא(ו) ואע״ג דמסתפי דלמא נפלי ולאמצו מטוני לא הצריטם חכמים לרדת דק״ש לא בעי כוונת ידו׳ק:
. דצלוהא רחמי היא ובעי טונה הצק• יורדן למעה ומתפללין: ה ל פ ת  אלא פסוק ראשון בלבד: מה שאינן רשאין לעשות כן ב

ת1 ה ח מ ל ש ת ב א ל  מ
 היא מלברת על לכה וקולה לא קמעע״כ ומשמעות גמ׳ לילן כלכרי הירושלמי ממלאכתם נפרק ראשון: בראש האילן. טרושלמי כיני מתניתין. סי׳ כן אסכם מאלז מ5ריס להימ
ך לכס וגף וכמו שאמרו מ׳מ ב ל ; פ ה א ר ן 3 ד ן  וכן הלכה. ומסיק בגמ׳ למתני' ר׳ יהולה היא לבליעבל אין לכתחלה לא גרסת משנתינו הסועלין קודן בראש האילן והאומכק ק

? כ \ ע ? ה
 1 ת ד ן ^ ר ״ מ ב ד נ : ה כ " 1 ־ ע י י אומנ !א א א;נ'1 ר ל ת א ו ר י ח פ מ י ו י ל ת נ ו נ מ ו י א י י א ש ל 1 ד ר " פ ב

ש  " מ ה כ ל ח ת כ ו ל ל י פ ל א " ס מ י " ר א כ ל ל א ו ו מ ה ע י  דהלץי״א לשו1 ל
: קרא ולא דקדק באותיותיה . אין זה הלקלוקשיתן פי׳ הרמב״ם ז״ל מנה; בוני קירות בעפר להציב שני לוחות ומשליכץ העפר ביחוד.וע״ז השיכמסנישאימ  לתרומות סי׳ ב׳

 ריוח בין הלבקים שזה לבר אחר שהוסיף רבא ואמר אח״כ איל הלקלוק באמצע ויריעו אותם בכלי ע׳ן יל על יאחז תבנית הקיר ויקשר ואח״כ מסדין טסגת בלילה:
 שהזכימ במשנה הוא שלא ירפההלגש ולא ילגיש הרפה ויזהר בקריאת האותיות הלוחות ההם מן המין אשר בט וזה המעשה נקרא אצל בנ״א היום בלשון
 שלא תבלע אות אתת בחבירתה שלא יאמר וחרף במקום וחרה אף. וכתב ר״מ ערב מאפיי״א והלוח האתל מאלו השנים אשר בם יבנה ויכונן הקיר קורץ
 ז״ל אסי' כשאומר אותה כלשון אחרת צריך ליזהר בכ״ז. ה״ר יונה ז״ל: ר״י אותו נדבך. וזהו סי׳ המלה על אמתתה. וענץ מ״ש בראש מלבך ר״ל בראש
 אומר יצא . ירושלמי רב שמע ר' לדיא רט גורס ר״מ במקום ר׳ יוסי י ומ״מ הקיר נשעה שיהיו עושי המלאכה רוקעין וכותשין בין הלומת הנקראץ נלבך,
. ל׳ ה״ריונה. עכ״ל ז״ל וכן פי׳ ג״כ בפ״כ לכלים : מה שאינם רשאין לעשות כן ן י נ מ ו א ה  הלכתא כותיה להמקל נץ תשנה ר״מ או ר״י: ד
 אינו לוקא אומנין לאפי' בעה״ב קורא ג״כ בראש האילן אלא איילי לאצטריך בתפלה . נראה להא ללא קתני אבל לא מחהללין וילמדנו לאם בליעבד
 למימר בסיפא ומתפללץ בראש הזית שאינו מותר לבעה״נ אלא לאומנים בלבל התפללו שם יצאו יי׳ח. אלא שלפתחלה אינם רשאין אע״פ שהבטחתן שיכוונו
 כל* שלא יתבשלו נקע ברישא נמי האומנץ: קודאין. ומ״מ צריכין •להתבטל את לבם למקום. והיינו לוקא נשאר כל האילנות אבל בראש הזית או בראש

 התאנה

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 כאנוס קורא בלבו אפילו לכתחלה: יט) להפריד אותיות הלומות ללא יאף דכרישא לידה לא יצא. בסיפא יצא. אף לדמי להללי. ולא לקלק דמי ללא
ג פסוק חוזר מהפסוק ואילך. ל ד . השמיע. וקרא ועסה דמי למפרט]: כנ) מ  לשתמע כחד. כבכל לבבך. על לבבך וכדומה וכ״כ בכל א׳ שאחר מ׳
 כלמדתם אותס. וקשרתם אותם. ושמתם את. וכדומה. דלא לשתמע ובשכח איזה ס׳ דילג. חוזר לראש הפרשה. ונסיים פרשה . וא״י איזה
. ללא לשתמע נשבה. והתזת סייס. חוזר לראשונה. וכ״כ בא״י אס עומד בוכתבתס קמא או בתרא.  מותס מת. וכ״כ בהטעמת עי״ן של שבע ה׳
 זי״ן של תזכרו וזכרתם דצא לשתמע סמ״ך או סי״ן וכ״כ בהדגש הרפה חוזר לקמא. מיהו בהתחיל למען ירט. אי׳צ לחזור מלקרא כהרגלו(איח
: בד) דק״ש א״צ כוונה רק פסוק ראשון דמצי לטוט שם שסיר :  ורפוי הדגש [כן כתב הרמביס וסדי ותמהני איכ ליל לרבא למנות עשב בשדך ס׳ד)
 הבגףסתיל. מלדמו באותיות הרי בליז חל לפו• וחד לגוש. וצי׳ע]: כ)דבתיב כה) שורת אבני בנין מיהו כתכ רב״י (איח סי' סיח) דאס״ה בטלים
 ולמלתם למול תם • וקיי״ל לבדיעבד יצא: בא) הקדיס פסוק המאוחר • מיילאכהן עד סוף פרשה הראשונה שהיא קבלת מלכות שמיס שלא יהא
 אבל בהקדם פרשה מאוחרת יצא: נב) נבב׳ בבי קמאי. >קע,הקורא״. נראה כקורא ארעי. ונ״ל מקט אילן למסוכן טפי מנדבך. לרבותא
 ובכי בבי גתלאי נקע ,קרא״. משוס לכל מלא מבתר״תא. ארישא לילה שייכא. דק״ש דמוהר ונקט נדבך לרבותא דהסלה לאסור: כו) דבעי סונה:

 תוספות אנשי שם
. ל׳ הכתוב הוא אלא מאותו פסיק ואילך עכ״ל. ומשמע לי לכאורה שוהו דיכא דמפגתיט וציע. ומלבד  להשמיע לאזניודגלב לא שייך כל מלוקים אלו. (שיל): בםשנה למפרע
 לא אפרע ולא אחוס. יחזקאל סי׳ ליל. (מנ׳׳ז): בריב דה יחוור למקים שטעה כו׳ התום׳ אלו משמע שגם נדלג סיבה א׳ צדן להתחיל מראש הפשוק אבל הלבוש כ' שא׳צ
. משמע רמש׳ עעה שאינו יולע היכן עומד בקריאתו ויד.1ור למקום להתחיל די, מאותה תיבה שדלנ. ומש״ע הרי) משמע דה״מ היהא דםליק ענינא אצל ׳  שאיט יודע ט
 שעעס דל שיתחיל מהמקום הראשון שמסתפק בו שמא עומל שם כקריאתו ובעיני יסלא התיכה שדל; אכל אם לא סליק ענינא צריך להתחיל מראש הפסוק או מראש העלן שוצג
 מאד ליל לדחוק• כולי האי דהא נוכל לסרש שטעה שדלג פסוק א׳ ויודע איזה פסוק דלג 3ו התיכה : תזיים ליה יחוור למקום שטעה כו׳ וטעמו מאריך. ר״ל מרכא. וחגיץ
 וצריך לחזור ולהתחיל מאותו פסוק המלול; ואילך. ובהברייתאיפממכה לקח הדכ מיש פתוח. דל נקזד סגול הנקרא פתח קט[. וטעמו אזלא. דל פשטא: סשכה ר בדיג
ך כו׳ פסוק ראשון. והא דכעי שינטלו ממלאכתם בפרשה א׳ לאי משום דב  0א משני בם כזהיל קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה . וכי התוס׳ ע״ז סי׳ מטעם דה נ

 עאיט מדע מסיק p»0 איל סיס יורע מהיכן טעה שדל; תיבה או ססוק איצ לחוור טונה אלא כמיש הראיש שלא תהא קריאמ קריאת ארעי. (שיל):
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 איט צדך. להתחיל מתחלת שמעע״כ. ומ״ש הר״ב אבל איט יודע ה חתן שנשא בתולה פמור מקריאה שמע לילה ראשונה משזה
 באיזה מקום מאותו פרק פירשו המפרשים וכ״כ הרא״ש בשם תוספות לטייל שמא לא ימצאנה בתולה. ואני שמעתי שמתירא שמא יעשה
 שגס אינו יודע אס קרא כלום מהפרק אבל מה שברי לו שקרא אין כרות שפכה בבעילתו וטרדא דמצוה היא ורחמנא אמר ובלכתך בררך
 צדך שיקרא עוד. ומ״ש הר״ב היה קורא וכתבתם וטי הכי איתא כלכת דדך הוא דמחייבת הא דמצוה פכדרת:אםלא עשה מעשה.אם
א אבל בין וקשרתם לוקשרתם אין לא בעל עד מוצ״ש שהם ד' לילות טריד ר מ  ע
ן ומשם ואילך לבו גס בה ותו לא טריל ו ש א ר ה ה ל י ל ש ב ״ ק ן כי) פטור מ ת  לטעות דקמא קנק וטעמו מאריך ותניי! ה ח
. ואעפ״י שלא עשה מעשה חייב בק״ש: ( מ נ ה ש ע ה מ ש ד מוצישיח) אס לא ע ה ע ל י ל  פתוח וטעמו אזלא : ה ב

 הראשון. שם לילה זכר בסימן ה׳ נקבה״ טעשח רחן
«S מ(ימ אם p»n לא עשה מעעח נו״ג DM • הראעוגה ועד nVS *״«w גלילה הרא׳»ן מר 

 עשה סעשת •
 וכ״כ בפרשת מקץ ונחלמה וגו׳ בלילה ודג*

ה הראשון עד מ״ש. מדלא ל י ל  אחד: ב
 תני מלילה הראשון על וכו׳ יש לומר ללומד מלילות לוקא פטור אבל בימים חייב לישראל קלושים הן ומסח רעתו מינה ואין כאן טרדא וכסברת
׳ הוי הכל בכלל אף< הימים. וכן יש לדקדק בלשון הר״ב  הר״ר מטת שכתב בשמו *בכס;* משנה(סרק ל׳ מהלכות ק״ש). ואי תנא מלילה וכוי עד ס
׳ לילות. ומנינא למה לי אלא לומר דבר׳ לילות הוא שפטור אבל לא בימים. שבזה יש  דהכי סבירא ליה ^ לקמן עד מוצאי שבת שהם ד
 לומר •דםירכא דלישנא דמתני׳דפרק בחרא מדה(מש«ה א) נקטיה וגם בדקדוק המשנה י״ל דלההי תני בלילה לפי דמן הסתם בלילה הראשון
 הוא בועל שכן המצוה להא משום הכי כונסין הבתולה ברביעי לפי שב״ל יושנין בה, כרתנן בריש כתובות והכי קאמר פטור בלילה הראשון רביה
. פי׳ הר״כ לטריר טרלא רמצוה. גמרא. ופי׳ הרמב׳׳ם מלות פריה ורביה. ובאלמנה ׳ ט ה ו ל י ל  בלילה בעיל ואי לא פטור גם ער מ״ש: ב
. פי׳ הר״ב דמשס ואילך לבו גס בת ׳ ט ד מוצאי שבת ו  אין טרדא עם המצוה. מה שאין p בבתולה איתנהו טרדות בתרי גווני כמ״ש הר״ב: ע
 לשון הערוך לט קרוב לה. וכן כל לשון גם שבתלמוד והמשכילים יבינו ע״כ. והכא לפי, הא׳ כשלבו קרוב לה ימתול לה אף אם לא ימצאנה
ב לה ישהה ו ר . ולפירוש השני כשהוא ק ת ט ו ת ה כדמפרש בדש כ ל  בתולה להא להט מצרכינן למשא ברביעי כלי שישכים לב״ד בעוד כעסו ע

ה מעילחי מ ל ת ש כ א ל  מ
ה ידה או חולה ת י ה ם ל א נ א ה מ ט לוקא בלילות שהוא מתייחד מ ״  התאנה שעליהן מרובין ויטלין לעמוד שם שלא כדוחק יטלין להתפלל כך פי׳ הבתולה ה
ר מגוח למסתברא ״ ה ם ש ע״כ . ועור כתב נ נ י ק או שלא היה מקום ציחוד חי כ ש ל ״ ה ופי' ה״ריונה ז נ ח . אבל בירושלמי מפי מפני ששרחתן מ ״ל  רש״י ו
נ בעל הטורים וגם הרמנ״ם ז״ל ונם ר ׳ אגל ה ן יותר מבשאד ללא מיסטר אלא בלילות ט ח ל ד ק יותר משאל אילנות יש שזרח בעלייתן ד ח  שענפיהן מ

 אילנות ויתבטלו ממלאכת כעה״ב וכ״ה שם בר״מ
ז מטיעתן ובקיומן י ר ה כצו' שיותר מלאי אלם ט נ ח  מצאתי מפני שטרחת; מ
. אבל נעס״ב צדך כ ״ . ע ל ו ל  ואם תצדכהו לירד ישבה הענפים והוא הפשל ג
׳ לפי שאין לעתו מיושבת מ א מ ת י ד נ  לררת אפי׳ מראש הןית כלאיתא ב
ן לא  עליו ־ וכתב הלא״ש Yt הא צאו הבי מ$י להתפלל ול״ל להא לאמדג

ר: ירושלמי זאת אומרת  ובפי' ס״ר יהונתן ו״ל כ״י ההגהות מיימונית בשם התמד ס״ל לגם נימים הוא פטו
. ופריך תפתר באלמנה שאיט פושה חבורה ת נ ש  שמותר לבעול בעיצה בתחלה כ
׳ לילות באלמנה . ופריך ומה בינה ׳ לילות אית לך למימר ל  ומשני והא תנינן ז
׳ לפי שאין לעתו מיושבת לנין הא לתכן בשבת שכ׳׳ב שובר את החבית לאכול ממנה גרוגרות. ומשני מ א מ ת י ד ב  לררת אפי׳ מראש הזית כלאיתא נ
 ואימור לבתרה ובלבל שלא יתטין לעשותה כלי וכאן שמתטץ לעשותה בעולה
. ופריך מה בינה למפיס מורסא בשבת למנן לה י ל ן לעולה באילן לעשות מלאכתו הוי כאלם שעולה כמי טמתטין לעשותה כ ו ט  יעמול צא ע״נ נשא ופו׳ ל
: תני לא ה נ לעליות ומשני ואימור לבתרה ובלבל שלא יתטין לעשות לה פ ״ פ  נ
לה כתחלה בשבת מפני שהוא עושה חבורה ואחרים מתירץ עי נ  יבעול אלם.
. ננימין ר ו ס ן ומאליה נעשית חבורה. אסי אמר א  משום דלמלאכתו הוא מתטי
. קרי ת י מ . שמע שמואל ואיקפר עילוי ו ר ת ו פק ואמר משמיה לרב מ  גנזכיה נ
. ועי .ע״ג ן נ קרא לא יאונה לצדק כל או ך המקום שנגפו ועל ר ח  עלוי נ
. ופשוט הוא ככמה כתובים וישכב עמס ר כ  בס׳ תי״ט שלקלק ללילה ל׳ ז
. ומס׳ ׳ ו נ . הלילה ההוא יקימו אופל ו ׳ גו ה ו ל ל  בלילה הוא - בלילה ההוא נ
ה למצוס ל ר ה כזו שהיא ט ל ר ט ד מוצ״ש לא פטרו אותו אלא נ  נגמ׳ לאפי׳ ע
ה שאינה של מצוה כגון שטבעה ספינתו בים אינו פטור שיש לו ל ר ט  אבל נ
וכתנ־עורוז״ל ה ה״ד ׳הוסף ז״ל־ועל מוצ״ש טי״ו י מ : ומצאתי ש ן י מ ל  לישב ו
. שמא לא ל ׳ ע י ״ ׳ ר י פ : ב כ ״  אבל נצילה הראשון בולאי לא משה מעשה. ע
 ימצאנה בתולה ואני שמעתי שמתיירא וכו׳ מצאתי כתוב אין גם אחל מאלו הפי׳
ר  נ״ל לאי הכי כי נמי עברו ד צילות ליפטר לכל טול ללא נעל אכחי לא ס

 פחדים

. ורישא לנקט גבי כ ״  לעליה ומצי להתפלל אלא שאין לעתו מיושבת עליו ע
:Yt ק״ש אומנים לאו לוקא אלא אפי׳ בפה״ב קורא בראש האילן וכלכתב ר״י 
ק ד לילות לבתולה שאת ליום רביעי . ומוצ״ש בכלל ש ת ב י ש א צ ו ד מ ן ע  ך
ר״פ בתרא מלה־ומ״מ  והם ג׳ ימים ול׳ לילות וכמ״ש ה״ר יונה ז״ל ועי נמתני׳ לנ
׳ ימים ולי לילות. וכתב עליו הר״י אבוהנ  מצאתי כתונ שם בלשון הטור ז״ל ל
 ז״צ יש לתמוה שהרי איכס אלא שלשה ימים כלו׳ שכתולה נשאת ליום הרניעי
ל מוצ״ש אלא שלשה  וכבר קרא ק״ש בשחר קולם כשואיו והשתא לא משכחת ע
 ימים שהוא פטור וכ״כ תהר״י ז״ל ואולי שטש הוא שנפל בספרים ע״כ .
 ומהרי״ק ז״ל כתב שם ואפשר לומר שרטט ז״ל סובר שכיון שעתיל לכנוס ביום
ס . ועול י״ל נ ל ופטור מק״ש אע״פ שעדין לא כ ח ׳ גם מהשתר הוא ט  ל
י חפלת ערנית כמו שנוהגים מ  שמנהגם היה לכנוס את הנתולה גליל ל׳ א
׳ ימים ול׳ לילות עכ*צ Yt . וכתב בכ״י ל היום והשתא הוי שסיר ד  במצרים פו
ס את נ ח בשם הראב״ל Yt להא לסטור ט ס  א״ח שס סי' ע' שכתב ס״ר מ

 יבין תפארת ישראל יבין
) משנכנס לחופה ברביעי בשבת עם בתולה: כח) מדלא קאמר מלילה רבינו מטח בכ״מ פ״ד מק״ש): במ) ר״ל בלא בעל יטריד בבעילה מצוה.  מ
 הראשון ער וס׳ משמע הא בק״ש של שחרית חייב מילא טריו אז(כסברת לחושש שמא לא ימצאנה בתולה או כמא רחמה אמוס. ואף לכל עוסק במצוה

 תוספות אנשי שם
 מדבריו שם דכיז דוקא בשעת המשתה אבל שלא בשעת המשתה לכיע בין חחן בין
 שושכינין חייכין ככל לבד ממתן שלא משה מעשה דפטור מקיש כמשכיזיט. ומכיש
 דפטור מן התפלה דהיא דרכנן ובעי כוונה יתירתא. אגל בתפילין משמע לכאורה יחייג.

 נם מווש׳ע לא הוכא דין החתן שלא עשה מעשה אלא לעני! קיש ולא לטגץ מפיליו
 אגל נמהר" משמע דגם בתפילין שייך עעמא לערד מדצריך שלא יסיח דעתו מהם .*

 והפ׳י כתב דמשנתיט לא הוצרכה למת;׳ תפילין בהדי קיש לאימה תשילץ מגירי
 ואיסורא נמי איכא ומ• שרוצה להחמיר אינו רשאי. לאפי׳ מי שיש לו תאות אשה אסור
 להניחם דש כחתן דלא סגי בלא׳׳ה ולפי סגרא זו גם האידנא אסור חתן כתפילין אס
 לא עשה מעשה וצ״ע. ולכאורה משמע דהכא נמי אץ פ׳ ויאמר בכלל קיש לעניו וה
 דםיא משום מצות הזכרת יצ׳מ ולא כתיג 3ה מיעוטא דבלהתך כדרך והיא נמי א׳צ כוונה
ת •ייט דלהני תני  ולכך אין הטרלא מזקת והוי כשאר מצות שאן־ החתן חייג בהס וצ״ע: ג
 כו׳ כלילה.וסרמ׳ז כ׳ רלהכי קחני בלילה משום לרטב/ לא פליג אלא כלילה הא׳ דמחוי כיוהר5ן
׳ פי׳ הריב כו׳ וסי׳ הר* נשם מרים מ ימני דלא עגיל מעשה: דיר בלילה ט ׳  מ
 ורבים. ובכל הפוסקים לא yin גץ קיים פיו ללא קייס וכן סר״מ עצמו גחטרו לא

ה חתן 0׳ מעם לסריל. דליואימ יכול לכוץ וקיש צריכה טונה  טמנה ה >ר'ב ד
 בפסוק ראשון.אגל גנצ המצות חייג כיון להשתא אילו עוסק נמצוה והטרדא נמי לאו מצוה היא
 דלהוי מחמתה עוסק כמצוה אלא באה מחמת מצוה ולכך כיון דעי׳1 איט יכול לטין פעור
 מקיש ולא דמי לטכעה ספינתו גיס דהטרדא גאה מהמת לשות. והנה נסוכה ד׳ כץ
 איתא ת״ר חתן ושישגינץ וכל גני חופה פטורץ מן התפלה ומ! התס לין וחייגין גק׳׳ש.
 משוס ר׳ שילא אמרו חתן פעור ושושגינין וכל גני מופה חייכי; . ודעת רש״י דהנהו
 תנאי לא סיל דהעוסק כמצוה פטור מן המצוה אגל לדידן חתן וכל גני חוסה פמורץ
 מן הכל. ולדעת הסוס׳ והרא״ש גם הנהו תנאי מולו לעוסק גמצוה סטור מן המצוה
ק  אלא לסיל דחתן ושושגינין לאו עוסקי נמצוה נינהו והא דסעורין מן התפלה ו
 סתםילץ הוא משוס דשכיח שכרות וקיר ולרמה זו ההידנא מלא״ה אץ אט מכווגץ
 אפי׳ בשעת המשתה חייבין גס בתפלה וכיון רחייבין כתפלה חייכן נמי כתפילין דכיון
 דמפשיק לתפלה מוג אין לחוש לקיר גשעת התפלה אכל ללעת רש׳י גם האילנא פטורין
 pat וסשושגינין וכל מי החופה אפי׳ מקיש ואציל מתפלה ותפילין. והמנהג כסברא
. כן מבואי במ״א פי׳ ליח. ומשמע ד י ס ה והמיון? כסברא סאחמ« לא מ נ ו מ  מ

 ציונים
» , . MW0 ו: ! ח  ה ח

 מ״יע״ל מ?>טמ ק״ש
 ה« w 05׳־ w׳׳« שס סימן

. ג ׳  מ׳ ס׳

 תוספות חדשים
ה כו׳ ל י ל  [תו־יט] ו*ח ב
 ומנינא ליל ע״כ וליחא
 ינקיט מנינא דלא חימא על
 ולא מד בכלל וליכא אלא ג׳
 לילות. ומיהו ממלת לילות
 מצינן לדיוקיהכי. (פליח):
׳ בעוד ד ט  1«ם] דיה ע
 כעסו עלה ע׳כ . ותמימי
 מאד דאינה ראיה דש&
 אמריק דישכים תיק< אחר
 ביאה כמוד כעסו דגהמשך
 ומן אחר המאה י? שיתפייס
/ אפילו היתה ה  אבל א
 הגיאה כמה ימים אחר
 נשואץ איט מוחל אם לא
 ימצאנה בחולם . (רמיז):

 ראשק לציון
ה ל י ל ה ב  [חייט] ד

. אלא שגזה ׳  •7ראשק מ
 ע לומר רסירכא ללישנא
 דמתניתץ פ׳ גמרא מדם
׳ ועדיסא י׳ל דסריב  נקטי׳ ט
 כתג ד׳ לילות אגל ימים
 אינם אלא ג׳ דכיוס ד׳
 שחרית ודאי חייב וכדעת
 מהררי״א ולאפוקי מדעת
rfh •טור מאימא בבי: 

: '  סימן ע

ק ל  תוםפות ת
 נויה !אייו יו] בתייפ
' ה חראעיז ט ל י ל  ריח ב
 כסברת חריר מנוח שכתב
ו בכים *'ר מהלכות ט  מ
 קיש) לא מצאתי שש
 בכ׳׳םאלאכב׳י שימן ע׳
 איתא וכתב הריר מנוח
 בשם הראביד דהא דפטוד
 כינס את הבתולה דוקא
 בלילית שהוא טתיייחד
 עטה אבל אם היתח גדח
 או חולח כו׳ חייב. אבל
 הפור כ׳ דפהוי גם בימים.
 ונראה דמים בנדה ודאי
 חייב כיח דאםור למבעל
 לא סריד כדאיתא פ׳יק
 דכתובות דם׳ל לרבא
 דלםאן דאםר למבעל
 בתחלת כשבת חייב בשבת
 בק״ש. וטםתמקנא דאפשר
 דםעיק טבילה מהשניה
 דפהור טקיש ד׳ לילות אם
 לא עשה מעשח אף שתם
 םחוחקים מזמן נשואים
 ראסשר בעוד שה*א נדח
 דאסור בכל םעי קירבת
 יחיגוק ונישוק ויחור לא
 •עשת לבו גם בח כיב :
 [אוח יח] שם באיר
 דסירכא דלישנא) יהפייח
 בסי מיס חיים כתב דנקט
 מ:יינא דלית עד ולא עד
 נבלל וליכא אלא נ׳ לילות
׳ פיק וי): ע י י ם ה ׳ ר f מ V 



ם י נ ו י  צ

 ורחץ-ש*:אסור לרחוץ •
 ננ״׳ פ״ה מתל׳ אני V;sג'
 המג ע' מז״פ כ׳ מיל נו״ע
: b"3 יו״ד פימן פפ׳יא 
 אסטניס אני.מיי שו׳׳ע מם
 כ״ג: ו וכשמת. oc מוין
 סי: שמחוס : אין
ן תנחוטין • «״' י י  מקנ
CB שס פי״נ ה>י*ב . מושיע 

: h >היען מע״) שעין 

ן ו ן לצי ו ש א  ר
 [משנה ו] היינו ד׳ה
/ הר׳׳כ לשון י . ס ס י נ ט ס  א
 צינה כו׳ בערוך איתא
 אסתניס וכן בכל המקומות
 דאית׳ לפנינו אססניס בנוי׳ח
 גירסת הערוך אסתגיס בתי׳ו
 פי' הוא בזה הלשון אדם
 שיש לו נפש רעה ואינה
 מבקשת כל דבר לראות כגון
 דבר מאוס קורץ לו אסהנים.
 וכתב שם הריב המוסיף פי'
 דבל׳ נכרי הוא איש חלש
 ומזגו רע . והתשבי הביא
 התרגום על פסוק מאנה
 לנגוע נפשי סריבת למקרב
 נפשי סימן עבדין אסעגיס
 והוא כתוב בעיית עיש :

ק ״ ע ת ד ו פ ס ו  ת
 [אות יט] תוי׳ט דיח
. לאו מעשת נ  טעשח ברי
 לסתור חוא) לא הבנתי
 קושית תום׳ בזה דהא
 משנת זו לא מיירי רק
 לענץ הפטור אבל לעניו
 אם רצה לקרות אם דשאי
 מזה לא מיידי הבא עד
. ולנכי הספיר ׳  טתני׳ ח
 מביא ראיה מטה דאטרו
 לו תלמידיו לא לטדתנו
 רבינו שחתן פטור מקיש.
 וגם הוא לא חזר טחיראתי
 רק מאטד איני שומע
 לכם כו׳ היינו שהוא אינו
 רוצה לבטל מיש, משמע
 דטדינא פטור וציע^וראי'
 לזה מדלא שריך הגמרא
 הכא מעשה לסתור כמו
 שמקשינן בסויה) : [ארח
ם אדם ] שט בא׳ד א  כ
 גדול) היינו דבתחלה בא
 מתני' לאורויי דאדם גדול
 וראוי ליטול השם בודאי
 רשאי להחמיר ווה ודאי
 מוכח ממעשה דריג דלכל
 הפחות אדם גדול רשאי
 להחמיר . ואח׳יכ במשנת
 ח׳ הוסיף מתני׳ דבאינש
 דעלסא יש בזה פלוצתא
 אם דשא• לקמת קיש:
ץ א  מיז [אות בא] ש
 מקבלין תנחוטין על

 העבדים) אף דבלא׳׳ח אין
 מקבלי! חנחומין על

ר פירשו ב  הרחוקים כ
 בירושלמי שתלמידו חביב
 כבנו וכן עבדו הטשטשו

 כרצונו היה עליו כבנו
 רעב״א נחי',׳

ספות ברמת היה קורא פרק כ יום טוב ט  תו

ם ד ס א א  דקמ׳י׳ל 0
 פירש
ן ח ר  ד

ע וזה אינו מ ש מ פו ב ו ת ג צ ק ׳ מ  אפי
ב ׳ ן כמ׳יש הרי א בחמי ל ר א ו ס  א
. ן ו נ ד ק ע ו מ ׳ ד ק ג ר , פ ה ו נ ש מ  ב
ם חמין י מ ס ב י ׳ ב מ ר ב ה ת כ י ד מ  [*ואי נ
א ו ס ולחמין ה י נ ט ס י ם שהיה א  משו

ס . פירוש י : אסטנ [ ך  שהיה צרי
ת שלג ת צנ ל מ ב לשון צנה מ ״ ר  ה
ך י ב בסמ׳ ת כ נ ל פי ש ף ע א  (משלי כה) ו
. ס ״ ב מ ר ה בלשונות. ה ב ר  וזה נמצא ה
יס : נ ו ששניהם ממוצא השנ מ ע מ  ו

 רשנ״ג

 הדי שלא יעשה

י שהוא נ  ד בעי

. ש ט לתו ולא י  בבעי

ע ז . ו ה ו נ ו ס א ד מ  ק

ו ויח בעצמו שיוכל להתכ א ובנ ו ל ה י ד  ו

רה ו ע מברטנ  ד

. ו ת ש ה א ת ט ן ש ו ש א ר ה ה ל י ץ ל ח  ן ר

ר ברחיצה : י ס ל פי שאבל א  ואן) ע

ר ומצונן לשון צינה . ק י נ ם א י נ ט ס  א

ק ואין ה מ י ם לא ה א א ר ע  ואיכא צ

ק ר ם פ ״ ב מ ׳ ר . וכן פי ל י ם ת ב נ ״ ר ה ת (מא״) פירש״י ו במו בפ״ד די . ו ה כ פ ת ש ו ר  כ

א ו ר ה ו ת ס ה ל ש ע ו מ א ל 3 . ל א י ל מ ן ג ב ר ה ב ש ע : מ ח ו ר ת ה ו ס  לשון ג

ת : ן רחץ ו פ ס ו . ת ו ד י ת ב ו ש ר ] ה ן ף פרקי ם [*כבסו ש ת ה י לימול א  ין והוא ראו

ם תמין ושעמו י מ ם ב ״ ב מ ר  . , ־ ה

לה י ה ברבן גמליאל שקרא בל ש ע  מ
א א אמרו לו תלמידיו ל ש נ  הראשון ש
את ו שחתן פטור מקרי ע ב ו ר  למדתנ
ם איני ה ר ל מ לה הראשון א י  שמע בל
ת שמים ו ב ל י מ ל ממנ ט ב ם ל כ  ^ ־ - שומע ל
ה אשתו לב) אמרו ת מ לה הראשון ש ת ל): ן רחץ לא) לי ח ה א ע  אפילו ש
ם איני ה ר ל מ ל אסור לרחוץ א ב א ו רבינו ש א למדתנ  לו תלמידיו ל
ן ו כ ת נ ו ת י על ת מבי עבדו קבל. מ ש כ <: ץ ו ס אנילג י ל אדם אסטנ ר כ א ש  כ
ל ו רבינו •שאין מקבלץ תנחומין ע א למרתנ  אמרו לו תלמידיו ל
ר היהליי): ש ם כ ל העבדי ר כ א ש ם אין טבי עבדי כ ה ר ל מ ) א  העבדיםלי

 חתן
נ >ינ מ>מ י י נה. לא נ ת אשתו קרא ?1יניד. הראשונה שנשא וננתנ״נ מעשה ברבן גמליאל שנשא וקרא לילה הראשו נ הגי' וכשנשא רבן גמליאל א  ־**-נ. מעשה מי
נ צ״ג מלס לא וכ*& נמשניג • כל אדם נפשניג בגי ה . לא נד׳ ל י ל ' מניה אלי - לילה ני״> ב  לא וכ״ה נפמנינ • בלילה הראשון "״ג לילה הראשון ונמשנ׳ג ל׳ג נ

נ טבי עבדי אינו • . י י עבדי מ ת • אין מנ נ צ״ג מלפ לא וכיה נמשניג • העבדים «'> העבדים ועל השפחו  אדם . לא נלי

ת שלמה כ א ל  מ
. סי׳ ר״ע ז״ל לשון צכה. אמר המלקט והסמ״ך הראשונה של אסמכיס ס י נ ט ס  א
. ולפי זה הפי׳ רחץ היינו בחמין. ד ח  במקום צד״י ששתי האותיות ממוצא א
״ . (במור י׳׳ל ס ה ב ר  ומשמע אפיי כל גופו דכיון שהוא אסטניס מצסער ה
. כשחזר מבית ן י מ ו ח נ ו ת ל עלי ב : ז ק ( י  שפ׳יא הלשון היה רוחץ בלילה ט
 הקירות ישב כאותן מקומות שעושין שורה לאבלים והעם עשו לו שורה וכבוד
. ו נ י ב ו ר נ ת ד ט א ל  כבשאר מתים בני חורין. ה״ר שלמה שירילי״ו ז״ל: ל
ן מי חו ן תג י ל ב ק ן מ  גרסת הגמ׳ ובסכ״י למלתנו רבינו בשלשת המשניות: שאי
. אלא כשם שאומרים לו על שורו ועל חמורו שמתו המקום ימלא ם י ד ב  bv ה ־
. ך נ ו ושפחתו שמתו המקום ימצא צ!־ חסרו מ  לך חשרונך כך אומרים לו על ע
 וכתב רשב״א ז״ל וא״ת לא יהא אלא בן חורין מי מקנלין תנחומין על הרחוקים
 כבר פרשו ביחשלמי שתלמידו של אדם חביב עליו וכן עבלו המשמשו כרצונו
. פי׳ שלא היה גזלן ופרוץ כשאר ה י ר ה ש  היה חביב עליו כבנו עכ״ל ז״ל: כ

 עבדים

׳ לילות מובשח לו שלא יעשה כרות שפכה או  פחליה לאמו משום לעברו ד
ת רז״ל כאן באמרם שרול מפחד אלא נ  ש מצאנה בתולה. ונ״ל שאין טו
ל א י ל מ ן ג ב ר ה ב ש ע מ : ו ה שמחשבתו טרודה בדבר אתר ע״כ נ  הסו
׳ ומלת ט י שנשא וקרא בלילה הראשון שנשא ו ס ר . ואית מ ׳ ו א כ ר ק  ש
. פי׳ דקיי״ל ן ו ש א ר ה ה ל י ל ץ ב ח  רביט אית דל״נ לה בכולהו בבי: ו ר
 לאבל אסור לרחון כל גופו אפילו בצונן אבל פניו יליו ורגליו בחמין אסור
 בצונן מותר . ותימה אמאי איצטריך לאשמעינן להרחיצה היפה בלילה
 הראשונה למיתת אשתו. וי״צ לאשמעינן אנב אורחיה לסבירא ליה לאנינות
. אבל איהוהכףל לאנינות לילה דאורייתא אה״נ ׳ מ ג ב א ת י א ד  לילה לרבנן כ
 ללא היה רוחן בחמין אפי׳ פניו יליו ורגליו אע״פ שהיה אששטס.ופשק הרא׳׳ש
 •״ל כר״נ לאנינות לילה מדרבנן שהיא לעת רבים בנמ׳ בברייתא נסי שבול
 ־ים ור״י לחוליה הוא לסבר יום מיתה תופס לילו מדאורייתא ע״כ בקיצור:

ז ע ו  ישראל ב
? שליט״א (באות ב י ק ׳ ע ו ה . וכ׳ עלה רביט הגדול הגאון מ ״ס י  (א) כ״כ תו
׳ רק שהוא אינו חצה לבטל מק״ש .  י״ט). וז״ל לא זכיתי להבין ט
יד לברי רבינו צ״ע. להכי אשכחנא מובא דמקשי הש״ס : ולפע׳  וצ״ע. עכלה״נ
 מעשה לסתור מפטור על המחמיר. (כסוכה לף כ״ו ב׳) אוכלין עראי pn לסוכה
ר. עול שם (לף כ״ח) מעשה לשמאי  ומעשה זכו׳ ומקשה הש״ס מעשה לסתו
. וכדומה הרבה א י ת  שפיתת המעזיבה. וכ״כ(ב״מ דף פ״ו) במעשה לר״י בן מ
. ע ״ . ולא משני אף דפטור רשאי להחמיר ע ר ו ט פ  בש״ס למקשה מעשה לסתור מ
ט. ובירושלמי הב״ל. הו״ל שפיר מעשה ו  אע״כ כיון לכל הפטור ועושה הו״ל הלי
. לולא לת״ק כאמת ס״ל למותר להחמיר. ותו ק׳׳ל לדברי הגאון הנ״ל ר  לסתו
 לאי טמא לברישא אכתי לא שמעינן איסורא. א״כ מה הקשו התלמילים למלתנו

 שמע.

ן תפארת י כ  י
. ואפילו אפשר לקיים שניהן [כריו ת ר ח ר ממצוה א ו ט ד פ  אפילו לא ברו
: ה י צ מ ק עדיין השתא ב ס ו  :וכה דלמא׳׳כ] נ״ל הכא אי לאו הטרדה איבו ע
. ואיבו מעשה ה ל י ע ב ד אחר ה ק לאתר הק״ש שעה א׳ ע  ל) ר״ל אפילו ר
. ואילה״ק י ט . ומעשה ו י ר ש ץ ט אס יודע שיוכל ל . (א)דה״ק ו ר ו ת ס  ל
. הי׳ ב״ש ע ו ר ר ועושהו בקרא ה ב ד ר מ ו ע פ ב דשבת כל ה ״  מירושל׳ פ
ל לכוון איבו ו כ י . עוד י״ל מ א ל ו  [סי׳ כ״א] דזה דוקא באפשר עי״ז צד ק
. ו . ואבל אשיר ב ן י מ ח א ולב) מקצת גופו ב א הדיוט : ל ר ק ר ולא נ ו ט  פ
ת יום ראשון דאוריי׳. ו ל ט א פו בצונן: לנ) חלש ומצונן. ואע״ג ד ו  במו כל ג

. וכן בכל דוכהא דאמרינן _ נ ״ ם אסטביס דלא שכיח ל . ובמקו ן נ ב ר  לילה ל
ס דוקא וכו׳ הרי אע״ג דפסור רשאי הואי. ולמה השיב להם איט שומע לכם נ . ו ל ״ ך נ . כ ח י כ  כמקום צער לא גזר . היינו דוקא צער דלא ש
׳ הרשב׳יא וישמע ׳ קכ״ג בד״ה כ ב רב״י [י׳יר סי ת ם כן. וכן כ ם שאמרו חכמי ו ק נ  מ

ה ק מ . ואין לך ר ה מ ו ה אסור] ועי׳ בתשובת חו״י [קס׳ד] שפ׳ שדין זה אינט כעיר פרוצה אין ח נ כ ו ס ס יינן ואיסורים דרבנן לחולה שאץ נ ה ס ד ׳ ו כ . 
ת של קיימא מ א ר קשר שבבגדו בשבת כשיש לו צער כשלא יתיר הקשר שאיט כ י ת נח יונק חלב בשבת [א׳ח שכ״מ סל״ג] וכ״כ מ . כגון גו ם י מ כ  שאמרו ח
. אפי׳ מצטער ת י נ ע ן שגזרוהו להיות צער כגון ת ר לרכנ ב . וכן פשוט דכל ד א מ ל ע ו לכל צער ב . ואין למדין ממנ ל ו ד . או בשאר צער ג [ א ״  [א׳יח שי״! ש
: לד) דלא ליתי לאסוקי ליוחסי׳: לה) דת״ח וראוי לסמוך הי׳ [כיומא דס״ן א׳ ורס״כ י ר . או בהיחלש מאד ש ה ל ו ת ס לא ב . א ר ו ב ע ר ל ו ס . א ו ת י ב מ ת  ב

ם י ש ש נ ת א ו פ ס ו ח ת ״ י ד ח י ט ש ו ד  ח
ה כרינ לאו מעשה לסתור הוא דקט׳ל אם אדם גדול כוי חלק בזה.ואולי כיון שכבל נשאה בחושה חייב לקיים מצות עונה ולכך הוי ערדא דמצוה.(צל״ח): ש ע  ט״ה תוי״ט דיה מ
. הך מתני' וההיא דלקמן אין להם עגין במבילתין אלא משום דדמו ץ ה  כנסיה פירקין הרשות בידו תוס׳ עביל ולולי דבריהם חיח נראה לוסר דאדרבח משנה ו ר
 מעשת בר׳נ הוי סיוע דקתני חתן פטור משמע אבל אמ רוצה לקרות קורא דאל׳כ למתני' דלעיל כאמת לו תלמידיו נקטינהו הכא וכס׳גאיתא בסייג מיב דובחיס כדבתב
ה . דוקא לילה דאנימת לילה שאתר יום מיתה וקבורה ל י ל  ר\ל׳ל הריב שם. (ביד): ב
 דרבנן וכמקום אםטנים ל״ג רבק (גמ׳) . משמע הא בזם אף לאחר שנקבר הוי אונן דאורייתא ופלוגתא היא בין הפוסקים. והתוס' כ׳ שיאמת אף יום א׳ דרבנן לענץ
 רחיצה רק לענין מעשר הוא מה״ת וכיון דהוי דאורייתא לענין מעשר לא רצו להקל ברחיצה אסי' נאססניס ורק כלילה שהוא דרננן אף לעני ן מעשר הקלו נאסטניש :
 תוי׳ס דיה אסטניס. סי׳ הריב ל' צינה וכוי בערוך פי׳ כזה הלשון אדם שיש לו נפש רעה בו׳(עיי ראשון לצון). וכי הרמ״ז חה סי׳טצל יסה לל׳מ שנאמר בו אסמניס . ובמקומות
. והוא כפי׳ הערוך ע״ב: 1 5 ד א p אלא דהדיב פי׳ הכא הכי משום שאיש הקר הוא בכלל כללות אסנןניס ורש׳י סי׳ בגמ׳ מעונג ומפונק מ »  הרבה לא ימן לשון קר 1

. (רמ׳ן); ׳ . לא הקדים הפעל למקרה כמ״ש במשנה הקודמת משוס דאין קבלת תנחומי[ אלא לאחר המיתה לכך נקע וכשמ ז ט׳ קב( ט ת מ ש ב  משנת t ו

3 ל י מ י ] ג ם רעי ת ז ו י ג ש מ ] 



m a m ב ! T f c א ד ה 0 י ת ה ו כ ר ה ב ד ב ו  ציונים 18 ר ע

: אם לא הוחזק חכם ופרוש בשאר לברים ל ו ט ת השם י  אסור בימי אבלו אלא רחיצה של חענוג׳־ ח לא כל הרוצד! ליטול א
 *אין [זה] אלא גאוה שמראה בעצמו שיכול לכוין לבו : ואין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל. וחוינן לקצת מרבותיט

 דאמרי דהאידנא כל אדם יקרא קריאת שמע בלילה הראשון שכיון שבדורות הללו אין

ב ו ת יו& ט ו ספ  תו

 מכוונים כל כך בשאר ימים אס
 לא יקרא בלילה ראשון מיחזייותר
 כיוהרא שמראה עצמו שהוא מטין
 בכל שעה אלא השתא משום

 מוריד במצוה:

לה ע לי מ ן חתן אם רצה לקרות קריאת ש  ך
ל א כ  ףןרשבי־נאומר לא כל וטי• עיין הראשון קורא לי) רשביג אומר ל

ם ל0 יטול ל״)} ש ת ה ם י ש° הרוצה ליטול א ש  משנה ה׳ פ׳ד דפסחים: ה
 סוב שהוא מדקדק במצות וכו׳:

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
גמ׳ הלכה כרשב״ג שאין סומכין  גבי עורות לטבים ש״ב לע״ז מ״ג פסקו נ
. ובפי המדיר תכן ה  לפסוק כמותו אלא במקום שיש ראיה או דמסתבר פעמי
ן אוחו להוציא.ואתמר עלה  רשבג״א בד״א במומיןקמנים אבל במומי; גדולים טפי
י אר״י הלכה כרשב״ג ור״נ אמר הלכה כחכמים וקי״ל הלכתא כרב נחמן מ  מ
. ובפ׳ הכותב תכן רשבג״א אם מתה יירשנה וגא קיי״ל בוותיה דבדבר י נ י  בד
. והכא במתני׳ נמי לית הלכתא כותיה וכמ״ש ר״ע כ ״ ים. ע  שבממון תנאו קי
ף והרמב״ם ז״ל אכן ר״ח והרא׳׳ש ז׳יל פסקו בכאן כרשב״ג ״ ד ק ה ס  ו״ל והוא פ
 (וטעמא למאן לפשק כת״ק וגם מעמא דמאן דפםק כרשב״נ מפורש בב״י
. ם ש ת ה ל א טו  שם סי׳ ע׳) ונזה"! אפי׳ הפוסקים כרשב״ג מולו כמ״ש: לי
. ועם הלמ״ל מצאנו רז״ל שהשתמשו בחסרון פ״א הפעל ד ״  כתב במכלול עלה כ
' פי׳ לטול במקום לכסיל שהיא פ״א הפעל  כאמרס לטול למול לפול וזולתם ע״כ.
. למול במקום לנמול ששרשי נמל לפול במקום לנפול ששרשו נפל ל ט  ששרשו נ
: ד י ס . ופי׳ ליטול את השם לקנות שם טוב לעצמו שהוא ח ו ל  וכן הרבה זולת א

: ח התן אס רצה. כו׳ סתמא ת ו ד ע ם ג  עבדים כנענים. שהן פרוצים ג
 למתני׳ כר״ג ללעיל הכי אמרי׳ בירושלמי ואיתא נמי בירושלמי פ״ק דשבת
ה ס״ל לחיישיבן ליוהרא אם לא היה אדם מפורסם בחסידות כר״ג ד  ורשב״ג ב
 אביו שקראק׳יש לילה הראשון. וע׳ בפסחים פ׳ מקום שנהגו. ובגמ׳ לתענית
 פ״ק דף ז״ר אמר רשב״ג תלמיל אינו עושה עצמו יחיל בדבר של שבח כגון
דר וכיו״ב. אבל לדבר של צער כגון להקדים להתענות על הגשמים  לפרוס סו
 בכלל היחידים עושה. וכתב התוס׳ ז״ל כ״מ ששנה רשב׳׳ג כמשנתינו הלכה
ק ר״ח ־ ומיהו אנן שבשום סעם ס  כמותו חוץ מערב וצידון וראיה אחרונה וכן פ
ת דאלרבא נראה כיוהרא אם לא יקרא ח ק  אין אט מטוניס היסיב גם חתן יש ל
. וכתב הרי׳יף ז״ל בפ׳ גט פשוט שאיט מוסכם אותו כלל. גם הר״ן כ ״ ׳ ע ס  ו
 ז״ל כתב דצא קיי״צ כההזא כצלא לאמוראי כינהו אליבא דר״י כדאמרינן
. וגה בתשובת הרשב״א כ ״ ד ואיכא טובא דלית הלכתא כותיה ע ר  בכרק זה ט
 ז״ל סי׳ מ׳ כ׳ אין למדין מן הכללות ואפי׳ במקום שנאמר בהם חוץ ומש״ה

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
. לכל א ר מ י . אע״כ דברישא נמי כבר שמעינן א א ר ק ר וישמע להם ואעפ״כ י : לו) דאע״ג לאמרי׳ לעיל [מ״ה] רפטו ף י ר ה ע ר ו ט כבול ת ה ל  לסוכה]. ו
ר ת א הדיוט [יתשל׳ ס״ב דשבח] אפ״ה ק״ש שאני א״נ הפטור ועושה נקרא הליוס. ותו אשכתנא למקשה הש״ס מעשה לסתור ולא ס ר ק ר ועושה נ  וכל הפטו
. ב׳) ב ״ . וכן בשיטה מקובצת ב״מ(דף ק [ . אי ח ״ ] ןקי״ל כלל [כר״ן נלרים לף מ ד ] : א ר ה ו ל י ״ ו ה ו . ת ו צ מ ב שמלמדה ב ו : לו) שם ט ׳ ׳ ל  י״צ כמש״צ סי
. י ג ׳דבהאפלי ׳חלאשמעי ה בשיטה לי״בלינריןלשנה [ע״ש]. מיהו איצטרךמ׳ ש ע ם מ ו ש < מ ה ל י ל א ב כ ; ^ ה ר ו ט ה פ ל י ל ן ב י ם 3 ו  [*ו ע׳] יבץיבי
. משא״כ לר״ג: (ב) כתב עלה הגאון הנ״ל ם: דלת״ק ביכול לכוון מותר לכל בי י . קי״ל לחי ם י נ ו ו כ ט רבל״ז אין מ  מיהו א
יד אין להקשוח א״כ ביום קמא  (באות ב״ב) אפשר לבליל ב׳ בו׳ עכלה״ג: ולפע׳
. והך ליומא לאמרי׳ ם ד ו ק . אמרי׳ למצוי היה מ כ ״ ח . נ״ל לזה לוקא בראתה א ה ל . הלי למיס מצרין באשה (ככלה לף ל׳ ויומא דף ר) ויתלו שפרסה נ י מ  נ
ע לניומא קאמר מיתה לא שכיח (ובניסין לף ל׳ ט״ב ולף ס״ה ע״א) אמרי׳ מיחה שכיח, ל . ח ת ק מטומאת מ  טומאת כימו שכיחא. נ״ל לר״ל למצוי יותר ר

ה לא שכיח; ל ק נגד נ . אע״כ ר א י  וליכ שם (לעיל כ״ח ע״כ) שמא ימות תנאי ה

 ח חתן . מז: «0ייים נה,
̂״ז סוי  s\"s אז יק סימן ע׳ :p"1 מ־•' פ׳יל גגהצ׳ ?״r ה

 תוספות הדשים
ה הראשון ל י  [משכה ח] ל
 קורא. נקמ לילה ראשון
 משום דבאינן לילות אף
 רש3״ג מודה דלא מיחזי
 כיוהרא דהרואה יאמר כבר

 עשה מעשה:

 תוספות דע״ק
 מיח [אות כב] בהר׳ב
 דיח לא כל הרוצח וכו׳
 אין זה אלא גאוה) אפשר
 דבלילח ב׳ אף אס לא
 עשה מעשה רשאי לקרות
 דלא טיחוי כיוהרא דםאן
 !ידווא סנר דעבד טעשח:

 חדושי מהרי״ה
 הוליל אשור וכטסקנא
 בסוף באמת ראם רוצת
 קורא ומביא מעשה בדיג
 שקרא ואמרו לו תלמידיו
 לא למדחנו כוי שחחן
 פטור בוי נמצא מוכח
 גיכ שחוא שגה לתלמידיו
 שחתן פטור והוא קרא
 נמצא סיוע שאס רוצח
 קירא כמו שקרא הוא .
 ולפי דברי התום׳ חיי
 קשה קצת שאפיח היה
 להגמ' להקשות טעשה
 ל»זור ולשגי שאם רוצת
 להחמיר והסורי מחםרא
 כי הא דתני במסי סוכה
 פ׳ב משנה הי ממש
 כהינ עיש רק זח תרצו
 במתק לשונמ טח שכתבו

ק: ׳ דו  כבסוף פרקין ו

 כללא ד&רק ב׳
 ובדיעבד גט בלא עשח כן בשניהם יצא. חקדים פדשח מאוחרת יצא. אכל הקדיש
. דילג פסוק אחד באמצע הפדשח  פסוק.מאוחר לא יצא וצריך לחזור ולקרותו כסדרו
 חוזר למקים שדילג ונוטר הפרשח. ובטסופק איזהו פסיק דילנ חתר לראש הפרשה. וכמ:ופס
 איזה פרשה סיים חוור להראשונח שמסופק בה. דכולן דאורייתא וספק דאורייתא לחומרא .
. ילהכי ו נ ק  [אביי ואפילו אס נאמר דרק הפסוק ראעון רצימ דאורייתא מ״מ מעיקיא בן ת
 בספק אס קרא חוזר וק־רא ומברך לפנ־ח ולאחריה אע״נ דברכות ודאי דרבנן בא׳ח רסי׳

. ורק בכבד התחיל למען ירבו אז ודאי פרשה ב' סייס כהרגלו : [ ו  םי
 משנה ר חאוטנין וכן בעה״ב שהיו עושין מלאכה בראש האילן או בראש שורת רבניו
 מותמן לקרות קיש בםק־טן ואיצ לירד למטח . אבל בטלי! ממלאכתן עד סוף

 פרשח הראשונה אבל א:ורין להתפלל שט וצריכין לירד למטר, ולהתפלל :
 משגה ה טדינא דגשדא חתן פטור מקיש של לילח ד׳ לילות קודם שבעל מרטרוד בםצוח
 פויד שמא לא יטצאנח בתדלח. וכ״ש דפטור ממפלת ערבית. ורק היודע שיכול

 לכוון שרי בזח ובזח [עי׳ טיח] :
 משנה ו אבל אסוד כל נופו לרחוץ בצונן או מקצת גופו בחטי! . ורק נשר\א אדם חלש

 _בטקיט צערא לא נזרו רבנן:
 משנה ז'אין טקבלץ חנחוטין על עבדים כנענים דלאליתי לאסוקי ליוחסין . ואפיה בעבר
. ומלת* ח י  חיח שרי דכבור התורה שאני. ועוד שאינו טצוי שיהיה עבר ת

 דל׳ש ל׳׳נ בה רבנן :
t משנה ח לדידן כל חתן חייב בקיש ותפלח טדבלא וה אק טחכוונין בל כך 

 הלכתא גבירתא
 ב משנה א כל טצוח דאוריית' אם לא התכוון שעושה אותה מפני שכך צוהו ה׳ לא יצא.
 י וכל שכן כשהיא מצוח שתלוי ב»>בור כגון קיש אפילו אם קראה ולא התכוון כך
 לאיצא: דיני הפסק בקיש וברכותיה יש ג' חלוקים. אי) בפסוק שמע ישראל ובשכמליו.
, אלהיכש למלת אמת . ובין גאולה לתפלת אסור להפסיק רק במקום סכנה. בי) בשאר  ובין ה
 אמצעית הפסוק שבקיש וברכותיה מותר להפסיק מפני חיראח . דהיינו לשאול בשלום אביו
 או רבו מובהק או חיח םופלנ בדורו. אבל בשאר אדם נכבד סותר רק להשיב כשדרש
 בשלוט . אבל אסור לשאול בשלומו. וכיש דמותד לחפםיק שט לענות אמן יחשיר עד יתברך
 או לענות ברוך ה' המבורך לע׳ו לאחר ברכו או לאחר ברכת חתורח . ולענות קדוש וברוך
 שבתוך הקדושה כעאומרה החזן ולענות אמן אחר חקדושח ולאחד שוטע חפלה ושבסוף הקדיש
 לעלם. ולושר ג׳ מלות טודיס אנהנו לך בששוטע שהקהל עונים טודיט. וכ׳כ ׳מותר לעלות
 לתורה ולברך לפנית ולאחריה [אבל לא יקרא עם החזן המקרא]. וכיב מברך m ביכת הבדק
ל הנך כח׳טכיס מפגי היראח שמפסיק עמהן אפיי באמצע כ  וורעט וח׳ה על כל מצוד, עוכרת .
 חפסוק וכיש בין פסוק לפסוק. נ׳) אבל בין פרשח לפרשח או בין ברכה לברכה מותר
 הפסיק לשאול נם בשלוש כל אדם נכבד . אב ל לאדם פשוטי מותר רק לחשיב לו שלוט ולא

:  לדרוש בשלומו

. בתחלה קורא שטע שיש בו יו*ד חשם בית . שעל ן  משנה ב סדר פרשיות שבק׳ש הם כ
 אמינה זו צריך ליהרג עליו. ואח׳כ והיה אם שטוע שטזחיר על שטירת כל המצות

 שנוהגת ביום ובלילה. ואת״כ בץרא פרשת ציצית שאינה נוהגת דק ביום :
 משנה ג לכתחלת צריך להשטיע לאעיו כל חגי פרשיות ונם צריך להפריד בין הדבקים



ב י ציונים ו ת יום ט רה ברכות מי שמתו פרלן נ הוספו ו ה מברטנ ד ב ו  ר ע
. P : 8מ>י0 ו ת מ  א מי ש
 מיי: סטוף . מיי' כיד
 מהלכומ אגילומ הליו ופיל מה>*
 קיש הל״נ סמנ משין ״יו נ'
 מוי מוי* אויח p׳p עי* סיא:
 נושאי המטה . מי״ פיל
 מהלכות >ן'ש הליל מור שויע
 6ו״יו p׳p ע׳׳ג ה״א ויולה
 ל*ה סימן מג״ח y*p א' ו

 ראשון לציון
 תייט סד״ה מקיש ומן
 התפלה ומן התפילין נושאי
 כו׳ ויש סיס נזכור שלפניו
 והן יוכן מסי סכמת שלמה.
ה אלו ואלו  ר״ל לקודם ד
 נדפס לשניט תוס׳ דיה ה״ג
 סנוור מקיש ומן מופלה ומן
 התפילין מכיל. ומל זה כתנ
 דנזיס הוא ט׳ דהא כתבו
 תוס׳ בדיה אלו ואלו כו׳
 דתפלה אתיא נמבל שכן ולא
 גרשינן ומן התפלה . או
 דמלת היג הוא מעות סוסר
ה המהרש״א מיש:  וכן מי

 חרושי מהרי״ח
 פרק ג [משנה אי] תוי״ט
 דיה מקיש וט!
 התפלה וטן התפילין נושאי
נ בםפר טרוייק כוי  וכו׳ ח׳
 ולפי שהתפילין טונחיפ

ר מקריאת שמע. כתבהרי׳ב משוס דמרידכירדא ל ט ק ג פ ר  פ
 למצוה ע׳ מ״ש משנה ד׳ פ״ב דסוכה: מק״ש ומן
 התפלה ומן התפילין. נושאי כו׳. ה״ג בספר מדוייק וה״ה דפעור מכל

 שאר המצות אלא לתנא אלו שהן חמורות שיש בהס קבלת עול מ״ש
 ותפילין כמי כלאמר בפ״ב בגמרא(יל:)
 הרוצה לקבל עול וכו׳ מניח תפילין וקורא
 ק״ש ומתפלל כו׳. הר׳׳י. ולפי שהתפילין
 מונחין עליו אפילו לאחר התפלה להט
 נקעינהו בסוף. א״נ משוס דק״ש ותפלה
 תדירי לשבת ולילה לאוזמןתפילין[״כדפי׳
 הר׳יב במ"ג]וכה״גריש פ״ד בשסהתוס׳
לא דלקמןבמ״ג]ותתוס/ / שבס/  [*ועי׳ מ״
 גרסי מן התפלה [*וכן בסדר משניות
 מירושלמי לא גרסק]רהא אתיא במכל
 שכן כמו שכתבו בד״ה אלו ואלו וכו׳ ויש

 עעות סופר בדבור שלפניו

י שמתו מוטל לפג״ו. אחד מן הקרובים שחייב להתאבל  פרק נ £
 עליהם מועל עליו לקברו: פטור מק״ש. משום דמריד
 כןררא דמצוה ־. וחלועיהן • שכן דרך שמתחלפין לפי שהכל רוצים
ת שלפני המטה. המזומנים לנשאה כשתגיע המסה  לזטת במצוה: א

. כלומר ה ט מ את שלאהר ה  אצלם: ו
ר ל לפניו א) פטו ט ו י שבןך[ן* מ  בין אותם שלפני המעה ובין אותם פרק ג א מ
ע מן מ  שלאחר המעה אס הממה צריכה להם מקריאת ש
ה ט מ ה ״ומן התפילין *< נושאי ה ל פ ת  פעורים ואותן שאין המעה צריפה ה
י ) שלפנ י ת ת וחלופיהן וחלופי חלופיהןג) א מ ת ה א ת , ו ל ם ל י כ ל ו ז ! ה י ג ז כ ה  ל

ת ה י) א ט מ ר ה ת א ל ה י0 ואת ש ט מ  ה
ה צורך בהן חייבין 0 . ט מ ת שאין ל א ה צורך בהן פטורין ו ^ מ ל  ש

 אלו ,
 היג • מקיש . גליו לימ& וגלי ps>B מם הוא מ״מ. אנל נזה >נין מלמ שיא שלעם ההוייש נדיפ ודינן ע5 מלה יי• מן ההפלה נדינ
 וסן ונל״ס לינ ומן התפלה ועיין הדיש • ומן התפילין נמשי״ג ומכל מצות האמורות בתורה• ואת שלאחר נלינ
ק . »מ«״ג שלפני המטה צורך בהם. שאין למטה צורך . נד׳נ שהמטה צריכה ל  ושלאחר • שלמטה צורך בהן

. ובמעב״נ שלאחר המטה צורך בהן • ן ה  בהן נל״נ שאין המטה צריכה ל
 וכן יובן
ת שאין למעה צורך בהן. פי׳ הר״ב כגון ההולכים ללוות א  מספר חכמת שלמה: [*ומן התפילין־ שם תפילין פירשתיו בליש פ״ד דמנחות: ו
. אין להקשות דאכתי גמ״ח הוא ובמשנה דלקמן כתבתי בשם הר״י דגמ׳׳ח יש לו דין העוסק במצוה שיש בה ערדא ט׳  את המת בלבד ו

* י 5 ה * מ ל ת ש כ א ל  מ
 פרק ג א מי שמתו. כ׳ חוס׳ ז״לרש״י נריח מי שמחו אחר חפצת השחר למי שמחו מושל לפניו אם רצה לקרות קורא וגם הרב רש״י Yt ס״ל הכי.

 וכיב״׳ בא״חשי׳ ע״א לכדאי הם לסמוך עליהם שלא למחות ביל הרוצה עליו אפי׳ כוי עכיל
 להחמיר ע״ע היכא שי״ל מי שישא משאו מיהת. ע״כ: ואית דגרסי ומן התפילין ולי נדאה דבשלטא ק״ש

 ומכל מצות האמורות בתורה. אכן בילושל׳ ובנוסחה כ״י אינו. ונם הרשב״א
 ז״ל לא גרס ליה: נושאי המטה כו׳. כ׳ הד יונה ז״ל ואע״פ שיש שהות
 לאחרונים לקרוא בעול שמשאין הכת השניה אפייה פסורין מפני שפעמים נמלק

 ותפילה תלוי במי שמתו
 מוטל לפניו דהא לאחר
 שקברו המת אם לא עברת
 זמנה תייב לקרות בברכות
 וגם להתפלל ולאהר שעבר
 זמנה בלא ברכות , אבל
 תפילין לא תלוי כל כך נטי
 שמתו מוטל לפניו דהא כל
 יומ א׳ פטור מתפילין .
כ אגב ׳  אבל עכ״פ שייך נ
 לומר במי שמתו מוטל
 דבהאי זמני פטור גיכ
 מתפילין. לכן נקט בסוף :

 תוספות רע״ק
 משנה א [אות כג] ומן
 התפילין) אגב אחרינא

 גקט דהא טן התפילין
 בלאיה פטור אף אתר
 הקבורה דאבל יוט ראשון
 אסור בתפילין, רשב׳א .
 ולפ״ז ניחא דנקט תפילין
 באחרונה עיי[ תוי״מ ,
 ונראה דהישביא לטעמי'
 אזיל רם׳יל בתשוב׳ דחהיט
 לאו זמן תפילי! הוא. אבל
 להסוברים דחהימ זמן
 תפילין (ונלעיד דרשיי
 סיל כן ממ׳ש בסוכה דף
 מיו ע״א דיה מצות הרבה
 ליטול לולב לישב בסוכה
 להנית תפילין) בשיהוטו
 ניחא דנקט תפילין
 דבחה״םדאבל ביום ראשון
 חייב בתפילין דלא שייך
 ביה מעולל בעפר קרנו
 וכשיש להדיא המלא סי'
 תקט׳ח םיק ה'(וק״ל מטיש
 הוא בעצמו םי׳תדציו פיק
 ט״ו דאבל ביום ראשון
 בפורים פטור מתפילין
 דאקרי פאר הא למה
 דקי׳׳ל דא־ן אבילות נוהנ
 בפורים ליש ביי מעולל
 בעפר קדט והוי בחה״מ)
 ם׳מ כיו שמתו מוטל

 לפניו פטור;

 שאותה כת שלישית בשניים יסעו ומחוך כך אין להם להתחיל ״ ע״כ: את
 שלמטה צורך בהן פטורים ואת שאין למטה צורך בהן הייבין. כ״ה
 הגירסא הנכונה והמררכי כ׳ ה״ג רש״י שלפני המסה צורך בהן פטור,׳ ושלאחר
 המסה אפי׳ צורך בהן חייבין לקחת וה״מ לכיון שנשאו אותו אין סרולין כ״כ
 במצוה ע״כ . וגס התזה׳ ז״ל לחו גרסת רש״י ז״ל. אך הר׳ יונה ז״צ כ׳ את
 שהמטה צורך בהם פסולים בירושל׳ מפ׳ שאין זה החילוק אלא כאותם שלפני
 המסה לבל אבל באותם שלאחר המסה מתוך כך הולכין אחר המסה מפני שלעולם
 אינן צריכין למסה ולשלם חייבי!. ע״כ. וע׳ בב״י או״ח ריש סי׳ ע״ב והילך כל

 לשונו

 אבל נראה לר״׳ שהוא אקר היה קורא לאיירי בס פיה מק״ש
 וכאן מתח ל נמי מפימור ק״ש. ובירושלמי גריס כן. ע״כ. ונלע״ד לאפשר
 דבאיזו מהלורא ראו הם ז״ל שכתב הגרסא כן. אבל לפי מה שפי׳ וז״ל מי
 שמתו וכו׳ פטור מק״ש לפי שהוא סרול במחשבת קבורתו והוי לומיא לחתן
 לפסור משום טרלא למצוה ע״כ משמע קצת לגריש ליה אחר היה קורא לסליק
ל ט  מניה לחתן דפטור משום סרלא וכאן נמי פטור מהאי סעמא גופיה: מ

 לפניו. והעלה הרא״ש ז״ל שכל המתאבלים עליו נקראין מוטל עליו לקוברו
 ואפילו אחותו נשואה שאינו יורשה ואפילו איט בעיר. ללא בעינן מוטל לפניו:
 פטור מק״ש. בירושל׳ מפ׳ טעמיה א״ר בון כתיב למען תזכור את יום צאתך
 מארץ מצרים כל ימי חייך ימים שאתה עוסק בחיים ולא ימים שאתה עוסק
 במתים. תוס׳ ז״ל: ומן התפלה ומן התפילין. לכל הפטור מק״ש פסור מן
 התפילין כמ״ש בר״מ פ״ל להל׳ תפילין הי״ג. וכ׳ הר׳ יוגה ז״ל ואפילו רצה
 להחמיר ע׳׳ע אסור וכן מוכח מן הנבלי ומן הירושצ׳. וללא כהרמב״ס ז״ל שסובר

ז ע ו  ב
 (&) כתב רבינו הגאון מהו׳ עקיבא שליסי׳א(באות כ״ג) וו״לכ׳הרשב״א׳
 לתפילין אגב נקסה כר: והאי אסתרא דלגינא קיש קיש קרא . לצריך
 צי וצמטצעתי עיון. למה לא הביא רביט הירושל׳ הכא שהקשה. אם ביום ב׳
 פטור מתפילין. צורכא מימר מוסל לפניו. עכ״ל הירושצ׳. הרי למירושלמי
 נמי מוכח דחוה״מ לאו זמן תפלין. ובעוונות׳ ננעלו שערי חכמה צפני. שצא
 זכיתי להבין הירושצ׳ והרשב״א. להרי מתני׳ צורכא וצורכא למנקט תפילין.
 לאף לגס את״כ פםור מתפילין ממקרא פאר(כסוכה לף כ״ה) אס״ה אצסריך
 תנא לאשמעינן למקולם פסור. אף שאינו חייב עליין באבילות. וקמ״ל נמי
 לבאינו מוסל לפניו. להייט בנאנס מלקברו . חייב בתפילין כבכוצהו (כי״ל
 שמ״א): השבני רבינו הנ״ל וז״ל ילילי עתר הו״ל למעכ״ת הרב נ״י לתמוה.
 להא תוס׳(מנחות דף ציץ ב׳) כתבו למהירושל׳ ראיה למניחין תפילין בחוה״מ
 א״כ הירושל׳ סותר א״ע לכאורה. אבל באמת י״צ להא תוס׳ (מ״ק לף י״ט
. ללמאן ליליף מימים ימימה אתמעט גם חוה״מ. אבל מאן  א׳) ל״ה ר״י כ׳
 דיליף מן והיה לאות. י״ל רק שבת ויו״ט אקד אות לאסור בעשיית מלאכה
 ולא חוה״מ. ובירושל׳ ברכות פ״ב ה״ג. הביא הפלוגתא לר״א לריש מימים
 ימימה. אית לבעי מימר כשמעיני׳ מהלא והיה לך לאות פרס לשבת ויו״ס.

ן תפארת ישראל י כ  י
 y!j א) לי׳ד. דאפילו אינו לפניו. ואפילו איבו מוטל עליו לקברו עכ״פ
 מלחייב להתאבל עליו. פטור: ב)(א) ה״ה דפטור מכל המצות.
 רקקמי׳ל אפילו הנהו ליש בהן עול מלטת שמיס אפ״ה פטור ובשבת
 חייב בכל. ונ״ל דבמדיכתיכו שדינא למלטתא לבלי לקבור חון ג׳ ימים
 מהמיתה חייב בכל מצות שכתורה בהימיס שבין מיתה ליום הקבורה.
/ אם רוצה ה כ  ובפרט כשיש א־זריסשמשתרלין בצרכיקבורה. שי״א מ
 להחמיר רשאי [כא״ח ע״א ועי׳ י״ר סמ״א ס״ד • ועי׳ מג״א קמ״א סק״ח]:
 ובנב״י י״ל רי״א ראיתי למחיר רק כשיסתמו ארונו עליו ביני ביני.
 וכשמתחילין להשליך עפר בקבר. ועדין לא עבר זמנו. יקרא ויתפלל.
 וברבח השחר לא יאמר שבשעת חיובו פטור היה ונס ברכח ק״ש לא
: נ) כך רגילין להתחלף. מלהכל  יאמר כשנקבר אחר שליש היום [א״ח ע״א]
: ה) המזומנים לנשאה ט׳ ) ר״ל בין אותן שלפני ו  רוצים לזכות במצוה: ד
 כשיגיע אצלן: ו)ב״לדר״ל אף לעבד חרתי הלוויה ומזומנים לנשאה :
 ז) ללוי׳ אינה ערלה ולא עסק כ״כ ללסער ע״י מק׳יש. שא״צ כוונה רק

 ששוק
 וא״כ ׳״צ ליחשל׳ במתני׳ למתו מוטל לפניו. אליבא לר״א מקשי [אשתמיט בניתא ממזייא לתעלא תגרא ורמא קלא . עני מרי קלישא . אתמהה הרי
 הירושצמי מקשי הכא אציבא לר׳«הזשע וצא אליבא לר״א. בלמשמע מצישנא אם ביום ב׳ פטור וכו׳ והרי צר״א ביום ב׳ חייב כדקאמר התם צהליא ומדהוה

 תוספות אנשי שם
 לעסוק בכל שעה שיוכל והמרדה עצמה הוי מ5וה ולכך פסור באמת מכל מצות האמורות
 בתורה. ואין חלוק בין זמנם לזהיז תהו לנועם הבי שכירושלמי מפני שאין לו מי שישא
 משאו. ועוד אמרו בירושלמי טעם אx מפני כנות של מת . ולמעס זה אפי׳ ביש לו
 מי ש1שא משאו אסור ואפ״ אינו מוטל עליו לקוברו כמו אחותו נשואה כיון שחייב
ת שאין למסה כו׳ רק שהולך. ריל א  להתאבל עליה סנוור למעס וס.(מ״ו): בתיי״ט דיר. ו
 ואפשר לקיים שתיהן דרך הילוכו ואעיג דכעי ממידה בפסוק ראשוי:ושום טונה בקליטל

 (עמוד כדי קריאת הפסוק. (לחיש):

׳ מוסל שליו לקוברו. ואפילו חינו לפניו ולכך תני  פרס ג א בי׳ב דיה מי שמתו ט
 סנוור דאי מקא לפניו אשור כו׳ משום לוע; לרש . והנן מ׳ שמתו ולא מי
 שמת לו מת דהוי משמע אפי׳ אינו מן הקרובים המחייכים אבילות . ומלת לסניו ר׳׳ל לפני
 עיני דמיונו. דהכי מוכח מן הגמ׳ דמייתי ראיה מקרא דויקס אברם מעל פני מתו וידבר
 וגף דבודא׳ יצא לי»ז ואסיה נאמר ואקברה את מתי מלפני (רמ״ז): דיה פטור כו׳
 מרדא רמצוה. ריל שנןרוד לעסוק בקבורתו והעוסק כמצוה פטור מן המצוה ולא דמי לחתן
 7p׳y מיה מתם איס שסק עדיין בהמצוואין נןרדסו לעמק בה עתס.משא״כ כאן שערוד^
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. דלאי ה ל פ ת  בלבד לכבודו חייבין: ואלו ואלו פטורים מן ה
 דאורייתא היא כמו קריאת שמע ואיכא דאמרי מפני שהיא צריכה
: ב להתחיל ולגמור. פרשה אחת של קריאת ה ד ת  כוונה י
 שמע: לשורה. שהיו עושים שורות שורות סביב האבל לנחמו
. שהיה ו א  בשובם מן הקבר: ואם ל
ה ח< * ב קברו הדרך קרוב מן הקבר עד המקום שבו ל פ ת  אלו ואלו פטורים מן ה
ל טושים השורה ואין פנאי להתחיל ולגמור י ה ת ה ם יבולץ ל ת חזרו א מ ת ה  א
) עד שלא יגיעו לשורה: הפגימים. א רה •)״תחילו י א יגיעו לשו ל  ולגמור ט) עד ש
ה הרואים0[פני]האבלים:והחיצונים. ר ו ש ם ב י ד מ ו ע ) ה ג , ן ל י ח ת א י ו ל א ל ם א  ו

S * » ף ו ? ? ס י ? ג * ן י ב י ת ( י ם ־ י נ ג ד  הפגימיםי0 פטורים ו
* נילישלמי * נשים יי י והזח וכן מ י ז  יו נ

 ומכל מצות האמורות בחורה כמו שכתוכ כגמ׳ במשנה
ו ל . אבל הרב בצלאל ז״ל מחקה: א ה דא ז״ל נראה דגריס ל  ורביע שלמה לו
 ואלו פטורים מן התפלה . אפ צו המצוין שאינם טועניה ולא עתילין לטעון גם
. ה ל פ  הס פסורין מן התפלה כך פי׳ הרמב״ם ז״ל במשנה וגם בפ״ו להצ׳ ת
 אע״פ ששאר מלוין לא נזכרו במשנה : וכ׳ הר׳ יונה שהטעם ה ותר נטן הוא
 מפני שבתפלה צריך להתפלל מעומד ואינם יטלין לשהות כ״כ אבל ק״ש שיכולין
 לאמרה בעול שמהלכין ולי 'לעמול בפסוק ראשון שלא יתעכבו בו אלא מעט
. פרש״י r׳V ללאו לאורייתא היא ורבות׳ ה ל פ ת ן מן ה י ר : פטו כ ״  חייבין ע

 שכתב הר״ב בר״פ דפטול. ליש לחלק בין תנחומין שיש לו עסק לנחם
:  משא״כ הלויה שאין לו עסק רק ש^לך וצא מיקרי ערדא]
. כתב הר״ב פרשה א׳ של קריאת שמע וכן פי׳ ל י ח ת ה  ב ל
ק ס פ  הרמב״ם. ובגמרא אפי׳ פרק אחד אפילו פסוק אחד ועעמא ד

 ראשון מיקרי פ׳ כמ״ש במ״ג פרק
א יתחילו. דתנחומי אבלים  דלעיל: ל
 מדאורייתא דבכלל גמילות חסד הוי
 וגי׳ח מן התורה כדאמרי׳[נ״ק ק. ב״מ ל:]
ץ ( ח  והודעת להם אש הדרך (שמות י
. הרבינו יונה ׳  ג׳יח והעוסק במצוה ט

 ועבדים
nm • ןאלן וביה נמשבינ וכיס נל״ג / ד ו ג ל  ח״ג . א

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 לשוט . פי׳ רש״י ז״ל זחלופיהן שכן לרך שמתחלסין לשאת לפי שהכל חפצים שניהם לל״ג במתני

. את שלפני הממה שיתעסקו בו כשתגיע המטה אצלם. ושלאחר המטה ו  לזכות ב
. נראה מלבריו כ ״  הואיל ואין צורך בהם חייבים שכבר יצאו י״ח מן המת ע
 שהוא סובר להא לקתני את שלמטה צורך בהן היינו שלפני המטה . והא לקתבי
 את שאין למשה צורך בהן היינו שלאחר המסה וה״ק משאי המטה וחלופ־הן וטי
 שלפני המסה ושלאחר הממה זהו משפטם לשלפני המסה כיון שיש למסה צורך
ם פטורים ושלאחר המסה כיון שאין למסה צורך בהן חייבין; וכסי' רש״י ה  נ
. ומלבדי רבינו כאן ובסי׳ ק״ו נראה שהוא מס׳ ׳ ל ש ח י  כתכ הר׳ יונה בשם ה

 נושאי המסה וחלופיהן נין אותם שהם לפני המטה בין אותם שהם לאחריה אם פי׳ לסי שיש להן עול שהות. ול״נ שאין זה לשון פסזרין,ע״כ וכ׳ הרא״ש ז״ל ואין
 יש למסה צורך בהן אלו ואלו פטור-־ם . ואם אץ למטה צורך בהם אלו ואלו להקשות על דברי (ר״ל על לברי עצמו שפסק שם שמי שהיה אונן במוצ״ש ולא

״ ׳" י י  הבדיל שחייב להבדיל למחר אחר הקבורה) מפירוש רש״י ז״ל למשמע חייבין. ומדברי הרמב״ס ז״ל בפ״ל מה׳ ק״ש נראה שהוא מסי לה״ק נושא י י י י
א ולאי ליתא דמי לא ה  כיון שפטורין ההיא שעתא פסורין עולמית• ל
ח את המת ויש שהות ביום שיוכלו להתפלל ב  מולה רש״י ז״ל לאם ק
ע  שמתפללץ. וע״כ לא פל־ני רבותיו והוא אלא שלפירוש רבותיו אם מ
 זמן התפלה ויכול לעסוק ועליין יש להן שהות להתפלל יעסקו בו
 ואם לאו לא יבטלו התפלה ולפי׳ רש״י ז״ל אם יעבור זמן התפלה יתעסקו בו
ת ל ר . אכן הרמב״ם ז״ל פי׳ והכל פטורין מן התפלה והטעם מפני ט כ ״  ע
. כתב ב״י שם ללישנא ריתחילו משמע יתחילו ויגמרו ו ל י ח ת : ב י י ״  הצב ע
ם י ד מ ו ע ה וכמ״ש מהר״י אבוהב ז״ל למשמע כן מפי׳ רש* ז״ל: ה ל  מ
. סי׳ רש״י ז״ל בשורה שהיו מנחמים את האבל בהיקף שורה ׳ ו ה כ ר ו ש  ב

 המטה וחלוסיהן וכו׳ בין אותם שהם לפני המטה בין אותם שלאחריה מאחר
. ומאי דקתני ס־סא ואת שאין למסה צורך בהן ן י ר  שלמטה צורך בהן פטו
ק ע צ ם. ו יבי  חייגין. ה״ק ושאר המלוים את המת שאין למטה צורך בהם חי
״ס ז״ל עכ״ל ז״ל: עול כ׳ ברכינו יונה ז״ל לבירושל׳  הלכה נקיטינן כלברי הרמנ
 מקשה כיון לתניא אין מוציאי; את המת סמוך לק״ש אלא יקלימו לו שעה
 שיעור שיוכלו להוציאו ולקוברו אמאי הוצרך לשנות במשנה נושאי הממה וחלופיהן
 את שהמטה צורך בהן ססורין ואת שאין למסה צורך בהן חייבין. שהרי לא

. ומתרץ תסתר כגון להוו סבירין לאית בים ך ר ל  יצטרכו לעולם לקרות ק״ש ב
 עונה וטעו ללא היה בה עונה שיעור שיוכלו להוציאו ולקבלו רץלס שיגיע זמן

ה ר ו ז . ובגמ׳ ת״ר שורה הרואה את הפנים מ כ ״ ו סביבותיו בשובם מן הקכר ע ל . ויש מתרצים למתני׳ מיידי בליעבל שהוציאוהו סמיך לק״ש: א כ ״  ק״ש. ע
. כ׳ תוספות ז״ל אבל בק״ש ותפילין שהן מלאורייתא ושאינה רואה אח הפנים חייבת ר׳ יהולה אומר הבאים מחמת האבל פטורים ה ל פ ת ן מן ה י ר ו פטו אל  ו
 ומחמת כבול חייבין וסי׳ ה״ר יונה ז״ל לא־ת למפרשי לר״י לחומרא לארישא
 קאי וה״ק כי אמרינן לשורה הרואה את הפנים פטורה ה״מ באותן שבאים
 מחמת האבל אבל הבאים מחמת כבור אפי׳רואה את הפנים חייבת וא*ת למפרשי
 לאשיפא קאי לאפילו בשורה שאינה רואה את הפנים >cf באים מחמת האבל
מי משפחתו בלבל נקראין . ומחמת האבל אית לאמרי לקרוביו ו ן י ר ו ט  פ
ת לאמרי לאפילו שאר בל׳א שבאם לנחמו נקראים מחמת א . ו ל ב א  מחמת ה
ת ת מ , ובירושלמי א״ר חנינא נראשזגה היו משפחות ש כ ״  האבל וכ-טזרין ע
ר ה1ש בה ל  לנחם ואילים שבדין משרבה תחרות בצפורי שהיו מקפידין על ס
 התקין ר״י בן דלפתא ש־הו משפחות עוברות ואבלים שמרין ומתני' לקתני
. וההיא לה: נ; ג ה נ מ  גבי מנחמין עומלין משנה ראשונה קולם שנשתנה ה
 פ״ב ־סנהדרין לרך כל העם שברין זה אחר זה משנה אחרונה אתר שנשתנה

 המנהג

 חייבין ורישא לקאמר מי שמתו מוסל לפניו לפטור מן התפילין וכוי וכ״ש
 לפטור מן התפלה אלא לא בעי למתני ברישא אלא החילוק שבין נושאי המסה
 למתו מוסל לפניו ע״כ . משמע שלא היו גורסים הם ז״ל במשנה ומן התפלה
 וכן מצאתי שמחק ג״כ הרב בצלאל אשכנזי ז״ל מלת ומן התפלה מלבריהם ו״ל
. אבל הר׳ יונה ז״צ כ׳ מי שמתו מוטל לפניו פטור מק״ש ה ז  בדבור שקולם ל
 ומן התפלה ומן התפילין נושאי המסה- כו׳ כ״ה הגירסא בכל הספרים המרדיקים
 ונראה צפ׳ שאע״פ שלא שנה במשנה אלא אלו השצשה בלבל ה״ה לפטור מכל
 שאר המצות אלא לתנא [אלו] שהן חמורות וכ״ש בכצ שאר המצות שאינם חמורות
א  כ״כ ולפיכך אמר תפלה ותפילין עם ק״ש מפני שקבלת עול מ״ש שלימה ה
ט הני ק  עם התפילין וגם צר ך להתפלל עמהם עכ״ל ז״ל. ורשב״א ז״ל כ׳ מ
. משמע מדברי כ ״  לרבותא לומר דאע״ג דמצי למעבלינהו ולמיקם קמיה פטור ע

ז ע ו  ישראל ב
ו ד ב  מצי ירושלמי לאקשויי לר״א לשסתי׳. ש״מ ללא היו רגילין להשיב על ל
) לאחר פסירתי של ר״א נכנסו וכו׳ ונ״ל טעמא משוס  בחייו(כגיסין לף פ״ג א׳
ס ב׳) משא״כ לאחר דה דף ז׳ ב׳) ומפני המחלוקת (כב״מ ל כנ א(  לשמותי הו
. ואף לע׳יכ לברי ה־רושל׳ כאן ( י  סטירחו הותר הגלר (כסנהלרין לף ס״ח א
 מהופכין מש״ס בבלי (מ״ק לף כ״א אי) לאפכ״ לר״א ללר׳ יהושע עכ״פ זה
ט י נ . לכן לברי ר ם . וכמ״ש המפרש ש י ש ק ק ללר׳ יהוןע מ  ברור להירושלמי ר
. ונם התום׳ מ״ק שהביא רנינו לא זכיתי להבין. שכתב למאן ץ ה י מ  כאן ת
. לא״כ מה מקשי ירושלמי ת ו ד א ק ק שבת«ו״ס א  ליליף והיה לאות. י״ל ר
 פ״ב ה״נ הנ״ל. ל״ל לדשא מוהיה לאות מלכבר כתב מימים ימימה. ותי׳
ד לתוס׳ הנ״ל צריכא ה . ו א ת כ מ ס  למללא ברירא לרשא אצטריך תרוייהו א
 וצריכא שלא למעט חוה״מ. וצ״ע] וכתב עול הגאון הנ״ל ומ״ש מעכ״ת נ״י
ד צדך לאשמעי׳ אפילו קולס קבורה ללא חל עליו אבילות  לתמוה אירושל׳. ה
. לעי״ז ש א . לאונן חייב נכל אבילות חוץ מנע־לת סנדל ועטיפה ר  סי׳ שמ״א)
, צ נ נ לבכצ צ״ת של א ז . וכתפארת למשה מ ל ל נ ס ת מ ק לאף שכניסר לכתפי׳ וליכא אניטת א0*ה אסור ככל אבילות ח ת נפסלים. י זשכ״כ הר״ר פ  עסקי מ

ן תפארת י כ  י
. ׳ ו א ״ם לס״ל ר לרמי . ו ׳ ו א ) ללאו ל : ה ך ל ה ק ראשון ובקל יקראנה מ ו ס  פ
הט ק פכ;.יק ראשון וב״ל למה״נן לא נ ) אפילו ר : ט י ע רבא י תי ונה י פ כו ״ כ  ע
. אלא כעי לאשננעיק זהאי לגמור לאו אכולה ר ו מ ג ס יכוצין ל  בקיצור א
ם יכולין לגמור התחלת הק״ש דהיינו . וה׳׳ק א  ק״פ קאי אלא אהמחצה קאי
: יא) ורשאים ך מ ח נ ם י ו ק מ בר ביניהם ואייל ה : 0 שהאבל עו י ק א י ס  פ
י מ ו ח נ ת ד ( ב ס וכו׳ [עמי;׳א]: י ו ק מ ל לומר ה י הכבו ק אחר כך מפנ  להפסי
ל ח פ ג ״ כ ע . נ״ל ר ן נ ב ר . ואפילו ללמב״ס רם״ל ד ׳ ו א  אבלים הו״ל ג״ח ר
ת שלוחה ל״ת בשב ואל תעשה [כברכות ד״כ]. מיהו באין שהות ו י ר י  כבוד ה
: יד) שאינם ו מ : יג) שסמוכים לאבל וצריכים לדבר ע ב י י . ח כ ״ ח ח א  לקדו
: ו ב י ב ם ס י ע . שיראה רבו ל ב א ק לכבול ה ו ר ס כ א ח ה . ו ו מ ם ע י ר ב ד  מ

 ר״ל
. ורציתי להוזיח כרמב״ן (בטויי ו  אפ״ה פטור מתפילין. גם אני עמלתי בקו׳ ז

 ציונים
. מיי׳ כפיו מהלי ו ל א  A ו
 «6לה. »מ־»*פ 6ו'נז ס־מן
ו • ר ב א׳ ־• ב פ

י  י ע  >ו״י מ
 שם . מיי׳ פיל מ:>׳ c'p הליו
 קמג ע' י/ו מול שויע שם סימ!
: , ל מ ס נ ס׳״ל. ונייושלמ׳ ל  עי
לם. מי״ שם  העומדים מו
 כמג שם הול שויע שם שיה :

 תוספות חדשים
 [חריב] דיר- הפניםיס
. ל  הרואים האבלים טיעכי
 אייה בימרא איתא שורה
 הרואה פנימה. וכן הוא
 בהרא׳׳ש ואפשר לכוונת הר׳יכ
 ד;ס כורה החיצונה יכולה
 לראות את האכל דרך האויר
 שבין שתי כתיפות של
 העומדים בשורה הפנימית
 וכן כתב הכיח בביאור דברי

 רשיי עיש :

 תוספות אנשיי שם
ה ב תייט דיה לא נ ש  ט

 יתחילו. דתנחומי אבלים
 מדאורייתא . ואם חאמר
 מימ יתחילו ויפטרו ממצות
 עורה משוס עוסק כמצות
 קיש. ״ל דמשעת קבורה
 הוי אתחלתא למצות פורה
 דממין קבורה היא לכבוד
 פושין למתים ולחיים ואיכ
 אשתכח למצות שורה קודמת
 (שמה מקובצת). roll משמע
 דמיירי אפי׳ כשאין שהות
 ביום לקרות אפל הלמב״ם
 כתב לא יתחילו אלא ינחמו
 האבלים ואחר שיפנןדו מהם
 יתחילו. וכתב הב׳יי נראה
 מדבריו מיש שהות ביזם
 לקרות אוזר ש׳>0מו האבלים
 מםקיק . הא לאיה ככל
 גוונא יתחילו. חיה לכאורה
 טעמיה דאזיל לשעתו דש'ל
 דתנחומי אכלים מדרבנן ולכן
 באין שהות נדמית מפני קיש.
 אבל המ״א בםיק ד׳ כתב
 לטעמא מדמית מפנ י קיש
 מפני שעדיין לא התחיל
 במצות תנחומין. וזה בהיפך
 הברת הש״מ מיל ועי׳ ס״מ
 שה וצ״ע. וציל לשטת הד׳׳מ
 דמתני' מידי ביש כהות הא
 מיהולין להתחיל ולגמור
 יתחילו הוא משום שיותר
 טוב להתחיל עתה אף
 שיצטרך להספיק כדי שיקרא
 כהנה׳מ וכותיקין ונמ׳׳ה
 ללק«ן:כששנד׳ הפנימי 0.
 לכאורה הוה עדיף טפי
 למיתני הפנימית . אמנה
 כש״ס לדר שורה הרואה
 הנימה פטורה והדפי;
 הרואה פנימה את חלל
 ההקף אחורי השורה
 הפנימית והאיל יושג שם
 ע־׳כ. נראה זדיל דשתי
 :ורות פטורות הפנימית
 ואותה שחוצה לה ש:ס היא
 רואה פני האבל קצת וכל
 השאר שבהון חייבים. והשתא
 >V ללזה רמז תנא דמתני׳
 דקתני הסנימים ומיעוט
 רבים שטס אלו הה פטורי!
 וכל שאר מזצמים חייבין.
r1״ סי׳ כוונת רשיי דכסני׳jx 
 יושבת כורה א׳ והאבל
 ביניהם והשאר השורות
 מקיפים בהיקף בעיגול כביב
 י אותה השורה. ושייה הרואה
 גנימה ליל הרזאה שורה

 הפני מי מ



ב יא ציוניפ ת יום טו ספו ה ברכות מי שמתן פרק ג תו ר ו נ מ ר נ  ר עובדיה מ
 י ג נימים . צ•: מקיש ״
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JJVP ״ , ־ ר״ב דשבת לאו זמן תפילין :נימיי ץ ש ה ״ מ . ן י ל י פ ת  הואיל ואית בה מלכות שמים קמ״ל *ותפילין מצות עשה שהזמן חפשה לא נתן לה: ה

. Vtpi מהצי סמלה הצ״נ f<'» ך בס״ד ועוד עיין י ר א ק כתרא דעירובין ושם א ר א הואיל ואתקיש לא פשק כן בריש פ ד ה  גרמא הם דלילה ״ושבת לאו זמן תפילין כינהו ו

״ ' • ' D iVD7M ג ג ב ה ת כ ה ש מ ה ־ ו צ י ב ף פרק קמא ד ס צ: ב ׳ ׳ מ  תפילין למזוזה נשים נחייבו ק

י ״ ו ת דאיתקש תפילין למזוזה פירש מ א י ר ק ק מ ר ו ט ם פ י נ ט ק ם טי) ו י ד ב ע ם ו י ש . אפיי קטן שהגיע לחינוך לא !J נ ם י נ ט  ק

ב ״ ^ ז ד ^ ^ ס ־ ם ת ב ת כ ם י ז י ר ש ק ) ו י ס י כ ל ) ב י ת כ ה י0 ל ל פ ת ן ב י ב י י ח < ו » ן י ל י פ ת ן ה מ ע ו מ  הנוילו על אביו לחנכו בק״ש לפי שאיט ש

ן ^ ר ו י ^ ו ם י ש ן ד׳ה נ . ומעמאדתפילי ן ל ע מ ש ה ומ״ש קא מ ז ו ז מ ב  מצוי תמיר אצלו בעונת ק״ש וצא ו

* n ,טיע) אינו מרוקדל . ם ת ר ש ק ב(שם) ושננתס וגו׳ ו י ת כ : אתקשו בפרשת ראשונה לת״ת ד ן ה ן איט יודע לשמור תפיליו שלא יפיח ב מ ק ם ת ס  בתפילין משום ד

ת ^ י ן ^ ״ י ו ה . ואילו למזוזה מ ׳ . דתפלה רחמי היא ומדרבנן היא ותקטה א!* לנשים וכן בשניה(שם •א) והיו למומפות וגו׳. ולמדתם וגו ה ל פ ת  וחייבין ב
 (לחנן כפסיק דהוקשח כחית לתפילין
ת וא״כ ליש טעם וה לפטיו כ א ל  מ
 nw/kt/ *wn/u י , מתפיליו •»*א דבתפ*י*ין
; ת , ת א ל ״ . ״ ה . פי' ר״ת למתני׳ איירי שנאי וחנה היא מלברת על לבה. אשר היא מצודים וחרמים לבה.t׳cp אישה פשוףןףן מ ׳ ם ט י נ ט ק ם ו י ר ב ע ם ו י ש ע ע״כ וע״ש: ג נ נ מ  ה
. וכן העבד ובתי הכי י־ישי׳ בהית ר ט ם ועכלים וילך אחריה ללבר על לבה. וכן הקטן אולת קשורה גלב נ י ס  בין רישא נין סיסא בקטן שלא הניע לתנוך ותייבין לסיפא קאי א
. ובירושלמי נשים מניין ולמלתם אותם את בניכם וצא מת^לין לםיטר׳ מש׳ע ל ב ל ך. וא״ת א״כ אמאי לבו אל אלוניו ב ו  לחול אבל קטנים פטורים מכל וכל כיון ללא הניע לתנ

׳ ^ ם ם ת ב ט ו ^ י ! ו ל ת שאי1 *י א י א ח ' א י ה 5 * ^ ' ג ה א ר ש ע י מ * ש נ 1 ש ״ נ מ ס י ד ב ח בכותיכםי ע ט ש א ל נ ת י ה י ו י כ ^ י , 1 שוי1 ־ י י א ס P ל י מ ע ם ו י ש ד נ ה pP'° נ א 5 כ  ח

. קטבים מניין למען תהיה תורי* כירושלמי כא־י^איחא ר ח  יחל נשים ועבליס וקטנים שלא הגיעו לחנוך כמו נשים ועבלים וקטנים פטורין אלא הקב״ה יצא העבל שיש לו אלון א
׳ ר״ע ז״ל למהו דתימא הואיל טעמא דענרים' פסידים י פ : ב כ ״  מן הסוכה ע״כ , ובריש פ' המוצא תפילין מוכח למתני' ללא כר״מ ור״י ה׳ בפיך בשעה שהוא תדיר בה ע
, אלה ני ׳ בילמלט ואיתקש לת״ת כו׳ אמר המלקט כתב ה״ר אפרים אשכנזי ו״ל וצ״ע למה לא םק־ש שנאמד ה ס ר ג  לחחוייהו אית להו נשים חייבות בתפילין וכמ״ש שם תוס׳ ז״ל. ו
כ י ה׳ אחד מי עאין לו ״ א ע ר מ ן ז ר ש ל ק« ה א צ 1 א ה ר כ ה  למה נשתתפו הנשים עם הקטנים ועם העגלים לענין המצות (הכא מיידי אמר הואיל זאיתקש לתפילין כללעיל ף׳יצ ל

/ אייי״או^* ש י P 1 עבי ש ו ל י פ ת ש ל י 1 י א P ת ה ל ל " י ז מ א 1 ה י א מ ; ע ד א י צ ח ד נ ו  בעבל כנעני שמל וטבל לשם עבלות שליט כדין אשה שהוא חייב בכל מל״ת וכטלו במקוכט מ
. תקיש לת״ת הוי לקולא. אלא נראה ללהכי נקס ה1״א לאקושי לת״ת ולא נקט לפיו נם חציו עבד וחגי! ם י ר ח . ויש עול שני מיני עבלים כנענים א ן ה  וגם במ״ע שהגשים חייבות ב
 עי' במניל משנה ס״פ עשרים לה׳ שבת אכן עבד עברי חייב בכל המצות הו״א לאקושי לתפילין ליותר סמוך הוי קרא לולמלתם אותם את בניכם למיטה כיח פטור. ועיי! בתייט
ה דלישיי ע נ ריש מ ״ ה ל א ב ע א ו מ ס ש ה א , ה > ן פ , ב פ ל ס ו ח ר ן ד , ל , פ ח א ד ר ר ם מ כ י ה ו ן מ נ י פ ע מ  נשאר ישראל אחר לבל שמותר בשפחה כנענית) לפי שאין להם אלא לב אחד מ
 ו ו 1 ו . ו ,^y לםשנין אחדונח חצי* עבד
— וחצץ בן חורין חייב . . . . 
 . בראיה דכיוו מופץ רבו
ז לשחררו א־! לי אלא.אמו ע ו  יכין תפארת ישראל ב
/ דחייב  1 אחד מקרי איכ ה

. אבל במ״ע של אכל כהליצת סנלל ופלומה פטור להא סטור מכל בקיש ימ״מ נים בסיים ן נ : חייב או ה ־ א ע שהזמן גרמא כ ז , ם שמלו וטבלו ופטור ככל מ י ענ ם כנ  טו) ר״ל עברי
ץ רבו לשהודו: פ ך הא־! ט ל א י ל ר 0 ו ס 1 א ה א ל ל , ו ע ״ . ומ״ש לחליצת סנל3 מ ל ״ כ ף מצות שבתורה. ע ש א ״ . ק ו ה ת . קמ׳׳ל מ רו . נשים פטו א מ ר  טו) אף רבכל עשה שהזמן ג
ה ־ £*ה ל» ניתן לה י ל ו 3 ת א " ח ל ל P ־ י . נ״ל ראיה מריץ ריש כתובות גבי מי* אטי ש על . במנ ה ם ב י ב ״ ח ה ר ז ו ( מ ש ל ס ת א ף ד ת שמים. ותפילין א ט ל  דהיא קבלת עול מ

W מיג־םע דניה! מעם ן ״ * ה הוי שב וא״ת שאינו מקיים מצות אבילות [וצא הבנתי מאי ראיה מי״י * ״ פ ] א ר ף ך ו י [ ל י י מ ר א ש ך ב ט 1 ר ע ל י ג ה ף ל ל א ״ מ ן ק ט ק ב י י ן ל ף כ ה & ״ ש  א

ד הל״ן אלה להמחבר תפארת למשה דהרי צר״ן כל אבילות הוא לתא דעביים פמייים ב ל ״ הנ״ל מ ״ , _ r J ד 1 1 י ״ ו ; מ ר ו י ' ר י ייר״־—. U t,JL ג ו ו י 0 

* P ה ש ל מי אומר לנו. ע עו ו ב״י ע ^ני*י'ל״» ולהרב תפארת למשה יש בהן ג״כ שהן ל״ת: א ׳ 1 ^ 1 ? 1 % * 1 £ 52il^l דלריו״ 
״ ״ מאשח. אבל יקש״ דמאי א ר ה מ י א א ל י י ן מ ן ג א א j ל ל י א נ קר ד א עי ץ ד . מ ה נ ו ש א כ פ פרשה ר . מיהו אפ ה כולם יאמרו ע ת ף ר ב  ב

^ S I I T S U . ם י מ כ ח ו ל ו ל ו ה א ל ו ה ט מ ב בכפיית ה י י ח מ ; גבי ל ״ ע י ל ף ל ת י נ ע ״
 [ J S J 1 ^ 

. ותירצו לההוא לענין מצות ממילא כמי כל ועע£ ב ״ ת ג ל • מברייתא לכל מצות הנוהגת באבל נוהגות ב ם אפילו למ״ד לאו . והו׳יל עשה שחין מ נ מ . א ם י ב י י  מ. רחמי נינהו ח
] אגל מצר עבמת לפטור א ו . אלמא להדיא לנעילת הסנלל מצות ל״ת ה ל ד נ ס ' ל״ת ובכללן נעילת ה אי ם. למי וצאי ה י נ ט בליעבל בבקשה א׳ ק . ו ו ה י ל ג ום ס א בי ״ פ ס ב ״ ב  ע
ב ״ . מ ־ ג ע ם ש א י עבי ל ן ס ה ד ל מ ד ; ה י 3 י ן ש כ ו א ס ד ע ט ם ה א  סני וכתב עול הגאון הנ״ל וז״ל מ״מ 5ל״ע ל
י על עכדיס^וי^י׳ ' מצוח נ י נ מדד ״ ד ע ל ו ס המת ולא ניתן לקבורה ליתסר בסנדל מלחייב כמצות. וכ״כ ק׳ נמי צרמב״ן דהרי בכה״ג אין עסקי מת נפסלים [ פ ת  ממצות. א״כ מ
ח ל מנלחץ. א״כ נתפש המת מלתא ללא שכיחאול״גבה לחייב פנו״ש דלה ' ן וקרא׳ אסמכתא בעלמא. ואפילו ביום א' אץ אבילות לאורי״ כמ״ש הרא״ש ריש אלו נ  אבילות מלרנ
 רבנן מאשת וממילא לא ילפי׳
ם חיוג w מאשת. ואילם י ש ש ג  חדושי מד״רי״ח תוםפות א
^ מדנרי הרמכ״ס פרק י״ב ו ע : ^ ^ נ מ _ ^ ן £ 0ןרה ע{מfij!c3j מ : ש ה ״ כ ה ן נ ן ן מ ג א ה ת ש י מ , ג ס ה ^ ה א ף ״ נ ג ! ע ש ל ן ״ ב , ע ו ן ם ! ת ד כ ר ג ב ה ל ן 1 ״ ט ב ן ן ו ב י י ן ך ן ן - ח ל נ | ־ י ג  ן
י ם..״־י* ע ז לא משמע ע כ א מ י נ ס _ ן י ד ב ״ ע פ א א ב ץ ( י ל ל י ם ל ל ן ע א ^ ל ל י י ר ר < פ ם ד י . . , נ ע ב א מ / ל ף ט ם א ה £ , ת ש . . ^ ב י ש א א ה ך ח ן ט ב ב ״ , א ע ת ס ב י י ה ״ ! , י & ח א ר ר ן ך י  ש

ם ח-בים י י ב ץ י ^ ו ׳ 1 1 ^  פמורץ ממזוזה וסזתה קודם לבינת המזון דבהםיו ניב אם אוכל פי־ות ושארי אלו זחיונם תלוי ברע־, אחרים דהיינו געליס להוציאם לחירות אלא אפיי קטנים דממילא ^
r ו,פי דברינו הא ־ 1 E ^ ; ̂  דבריםפמו־ מבהמ׳ז ומש״ח נוחלו לםינקט מזווה רודאי חייג טןרמיהת טיצאיכ אתו לידי היזכא . וככל דוכתא תמהו כמו הנא ועמ״ש סיג דהוכה מ״י. (5׳••׳״
א א מצעו חיוב מצות מ ל ע ^ ב ר ב א ^ ם כ ן י מ ש ל מ ד ש p ל ן ̂ ^ ש ̂ ?c1ך  ( ע כ ^ ^ ״ ״ ק . ומה״טנקט תפילה קודם גחמ״ו או מטעם הניל או מטעם שתפילת ^  בהט׳ז ספק
י ע צ מ ד / ; מ ק ג ם י ל 1 ' פעמים ביום םשא׳׳כ בהםיז דרך העולם שני פעמים ביום בערב ובבקר: ואית בה מיש אלא א^י׳ תפילין לסדיא דליחייכו מהקישא קמיל. (שיל): בריב דיה £  חדיר ת

ם כוי שהיא מיע פהז׳׳ג. ואנניג דמס' ברכות היא משי ראשונה בשיש והך לכל י ש  נ
ו ויש הלבות ־ י ת בחמש ל ן ר ו מ ם פ י ד ע ה ן י ש ^ ^ ^ ^מ,.3קל נ י ה ק י מ ^ j , w מ ! . י ט ך ע 1 ״ ב ה ה ל 5 ם י א ה י ל ן ה ב ר ן ת { ה ו 5JJ לכ ה ן ה - ע  מ״ע שהז׳ג נשים סנןורות היא במשי קדושין. ק
ם עבד ס (־יעיין תום ביק ת ? ר ג ל ת כה מלכות במים . הקשה הרמ׳ז ואימא הינ דליחייכו מס׳יגן. ונלעיד ו־למרוה בהיקש ^ ן י א  מכל מ״מ שהזינ ולמם סרס אלו . (צליח) : בא׳ד ו
* י * ע א י י  וכו, בשכבך ובקומך. מה תיש לבנץ ולא לבנותיו ה״נ קיש ולא תש השים לפרש וסמך wad במזוזה מיד הואיל ואיתקש לת׳ת וםתפהוא דלא קיימא משום דכחיב בתריה למען י פ

} ו בו , ״ ענד ו ן ת כ כ ש ה ן ^ ל ד ד י א p : ב ׳ C  ירט אבל בקיש ללא שייך לומר כן הדבר פשוע מעצמו מעביד היקש מתית דהך נמי סמיך לת׳׳ת כמו מזוזה ועדיף עפי דהוי במד קרא. (
 והקשה הרשכיא דלמא הא גופה קמיל דלא כמא; לםבד ללילה ושבת זמן תפילין . וניל להבי קשיא ליה לאי הא גופה קמיל לתפילין אימ ;01; כשבתות אין ענין להשמיענו
 זה בפעור נשים והייל לסתום לין זה לעצמו. (צליח) : איה עי׳ נתוריש מה שהעיר על דכרי מ־״ג אלו. ולא זכיתי להבין לבריו רבפירוש איתא בקמכק דאסילו מאן דסיל
 דתפילין הוה מיע שלא הז״ג מודה משים פשויות מכל מימ שהדג . מדהו״ל מצה שממה והקהל ג' כתובים הבאיש כאחד וא״כ למסקנא זו שפיר פרין פשיטא דלמאן דם״ל
. ולפי המסקנא הזאת אפי׳ י ן כוי ועעמא לתפילין כו י ל י פ ת ם ט׳ לה לה . עי׳ שעהימ ה׳ מילה : דיה ה י ד ב ע  דכד מיע שהזיג נילף גס תפילין מהתם וצ״ע : תי״ט דיה ו
 למאן לסיל דשכת ויויע ולילה זמן תפילין והוי מיע שלא הזיכ מ״מ פטורות נשים מתפילין מהק־שא דתיח. ובאמת !. ה ס;י לשנויי דלא בא לסתום כלל בדיני תפילין אס הם
 טהגים בכ״ז אכל שנה כאן דנשיס פטירי לב״ע מהקישא דתית אלא דעזיפא :ישני לאפי׳ למאן לשבר שתפילין אינו מהג בכיז אעפ״כ הודיענו תדוש שנשים פטורות למיל ׳נילף
ם כוי שהגיע לחנוך . משקי התום׳ םפיב דכוכה ד׳׳ה באן כקטן כו׳ דהגיע למוך לאמרי' בכל דוכתא אין כולן שוין אלא נ׳א לפי ענינו. י נ ט  ממזוזה. (צליח): בייב דיה ק
; ד) בי  דהתס גבי סוכה כל שא״צ לאמו וגבי מגינה שיכול לעלות וגבי לולב ביודע לנענע וגבי ציצית ביודע להתעטף וגבי תורה כיודע לדבר ע׳׳ב. וא׳כ הינ כיודע לדבר . (
. הקדימה משום לשייכא לגבי קיש ושנאה כנגד ק״ש דברישא ואח״כ מזוזה כנגד תפילין דשייכי אהדדי כדלעיל בהקישא וקשרתם וכתבתם. וממין שאין דבר ה ל פ ת  במשנה ב
 כנגדה ברישא שנאה באתיונה. (ש״ל): בריב דיה והייבין בתפלה לשפלה רחמי. בגמ׳ איתא סד״א כיון דכתיב ערב ובקר וצהרים כמ״ע שהזיג דמיא קמיל רמזמי היא. והל*
 כתב יכיון דאמדיק הלואי יתפצל אדם כל העש כולו כלא הז׳׳ג דמיא. ולרש״ דל׳ג ליה לא ידעתי אמאי שני לה תנא דמה׳ תיתי לפטור את הנשים. (רמיז). ונראם לסרן

. (שיל): ו ה  מנש ישיי לסליא כיון לתפלות כנגל תמילין תקטם דמו מברי לוקא קמ״ל דשאני תפלות דרממי מ



ה ר ו נ ט ר ב ה מ ח ב ו ׳ ע ס ג ר ר ו פ ת מ י ש ת מ ו כ ר ב ב ו ם ט ו ת י ו פ ס ו 2 ת ם 2 י נ ו י  צ

T משיק ביניהם בשניה ביול!. גמ' פרק קמא דקרושין(לף צי:): ולחנך בה הקטנים: ובמזוזה. ״דמהו דתימא הואיל ואתקש לתלמוד ^ X ^ ' X ^ l 
. פי׳ הר״ב דמ׳יד הואיל ואתקש לת״ת. פירש רש״י דכתיב תורה כי היכי משים פכףרות מת״ת דכתיב (דברים יא) ולמרפס ה ז ו ז מ ב . ־ * «ל?» ו ז  יבבהמי
? ולמדתם ונו׳ וכתבתם. ומ״שהר״כקמ״ל לכתיב למען ירבו ימיכם אותם את בניכם ולא בטתיכם הכי נמינפמרו ממזוזה אעייפ A w 1 ^ « ״ * i V " 5 5 
י לא בעי חיי. רש״י וגמרא דקהשץ. ומיהו הך סברא שהיא מצות עשה שלא הזמן נרמא קא משמע לן: ובברכת המזון.  גברי בעי חיי מ
 מיבעיא לן אי חייבות בברכת המזון
ד מדאורייתא כיון דכתיב(שס ח) ואכלת ע ן יפ< * ד ב י ז מ ת ה כ ר ב ב ה יי) ו ז ו ז מ ב  ו

א ושבעת וברכת הויא ליה מצות עשת ך ל ר ב ו מ נ י א ו ו ב ל ) ב א כ ר ה ר ה מ * ( י י ר  ק

ך שלא הזמן גרמא או שמא אין חייבות ר ב מ ן 8 ו ז מ ל ה ע . ו ( ה ע י ר ח א א ל ל ה ו י נ פ  ל

ה מדאורייתא משוס דכתיב(שם)על האדן ד ו ה י , י ו י נ פ ך ל ר ב ו מ ע א ) ו ו מ י ר ח א  ל

! B 5 S ? g j f t ׳ י £ י ־ ־ ״ י ׳ ״ ל ״ י ' ־ ־ ו ל י ־ ־  *״Sסי ־

 עזרא תקן שלא יתרא בעל קרי בתורה
 בי! שראה קרי לחונקו בין לרצונו עד
 שיטבול. ולא מפני טומאה ומהרה שאין דברי תורה מקבלין מומאה
 אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויץ אצל נשותיהן כתרנגולים:
 מהרהר. ק״ש בלבו כשהגיע זמן המקרא: ואיינו מברך לפגיה

. נ: י ר : ד בער ק  סעי׳ >t י
 ועל המזה . מוס׳ סוכה כו.
 חיצין קז: ר' יהודה אומר
 •״׳ «p ל' מהלפיפ c'p ה>כה
«s ע׳ •9 סיר עייע »  0 ס

 שימן ןיח;

ה י  ה
n • לעציהם b t m p » נלינ >״ג • לאחריה מם וסטור .  ל

 ולאחריהם . שס בין לפניהם בין לאחריהם •

 לא אלימא כולי האי למעקר מיעימא
 דולמדחם את בניכם ולומר משים
 חייבות גס בת״ת כך תירצו התוס׳
 בקדושין אדכתיב (לברים צ) כי הוא
 חייך 8ואימא גברי בעו חיי וכו׳ :
ך לאחריו • כלומר מהרהר ר ב  ד מ
. ופירש הר״ב דחיובא  לאחריו הר״י
 דאורייתא הוא דכתיב ואכלת ושבעת
 וברכת. ועיין מ״ח פ׳׳ו ומ״ש הר׳׳ב

ך לפניהם ולאחריהם ר ב ™ דבנולוה למבילותאעי׳בסוףפרקין: מ " ™ / M י £ 
 יב-ת ״שותפין חייבת פירש סבינו יונה דר*צ בפה ופליג בחרתי. ועיין סן* פירהין

 ־ אלא

מ  ד

ק ״ ע ת ר ו פ ה ו  ת
] בחריג ד״ה ה  [אות ב
 ובמזווה דטהו דתימא)
 כן הוא בנם' וד׳׳ה
 דהטיל דמהו דתימא כיו!
 יכתיב ביתך למעט ולא
 ביתה קש ל דחייבות דאטו
 נכרי בעי חיי כוי וכדאי'
 הכי ביומא דף י״א עיב

 בשווזח פשיטא מהו
 דתיפא ביתך ולא ביתה

ש ק*׳ו ולאחריה. ואפילו בהרהור כיון דברכות לאו דאורייתא לא אנרטהו רבנן: ועל המזון מברך לאחריו. דחיובא דאורייתא הוא ואיט מברך ר י  ביתך ילא «

 לפניו ללאו חיובא דאורייתא היא וכבר נפסקה ההלכה דבכולוה לנובילותא ובעלי קריין קורי! ק״ש כדרכן ועוסקין בתורה ומתפלל

1 ט י ב מ ה י מ ל ת ש כ א ל  מ
 מפרש דבק״ש ובהמ״ן שהם מה״ת כ״ע לא פליג׳ למוציא בשפתיו ולא בחלקו
. וה״פ בעל קרי מהרהר בלבו ברכות ק״ש אבל אינו ן  אלא בברכות לרבנ
 מברך בפה לא לפניה ולא לאחריה ועל המזון מברך לאחריו בפה ואינו מברך
 לפניו אלא בהרהור. רי״א מברך בפה בין לפניהם בין לאחריהם ע״כ. אבל
 הר״* ז״צ פי' ועל המזון מברך לאחריו כלומר מהרהר לאמריו. והתס נימש׳
 בברייתא מזכיר ר״י בשם חכמים ות״ק בשס כ״מ. וכתב ה״ר יונה ז״ל על
 דרך הבבלי לר״י בתרתי פליג בהל, דמן חלא בברכות לת״ק אומר שאין
 ק״ש זהברטת שוות ומהרהר על ק״ש ולא על הגרטת ור׳•'׳ אומר לדינם שוס
 ופל־ג עלה באילך לת״ק היה אומר מהרהר והוא היה אומר לאפי׳ הברטת
 מוציא בפה כ״ש ק״ש עצמה ע״כ. ועוד האריך על שנראה שגס הוא אינו
 מסכים לפי׳ הירושלמי. וכנגד מסיק לר״, עשאה לבהמ״ז כהי׳ ל״א וגני ה'
 ל״א שמעינן ליה לר״י לאמר לבעל קרי שונה בה׳ ל״א פי' שמתוך שהן הלטת
 פשוטות מענין ל״א א״צ להעמיק בהן אבל בשאר ל״ת א״ל להוציא בשפתיו
 מפני שמתוך הלבור יעמיק בה;. ומ״מ ר״י על עצינו היה מחמיר מלשנות

 אפילו

. נין שהוא מרגיל וממשיך ׳  דהמ״ל ה״א לאקושי לתפילין: ד בעל קרי ט

 עייש ומת דלא משני
 התש כי הכא דםיד מקיש
 מותח לת״ת היינו רבעי

 לשנויי בחד מעמא נס על את הקרי ע״ע להייט שמשמש את מטתו(בירושלמי ס׳ בתרא ליומא ולסס״ק
 בית חשותפ־ן ובחידוש
 ליושא נתקשתי בשינוי

 דה־ט־ס הניל דוחו שייך

 לתעניות אדב״צ אין קרי אצא מתשמיש המטה . רב הונא אמר אפיי ראה
ח  עצמו ניאות נחלום ואפילו מלבר אחר פי׳ שצא מאשה ע״כ) בין שראה ק
. ומשמע לס״ל לתנא למתני' לצדך טבילה לל״ת י ר  שלא לפפירינשים רבעו לאונסו הכל נקרא בעל ק
ב חיי אבל לענין בית וכן כמה תנא־ ואמוראי איכא בגמ, לס״ל לצריך סביצה צל״ת וללא כר״י בן ׳  נ
 השותפיןדאנותיזעלב־ת בתירא לאמר אין ל״ת מקבצין טומאה והכי נהוג עלמא. (בסי לבוש החור
^ ססי׳ תרי׳יג כתב ק״״ל דאין סבילה נזה״ו לבעל קרי אפיצ! לתפלה כיון " ב ד ^ ר מ י  ml ליש ל
ה שא־נו יטצ לטהר עצמו מכל וכל כגון מטומאת מת ע״כ). וקולם ביטול התקנה ז ו ו  דר* גברא בי חיוב מ
 »ם יהיה לי בית כיחיד אס ק רבא בגמ׳ (עי׳ בתשובת הרשב״א ז״צ סי׳ ד״ט) להכי הויא הלכתא
 דבר א המרגיל מ׳ סאה וחוצה המרגיל ובריא לאונסו ט׳ קבין וחוצה לאונסו
 פטור מכלום. ופי׳ רש״י ז״צ לרנב״י לאמר להשתאנהגינן כריב״ב אחר רבא
. ק״ש כשיגיע זמן ט׳ לשון ר״ע ו״ל. ו ב ל  הוה וטת־ה קי״ל: מהרהר ב

 אבל בירושלמי אמר המלקט כך פי׳ רש״י ו״ל והכריחו לפי׳ וה מן הבבלי

ז ע ו  ב

) כתב עלה רבינו הנ״ל (באות נ״ו) בש״ס ב ) : ( ׳  רבנן (עירובין לף ס״ב נ
 מקשי בהמ״ז פשיטא וכו׳ וק״ל מאי פשיטותא וכוי. ולפע״ד נגלי סומיתא
 נראה ללוה נתכוונו תוס' שם לאית ללא גרםי פשיטא. ול״מ נ״ל לפמ״ש תוכו
 שם לאבעי לש״ס משום בלית ותולה לליתנהז בי׳ א״כ *״ל לפי מ״ל (ר״ה
 לף צ״ל ב׳ ועמנ״א תקצ״ג) לברטת אין מעכבות זא״ז. א״כ ולאי מולה בעל
. לס״ז מתני׳ ח א  האיעיי לחייבים בבהמ״ז מלאו׳ רק מספקא ליה בברכת ה
 לצא קאמר רק לחייבים.לברך אחר המזון מקשי שפירפשטא: השבגי
 רבינו הנ״ל נ״ל לוחק. לולאי בהמ״ז הייט כל ברהמ״ז וכלנקט באיבע׳ נשים
^ מעכ״ת נ״י היינו ברכת הארן ונקס סתם מ ל  חייטת בבהמ״ן דאוריי׳. ל

 נהמ״ז הייט אם חייבת בכל בהמ״ז;

ל א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ  י

 זכשו דפטור בדר כל ימיו
 בבית שאץ בו דיא על
 ד׳א או שהוא דר בשביתת
ע: [אכיה י ז  כל ימיו ו
 עיי בתוס' מנחות ד' מיד
 דלחר ת־רוצא מהית אף
 לאחר לי יום פמור] נ
 [אות בו] בהר׳׳ב ריח
ת הממן פבע־א כ ר ב  ב
 לן כי׳ והאיץ לא נתנה
. וקטן במי לוקא יהגיע לתנוך. מיהו מותר לאכול קורס תפלה לנקב־ת) . וכתוש' כתבו י בהכי  סנ

^ כמנ׳יא שם [וזמן חנוך כל חל לפיס הורפי' כמנ״א שמ״נ]: יה) אף ב  :שים דליחנ^״לא ב
 ולא בתורח ואמרינן לקטו דאתקש מזוזה לת״ה אפ״ה חייביז בה מדשכרה אריכת ימים; יט) ס'

 דף מ׳

. ומה״ע הורה ע״ר [ . בשעת הרחק יצא בהרהור [כא״ח ם״ב ס״ל [ ל ״  לי״ דבםונח מ״ז ס
^ אאמ״ו הנזצוק״ל. דהרוצה לשתות בלילה ואין ידו נקיוח יהרהר הברכה א

מ

ט , ^ 

 בתורח ואמרינן לקטו דאתקש מזוזה לת״ת אפ״ה חייבין בה מדפכרה ארי
ר בחורה ערשיטבול. ? : כ) אפילי ראה לאנסו. א ( ב ) ק ב ד  לאו׳ ה׳ ל

ז מכיס פרישות: בא) ק״ש ואע״ג לקי״ל הרהור ל* כליבור רמי [כא״ח ב ך ו א ידיח. ובין פ צ  י
 כך קש

 פרכינן ובבהמ
 וםשני' מהו דתימא ב*י1 1 , 1 ־ י , י

 דכת־ב ולהם בבוקר לשמע בלבו. ונ׳׳ל לכוונת ע״ר זצוק״ל ללא למי לברכת ק״ש דהוא ג״כ מד״ש .
׳ל ל־וקא בבעל קרי גזרו בל״ס. כלי שלא / . י ר . ומה׳יע לא התירו הרהו ל י ט  כש׳ע שד.מ דמי ק
] משא״כ בצמא בלילה שלא פשע: , ן אצל נשותיהן [ברכום לף כ״ג א י ל י י ממרפ יהיו מ «  ה

. יש כח לב״ל אחרון ו הז  דחייבות רק מדרבנן כב) אפילו בהרהור. מלהן מו״כן: בג) בהרהור: כד)בפה: וקיי״ל לחייב בטלן [כא״מפ״מ] רמללא נהפשעת הקנ
ס לבטל י ש ש נ ת א ו פ ס ו  ת

. אין זה בהיותו כבימ מןי׳ל הרהור לאו כדבור למי אגא לוקא בנהב׳נ י  המקרא כו
. (רמיז)* ותמוה לההינח קיש  להצכור עהוקיס בו והוא לא ישב במל כדאמרי׳ ב;מי
 אכל בהמי! מאי איכא למימר. ולמה מהרהר. ועיי בפני יהושע וכלח־ש. וכש״ע סי׳
 ס״ב סיד הסקי׳ דבאטס יוצא י׳ח עיי הרהור. ומשמע דסיל דלמשקגא א״צ לתי׳ ר״א
. אכל כ ׳  וראנ׳יא אלא קיש ונהמיז דאורייתא תייכ להרהר באי.זם ואז יוצא ידי חובתו ג
 מידי דרבנן לא חייבוהו אפי׳ להרהר גאטם . (שוי מצאתי פרברי בסי יין היקח) •
ו שלא יתפלל נ ל המזון כו׳ ומתפלל׳{. איל הרמג׳ס כתי אמ;ם התפלה כבר מ ע  ר״ה ו
 בעיק ער ירהץ גמים אא׳כ יהיה חולה וכ׳״ס גחבומ טיש. וכתכ הע״ת בשם הי»ש'

 לקמא. וא׳ת היכי אלים ריב׳ג לבתצ תקנת עזלא • וי״ל לסבר לא תיקן עזרא זה.
 התנה

 פ ש י ט א דאצטריך
 לא־שמו&ינז דחייבו אותן

 רבנ; לברך ולפי
 דח־יבות מדאורייתא היא
 נופא אשםועינן דלא

ו תי׳ט דה ובמזוזה כוי למיעקר מינ1וטא.אבל מזוזה דליכא מיעוטא כלל אלא משוס רחצה צ  ה

 להקיש מוחה לת״ת חצה לפעור נשים יש סברא לזמר דאת׳ סירא לגברא בעי מיי זמפלןא
 מ^ישא.(י«וס׳ בקדושין). וצ׳ע לכמזוזה נמי איכא מיעונןא לביתך ולא ביתה. כמיש גהוריע:
׳ לא נתנה ל;קבות.כן סירשיי והמום׳ הקשו עליו דא׳׳כ כהטם ולוי• ה בבהט״ו ט ^ כריב ד ט ' & נ " j ' a ו ־^ר  5פ
 נמי תבעי כו׳.ולרש׳י ייל דשאני לויס דכעלו מיח ע>ר.והרשב״א הקשה דא״כ בעבדים כמי לבעי
 דהא גרים לא נטלו הלק בארן. ותי' לשאני גרים דשם זכרים ;סלו חלק משאיכ כנש>ס.
 (פיל): ןמשנח ד] בריב ר׳ה בעל קרי כוי לאונסו . גש״ס מסיק דעזרא לא תיקן
׳ והריב לא חש לדקדק במ״ש לעזרא שיקןאף  אלא לבריא המרנילואתו רבנן והתקינו ט
׳ כשהניע זמן . (שיל): דיה מהרהר ט ד י  ^ ׳r^;0 ^ למגסו כיון ללענין רינא לא נפקא לן מ

 ובמזווה וכוי ואימא

) עוד תידזו דכי היא חייך לא קאי אתית אלא אקיום מצות בליטר התירה מלמדת לך מצות שהם דייך: מיד [אות ל] מהרהר בלרו) בהוניין אמר רבינא זאת אומרת הרהור ״  וביי בעי ח
 כדבור דמי(יכל אדם נםי יצא ידיה בהרהור רשיי) וקשיא לי בםוניא דוזכא דאםך׳ איל רבינא לדכא נשים בבהמיז דאורייתא או דרבנן למא־ נימ לאפיקי רבים ידי חובתן הא לרבינא ממילא יוצא
ך לאחריו) מדלא כפלינ בבהט'« עצמו משמע דאפ־לו ברכה רביעית הפוב והמטיב דביבנח תקנוה ור%י ר ב  השומע טדי! חרת־ד: (אביה ע•' בחיית לאבא מאמ זצ׳ל): שם במשנה [אות לא] מ

ח חרגיעית תקנו שיחיח חד חכסיסא דכל חיכא דמגרך נ' ברכות םברן נ׳כ הרביעית, פר׳ח בלבטיו םי׳ י״5 ; מ  דימן םיט מברך דכי תיקנו רגנן ג

 חלק באר׳ן או מפני •צאינן
 בביית ותורה: [אביה ע׳
 בס׳ דו׳ח לאבא מארי

ל >שוי לקושי' זו' ׳  מ



ב יב ציונים ת יום טו ו ספ רה ברכות מי שמתו פרס ג תו ו  ל עובדיה מברטנ
 , ״ . . ה היה עומר . >יו.«*!
& " ס כ ש ' י " ש ט ר « ג י י 5 * ™ W*> ̂  W V t ל 7 ׳ £ 5 5 ה p י ־ > צ ן י א י ל  H א

׳ פ י ״ נ 1 ^ 1«p ר׳ woVi• .וחתימתה בלבל. ועי׳ במ״ג פי׳ד. והשתא ג' מחלוקות כלכר. ק״ש 
1 6 י £ « ׳ ״  ומדאורייתא יהרהר ואשי׳[לא] התחיל ואין לו לקצר רק יהרהר. ותפלה מ
^ t e w ' 4 ? 0 £ B p w דמדרבנןלא יתחיל. ואם התחיל יקצר דהם שתקנו תפלה אמרי 
ז 5' £״ז נ ב ר ד מ  שקצר.וברכושמ|״ש י
׳ מיי׳ L cr׳;  ואינם רחמי כתפלה • משמע שאג* אם ו ע. כא: מ.
 ׳ - י הצית וש״ל מהצבור. PSM ה>*0
נ עי ׳*מ טור עם p1מימ' . מ  ס

 ונרגיע p*pp דפסחיס :

 תוספות חדשים
 [טענה ח] חוסמית עיט
 דיס אלא יקצר כוי וגרנות
 קיש למלרבנן נוי יפשיק ע׳כ
 וליתא דמתני' נקט תפלה
 לרבותא אף מפישי ברכת
 טובא לא יפסיק והיה לגרנות
 לקיש. (פר״ח): [הריב] ליה
 וכםה ירחק ונו, ולוקא
 כשהוא לצללים או לאחריו
 עכיל. והנה הרואה יראה
 דקיצר הרב לבגמ׳ איתא
 דללצדדין יוקא גדלא אפשר

 התחיל יפסיק : שיטיל לתוכן מים
 פירש הר״ב רביעית. ושיעורו תמצא
 במשנת ה' פרק ח׳ דפאה: ן שפלטה
 שכבת זרעי שע״י שתתמא לא יהיו
 כשמעות לבעליהן ותתקיים שלא יהיו
 מצויים וכו׳. ומ״ש הל ג׳ ימים כ״כ
 הרמב״ם וכמתט' ג' פ״ע דשבת ואינה
 הלכה כמו שכתבו שם ובפ״ח דמקואות
 ובחיבורו פ״ה מהלכות אבות תעומאות:

 והמשמשת
ל לא נל*> ץלא וכיה נסעניג נ  יעלה הנץ • א

ל ע א ב ה ונזכר שהו ל פ ת  ח היה עומד ב
א יקצר*0• ירד־לטבול ל א יפסיק א  קרי ל
ת ולקרות עז* ו ס כ ת ה ל ת ו ו ל ע  אם יכול ל
תכסה ויקרא י ה כי) יעלה ו מ ח א תנץ ה ל  ש
א ל ל ב קרא. א י  ואם לאו יתכסה במים «) ו
לא במי א במים הרעים פי!) ו ה ל ס כ ת  י
. ן מים 0 כ ת ד שיטיל ל ה י־־) ע ר ש מ  ה
ע ב ר ט ל»< ומן הצואה לב) א ר ה ירחיק מ מ כ  ו
ה ט ל פ ף לי).ונדה ש ה ר א ר  אמותל0: ן זב ש

: ח לא יפסיק ״ תפלתו י פ ל  ומברטן הל הברכות ואין מערער ב
 לנמיי אלא יקצר כל ברכה וברכה: ולקרות עד שלא תגץ החמה.
 שהותיקי] מדקדקים על עצמן לנמור אותה עם הנן החמה - •לכתיב
 (תהצים עב) ייראוך עם פמש: יתנסה כטיפ. ודוקא מיס עכורים

 שאין לבו רואה את הערוה אבל צלולים
 לא: במים הרעים. מים סרוחים :
 במי המשרה. מים ששורין בהם פשתן:
 עד שיטיל לתוכן מימ. חסודי מחסרא
 והכי קתני ולא יקרא אצל מי רנליס ער
 שיתן לתוכן מים ושיעור המיס שיעיל
 למי מלים של פעם אחת רביעית:
 וכמה ירהיק מהם. מן המי רנליס שלא
 הנדל לתוכן מיס ומן הצואה: ארבע
 אמות.ודוקא כשהיא לצדדים או לאחריו
 אבל לפניו מרחיק כמלא עיניו: ן זב
 שראה קרי. אע״פ שממא עומאת
 שבעה משום זיבה ואין סבילה זו
 ממהרתו אפילו הכי צריך מבילה לדברי

 תורה כתקנת עזרא משוס קד. וכן נדה אס באה להתפלל ופולכןת שכבת זרע הרי היא כבעל קרי• ושכבש זרע מעמא האשה בפלימתו כל פדמ'ועכ^פ/מי^׳יקיע

שה ל ת שלמה ש כ א ל  מ

ת ב כ  ש
מ ד ץ «נ«״ג זחהא הנץ « ג רה. ת עו  יקצר »'« מקצר ו

. ה ר ע  המשרה נל'> מ

 תוספות רע״פ
 טענת ח [אוח לב]
 בהרעיב דיה ולכךות
 דכתיב יידאיך) בגשרא
 איתא ותיקי! היו גומרץ
 אותה cy הנץ החמר, כרי
 ש־סטוך נאולת לתפלת
 טאי קרא (פרש רשיי
 דסצות להתפלל עם הנץ)
 ״ראוך עס שטש וטבואר
 טדברי חדריי דהיינו
 דעי^־ «טן קיש לכתתילת
 טעייכיר בין תכלת וכו,
 «ד הנץ. והוחיקין חי\
מו י  רוציס לקייות ?V י

 לכתחילה

 תום׳ אנשי שס
 התג? בל הרוצה לנטל יבטל.
 א*נ לא פשט איממ ברוכ
 ישראל ע׳כ. והיי הראשון
 לא מתוקס להרימ והר״ב.
 (שיל): [טעמהה) תי׳׳פ
 דיה אלא יקצר נוי במ/
 פיר. ואפילו למאן דייפרש
 שם מעץ י׳ח הביכט הנא
 לא יפרש נן משום ללפעמימ
 לא קכור שהוא בע׳ק אלא
 באמצע התפלה ולא יוכל
 לכוין להתחיל כמה לשייך

׳ פשט המשנה כך היא לקאי אמים  מ״ר שהם בכל*. וכחב ה״ד יהוסף ז״ל פ,
 הרעם דלעיל ואפילו ללא אצטריך להו א'.טריך על כלומהלהו ע״כ; וכסה
. וכתב ה״ד יונה ז״ל ומי שקורא בלילה או סומא שאינו רואה ׳  ירחיק כו
 צריך להרחיק מצא עיניו כאילו היה רואה והכי פ" בירושלמי עכ״צ ז״צ.
 ובגמ׳ א״ר הונא ל״ש אלא לאחריו אבל לפניו מצא עיניו וכן לחפלה ובירושלמי
 לייקמדקתני מתני' וכמה ירח־ק מהם ומן הצואה ל״א לאשמע־נן מד לצריך
 להרחיק ל״א מנבלה מוסרחת דא• צואה הוי לכלוך הבא מחמח צואה כגון
 שכבסו במי משרה בגדים המלוכלכין בצואה הא קחני ולא כמיס הרעים ולא
 במי המשרה אלא ולאי ש״מ לאתרי נבלה גנסרחת ללינה כצואה וצריך להרחיק
 גם ממנה ל״א וה״ה לכצבני סרחון. ומשמע מחוך ירושלמיזה לכמה ירחיק
 מהם לקחני מחני׳ קאי אמיס הרעים ומי המשרה ומי רגלים וכן משרש בטור
. טעמא לזב שראה קרי ונלה שפ^וה ש״ז הוא ר ה כ א ר  סי׳ פ״ו: ן זב ש
 לצדכין מביצה הא זב שלא ראה קרי וכלה שלא פלטה ש״) קורי[ ומתפצלין
 וא״צ טבילה וכן פסקו רב אלפס ור״ח והלא״ש ז״ל. ולע ללוקא הפולטת
 ש״ז בתוך נ' ימים לשמושה הוי כאילו היא עגמה ראתה קרי וטמאה יום א׳
 כאיש הרואה קרי אבל אם פולשת אותו לאחר גי ימים לשמושה אינה
 טמאה שכבר נסרח הזרע במעיה ואיט אלא כפירשא בעלמא ונרמז בפ" ר״ע
 ז״ל. וברמב״ם פ״ל להלטת תפלה סי׳ ה׳ וז״צ לפיכך ה־ו אומרים בזמן
ד ונלה שפלשה ש״ז ומשמשת שראתה לם נלה  תקנה זו שאפילו זב שראה ק
 צריכין טבילה לק״ש וכן לתפלה מפני הקרי אע״פ שהם טמאים וכן הדין

 טמן

 אפי׳ ל״א ע״כ עם פי׳ רש״י ז״ל. זצ״ע אמאי פי׳ רש״« ז״ל עשאה לבהמי׳!
 ול״ק סתמא עשאן לקא׳ אכולהו כדמשמע פשטא למחטי לר״י קאי בין
 אברכות לק״ש בין אנהמ״ז וכלכתיבנא בשם ה״ר יונה ז״ל ולא מצאתי מי
 שהגיה עצ דברי רש״י ז״ל מאומה והוא תימה בעיני שהרי גם בירושלמי איתא
י קאמר קורא את / /  נמי ברייתא בהליא לפליגי בה ר״מ וחכמים להייט ר
. הזכיר ה ל פ ה  שמע ומשמיע לאזנו ומברך לפניה ולאחריה: ךן היה עומד ב
. הרי״א  זה בכאן אפילו שאין ענין תפלה שייך לכא; מ״מ משוס עטן בעל קרי
ק. ירושלמי מתני׳ דוקא במתפלל ברבים אבל במתפלל בינו  ו״ל; לא יפסי
 למן עצמו מפסיק וכר״מ שהוא ת״ק יייתני׳ ללעיל. ברם כר״י אפילו ביט
. אבל יש לו מים לטבול אפילו ר״י  לבין עצמו אינו מפסיק . וכשאין לו 0 ם
. ולייקינן טעמא ליקצר משום להתחיל ר צ ק  מולה שהוא מפסיק: אלא י
 הא אם צא התחיל לא יתחיל אפילו בהרהור מללא קאמר יקצר בלבור (פי׳
 כ״ז הלשון ה״צ למיתני) או יהרהר באליטה ע״כ עם פ״ חוס׳ והרא״ש ז״ל
. ה כ ח ץ ה נ  וסעמא להקלו בתפלה מפני שאינה אלא מלרבנן: עד שלא ת
 לותיקין ואפילו לד יהושע לאמר בפ״ק על ג׳ שעות וכתב ה״ר יונה ז״ל וכ״ו
 לקלקו חכמים בק״ש בזמנה דלכתחלה כלי שלא תעבור הנה״ח שלא חששו
 למה שלא היה סומך גאולה לתפלה ולא הצריטהז לעלות ולהתכסות אלא שיקרא
. פי׳ ר״ע ם י ד שיטיל לתוכן מ  בתוך המים ע״כ ועמ״ש בר״פ ללעיל: ע
ד זכאי(ואיתא בפ׳ ג׳ מינים דף  ז״ל שישר המים רביעית . אמר המלקט כ
 ל״ז) ל״ש מי רגלים בתחלה ל״ש מ״ר בסוף וכן הלכה וללא כמ״ל כ״ט ור״צ

ן י כ  י
 כט) שנשרה שם פשחן שנ״ה מסריחים: ל) אמי רנלים

 ישראל
 או מי רגלים

. וצריך רביעית לכל הטלה והטלה םל מר״ג: לא) ממי רנליס:  לחד קאי

 תפארת
 כה) כל ברכה וירכה יאמר רק

3 א ? ד ^ « ד 0 ^  לב) צואת ארס: לנ) ממקום שכלה הריח לאים שמריח. ואע״פ שהיא (
 חולה ואימ מריח. ולוקא לאחוריו. ולשאר צררו צדך מלוא עיניו ואפי׳ יקצרכו׳ וליתא כוי.א״ה לולי
ח מסתפינא היא רמפתברא ה פ ה א ו ״ ך ד י  בלילה שאינו רואה-י מיהו רשויוח מפסיקות. ואפילו ת

א m ^קא״בי^לה % ׳ ׳ ל ־ י ת ק ס ש פ מ ה מניע אליו שרי. ו ח  פתוח. כשאינה בראה ואין ד

ן י כ  י
 לנמל דברי בי׳ל ראשון [נע״! זל״י]

 פתיחתה וחתימתה . וברכות ק״ש אפילו בהתחיל ששק וכק״ש עצמה.
. יגמור השאר בהרהור: כו) מלמצות י ר  במכר באמצע שהוא בעל ק
) רוקא במים עכורים. ואס לבו למטלה : מ ז  מהמובחר לקרותה א
. אכל י . וכ״כ בהפסיק א״ע בזרועותיו מהנ  מהמים. אפילו בצלוליס שרי

. וכ״כ לא מיגי כשמכסה ראשו בילו. אלא _ ^ י מ  כסוי יל על לבו. לא מ
 צריך פיכסה ראשו במטסחח שיאמר דברי קלושה [א״מ ע״ר]: כה) סרוחי׳ אפילו ריחה מניע אליו. שרי [אינו עיט]: לד) ר״ל אף לעלילת קרי איט לומל iw סומליבה""שאפי׳
 ממהר עומד בין ברנה לברכה
 גהזא ג״כ עומד בתפלה משום לכל ברכותיה על הסדר מקנו ואינו רשאי להפסיק ביניהם. ואפי׳ בדיטבל לא יצא אם הפסיק. משא׳כ ברטת יךש ללא שייכי כיכ זל״ז ולא לקיש וידעבד יצא אם קרא אותן ש>א
 מל הסדר •או הפסיק ביניהם . ועיב לא שייך לומר שאס עומר בסוף ברכה א׳ יהיה מתוייב להתמיל אחריה גם האחרת ולאומרה בקוצר. אבל באותה ברבה שעומר בה באמצעה וראי לא יעסיק במקום שעומר
. ולשיטת הריב לייראוך עם שמש קאי אקיש כמ׳ש בתוריפ. לכאורה א׳צ לאוקמי בעטריס  אלא תומ״ במקוה שנזכר אומר חתימתה וצ׳ע: כריב ליה יתכסה במים נו׳ צלולים לא. א׳׳ה עיי בשפת אליהו פאן
 ל!קא. והריי כתב בפירוש למשום הכון אכור להתפלל בתוך המים אפי׳ כעכורין ומתני׳ בק״ש לבדה . וצ׳ל ליותר טח לו לאוקמי סתימות משנתי«ו אף בלט בתוך המים ולוקא בעכורים מלאוקמי אף בצלולי©
 ודוקא כשלבו למפלה מן המים מפום ללשון יתנסה משמע שמתנסה בולו בתוך המיס מדליק יכסה מרותו גמים.ואולי הא קמ־ל דבענורים אף בקיש טוב ץתר שיכניס ;ם לבו במים משום הנון כמו שאם יכול למלוון
ד שיטיל כו׳ חכור״ מחםרא כוי. לבמה מיא רמי ואזיל. (;מי). אבל בגמ׳ לא אמרי׳ אלא היק ואיה לאו חסרון ממש הוא. להיין ר׳ל שיש אותו גי׳ צנח דברי  ולהתנסות טוב יותר משיתנסה במים: ד״ח ע
 כמפנה ובלי תוספת לברים. וניל רלא מחסרי' לה משוס לגס בלי הוספה י׳׳ל הגנה דודאי מיס הרעים אי יטיל לתופן מים לפי השיעור הצריך לפי משכון מזי נמיר ודאי דמותר להתנסות בהם ולקרות. אלא
 ללא איש בענינא דמתגי׳ דמ״רי גותיק לבעי לגמור עם הנהיח ובודאי לליל זימנא לנטל מים הרעים. ומשיה אמריגן בגמ׳ נמה מיא רמי ואזיל פי׳ אין לו זמן לנך.וקחמר לבהאי ענינא לא מיירי בהטלת ידם
 למקוה אלא ליליף לן למ׳ר אם יארע לו. א״נ נוכל לומר למיס הרעים כולל גס מ״ר. ואיכ הטלת המים קאי על פרפ אחל הנכלל בכללות שם מים הרעים. (רמ״ז): בחייה דיה וכמה ירחיק 0׳
 דנצלדין דוקא נדלא אפשר. ועי׳ יס' ש״ל שהאריך בזה לחלק שמיש בגמ׳ לוקא גדלא אפשר. הוא הינא לנכר התחיל להתפלל או לקרות קריאת שמע ואח׳כ מצא צואה מגר! מאיל ומפא
 ק5ת שהתחיל להתפלל גמקוס המנופח. אבל מי שעדיין לא התחיל להתפלל ולא תשא אפילו לכתהלה ממי ליה בצדלץ אפילו הינא לאפשר ע״ש: [םשנה ו] כריב ליה זב בו׳ אם באה להתפלל. נראה
 דדיק ממקק ;ב׳ גבל׳ לדת וגבי אשם אם גאה להתפלל מפום לנשים פפולות מתית . ועם כי בכולי פרקין בקיש מידי פירשה כדת מפום לריי לנק׳ש לדילים מוסר מרק >נך הוכרח לפרש בדית כהאינ

 1נ0י
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 והמשמשת. ממאה אף בלא פליטה. הרמבים. ומטעם דלעיל. שלשה ימיס לאחר תשמיש. ולאחר מכאן כבר הסריח מופה ואין דיומ6
 ועוד כל דתקון כעין דאורייתא תקין וכתיב(ויקרא מי) ואשה אשר ראוי עוד להיות ולד נוצר ממנו והכי פירושו נדה שפלכןה עתה
ק ישכב איש אותה שכבת זרע וגוי. ומהאי טעמא אצעריך למתניה תשמיש ששמשה אתמול קודם שראתה והמשמשת מעתה שראתה ״ ע י ת ו פ ס ו  ת
אף במשמשת מ ן ולא אצעריךלמתני בעל קרי שראה זיבה ועוד משוס דלא פסיקא נדה אתר ששמשה צריכין טבילה: ורבי יהודה פוטר. י י ק ^ ^ ס י ף ^ 
, יהודה ואן* י שראתה נדה פער ר ח ^ ח ^ ^ ד ו ^ ה ש ע י ג*״ת ליה דתוך מעת לעת לקריו אינו נ ? 2 ל י 1 י ל 3 
ה על גב דמעיקרא בת מטלה הוס ד ה נ ת א ר ת ש ^ מ ^ מ ה ו . ( ה ת זרע ל ב ב , ש פ ב ) ן ל ר >(דף ס י ז א ^ ג ת | א ך ב כ ז ז נ ה ה ם ל י ן ת מ י ז ^  ד

ה *). ורבי יהודה פוטר w * ואיכא למימר דצא פקעא חובת טבילה ל י ב . צריכין ט ה ל ץ ^ כ V ו ! : ( ׳ ג ה נ ש מ ) ס י 3 ז , ד » ג « « ™ 
, ג׳ דמקואות]: ורבי היג. ג׳דט: .זינה. וכבר כתבנו לעיל דכטלות  י*ז יייאי״י עמ״ש בסוף פ
^ לדבריו דתנא קמא קאמר דלדידה לא נתקנה לטבילותא מפני שהיתה תקנה שאין רוב הצבור יכולין לעמוד בה: י ׳ ד י^יי־י־ י י ע י * " ״ * ש ״ ק ד ע  לא נפקא מקרא יהודה פוטר ־

 מיש
 ועץ

 דייראוךאלאהטעסדע-קר תקנת עזרא לא לקריאת שמע ולא לברכותיה כדלעיל במ״ד

י תורה מייד למודה בה ר׳ יהודה שאין לו להוציא בשפתיו מפני שמתוך הדטר יעמיק בהם כמ״ש ר' ץנה לעיל ר מ  נמי ב

 מלאכת שלמה
 הנדות וכן ג״כ תני ל״ח נע״ק 0ראה זיבה צריך טניצה ור״י פוער ול$
 דוקא נקנו דשא זב שראה קרי דאפי׳ איפכא בעצ קרי שראה זוב פמר ר״י
ד צהודיפך כוחן לרבנן לאסילי שקדמחו  אלא נראה מקנן ברישא זב שראה ק
 טומאת הזיבה אפ״ה מחייב• ליה רבנן טבילה לקחיו לד״ת. וסיפא נקש
 משמשת שראתה דם להודיעך כתו לר״י דאט״פ שהקרי קדם פוטרו ר״י
 כלכתימא. ומוכח ממתני׳ דבע״ק נדלא אפיי ל״י מחייב ליס טבילה צל״גו

: '  אלא שלענין בהמ״ז הקל בלכחיבנא לעיל בסי׳ ל

 נותן שאין מנילה זו מפני טהרה אלא מפני מזרה שלא יהיו מצו״ן אצל
 נשותיהן תמיל ע״כ. ורבותא לכולה מתני׳ מבוארת שאע״פ שהם בטומאה
 חמורה יותר מש״ז ללא מהניא להו טבילה השתא אפ״ה מחייבינן להו סבילה
 קולם ניטול התקנה. ותו לאע״נ ללא שייך השתא בנדה שפלטה וכו׳ טעמא
 לשלא יהיו מצויץ אצל נשותיהן שהד כיון שנבומאת ודאי לא אתו לילי תשמיש
 אעס״כ אצרכוה טבילה לתהלתה : ור״י פוטר . פי׳ ר״ע ז״לאף במשמשת
. אמר המלקט פי׳ אע״פ שהשמוש. דהיינו הקרי קלס ללם ׳  שראתה ילה ט

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
p ף שראה זיבה ״ . וכ״כ טבילת פולטת אינה ממהר לכדה: לה) חיך דהכא חיוב טבילה רמי עליה מקודם. וה״ה בעל ר  מטהר לזב קולם ז״נ

ה כרואה קרי. כך נ״ל: לו) לתורה ולתפלה נ  אנב אורחא קמ״ל למשמשת ד
 ואע״נ לנשים איבן בעסק התורה [כתו׳ ברכות ד״כ מ״ב ל״ה נשים] עכ״ס הלי
. והרי מה״ט ג״כ [  שייכים בלימול תורה במצות לילהו [כי״ל ימ״ו ס״ו
 מברכין ברכת ההורה [א״ח סםמ"!] ונקט הכא לאסורוח בק״ש אע״ג לבל״ז
] אפ״ה קמ״ל לאס קורין צריטן טבילה: לה) אכולהו ג מ״  פטורות מק״ש [
 פליג. ואףללר״י בל״ז בעל קרי א״צ טבילה כמ״ח. זסורוקא לברטת

; [  אבל לתורה מולה. [כש״ס דכ״ב אי

 pi קיטת לריב העו6ש רק
 עד יעץ . והא דאשרינן
 בסוגיק דלמא בר*י
 ולותיקין היינו דטדבריחם
 טובת דס״ל רלכתחלה זםנו
 עד הנץ טדלא איחרו
 מלקרות אהד הנץ . אכל
 מלשון הרב משסע דקי־א
 דייראוך עיש קאי אקיש
ץ לקרותה א  ובמיה ילשי' ך
 לכתחלה ארור הנץדייראוך
 חיינו קבלת מ״ש ועם
 «טש היינו קודם הנץ .
 יעי' ביומא דף ליו כתוש׳
 דיה אטד אכ־י וכו׳ בשם
 הריר חננאל. ודוק(*עיין
 בספר עטרת רא#' ״
 טשנהו [אות לג] בהר׳׳ב
 ד״ה ודיי פוטר אף
 ג״י לשימושה •י ללינה כרואה קרי לאסור בתורה ולקרות ק״ש והפלה או בטשטשה) ריל דמשיה

: י ר ח לברך שוס ברכה. ונקט הנן וה״ה טמא מת לטמא טו״ז וראה ק ת א ו ת ש ש ט ש ט ה  ו

ד מקור משחת א׳ לשניהן וכ״כ כחשה. ק  נדה לרבותא דר״י דאפ״ח רק בקט הנד לרבוחא. אף רזוי ו
ה בשעה ל מ ו . ן י י ד ד יאילי־ לת'ק לי* ועיי להד איירי אפילו בשעה שהזב רר בשרו מזוט ע ם ו  פ

 שפי׳ התחתון מלא לס וסל״א להו״ל כטובל ושרץ בילו. קמ״ל דאפ״ה
 מהני ליה טבילה. וכ״ש טמא מת שבשעה שטובל אינו מנע במת: לו) אף
 שלא פייטה. ולרבותא דר׳׳י נקטה. רלת״ק. ק״ו מהנן לרישא הוא .

 תוספות אנשי שם
 תפלם יש להוכיח איה כיפ גס בס׳ מלאכת שלמה לעיי במיד והביא ראים מהירושלמי

 וביל שלאחריהם אבל בלח׳ש הביא מתוספתא כאן דר׳י מודה בקיש נמי ורק בברכות ק״ש
 (ש׳ל) פליג לעי׳ גמיד . וצ׳ע

 שכתב התייס. וממ׳ש גבי זית כתקנת עזרא ולא כן גבי
 דשיל כרעת 0ר״מ שכתב גפיד דלא תיקן עזרא אלא לר״ת

 תקנו לתפלה. וצ׳ל דבתפלה נמי מודה ר׳י זל״פ אלא ביךש וברכותיה

 יקרי דמעיק
 טבילה הוא טהייכו מכיש
 במשטשת שראתה נדה
, א  דטעיקרא בת טבילה ה
 ואף דלריי ביק א״צ טבילת
 כיקחני בטתני' ד׳ ואיכ
 אף בלא ראתה נדה פטירת
 זהו רומא לקיש ולתפלה
 אכל לד״ת דצייך להעטיק

 בתש שידח ייי יצי־ך טבילה משיר. קתני דםשמשת שראתה נדה פוטר דיי מתפלה אף לדברי תורה י כין טבואר בםוגיין דף כיא, וםזח תבין טיש מזיים דיה והטשטשת ויו׳
 ומהאי טעטא איצטריך למתני' ולא איצטריך לטתני ביק שראה דבה . זהו ליענא קלילא. דטשמע דביק שראה דבח לא היה דדיך לטתני. והדי בסוניץ הניל טפורש דצייך למתני'
 לא־דויי דאף דבר סבילה הוא ט^דס שראה זיבה טיט פיטר דיי אלא דכוונת התייט הא דנקט רך חדושא במשמשת שראתה נדה ולא נקט הך חרוש בניק שראה זיבה ובשרמ «ס
 נאטר דלרית קאטר דזהו שייך יותר באיש היינו ר»גב אורחיה אש5עינן ניכ דפםאה אף בלא פליטה. וםיט משוט הא לחודיה לאשסע־נן כעלטא ב&שסשת לחור משיה דןצרכו בסוגיין לוטר
ת. הוא תםוה דהא להריא מפורש בפוטין הנ׳ל כהאיג ואיך בחר לו תזי״פ עוד דרך דלדבריו דת׳ס קאטר הא / כתי טי א  רלרביתא דריי קיעי לח. וטיש החייט דיה ודיי פוסר לדבריו דתיק ו

 בםוניין לא ניחא להו בכך :

 כללא דפרק ג׳
ה ה כשעת חדחק יוצא בשיקזיר ברבות הקיש, עיאםר התחלתה וחתיטתח. העדטד  משנ
 ערום בטים צלוליט ומוכרח לומד קיש או שאר דכר שבקדושת יעלה עד טי׳ימ
 שיהא לבו למעלה מחטים . טידו אש היו הטיט עכורים איצ. אטנם נס בצלולים ולבו תר׳ת
 המים. מהני כששחבק גו*ו בזרועותיו. אבל רק להפסק מתני היד, אכל לא לכסוי בש*כנ-!
I על ראשו לומר שום דבר T וכיכ כשראשו פנולת לא מחני כשיניח פס .  לכו בפס ירו
 שבקדושה . ורק כסוי מפה םהניאראשו: אםוד לומר דבר שבקדושה תוך דיא טטקום ש:לת
 הריה מכל דכד שריהו רע כטיפ סרוחים וכדומה ובצואה או טי רגלים אפילו אינ; םריחיו
א. ומלפניו טליא עיניו. רק דבסר׳ג םגי כשישפוך לתוכן רביעית מיס  צריך להרחיק מהן די
 לכל הטלת והטלת. מים סרוחים אפילו יש בהם מ' סאה שמטהרין מטומאה וצריך השתא
 לטבול בהם ואפילו יש לתוש שאם לא יקיא השתא יעבור זם[ קיט טוטב שלא יקרא. טשיקרא

 סמוך לטיס הסרויחק ;

ה ו מדין חטשנה ג׳ היו אסודיפ בקריאת שמע ובתורה ובברכות. בעל קרי . נ ש  מ
 פולטת שכבת זרע. משמשת . אסור בהניל עד אהד טבילה. מיהו אפילו אט
י םשםבלו סותריס  ח* ג׳ אלו םסאיס בטוטאד שלא יתטהרו ממנה בטבילת זאת אפילו חנ

 ככל דבר ענפןית־ח :

 הלבתא נבירתא
ק משנה א אונן פטור טכל טצות עשה שבתורת. ואפילו מקיש שר*א יחוד השם. ר  פ
. אסיח פטור ו נ ת  י ומתפלח אה על נב דרחטי נינהו. ותפילין אף על נב דלאות נ
. וכיב אפילו אחרים ששתעסקים באמת י ת  מכולן כל שאפשר שיצטרך להתעסק בקבורת מ
 בקבורתו פטורים טכל הנך בשעתעסקס. ורק המלוין המת חייבים בכולן. ורק טתפלה פטורים

 מרבעי כונה יתירה:
 משנה ב אחר שנקבר הטת ורוצים לעטור בשורה לנחש האבל שיעבור בין השורות אם יש
 שהות לקרות שמע יברוך שש ככור מלכותו לעולם ועד קודם שייניע לעורה יתחיל.
 וכשיגיע האבל בין השורות רבא־ אז להפסיק באמצע ק ש מפני הכבוד ולומר לו המקום ינחמך.
 ורק אס עימד בשורות החיצונית רשאי לעמוד שם באטצע קריאתו לכקוד האבל . ^בל לא
 יפסיק בדיבור. טיהו אש יש לתיש שכשמיםוד בשורות הפנימיות יעבור «טן קיש ותפלה. לא

 יעמוד בשורות הפנימיות :
 משנה ג נשים ועבריש כנענים וקטן אפילו הגיע לחינוך פטורים מקיש ותפילין. ואפיח
 עכיפ ראוי שיאטחו פרשה ראשונה, אבל בתפלה כולן חייבים עכיפ פעם אחת ביום.

 וכיכ חייבין בטזוזח ובב־וםיו:
 משנה ד פייל דבעל קרי טוהר בקיש ובכל הברכות אף על גב דבשעת חדחק חיח יכול

ת בהרהור ראן כדבור דמי 1 א  מ



 ציונים
 א הפ^ת השחר • ט־ •
 עד ד׳ שעות. מיייפיג
 מהלכיה מפלה הל״א המג ע׳
 י״ט סור מו׳יע או׳״ח סימן ש״ש
 מעיי א׳: תפלת המנחה •
 מיי׳ cc הל׳׳י סמג שם מוש*=
 שפ סימן רצ׳׳נ סעיף 6׳ : אין
r הבע . מיי' מש פ״א h 

 הל׳* ויו׳׳ג הליו ו׳ ופ״מ הציע.
 סמג cc מול מם ס>מן רל״ס

 רל״ו לליו :

 תועפות חדשים
 [בר׳׳ב ד׳׳ה] עד שלגכו׳ומ;
 מנחה קטנה כו׳ פי׳ ומןמנתה
׳ מיז אמל  שאמרו חכמים ט
ה. או  ל״י עד פלג זמן ז
 אפשר כוונתו דהזמן נקרא
 מנחהכמ״ש הלמב״ס ונסתלק
 תמיה׳התי׳׳ט:יבא'ר]יעשה
 כו׳ וכ׳׳פ בש״ע פי׳ לל׳׳ג.
 ובלבד שלא יעשה פעם א' כך

ב יג ת יום טו ספו רה ברכות תפלת השחל פרק ד תו ו  ר עובדיה מברטנ

ת השחר. עיין בס״ק משנה ד' ופירוש השעות ל פ ק ד ת ר ת השחר עד חצות. שכן תמיד של שחר קרב עד פ ל פ ק י ת  &ר
ת המנחה עד הערב. ל פ : ת  חצות לרבנן וצל׳ יהודה איט קרב אלא עד ארבע שס משנה ב'
׳ שעות היינו עד הוף שעה רביעית שהוא שליש שכן תמיד של בין הערבים קרב והולך עד הערב ור׳ יהירה סבר עדי  שעות ביום. ו
ף שליש היום לפי שקרב והולך עד פלג המנחה. הכי מפורש בברייתא בגמרא.  היום בזק שהיום י״ב שעות וכן זמנה לעולם עד ט
 ותימה שהריב פירש בדרבי יהודה דזמן
 מנחה עד הלילה. [*ובברייתא אפלג
 המנחה דלרבנ! מהדר]. וכתבו התוס׳
 בריש פרק בתרא דפסחים (לף קז.)
 תימה אמאי קרי ליה מנתה דאי משום
 רמכלוה היתה קריבה בין הערבים הלא
 גס בשחר קריבה. וי״ל בשחרית יש שם
 אחרשחרית. ועוד י״ל משום רשעת
 רצון הוא בשעת הקרבת המנחה שאליהו נענה כעלות המנחה.

. ד הצותא) ר ע ח ש ת ה ל פ  פרק י א ת
 רבי יהודה אומר עד
ה ג< עד ח נ מ ת ה ל פ ת ב) ח ע שעו ב ר  א
ד פלג . רבי יהודה אומר ע ( י ב ר ע  ה
( ה קבעי ב אין ל ר ע ת ה ל פ . ת ( י י ה ח נ מ  ה

 ושל

 אורך הימים וקמנן כדכתבינן לעיל גבי
ת ל פ  ק״ש. והלכה כרבי יהודה: ת
 המנחה עד הערב. עד שתחשך: עד
. זמן מנחה קענה הוא ה ח נ מ  פלג ה
 מתשע ששת ומחצה על הלילה שהם
 שתי שעות ומחצה נמצא פלג המנחה
 שהוא חצי שיעור זה שעה ורביע
 ופסק ההלכה בזה דעבד כמר עבל

 ודעבד כמר עבד והרוצה לעשות כדברי חכמים ולהתפלל תפלת
. ל ל ה ׳ י  המנחה עד הערב יעשה ובלבד שלא יתפלל ערבית בזמן זה שכיון ן״והרמב״ם בפירושו כתב מנחה שם נופל על עת מן היום והוא ופ״א כך ועי׳ במ״א ס

 שמחשיב אותו יום לענין שמתפלל בו מנחה אינו יכול להחשיבו לילה כשישאר ק היום ב' שעות ומחצה זמניות ונקראת התפלת השניה
 ולהתפלל בו ערבית ואס בא לעשות כלברי רבי יהודה שלא להתפלל מנחה מפני היות תחלת זמנה בעת ההיא עכ׳יל. ולא נתן שעם
 מנחה אלא עד פלג המנחה שהוא שעת ורביע קודם הלילה עושה על השם של זמן ההוא. ומצאתי בפירוש החומש להרמב״ן בפרשת בא
. זמנה כל הלילה בפסוק בין הערבים שהביא שם פסוקים שכתב בהם מנחת בוקר ע ב  ומשם ואילך יוכל להתפלל ערבית: אין לה ק
 והאדתני אין לה קבע ולא קתני זמנה כל הלילה לאשמעינן דתפלת מנתתערב וכתב שמנחה מלשון מנוחת השמש והשקט אורו הגדול

 ערבית רשות לפי שהיא כנגד הקרבת איברים ופדרים שקרביס כדמתרגמינ;
 כל הלילה והנך רשות כינהו שטון שנזרק הדס נרצה הקרבן אף על פי שנטמאו איברים ופדרים או שאבדו. ומיהו האימא קבלוה עליהם

ה ב ו ח  מלאכת שלמה כ
. פ״ לכולי עלמא אבל לותיקין עם הק החמה עשה קרב והולך עד הערב. ולר״י אינו קרב אלא עד פצנ המנתה שהוא ת ו ע  פרק ד א ער ד ש

 (ממהולפ״ח זצ׳׳ל)
 [שס דיו־,] אין לה קבע

 כוי
 הידושי מהרי״ח

 פ״ד ם*א תי״טד״יחפלת
 חמנחה כו׳. ותימה שחייב
 סי׳ כוי עכיל ונראה דה״פ
 בהר׳׳ב זמן מנחה קטנה הוא
 מט׳ ומחצה . עד הלילה
 הוא ענין בפ״ע וקאי למטה
 עד הלילה שהם שתי שעות
 וטחגח נמצא פלנ המנחה
. ולא הוי באשת הזמן ׳ ו  כ
 לר׳׳י רק עד י״א שעות

 פחות רכיעי:

 תום׳ אנשי ש מ
 פרק ד משני. א השחר
 חני לשחרית ברישא
 [רתפלת ערבית לשות. ואשי׳
 למיד חובה] למיד איות
 תקנום דאכרהס קדמה .
 ולמיד כנגד סמידין אין
 הקרבן צלילה ותפלת ערבית
 כנגד אפרים וסדרים דהוי
 שיורא דיומא (רמ״ז): תוי״ט
ת המנחה בו׳ ל פ ה ת י  ד
. ׳ ו  ובברייתא אפלג המנחה כ
 לא הבנתי דכמו מברייתא
. י י  אגמחה דרבנן מהדר ל
 ה״כ הר״ב שהוכרח לפרש
 מהו פלג המנחה כ׳ מתחלה
 פי׳ המנחה אליבא דרבנן
 דעלה קאי ריי ואמר עד פלי
 המנחה והוא פשימ מאד .
/ מה׳  (לח״ש). וע׳ בלחימ פ
 תפלה הל׳׳ב שכתב לדעת
ס ר״י מודה דהתמיד  הר׳׳מ מ
 קרב והולך עד הלילה מןהלץ.
 אלא דסיל רתפלת המנחה
 קבעו כנגד זמן הקרבה שהיו
 רגילין להקריב בכיי. וומן
 הקרבה בכ״י לא היה אלא ער
 פלג המנחה אע״פ שמן הדין
 יכול להקריב פד הערב
 מ״מ לא חיישינן להכי
 אלא לומן הקרבה לבד הוא
 דתיישינן. וכ״ת ההקרבה
 לא היתה אלא בנו׳ ומחצה .
 ייל דהקנולת שהיו מקנףרין
 אחר התמיר היה שעה ורביע
 לפסוקו - שנמצא שהיה כלה
 בי״א שעות חסר רביע .
 ותפלת המנחה כנגד הקטרת
 תקנוה. ולגרי אלה מבוארים
 בד׳ ההוס׳ כו׳ עיש : באיר

 י״א שעות חסר רביע לזהו פלג ש> מנחה קטנה שהיא מתשע שעות ומחצה
 ומנחה גלולה נקראת שש שעות ומחצה ומפלג מנחה קטנה ולמעלה לילה
 מיקד ואסור לשוחטי מכאן ואילך או לזרוק למו ואינו כשר אלא להלליק בהם
 את הנרות שהן גמר עבודת היום ע״כ. ועי׳ בס׳ למש תכלת סי' רל׳׳ב :
. תימה מנא ליה הא דבשלמא עד ט׳ שעות ומחצה רעד ה ח נ מ ג ה 4 ד נ  ע
 אותו זמן הוי תפלת המנחה ניחא דהיינו מנחה קטנה אבל הא מנ״ל. וי״ל
 דר״י ס״ל דתפלת המנחה מגד קטרת תקנוה דכתיב תכין תפלתי קסורת
 לפניך. תוס׳ ז״ל. וקשה לענ״ל דהיכן מציגו שהקמרת הוא מפלג המנחה
 זכ״ת שר״ל סמוך לזמן הקטרת הא בברייתא בגמ׳ קאמר בהדיא רי״א עד פלג
 המנחה שהרי תמיד של נין הערבים קרב והולך עד שלג המנתה . ולענ״ד

 יראה משעלה ברק השחר והאיר
 אע״ג מצותה עם מה׳׳יו

 וכתנ הרא״ש ז״ל ותחלת זמנה
י המזרח מידי דהוה אתמיד של שחר » 

 כדכתיב ייראוך עם שנס ונ״מ אס התפלל בזו השעה יצא ותנא לא חש לפרשו
 דמלתא דפשיטא היא כיון לזמן המאוחר שלה הוא בזמן התמיד הה״נ צכל
. הכריח ה״ר יונה ז״ל לעד הערב האמור ב ר ע ד ה  זנק המוקדם ע״כ ־. ע
 כאן אינו אלא על שקיעת החמה מדאמרינן בזבחים מניין לדס שנפסל בשקיעת
ל דמשק עת החמה ואילך אינו זמן זריקת דם תמיד סל בין הערבים  החמה ר״
 ותפלת המנחה היא כנגד תמיד של בין הערבים ועיקר התמיד הוא זריקת
 הדס וט היכי שזריקת הדם אין זמנה אלא עד שקיעת החמה ה״כ תפלת
 "המנחה שנתקנה כנגדה אין זמנה אלא עד שקיעת החמה בלבד ע״כ. והקשו

 תוס' ז״ל וא׳ית אמאי לא קתני גבי תפלת המנחה כל היום כמו גבי תפלת צ״ט . או שמא נ״ל דתפלת ערבית כנגד קטרת תקנוה ודייקי לה מסיפיה
 המוספץ ותרצו לי״ל לזמן מוססין הוא כל היום אפילו משחרית שהרי הרמות דקרא לכתיב מנחת ערב ערב היינו ערטח.ואעפ״כ זיינה כל הלי־יה מגל אברים
. שהוא שעה ה ח נ מ  ופלרים כדקתני בברייתא בגמ׳. לו״ק: עד פ^ג ה
י רס״ז ובמקומות אחרות  ורביע קולס הלילה . והכריח בסי לטש החור ס
 שר״ל שעה ורביע קודם שתשקע החמה ושכן הוא משמעות הגמ׳ בכ׳ימ שהוזכר
 שעות כגון ד׳ שעות לחמן וד׳ שעות לר״י בתפלת השחר כולהו משמע דד׳
 שעות מעת הזריחה קאמר וא״כ ממילא שהוא כן בתפלת מנחה וערבית לקודם
 השקיעה מ״כ בקיצור: בפי׳ ר״ע זי׳ל -אינו יטל להחשיבו לילה ולהתפלל בו

 ק״ש של ז״ל ני׳צ לקרוא בו
 יוכל להתפלל ערבית.
 ל ערבית שהרי בתפלה אמרו מתפלל אדם של שנת בע״ש וכו׳

 ערבית וכו׳. כתב הח׳ הר״ר יהוםף אשכנז
 ערבית וכן לקמן בסוף ל׳ ר״ע ז״ל דקאמר ומשס ואילן

 ר״צ ק״ש ־

 דזמן מוספי: הוא כל היום אפילו משחרית שהרי קרמות
 יכול להקריב מיד אחר התמיד רדכ גס תפלת המוספ־ן יכול להתפלל מיד מן
 הנקר משא״כ במנחה אלא משש שעות ומחצה וה׳׳נ בפ״ק לע״ז לא ליצלי
 א נש תפלת המוספין בתלת שעי קמייתא בריש שתא ביחיד וכו׳ אלמא בשאר
 ימות השנה יכול להתפלל ולהט מקלים תפלת המנחה לתפלת המוקסין משום
 שהיא תדירה בכל יום אע״פ שתפלת המוספץ קודמת ע״כ. וכן תירץ הר״ר
 יונהז״ל. (אך מ״ש שם כדאמרינן בברכות מניין לנסכים שקריבין בבוקר

 יודע היכן הוא בא בזה׳יל ומ״מ בתמורה רפ״ב גרסיק מניין לנסכים

. פי׳ ר״ע ז״ל והאי דקתני וכו׳ ע ב  רש מחלוקת בדבר ע״כ: אין לה ק
 לאשמעינן דתפלת ערבית רשות ע״כ . אמר המלקט כר׳ יהושע וללא כרי׳נ.

 וזיל

 ט׳ איני
 הבאין עם הזנתי שאין קרבין אלא ביום ת״ל ולנסטכם וצשלמיכס מה
 שלמים טוס אף נסכים ביום ע״כ. ושמא צ״ל בקרננות). מצאתי בס׳
 ל׳י ישן פי׳ לה״ר יהונתן ז״ל וז״ל תפלת המנחה על הערב פי׳ עד
 חשיכה שהרי תמיד של בין הערבים אע״פ שמצותו בששה ומחצה אס צא

ן י כ  תפארת ישראל י
 דבדיעבד או בשעת הדחק יצא עד צה״כ] ־. ה) מנחה קטנה הוא ב׳ שעות ומחצה
 זמניות (זמניות למנחה חשבי׳ מכן התמה. כמני׳א) קילס צאת הכוכבים.

 והו״ל פלנ המנחה שעה ורביע קולם צאת הכוכבים. וקיי״ל.[א״חלל״ג]

 להרשות לעשות כמי שירצה. רק לא יעשה פעם כת״ק ופעם כר״י י ומכ״ש

 ולסתחלה כר״י ובדיעבד כת״ק ובעבר חצות. יתפלל מנחה ואחר כך שלא יתפלל מנחה אחר פלנ כרבנן. ומעריב סמוך לה. קודם צאת

 הטכבים כר״י: ו)ר״ל אינה חובה. מדהיא ננל אבריס ופרדס ללא

. מיהו אגן קבלוה חובה. וזמנה כל הלילה כאברים ופלדס : ס ט כ ע  מ
 ר״ל

ת הוי והיר בתפלת המנחה שגס אליהו לא נענה אלא בתפלת המנחה - ושהא כשעת הקרבת המנחה נענה ולכך קרי לה תפלת המנחה שא! היתה שעת לצו! מ ר  דשי&ת ר5ון כו׳ ז׳׳ל התוכן' שס. ועוד דאמרינן בפ׳׳ק מ
 ע׳יכ. וכן איתא בילקוט מלכים רמז רש״ו. ולמ״ד תפלות אבות תקנוה מצאתי בס׳ של״ה נועס נכון והיינו. שאמר יצחק ביום עקדתו מה זה יש כאן עולה ואין כאן מנחת סלת עמד ותיקן תפלה שתהיה במקום
 המנחה ועיכ נקראת בשש מנחה . (למ׳׳ז): בריב ד״ד. אין לה קבע כו׳ דתסלת ערבית־ רפות. כ׳ התוש׳ דלא הוי רשות אלא לגבי מ5וה אתלת עוברת אבל בחנם אין לבעלה וכינ מל׳ היימ בחבורו פ״א. (ש״ל):

ת .4 מל י ל  (משגיות זרעים] ד

ן י כ  י
ל תמירים תקנום. ופליגי בזמן הקרבתן: ב) זמניות. ך א) לתפלות ע ״ £ 
 מעהש״ח עד צאת הכוכבים. והוא שליש היוס. וה״ה לת״ק ר׳יו

 זמניות. וקי״ל [א״ח פ״ט] רמצוה מן המובחר להתפלל מיד אחר הנן החמה.

. וכרי שיסמוך גאולה לתפלה ה מ ת ה ק ה ס ע א ר ק  דהיינו סמוךלק״ש ש

 חצות. יתפלל מנחה ואחר כ

 תשלומי שחרית: נ) עת מנוחת השמש: ד) ר״ל על שקיעת החמה לא על

 צאת הכוכבים [תר״•] וכן משמע בש״ע [רל״ג] [אב״י ופי׳ רמ׳׳א שם דכחנ
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 כדמתרגמינן למנח יומא והן מנחה גדולי ומנחה קענה שהזכירו חכמיס כחובה: ושל םוספין בל היום. אס אחרה אחר שבע יצא אבל;קרא
ל היוס. דתחלתה מיד אחר מדד של שחר מה שאין פושע וכן הלכה: ב מה מקום • כלומר מה עיבה: שלא תארע  עכ״ל]*: כ
. שלא יבא מכשול על ידי כדמפרש בברייתא שלא אכשל בדבר ח ל ק  ת

 הלכה וישמחו חביריהרי רעהשתבא על יד שאגרום להם שיענשו
 אני נותן הודיה על חלקי. מודה על
 השובת שחלק לי ששם חלקי מיושבי
 בית המדרש. ושתי תפלות הללו בכניסתו
 לבית המדרש וביציאתו חובה על כל איש
 ואיש לאמרן דהכי אמרינן בברייתא
 בכניסתו מה הוא אומר וביציאתו
 מהו אומר משמע דתובה למימרינהו:

 , מעין

 * ג רבן גמליאל אומר

 כן מנחה דתחלתה קודם שש ומחצה כדתנן רי̂־ פרק ה׳ דפסחים
 ומ״מ משום דמנחה תדיר הקדמה מתניתין. ולשון הרר״י חמן

ד ת אומר ע ר ת ם רבי י ו ל ת  ושל מוספק כ
ה נ ק ה בן ה י נ ת י נ ב ר * ב ( ת י ע שעו ב  ש
ש ר ד מ ת ה י ב יסתו ל ל בכנ ל פ ת  היה מ
ה ) אמרו לו מ ה קצרה ח ל פ  וביציאתו ת
יסתי ם בכנ ה . אמר ל ו ה ז ל פ ת  מקום*) ל
ל ידי י) ה ע ל ק ע ת ר א א ת ל ל ש ל פ ת  אני מ

ל הלהי  וביציאתי אני נותן ועדיה ע

w ם . מיי׳ י פ ס ו b מ m 
»'  «״נ ה>״מ פמנ » מוי מו
 3ם סיני! לשיו 6׳ :
׳ פ״י ״ » : ח . נ א י נ ו ח ׳ נ  ב ר
 מהל׳ נלטפ הלכה » כי כמג

 ע' כו סול שויע שם סי'
: : ׳ » . א ׳ ג : ג ר י י י  ס

 תוספות חדשים
ת מ ק ד ה ג נ ׳ לסי שהיא כ ו  כ
ב לשי• שבח י נ ׳ ו ו  איברים כ
ה(מ״ד עיש וצ״ע  ע׳ ע״ב די

 יהושע אומר
 מעין

ב . ר ( ב י ה ר ש נה ע ל אדם שמו ל פ ת ל יום מ כ  ב

S׳M ם • ג־יימלהי ו ק ה מ ל ם י . א א י נ ו ח « נ ״ « . ה י נ ו ת : נ מ ״ » ו י ש >״> • י י . ״ ת ו ע ע ש ב ד מ א ע ״ י י ד ת w ד * - i.״ » ״ L 
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 מוםפין כל היום אלא שיש צהקדם
 תפלת יוצר מחילה שהוא דבר מס ביומו
 וכו׳ ע״כ. ה״ק שתמיד של שחר שכנגדו
־ אמריו שהרי איברים היא התפלת יוצר קודם לקרבן מוסף י מ ג  מ

ם כל הלילה והוא ־ ־ י ם קרבי פדרי  ו
ה י מ נ ם על הזמן ולא מפ ע  ט
י וז׳׳ל ׳ כ ר י כ  היא רשות ו
ם למאי ע ן ט ת  ובודאי אינו מ
 דאמר שהוא רשות שאין זה
ועם נופל בו הללעכ״ל עיש:  הנ

 ראשון לציון
י ו ם כ ו ] כל סי ה י  [תוי״ט ד
ה שאין כן במנחה דתחלתה  מ
. מלת י ו דם שש ומחצה כ  קו
דם קצת שלא בדקדוק רהא  קו
ם משמע י ח ס פ  בריש ס׳ימ ל
. ה ל ע מ ל  דוקא משש ומחצה ו
ן נ ב אי גרסי מ ו  ובכן מ

ו כ  דתחלתה בשש ומחצה ו

 לפי שהוא דבר יום ביומו ותדיר קודם
 לתאינו תדיר כמ׳יש הר׳יב בריש פרק י׳
. ומ״ש הר״ב להלכה מקרא  הנחים.
 פושע עיין במשנה ה׳ פרק ב׳ דמגילה:
י יהודה אומר עד ז' שעות. בב׳יא ב  ר
 ל״ג [#וכן בסדר משנה דירושלמי ל׳׳ג].
 וכן העירו התוספות שבכל הספרים

ם - בברייתא רבי לא שנאו במשנה דלא ו י ם ו ו ל י כ  יום . נמשנ״ג ב

 ש״ל כותיה [וכן במשנה ה׳ פרק ב׳ דמגילה סתם לה כת״ק] אבל בשל שחר כדל טתיה דבבתירתא(רי׳ל בעדיות) הנן כותיה ובשל
. כתב הר״ב שהן חובה וכו׳. דהכי אמרינן וכו׳. מה הוא אומר. ולא ט׳ ה מתפלל ו : ב הי י ט  מנחה נמי קי״ל דעבד כמר עבד ו
0 אמרק מה היה אומר כדי שיהיה סיפור למה שהיה אומר ר־׳ כחוטא בן הקנה ואז יהיה רשות בידינו אבל אמר בכניסתו מה הוא אומר £ ' ^ " ^ * & 

א תארע תקלה על ידי. לשון הר״כ שלא אכשל בדבר הלכה וישמחו חבירי הרי ל  f^S^Sj^n^ ר״ל כשיכנס לבהמ׳׳ד מה חייב לומר. רמב״ס: ש
ה זמנו של רעה שתבא על יד שאגרום להם שיענשו ע״כ. אבל הכשלון בדבר הלכה לא חשיב ליה רעה כיון שחביריו רבו עליו והרי הלכה כרבים ני הי ו  רלא מכו

 וצא יבא מזה שום תקלה. אבל לשון רש״י הרי רעות שתים שיטאו על יד שאגרום להם שיענשו ע״כ . וכשלון בדבר הלכה היא
 י״ע ברכת המינין ביבנה תקנוה לאחר זמן בימי ר׳׳ג ואלו י״ח הם

ה שאנשי מ ל  ש

J״f ליה עי׳ בתוס׳ בסירקץ לף כ״ח. וגס בירושלמי ליתיה וכן הרי״ף והלא״ש 
׳ כ״נ  לא כתבוהו וכבר דיבר כזה החי השלם ה״ד מנחם עזריה נר״ו בס,
J לספרו וגם החכם ה״ר יהוסף אשכנזי ז״ל כתב שברוב הספרים ל׳׳ג ליה 
 ב שלא יארע תקלה. עיי במ״ש ב״י בשם הר״י אבוהב ז״ל ונלע״ל שנש
 אוהו הלרך שפ,׳ שם לה׳׳ק יה״ר שלא אכשל בלבד הלכה כיי שימשך מזפ
 שישמחו בי חבירי ועול אני מתפלל ומבקש מלפניך שלא אומר על טמא טהור
 וכו׳ ר״ל אע׳׳פ שישמחו חכירי בזה שאני אימר אם יש בו נפקותא דלינא מה
 לי ולשמתתס מאחר שאני והם מועין והם לא שמחו אלא מפני שחושבק שאני
 אומר לבר המכוון להלכה לק אני חוזר ומתפלל שלא אומר על טהור טמא

ה או בהסך ועייל זה נמי מתפרשא סיפא לולא ינשלו ד ׳ ל ו כ  חבירי ו
 העושה

. ואעפ׳יי שהן ״ה  אחת מהשתים ולא הוצרך לזכרה בפירוש: ^ י

 מלאכת
 וז״ל הרשב״א ז״ל בתשובותיו סי' רס׳׳ט ומה שהקשית תפלת הערב אין
 לה קבע דבמקום א׳ פירשו שאין לה זמן קבוע שהרי אברים ופלרים קריבים
 כל הלילה ובמקום אחר פירשו אין לה קבע שאינה חובה אצא רשות ראי לא
 ליתני תפלת הערב כל הלילה זה איט קשה בעיני כלל למלשון אין לה קבע
 תרתי שמעינן מינה למלאמר אין לה קבע משמע שאין לה זמן קבוע ומדאמר
 אין לה קבע ולא קאמל תפלת הערב כל הלילה משמע שלא עשאוה קבועה
 כלומר לעשותה חובה בתפלות הקבועות וכלאמרינן בעלמא תקנות קבועות
ם. והכי סתם לן תנא בפ״ב למגילה ו ןכל הי  שט כאן ע״כ: ושל מוספי
ד או  והא דנקמ גבי מוסף גלילא לשון רבים נלע״ד משוס לזימנין למתרמו ת
. יש ספרים דלא גרסי ת ו ע ד ז׳ ש  תלתא מוספי בהדי הדלי: רי׳י אומר ע

ם בתחלת  תמיד של גין הערבי
 שש עיש . והשתא בדקדוק
ק : ר ד לם שש ו ' קו  כ
ס לתפלה זו  [מ׳יב] מה מקו

ל ׳ י ק ד ר מ ו  דרך רמז אפשל ל
ת ו: דלפולס יתפלל אדם ו נ י  ג
ם קבוע שלו וזה שהיה  במקו
סהו שלא י נ כ ד נ  מתפלל מי
ו ר מ א י כ כ ם קביעתו ל ו ק ל מ  ט
י ובחבורי ו ס כ ו ק ה מ  לו מ
: ר ת ו ד י  יסלימ נתבאר עו

 חדושי מהרי״ה
ום ה כל הי י  [שם] ד
ח ת ל ח ת  ד
ת ו ז ח מ  ו
' דזם; י  פ
. ד ד ח מ  ו

י ו ח כ ת ל י ח ת  ד
ש ם ש ד ו  ק

׳ עכ׳׳׳י ו  כ
ש א ש ו ם ה ד ו ק  ה

ז ע ו ל ב א ר ש  י
ף ל ) ת ס ר  (א) אב׳׳י ובחיטד שמש ומגן בארתי המאמר דרני לוי ב״ח ג
 ס״ל א׳) היוצא מבהכ״נ ונכנס לביהמ״ד ועוסק כתורה זוכה ומקבל
 פני שכינה. שנאמר ילכו מחיל אל חיל וכוי. כי הראו לנו מז״ל. איך האיש
 הישראלי יכול להתעלה ולהתעופף במעוף אחל בלי הפסק מלריגהלמלדגה.
 כי הביהכי׳נ הוא ע"׳ התפלה מקום של התלהטת הלב והרגשות שבו להיות
 מקודשות לשמים. וביהמי׳ר הוא מיץס הלימול והעיון להשלמת השכל ע״י
 קנין התורה . נמצא שהיוצא מביהכ״נ לביהמ״ל הוא עולה במעלות סולם
 המדריגה מן שלימות הלב לשלימות הראש והשכל. ובזה נכלל כל האלם והבינהו:
. לר״ל י  (ב) ונ״ל לזה הכריח לרש״י לפרש דמ״ש הברייתא וישמחו בי חמ־
 בכשלוני. ולא רצה לפרש שהתפלל שישמחו בו חביריו באמת (אב״י וכמ״ש

ים מנ ה ז מ ם כ ש ש י ף ש  א
ד ם ד״ה רי׳א ע  מן״ל : ש
א ל ׳ ד ו ת בנ׳׳א ל״נ כ ו ע  זי ש
ש אי י ד ה עכ״ל. ו י ח ו י ל כ י  ס
א י ל ב ר ף ש א ד ש א ה מ ב ר  ה
ה נ ו ח ש י פ ח א י ת ו  ס״ל ט
' ה מ ר ב ש א ו ש ט א כ ח נ ו ל  ם

ת ר א פ ן ת י כ  י
 ז) ר׳יל עד סוף ז׳ שעות וקיי״ל לגס אח״כ יצא רק נקרא פושע: ח) נקע
 להך דיכא הכא. משוס שאחל גמר התפלה בביהכ״נ ראוי לילך לביהמ״ד
ד הודעט אח״כ דין ה] להכי אחר שהודיענו זמן התפלה. מ י ׳ חקנ ׳  [כא׳

; הכניסה לבית המדרש (א): ט) ר״ל מה מנין: י) שלא יענשו חבירי י ב !כרי ל ה נ ס ת ל ו י ד  ע

י ״ ובברייתא אמרי׳ שבגמר תפלתו אמר ולא  ״
. ונ״ל ללהבי הקדים להתפלל שלא ם ה  כשלו חברי בלבר הלכה ואשמח ב
[ , . א כ ׳ ף צ׳  יענשו חבריו. רהמתפלל על חבירו הוא נענה תחלה [בב׳יק ל
: [ י ״ ק ח ׳ א : יא) ששסחלקי מיושבי בית המדרש וטי והכי קי״ל [ ( ב ) 
 יב) דולמלשיניס ביבנה תקנוה אחר שאמר רבן גמליאל מאמר זה:

. ״ י - י ד ו - ח מ ^ ' ר ו ם כ י ב ו ר מ ד בין ה י ח י  ה
ל כשישמחו בהכשני בדין ח ו י א ¥ א ן ק ו ו י ד ן א ^ ב  א

 תוספות אנשי שם המהרש״א
' בברייתא פ מ ד ׳ כ ו ה שלא תארע כ י ב ד י ר : ב ( ז . (רמי ח ״ ' ן י ע סברו שהיה מהסלל מ  ממש ו
. ומ׳׳ש י ד וסח התפלה שלא יארע תקלה על י ׳ הרי״ף דל״ג בנ י ס מ ר נ ה משמע ד י . א ׳ ו  כ
י מ ו מ נ י ת ס ר . ולפי ג ה ל פ ת ק ה נ ח התפלה אלא חוכ! ע ס ו  במשנתינו שלא תארע איט נ
ע לא י יקשה מדו וסח התפלה שלא יארע כו ׳ בנ פ דג י י ו ת סח שנדפס בהקדמת ה ו  וכסי הנ
י ה כ א תמו ו ה שתי' בתפא׳׳י ה י מ . כ ם ה י ר ם על מכיריו שלא יארע תקלה על י  התפלל נ
. נכ׳׳ז הי׳׳ל לבקש עליהם שיהיו דבריהם ברורים ם י ר ו ה בכך שהוא יבין דבריהם על ג  מ
כ התפלל שלא ׳ ג ־ ס ה י ל א ע נתם . ועוד ה ו ־ כו פ ו להבין מדבריהם ס ע פ  ש;ה אחרים לא ׳
ך כוונתו ול״ל שוב להתפלל שלא יארע פ  יכשלו בדבר הלכה וא״כ לא ינועו להבין מדבריו ה
ד שנש . והנראה עו ע וש׳ ו נ ה ב י כ ' הרי׳׳ף והלאיש ו י נ . אלא ודאי העיקר כ י ׳  תקלה ע׳
׳ יא שלא אכשל ט ת וכצ״ל יהרימ ה' או ס מ ה ס שם ב פ ד ת התר״נן הוא כן ובמעות נ ע  ד
י הרי ברור קם כלשונם בספר הרי״ף כו כ אגי מעתי י ב התוי״נו שש בזה״ל ע ת  שהרי כ
ד י״ח אזכרות ע ר הלל כ ל מי אי ג נ י ייח כ  שכיון לנוסחת הלי׳׳ף זיל : ג י״ה, בגמ' הנ
ד י״ון ג נ ל אמר כ י ע ד *״ח אזכרות שכק״ש ר ג נ י אמר כ ט לה׳ בני אלים רי ה  שאמר דור ב

 מליות

ק במחלוקת בץ תפלת הערב לשל מוססין לכך . מדלא הפסי ה י . א ם י פ ס ו ל מ ש ה ו נ ש מ  ב
ם מרשותה לערב שזאת זמנה כל הלילה ג . ו ו ה ל ו כ ו ב נ ק  לא גקמ תפלח מושפין כי היפי מ
. כ״נ פשוט לכאורה וא״צ למה שנדחקו כזה בהו׳ימ ל ש ו ערכינהו במלח ו כ ופ ל  וזאת כל הי
ס בתפלת ערב שהיא בלילה צ״ל ג . ו י ו ל היום הוי דמנחה תדיר כ ה כ י פ ד י ד  ובש״ל: ח
׳ יהודה אומר הוי דלא ס״ל כותיה . ה ר י . (ל״ז) : ד א ל י ל ת  להקדימה משום ד
. ובהכי לא ליקשי לן שהרי י ב ל כותיה ומשיה לא שנאו ל ׳ ר בבי קי א ש ' משוס מ י . פ ׳ ו  כ
ה משום ראף ס ר ג ס דברי מי שא־ן הלכה כמוסו ולעד״נ שיש ל  בכל השים שנה רבי ג
ם. שמעתי אומרים ה מקו : ב מ ( ז ״ ״ י ) • ע ש ו י1י^ פ י ג ח א מ ה  לדידן זמן ז׳ שעותלמצוה ו
. יל״נ היה מתפלל ם י ח ת ' פ כנס שיעור ג ס להתפלל י נ כ מ ם משוס לקייל ד ה מקו  ששאלת מ
. ובזה אני מוסיף לדייק ללא א״ל להעלות ם ו ק ה מ  אותה תפלה בכניסתו ולכן שאלוהו מ
ן התפלה השנייה שמי שיוצא מבה״כ  אלו שהרי ב׳ תפלות הץ . אלא לא היה קשה להם מ
ר לו להתפלל תחנונים . ובמ״ש :וכל לתת שייכות למה שמזכיר התנא ענין תפלת ר׳׳נ ת י  מ
י הרואים תנייה שתשבו שהיתה השלה ע ל ה נר£ס לשנותו בפ״י׳י. אלא ד ! דיותר הי א כ  נ

י ה ס״ל לרב ל י פ ת ת ו כ ל ה ב  ו
ר מ א ה ש י א ר ה ה ו י ח מ  כ
׳ ו א כ ר ש ב ח ל ר י ' א ם נ  ב
א ת כ ל א ה נ ה כ ב ר ר מ ם א ת  ח
א ח ר י ח כ י ב נ ת ל ו י א ו י ה י ד  כ
י א״כ א א מ כ ה ה י ת ו ו  כ
ת ו כ ל ה ב ל ו י א ו ם ה ת ר ב  ס
ק ש פ ר נ ח ל ש ח ש ל פ  ת
ו ל י אפי ׳ ר ל כ כ י אז ה י ר  כ
ל 1ה י ב ש ת כ מ א ב ה ו ח נ מ  ב
׳ ר כו ב ר ע ט ד כ ב ע ר ד מ  א
ל א א ש ל א ד ם ע י ם א ה מ  ו
א ת כ ל ף ה ם ו ל ם צ ח א י  ר
ה י א ה ל ב ר י ה נ א ר י נ א  מ
ת ע ף ד ם ו ם ה ב נ ש מ ' ב י  הנ

ק״ל :  ו
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. מיי׳ 6ס פיי ע ב  חפלתו ק
 הלש״ז שמג שם שוי מו״ע ןם
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. היי' שם הלי*8 המג  קצרה
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: [ ׳ מ ג  [וכאנודם נ

 . תומי אנשי שם
 חוליות שבשדרה. (פיח):
ב ד׳׳ה מעץ כו׳ ׳  ג בי
. משמע ר  ואית לאמרי כ
 ללא ססיקא ליה להר״ב אי
 הלכתא כרב יקייל כוותיה
 כאסירי. או כשמואל משוס
 דשקלו ועלו אמוראי גחראי
 אליניה ולהכי מייתי תרווייהו
 והרמב״ם בסי' לא כתב אלא
 הפ״ הראשון והיינו דרב .
 אבל בחבורו חזר בו ופסק
 כשמואל דאמר הביננו וכ״כ
 כל הפוסקים ויל. (ש״ל):
 כייב דיר. העושה כו׳
. זוהי דעת ר' ׳  לומה כו
 אושיעא בגמ׳ ורבנן אמרי
 הל שאינו אומרה בלשון
 תחנונים . ורבה ור׳׳י אמרי
 בל שאינו יכול לחדש בה
 לבר. ור' זירא לא ניחא ליה
 בהא דרגה ור״י שאמר אנא
 יכיל לחלוש• ומסתשינא
 דילמא מטרידנא. ואביי ב״א
 יר׳׳ח ב״א אמרי כל שאינו
 גתפלל עם דמדומי חמה .
 ומפיק דל״נוי עלה ימערבא
 לילמא מערפא ליה שעתא.
 נמצא לסברת ר״א וסברת
ק לא איפרין מידי ולכן  מ
 הר״מ בפיל פסק כתרווייהו.
 אבל בפי׳ התג כפיי הריב
 וק״ל סובא אמא׳ שבקו
 לרבנן ונקטו כיחידאה.(ש׳יל):

ים. פי׳ לא נ ו  רהחנ
 תמצא חן לפני המקום.
 ומלת תחנונים היא כמיד
 רוח חן ותחנונים. א״נ
 שבכל ר;ע אנו צריכץ
 להש״י וחייבי[ אנו להתחנן
 לפניו. והעושה תפלתו קבע
 מורה כאילו א״צ לבקש דרן
 תחנונים כעני מבקש.
 (רמיז): הושע השם.
 ציל הושע ה׳ וכיה במשב/
 ועי׳ תיינו סיג דיומא מ׳״ת
 ד׳׳ה השס ופו׳ (לה״מ);

ב יף ת יום טו ספו ת תפלת פרק ף תו 0 ר רח ב ו טנ ה מבו ד ב ו  ר ע

 ג מעין שמונה עשרה. איח דמפרשי בגמרא שאומר מכל ברכה שאנשי כנסת הגדולה תקנום: [*אס שגורה בפיו. פירש הד״ב
 וברכת מן האמצעיות בקוצר וחותם על כל אחת ואחת. ואית דאמרי שהוא למוד ורגיל בה ובםוןז פרק דלקמן פי' סדורה בפי במרוצה
 הבינט ה' אלהינו לדעת דרכך שהיא ברכה אחת שיש בת מעין כל ובערוך מסיים כמו תרגום נבלתם למאכל [נבלתא] משגרא למיכל.
 הברכות האמצעיות של שמונה עשרת וחותם ברוך אתה ה׳ שומע עוד שם בערוך פירוש אחר אם נרדפת התפלה בפיו מלשין שיגר
. שהוא למוד אחדו(ברכות מ•)]: מעין שמונה ו  תפלה: שגורה בפי
 עשרה. כתב הר״ב האמצעיות בקוצר
 כוי כגון אתה חונן אדם דעת בא׳׳י
 חונן הדעת. סלח לט אבינו בא״י חנון
 המרבה לסלוח וכן כולם חון משלש
 ראשוטת ושלש אחרונות שלא יוסיף ולא
/ ו כ  יגרע בהם. רמב״ס: ואם לאו ו
 מ״ש הר״ב בשעת הדחק. ומיהו אינו
 מקום סכנהדדניה שטילקמן. ומ״ש
 רזוץ מימות הגשמים וכוי שצריך לומר
 שאלה בברכת השנים וכוי בגמרא
 מתקין) לה מר זוצןרא ונכללה וכו׳ ושני
 אתי צאערודי וימעה. ובהבדלה דלא
 שייך לאנןרוד שהרי יאמרה בתחלת
. במשנה ע ב  הביננו קאי בקושיא: ף ק

ה י>0. ד עקיבא אומר ר ש נה ע  מעין שמו
נה תפלל שמו ו בפיו יי) י ת ל פ  אם שגורה ת
: ף רבי ( י ה ואם לאו מעין יית ט ר ש  ע
ע ») אין ב ו ק ת ל פ  אליעזר אומר העושה ת
ו תהנוניםיי) רבי יהושע אומר ת ל פ  ת
ה ל פ ל ת ל פ ת ה מ נ כ ם ס ך במקו ל ה מ  ה
ת ך א מ ת ע ם א ש  קצרה אומר הושע ה
ר יח) יהיו ת תעבו ש ר ל פ כ  שארית ישראל ב
ת כ) * ל פ יך ״< בא״י שומע ת  צרכיהם לפנ

 _ , היה
נ מז׳י ו/מלה ״ בה. תפלתו קבע. « . עקיבא . «״> עקי דג  ו
 קבע . המהלך . גמעביג ההולך • חסלה קצרה אומר.
. כיה נלימ ם ש  "ישג״ג • ואומר- ״ל״* מעין י״ח ואומר• יעי׳ ״י״, • ה
 731״p אבל נל״נ וד״ו ו»»3״ג ה׳ וכ״ס ני״נ-חםלה.נד״נ תפלה ותחנונים:

. והלכה כרבי עקיבא שמי  ורגיל בה
 שאין תפלתו שגורה בפיו חו בשעת
 הרחק מתפלל אדם שלש ראשונות ושלש
 אחרונות והביננו באמצע שהיא מעין כל
 האמצעיות חון מימות הגשמים שאינו
 מתפלל הביננו מפני שצריך לומר שאלה
 בברכת השנים וחוץ ממוצאי שבתות
 ר״ע שצריך לומר הבדלה בחונן הדעת:
. שתפלתו ע ב  ף העושה תפלתו ק
 דומה עליו כמשאוי ולשון קבע שאומר
 חוק קבוע עלי להתפלל וצריך אני
. ה ר צ  לצאת ממנה: מתפלל תפלה ק
 ומה היא תפלה קצרה שאומר הושע
 ה׳ את עמך וכוי: בבל פרשת העכור

 אפיי בשעה שהם פורשים לעבירה יהיו צרכיהס גלויס לפניך י״גפ״בדאטת כתב הר׳׳ב שני פירושים ופלוגתא דרבי אישעיא ורבנן
 לרחם עליהם. פרשת לשון פרישה. המגזר של עבירה. ואין הלכה הן(לף כש): הושע זכי׳ על ישראל. מקרא מלא הוא בירמיה לא:

 כרבי יהושע אלא התפלה שמתפללים במקום סכנה היא צרכי עמך יחזור
 מרובים וכו׳ ומתפלל אותה אדם כשהוא מהלך ואיט מתפלל לא ג'ראשונות ולא ג׳ אחרוטת וכשיעבור מקום הםכנה ותתיישב לעתו צדך

י ו ז ח ת ל מ ל ת ש כ א ל  מ
 ד העושה הפלתו קבע. ממי מאי קבע א״ר יעקב בר אילי א״ר
 הושעיא כל שתפלתו לומה עליו כמשאוי ורבנן אמרי כל שאינו אומרה בלשון
 החנונים. וכתב ה׳׳ר יונה בשם רבינו האי ז״ל לרבנן סברי שאעי׳פ שתפלתו
 דומה עליו כמשאוי ואינו מתפלל כמי שצריך הלבד אלא כמי שמתפלל מפני
 החיוב בלבל אפייה כיון שאומרה בנחת כמי שמבקש רחמים ע״ע הוא . ונראה
 לס״ל לרבנן שאע״פ שלא יתפלל כמי שלומה עציו כמשאוי אלא שמתפלל כמי
 שצריך לו הלבר ביותר אם אינו אומרה בלשון תחנונים אין תפלתו תפלה.
 ודי הושעיא ס״ל נהיפך ולכתחלה בעינן לכ״ע תרוריהו בלשון תחנונים וגס
 שלא תלמה עליו כמשאוי וכתב הח׳ הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל לר״א לעיל
 קאי יפליג אכזלהו ואמר שאין לעשות קביעות לתפלה אם מתפלל ׳"ח או מעין
 י״ח העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים. ע׳׳כ: תפלה קצרה. בהרבה
 מרים מפו הסופרים וכתבו תפלה קצרה מעץ שמונה עשרה ואינו כצום שאין
 וה מטן שמונה עשרה . ה״ר יונה ו״צ: ואומר הושע כו׳. ר״א ולי יוסי
 ור״א נר׳ צלוק ואחרים פליגי בברייתא עליה וקיי״ל כאחרים דאמרי להפצה
 קצרה היא צרכי עמך ישראל מרובין וכר. וע״ש ממ׳ בברייתא כ׳ שס גרסינן
 שרי יהושע אומר תפלה קצרה היא שמע שועת עמך ישראל ועשה מהרה
 כקשתם נא״י ש״ת. ונראה לתר׳ תנאי אליבא לר׳ יהושע. ולפי מה שמצאתי
 בגמרת כתיבת יד כברייתא מזכיר ר׳ יוסי קולם ר׳ יהושע. וז״ל ר׳ יוסי

 אומר שמע תפלת עמך ישראל(עשה מהרה בקשתם בא׳׳י ש״ת. בהא ניחא
 קצת לאפשר לומר דר׳ יהושע ללבד ד יוסי קאמר ללידי תפלה קצרה היינו
 הושע ה׳ וכו׳ אלא ללילך לאמרת לתפלה קצרה שמע וכו׳ אולי לי מיהא
 ללימא שמע שועת מטעם לפי׳ רש״י«"ל לשועה יותר מתפלה אלא דקשה
ד יהושע חטה של ר״א ול״א  קצת להא ר' יהושע קדם שונא ללי יוסי ל
 רביה לד׳ע ור״ע רביה לד יוסי: העכור. מ״ש בפי׳ ר״ע ז״ל העבור
 של עבירה נ״ל ליש שוס מעות ושמא צ״ל לשון עבירה, ומלבל מה שפי׳ בו
 ר״מ ו״3 מפרש עול ממ׳ שר״צ אפ• לו נשעה שאתה מתמלא עליהם עבלה
 כאשה עוברה והכי משמע בכל ענייני פרישת העבור כגון עוברה בעבורה
 עכ״ל של לש״י ז״צ כפי מה שהגיהו הרב בצלאל אשכנזי ז״ל. ונלאה שר״ל
 בכל עדני פרישת העבור כגון עוברה בעבורה. פי׳ שאתה פורש מהם
 בעונותיהם כאשר יפרל ויתפרש העובר בצאתו מרחם אמו. ופי׳ ה״ר יונה
 ו״ל ולשני הלשונות ר״ל בכל ענין שיעשו שיעברו עב־רה או שתכעוס עליהם
 עשה בענין שלא יצטרט לגוי אחר אלא תראה צרכם ותספיק להם מה
 שצדכץ כענץ שהיה מתפלל צ״ג ביוה״כ ולא יצטרכו עמך ישראל בפרנסה
 w לזה וצא לעם אחר עכ״צ ז״ל. וסי׳ ה״ר שלמה שידלי״ו«"ל מירושלמי
י לשון עיבך י  מפרש כל שאלות שליח צבור. מ״ש שעובר לפני התיבה ?ב
 כמו מסור פחון בלשון משנה פרשת לשון ס־רוש שמפרש ש״צ בשפתיו מה

 שצריכין

ז ע ו ז תפארת ישראל ב  כי
 המהלש״א בח״א) לא״כ הו״ל להתפצל תחלה שישמח ע3 חביריו כלי להתפלל
 על חביריו תחלה. אע׳׳כ שמלח שלא שבתחלת התפלה קא׳ נ״כ על וישמחו בי
 חביד . !ר״ל שאל ישמחו בכשלמי. הרי שהתפלל תחלה על חביריז. אמנם נ״(
 דדוקא בגופניות ראוי להתפלל תחלה על חבירו. אבל בכל רוחניות. זהו אהבת
 עצמו קלושה ורשאי אלם להקדים להתפלל על עצמו שלא יפשל בחטא ושיעשה
 מצות עשה יותר תחלה וקולם שיתפלל על חבירו בבי אלו. תלע וכי מצום
 שמזלמנת לב׳ בנ״א. וט ס״ל שמתמת אהבת תבירו שמחוייב. יניחנה שיעשה
 אותו חביח ולא הוא. והרי כתיב וכפר נעלו זאח״כ בער כל קהל ישראל .
 ותנן שניהן לצין ועוצי; בכבש (יומא רפ״ב). והרי אפילו בבנו שחיוט על
 אביו אמרי׳(קדושין כ״מ בי) מצוה לגופיה עליף . וכ׳יש בלאו. לצא אמלינן

 לאדם

 יג)ג' ראשונות וגי אחרונות והאמצעיות מק<ר.י״א מכל ברבה רק הפתיחה
 והחתימה וי״א הביננו. שהיא ברכה א׳ כוללת כולן. וחותם שומע תפלה.וזה
 נוסחתה. הביננו ה׳ אלהינו לדעת דרכיך, ומול את לגבינו ליראתך
ח לנו לחיות נאולים. ורהקינו ממכאבינו. ורשמנו בנאות  ותס̂־
 ארצך . ונפוצותינו מארבע תקבץ. והתועים על דעתך ישפטו
 ועל הרשעים תניף ידיך. וישמחו צדיקים בבנץ ובתיקון
ק ישי משיחך  היכלך. ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר ל
 טרם נקרא אתה תעגה. בא״י שומע תפלה. וראוי להרגיל א״ע בה:
 יד) שא״צ להתיישב בסגנון כל ברכה וברכה שלא יכשל בה: טו) וקי״ל
] בשעת הדחק כר״ע. ויחפללה מעומד. מיהו אינו מחפלל י י  [א״ח ק

 הביננו בחורף משוס מל ומטר. וכ״כ במו״ש ויו״ט משוס אתה חוננחנו: טז) כמשא. דיל שחוטפה. או שאינו אומרה בהכנכה. או שאינו מחדש
 בה דבר. או שאינו מהפללה בנן החמה: יז) אין בה רוח חן אע״פ שיוצא ידיח: יח) אפילו כשפורשין לעבירה: יט) לרחם עליהם ויוצא בזה ידיו
 הפלת שמונה עשרה: כ) ולהט מתפלל כן. משוס דבשעת הסכנה שהוא בה אז עוונותיו נפקדץ כדאמרי׳ [שבת ל״נ אי] כפל תורא חדד לסכיבא.
 זנ״ל עוד דלהכי לא יאמר בפירוש. אפילו כשחוטאים שמן להם צרכיהם. דהרי האומר הקב״ה מוותר יוותרו מעיו. אלא ה״ק אפילו מעברו במזיד

 ופרפו
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 ;מקיש וכעד בית קדשי קדשים ע״כ. ורש׳׳י נקע תחנת חמורו בי!
. לצד ירושלים שנאמר(מצטם א ו י נ פ ת « המכוון ותנא נקע קדשי קרשים שהוא תכלית המכוון. ומ״ש עציו כשהוא יורד: יחזיר א י צ י ^ ו ש א  ר

ה ו]או באסדא.גירסת הר״כ שנאמר והתפללו אליך דרך ח) והתפללו אליך דרך ארצם: יכייז נ ש ט ] 

ת לבו כננד בית פדשי הקדשים. . ואם אינו א ד ר ל התמיר י 5 =ם ארצם . אגב ריהעא לא דק דה״ל ף) היה רוכב ע ״ * י י ? א כ

י ו י ר ע  ה

. ואם אינו יכול שנא׳(שם) והתפללו ״)אליך אל המקום: ו י ת פנ ר א י ת ם בערך למנקע והתפללו• אליך דרך העיר. יכול לירד י  היא רפסודה וע׳׳ש ג

. עצים הרבה קשורים א ד ס א ד ן ב ג נ ו כ ת לב ת פניו יכוין א  (מלכים א ח) והן קראדדרך ארצס להחזיר א

ב ומהודקים יחד •ומשימים אותם בנהר ש ן • י m י ן י ״ ש — י ת ס י א קאי להעומדיס בחייל והכי -איתא ב ר ס א ב ^ ל ב

א ל י ה > א י  ל

״ ובני אדם הולכים עליהם ובלשון ן י , י ע א ד 1 א ו י ל א ו 4ר L ״,י י m !בברייתא ומיהו פירש רש״י במתניתי 
 לצד ירושלים משוס few בא״י קאי: J מקרא (ל״ה נ ב) קרוין רפסודות :

) • אץ ם״ ש הקדשי ד ת ק ד בי ג נ ו כ ת לב ת א א

1

ר י ז ח א י ל , ״ ן ו כ ה ן  תום׳ אנשי שם י י
. tv& הונה ויהללו *ל המ^יס ewnft י *) נ״ושים ב i ר u . X י . ״ ״ ״ v . ר ט' ״ י הו  H תייט ר״ה י
ש הקדשים . גד״־ קדמי הקדשים וכיה ד . ק ו י נ ל״נ אש ייו גס־ ׳ . ״ ן י . נממנ״ג ירד ויתפלל • את םנ ד ר ח ח״ג . י ; י ח v '־י י ח ו מ ע פ ; ק י ד ? . פ י  אלא בנגד ירושלים כו
. ומיי ^ י  פי׳ שיחזיר פניו ולירושלים יישב ומתפלל כמ״ש העור סימן צייד נל׳ע. היה יושב. נמשנ׳׳נ מהלך . או ברךון ״״נ׳׳נ ל״ג. בית קדש הקדשים. בלינ ל״נ מצ0 נ

* מיושנ יומר דנלי הליז״מ ללעת הל״מ ע״ע : ״ * ״ ״ ו - A ״ A *MM*** זיכויו גס למקיש ולכיש 

̂ י ופירש ב״י העעם בקרו! ח ח שיעמוד ׳ ש ) . |^ ר  ק

ו על ״ מפני שמתנועע לכאן ולכאן והך עעמא שייך כמי בספינה ורשי׳י כתב דעעמא דםפינה משום ביעתותא למיא ע״כ: [*או באסדא. ב ול״נ ליל״יר פי ח  כ

״ פי' הרי׳ב עצים הרבה קשורים וכו׳ וכן פירש בריש פ׳יג חבים והיה נ״ל לגרום ברי״ש באםרא וכמו שראיתי כן בספר הרי׳יף ויהיה מלי אישור י ^ י ן ^ י י  ^ י
א וקישור אלא לפי שמוי גם הוא כתב לפי' זה דהר׳יב. וכתב עוד פירוש אחר שהוא לשון ותשס בסד רגלי (איוב יג) א״כ גירםא ל ^ ״  איימ שבשמים לבת ב

t ^ מלו ״ . L לזולתו בשתוף. או שאגו 
ט ת שלמה ה י א ל  גריכין להתפלל דרך ארצנו מ

. אמר המלקט כרבי לפליג בברייתא: י ע ז״ל אלא נין יש לו כו ״ ׳ ר י פ . מאן לתני משם: ב י ו ב כ כ ו ה ר י ט שצריכ׳ן הצבור כמו ואת שרשת הכסף ע״כ • ה ה י 5 י ס י ז ח  נ

. ק ״ ו ל ם ל׳יג קרון ואסשר ללמי לחמור ולא לספינה ו ד פ ס . בכל ה ן ו ר ק y רוכב על החמור לא משתבש ומאן לתני רכוב על החמור לא משתבש ו ב ^ y ^ l S 1?ש 

. אלא שבספר המכלול סוף הטור הר״ר ׳הוסף וה״ר אפרים אשכנזי ז״ל והר״מ לי לונזאנו ו״ל גס בסב״י ישן ן ז וכלכתיבנא במתני׳ ללעיל נבי מסור וטחו ח  למי שעושיןילו ממרה ל
 אס הוא קרוב למנורה הראשון לחלק הלקלוק עלה ו' ע״ב נראה שהיה גורס רכוב על החמור שכך מצאתי פי׳ לה״ר יהונתן ז״ל וז״ל שם היה יישב בספינה או באסלא אחת
ל ש ב ג״כ היה רכוב על התמור אבל במקרא לא מהן ספינה גלולה והאחת קטנה ודרך ספינה שרבים הולכים שם ו ט  מצ״רין לו נקודה קטנה כתב שם ובמשנה מצאנו ר
ל בית נ ר ?יי* מצאנו כ״א רוכב וכ״כ מפי׳ הרמב״ם ז״ל ובסי לשון למולים במין הקל במלת שהיא הולכת ברוב ואינו יכול לעכבה ולירל לפיכך ימין את לבו כנ א ״ ש

ה י ו | ! ? ^ ב ח  כ
ם הר״ש יכ. אבל הרמב״ם ז״ל אני רואה בפירושו לגריס ליה נ 1 פעול מצאתי ג״כ כתוב כי מלת כי בך בטוח וכן מלת השכוני באהלים הם קה׳יק ע׳ ן ז מ ה t י ^ ה ר נ מ < 
ם כמו ברוך ועצום ויהיה בטוח כמו בוטח ושכון כמו שוכן וכן תמצא שידלי״ו ז״ל וגם בגמ׳ בברייתא משמע קצת למלמי הקרון לספינה לקתני ד א  מהמטרה מושץ לו עיגול ת
 גדול ובתוכו יורה • V שנשתמשו רז״ל במשנה בשני המשקלים האלה התוארים והוא היה רכוב על השכים לישב בקרון או בספינה מתפלל ולכשיגיע ומן ק״ש קורא וכן נראה
. אמר המלקט וקרויין ג״כ ת ו ל ו ס ס ע ז״ל קרויין ר ״ ף פי׳ ר ו ס : ב ר ם לקוחים מרל׳יק ז׳יל מהטו ד ב ו החמור שהרצון ט היה רוכב ע״כ בקיצור והס ל י ט T ל ס £ ישל: ר י  הקייי ל

ח י ו ר י י &• י מ  להחזיר פניו(ירושלים מ
 אבל אמ שמרוחקין ממנה

t .מחדרי! פנינו לא״• עכ״ל 
עז א יכין תפארת ישראל בו ד » » ף » » 0  י

 וחם ודי להחזיר חת פניו
. וה״ה מד (מנין התפלה ( י . כלי שיזכה חבירך(שבת לף ל׳ א א ס . והכריעו א״ע לאלם ח ו א ט רס ח ם שבעבו י ב ו ר מ כר צרכיהן ה . תז ך ת ר ו ת ק. ופרשו מ \ ל בית קי ג  יהוין לבו מ
: (אב״י ועי׳ רו ו וזה יקל להנצל מתטא רשאי להקלים התפלה שעל עצמו יותר משעל חבי י ר ו מ ע מ . כי יצר לב האדם ר ת ו י נ פ ו ג ת ה ר האו ו ת לחטוא בעב ר ז ח  אלמא ללאו לענין ה
. וקי׳יל ואי״ n] סוטה לף כ״ג א׳ גבי ההיא בתולה לשמע לה רבי יוחנן לאמר׳ יהר״מ שלא י א ם במי ק י נ : בא) אחזרח פ ן . ולא קייי׳ל כ ם ש נ ו S ״ ל?£ קצת ע ^ J t ^ 
ד יכשלו בי מי׳א ולא התפללה בהיפוך שלא אכשל בבנ״א ואפשר כמי׳ש מהרש״א ו מ ג נ י ן ו י כ ך ס ו פ ה ר \y י ש פ א ב ו . ו י ל ג ר ך 3 ל ה ן מ ל ט א ' ל ל פ ח מ ו . ד ר , צ ל ״ א ' י ד £ , X י . ק ״ ה  טת ק
א שם להיתה ץלעת בנפשה לאוקכה) . ואמנם נ״ל J התפ ה היקרה זאת ת ן ת ן ס ע ן ל ש ן מ ע צ ל ״ א ) ן . ע ס י מ ל ה ן ע י ן נ י ש מ ס ש א א ^ א ) ל  ירושלים ובליח ?
. וצ״ל v י 1 שהתפלל על ג׳ מכשולים שאפשר שיקרו בלימולו בביהמ״ל. א) כשיהיו דבריו י ״ ר ה  מבאן ראיה ל
. ועי׳7! יטעו השומעים בכוונת הרב ויהיו נכשלים. וכעין שקרה לאנטיגנים שתלמידיו צרוק ובייחוס טעו בשמעם י פ ק כמלתא למשתמע לתר׳ א ׳ מ״ש במשנתנו בלתי ברורים ר פ  להפרישה מ
. ואירע עי״ז תקצה גלולה שנתפרלו עי״ז ב׳ משפחות ס וחשבו הם שאין שכר ועונש בעה״ב ר ס הוו כעבליס המשמשים הרב שלאע״מ לקבל פ ב ר ד ב j י1*? ל y X ? Z r < 
. אלא יהיה לעת שפתי ברור מללו. ב) מכשול שני גלול מהראשון י ר . ר״ל ע״י לבו י ל r מישראל שיצאו למינות. על זה התפלל הכא שאל יארע לאתרים תקלה על י f ן ( ר כ , ה נ , פ ס ? ' ^ 
) כשלון השלישי . ג ו . על זה התפלל הכא ולא אכשל בלבר הלכה ח״ ו ד ב ל . והשומעים יטעו גס הם ויסכימו ל ן י ל ה  לבו כנגד השכינה ויתפלל אפשר שיקרה בשיטעה הוא עצמו ב
. כי לא יכוונו הס להאמת ויחלקו עליו . כי לא יהיה סגנון לבריו מקובלים באזניהן ויארע עי״ז א ר ב ס . כשיטעו שומעי לבריו ב לו . והוא הלין שבמשנה שאפשר שיקרה בלמו כ ״  ע
. ר מ א ז א כ י מחלוקת ביניהן וכעין שקרה שקרעו ס״ת בחמתן (יבמות צ״ו בי) וכעין מחלוקת רבי אליע׳ר וחכמים בתנור עכנאי בהזהב. על זה התפלל ה ^ . א ^ ס . ש , י * ף ? 
. ואתרי כן פי׳ ג׳ המכשולים הנ״ל שלא אומר בכל אחל לא לי ( ׳ . וכר׳ אבא שהתפלל יהא רעוא לאימא מלתא לתתקבל(ביצה ל״ח. א ד י ב ' ר"£>* וישמחו בי ח ^ מ ״ ל ה  ל
פך. ר הקל כשאומר על טהור טמא (וברי״ף ורא״ש הגירסא להי מ ל בית קה״ין K על טמא טהור . שיהיה מכשולים להקל בלבר החמור . אלא גס לא אכשל להחמיר ב  שמ״ש מג
 שתהיה לו כוונה בתפלה וצריך לומר שפירושו לא זו אף זו) לא על מותר אסור ולא על אסור מותר(ולא אמר על פטור חייב ולא על חייב פטור להרי אלו הגי הם כללות התורה טלה .
. ם ה . ואח״כ התפלל בעל חבידו ולא יכשלו חבירי בלבר הלכה שיאמרו הס ואשמח נ י משום לפטור וחיוב לא שייך רק בלין שצריך ב״ל ואחרי רבים להטות) נ , פ י ל ״ ו ^י ע י  ויראה לי 5
. כי זה ן נתם. ואשעה בדי ו . ולא התפלל בעלם גס בעל המכשול הראשון. שלא אטעה להבין מלבריהם הפך מכו י נ , שיהיו לברי אמת שיאמרו מקובלים באז ^ 1 5 "  יכ;ין ^
*. ששאלו ב׳ שאלות . ו י ובספרי פירשתי לברי תלמילי ר׳׳כ בהי׳ק נשאלתם ״מה מקום לתפלה ז ״ ב א . ולוי׳ק): ( א כבר התפלל שלא יכשל בדבר הלכה ־ , י מ ב כ ש ץ מ . ו ה : ט ש ^ 
 מברייתא בנמ׳ איתא א) לביהמ״ל הוא מקום העיון והשכל והוא לרך הקירור והלרישה(קאלשער וועג לער פארשונג אונל רעפלעקציאן). לא מקום התפלה . שעיקרה בחום
: ב) שאלו על תכונת ותואר תפלה בעצמה. והנה ע״ר זצוק״ל בירר לי ביאור ם ו ק מ ה ם. מ ח הצב והתלהטה הרגשותיו לאבינו שבשמים. וזהו ששאלו על המקו כ י ^ ל

י מ  הטמא י
. ללמהלא הסתפק עצמו התנא האלהי ה ו מ ת התפלה וממילא מתורצת שאלת המקום ולו״ק • אמכם גם התפלה שהתפלל אהר הלימוד לכאורה ת נ א נהנו ^ עומק ט ל ו ט  שבשמים י
. משום למי שיושב תבוש וגלמוד בביהמ״ל טמון בירכתי . ולדעתי הקלושה אמר ק ו ר ו י ל מ . ולמה גינה לכאורה כמה מ . להודות על חלקו בלבל ה ז ו ה ג 1 ת נ ש מ  בית קה׳ק מ
 הפוסקים הביאוה. ולהנ׳׳ל בית העיון הקלוש. אשר בתוך זמן זה הכל הוא בחוצות ובשוק העולם מלא מרוצה ותנועה. והמ״א הסוחרים והפועלים יוצאים לחופים ומבוהלים בלבד
. כשיוצא מללתי ביהמ״ל החוצה נראה בעיני ע5מו. וכ״ש ל ל ו ב ת מ י הממון והקטנים . באמת הת״ח כזה ה . להשתלל בחריצות אחררבו ת העסק החומרי י ג ״ י ׳ ? 1 כ א ש כ ״ מ  יי׳א י
ס. וע״כ צריך הת״ח ללבר בעצמו אל לט לברים יורלים חלרי בטן י  ™ בעיני ב״ב וקרוביו ושארו זו אשתו. כעצל שמןילו בצלחת. וכמתרפה במלאכת התי
. וע׳׳כ השליך התנא האלהי הקלוש מן נטה עוף על כל השואפים על עפר ארץ בהבלי הז ת ^ ונופחים רות חיים תוךפנימת נפשו. להרגיש גולל יקחתו וכנשר י ן ; ש r כ n i u , y w 

 וכפי שבאר בשו״ע דאילו לברי
 לדעת הר״מ לא איש מ׳ש בליה יטין את לכו כו׳ שנא׳ והתפללו אל המקום הזה. דהא האי טעמא אחזרת פנים קאי אבל כוונת הלב לאביו שבשמיש שהוא המטון גמ׳׳פ יכוון את לבו כנגד בית ק״ק לשינןה זו
א זו אף זו קתני לא מבעי ספינת שהיאקטנה ועל המים אלא אפי׳ בקרון שהיא ביבשה ואפי׳ באסדא דסתמא גדולה אבל טרוד בתנועת העצים הקשורים יחר.(רמ״ז)נ ל . ה נ י פ ס  יליף בברייתא מקרא דוהתפללו אל ה' מ״ ב

 בתמ־



ב טן ציונים ת יום טו ספו רה ברמת תפלת פרק ף תו ו  ר׳ עובדיה מברטנ
V י ו ר׳ א^עזר בן עזריה 

^ ז ^ ס ^ נ מ י ס י ״ י ר י ב ח א ב י : t א  ץ אץ תפלת המוספים אלא בחבר עיר . בחבורת העיר שלו ברלי׳ית אן< לפי פירוש הראשון שכתב הי״כ]
. דסבירא ליה לכיון שאין בה אלא שבח שאין בה תחנונים ר . בין עי ר  כלומר בצבור ולא ביחיד: בחבר עיר ושלא בחבר עי

. של ר' אלעזר בן כמו בי״ח וגס אין אט מתפללים אותה כנגר תפלת תחנונים של ראשון לציון  בצבור בין ביחיד: רבי יהודה אומר משמו
י א ח i i S f l ™ 4 " * ו ™ ר א צ ת ץ ל פ ס ת י ל צ פ ת מ ו ש מ ל כ ו ה , r ח ל י ה י י ב ר  עזריה. ואיהא P י*״ק ל
ת תפלת מנחה לי שהציבור בלבד יתפללו «נ־מו8ל.עיר פירוש גלול ל פ ק ת  יחיל הלר בעיר שאין שם עשרהלת״ק ץ רבי אלעזר בן עזריה אומר א

teo4 :^TO^6™ ה נ ו ר י ״ ר ־ ה ה ת ו ם א י מ כ ח ) ו י כ ר י י ע ב ח א ב ל  אליבא דרי אלעזרדאמר לא תקטה אלא המוםפק א
ם כי׳ אחי צבור מקוסש״חברי(' מ ל מ ר עיר בה) רבי יהודה אומר משמו כ ב ה ר עיר ושלא ב ב ה י אומרים ב י ח  בחבר עיר יחיל זה פמיל ילי״י אי1 י
' י 5 ט כ ? י מ : ט ( י ן נ י ת דשספ ל פ ת ר עיר היתיד פטור מ ב w ה v * * * * *  פטור אלא כשהוא במקוס *

נ שיש שם חבר עיי יחיד . ״ » ד. «  פועח . והלכה כחכמיה ״ ה״נ. שיש חבר עיר היחי
, . תוכו אנשי שם  w ׳

. כתבהרמ״ז ר י ע ר ב ה ב ׳ ז ד מ ל ת ש כ א ל  מ

 דוברות וקרזיין כל׳ חכמים במרןם אחר אנסליא והוא ברסי״ב לנגעים אותה םבירא ליה לר״א שחייב הוא להתפלל אותה והיינו דא״ר יהודה דלפי׳ א׳ שבערוך צריו לגמם

 לחלא גירשא: ז אלא בהבר עיר . לםבירא ליה לביון שאין בה משמיה כל מקום שיש חבר עיר היחיל פטור למשמע שאם אין שם חרר בחגר המ״׳ת נשוא פתיח

^P? * j מ » ^ S : צ " ה ז נ ץ ר " ־ ה ע י ד ח ז ע י ל צ פ ז י י מ ט צ ׳ די שהצבור בלבד" "יתפללו אבל היכא שאין ה  אלא שבח ט
״ א״כ הבי״ח בציר״י' עיכ: — י — , — 
ל ב ן y ן בר׳׳כ דיה רי״א כו׳ ואיכא א ר ש ת י ר א פ  י כ י ת
׳ - והיה לאיכא ¥ 'IBW בין ת״ר, מ 1 * w m * י 
 כתקן
 בחבר
 לצאת

*ST* ״ג ב׳,) נהרגיש כג העזרה שנחמר חשל־ בעצמו אינו" רשאי דףנ . ו י ה נ י ׳ כ ף ל  ^ בחמת טומח ;
ם ע״י פנוור כשהש״ז מוציאו אגל ל ם שאינם חיוב כלל כהושטת ה י ר מ . והרי אפילו ב ל ו u « ״" ־ יחלו נמתיק ס ' r ״ 1 ״':״1ר f11 י י׳ ״ ' " A ר ״ ר  ד
) רשאי להתפלל בעצמו אס ה ״ ס מ ״ ם פ ם אע׳׳פ שיש לחוש קצת שיקרש בנתיים (כפסלי י מ צ כמה וכמה כ * ™ , S f J ^ l i * ס צ ר ע ר א נ ש ש ח * ב י .P ״ ."  נ ל

, רוצהשלאלצאתבתפלתשץ ל 3 , t { ״ ל ^ ח מ ר ל < ם ה ^ 3 ן ר ס ב ן ש ת w מ י ש ע ת מהלרינן צ ר ל ס ה * ע מ ב להתפלל בצטי ו י  עיר ולאבימא מיש חבר עיר מחו
^ ף ^ ם ן לראות לבר מעשה קלושה. מצוה היא ^ מ ) ואפילו מ (דף ס״ל א׳ ם' ם : ופסחי ״ל [א׳״ רפ״י] כחכמי י קי ו ( ו : פ ( נ ) ן ל  מ

דף נ״ג א׳) שלא במקום שאין צבור. ממילא  לקיים ברוב עם כיומא (דף ע׳ ע״א) וכן אמרי׳ בברכות (
. א׳) וי״ל (סי׳ חצל במקום שיש צבור אינו אלא נ ׳ ׳ ף נ ד ) ת ט ר ב ו קצת בישול תורה כ . ואע״פ שיש נ ׳  יברך כל אחל על המוגמר אלא אחל מברך לכולם משוס ברוב עם אע״פ דאין שם י
׳ א׳) ועול הרי צריך ליכנם לביהכ׳ינ. פמיר אבל מותר להתפלל* ח ) ת ט ר ב . לאין הקב״ה מואס בתפלתן של רבים כ ס א מ . ועול הרי איח בי׳ משוס הן אל בניר לא י י  סי״ל) ק״ו בתפלה בי
̂ ־ י ט ftrtfl. נ ה ל ) ל ע לאל״כ למה אמר בעבולת כוכבים (לף ד׳ ב׳ ל . ואפשר לללבינו לענין תפלת מוסף לאין בה תחנונים שאגי. ת ם . כגמרא ש ע  ראל״כ נקרא שכן ר

. תיפוק ״ בדא. וזה הנועם לא שייך אלא בר״ה  לא ליצלי יחיל צלותא למוסף ר״ה ביומא קמא בתלת שעי קמייתא משוס כיון למפקיל דינא ללמא מעייני בעו
 ליה משום לכל תפצה אפילו ביחיל צריך להתפלל בעילנא למצלי ציבורא (כברכות לף ז׳ אי) אע״כ תפלת מוסף באמת שאני. ומ״מ איננו נות לי ויותר
ה. מיהא גם לברי ע״ר אאזמ״ו זצוק״ל מנ ת רבינו על הא להביא השא״ח (סי׳ רפ״ו) בשם הרא״ש להתפלל מוסף יוה״כ ביחיל כלי להתפלל בז נ ט  מסתבר ד
. א״כ קשיא הלכתא ר ו ע ׳ היחיד פ . אבל במקום שאין י ן י ספ  צריכים ביאור. ללפי מה שהביאם אאמ״ו זצוק״ל ללחכמים לוקא בח״ע היחיד חייב בתפלת המו
. ואפשר להלך לו רבינו הזקן ׳ רפי׳ו ס״ב) כלומר אפילו אין י׳ בעיר כלל סי  אהלכתא. לאנן קי״ל כחכמים ואפ״ה פסקינן לתפלת המוספין אפילו שלא בת״ע כא״ח(
ם. אמנם עיינתי בספר כנסת ישראל של אאזמ״ו זצוק״צ שממנה העתיק ע״ר אאמ״ו זצוק״ל החידוש הנ״ל סקי  לרכו בקודש לפרש המשנה בפירוש מיוחד כנגל הפו

י״עכ״ל. ול״מ הייתי ׳ . וראיתי וזי׳ל ״בחב״ע ושלאבחב״ע. כחבר עיר מיותר לומר דגם במקום שיש חבי׳ע חייב יחיד שלאבחב״ע. דלא כרי ו  בשם אבי
. היינו ר י ע ) לעת ת״ק אליבא לראב״י דאין תפלת המוספין אלא נחבר ה ת: א  משרש כוונתו הקלושה באופן זה ללפ׳ מסקנת הגמרא ישנם כאן ג׳ לעו
ה הלין לנ״מ ביןת״ק ז ׳ מ נ ע ללא הזכירה ה ל ת . ולדיעהזו עכ״פ בחבר עיר היחיד פטור (  ביו״ד. הא ביחיד דהיינו שלא ביו״ד. אין תפלת המוספין כלל
יב. ואין נ״מ בין . למשמע הא שלא בחבר היחיד חי ן ספי . לאמר כל מקום שיש חבר עיר היחיל פטור מתפלת המו י ״ ב א ר ) דעת ר״י אליבא ל . ב ( י ״ ר  ל
. רלראב״י בחבר עיר ם י ל יב. אבל שניהם מו . ולר״י חי ר ו ט . היתיר פ ר י ע . אלא ללת״ק במקום שאין שם חבר ה י  ת£ק אליבא דראב״י לר״י אליבא לראב״
. וסברו ג״כ דאף במקום שאין חבר היחיד חייב ן ספי ) לעת חכמים החולקים על ראב״י . לסבלו לאף בחבר העיר היחיד חייב בתפלת המו . ג ר ו ט  היחיל פ
. ש״מ לגס במקום שיש חבר עיר חייב יחיל שלא ר י ע . ולקלק אאזמ״ו זצוק״ל למללא אמרה המשנה בקיצור וחכ״א אפילו שלא בחבר ה ן  בתפלת המוספי
. ולהכי אי הוה נקטה המשנה בקיצור. ע ״ . וכיונתי ללעתי כמ״ש. ללרבנן לשלם היחיל חייב בין במקום שק חבר העיר בין במקום שאין ח י  בח״ע ללא כר״
יב. ואתא ר״י למימר דאין פלוגתא בזה  וחכ״א אפילו שלא בחבר עיר הו״א דלת״ק בהא פליגי ראב״י וחכמים. דלראנ״י באין חבר העיר יחיד פטור ולחכמים חי
. להט אמרה המשנה וחכ״א בחב״ע ר ו ט ם שיש חב״ע היחיד פ ו ק מ  בין לאב״י לחכמים. לאף ראב"׳ סבר לבאין חנ״ע היחיל חייב מיהא אפילו חכמים מולים מ
. ן ספי יב. והב׳ לסבר׳ לאפילו שלא בח״ע יש תפלת המו  ושלא בחב״ע לאשמעיגן דצת״ק הרבנן בתרתי פליגי על ראנ״י חדא דסברי דאפילו כח״ע היחיד חי
) דגם שלא בחבר איכא תפלת . א י פ . ולהכי לא הזכיר לשון אפילו כלל. והזכיר לשון למשתמע לתרין א ע ״ ח  נמצא דשייך לשון אפילו על בל צל בח״ע ושלא ב
. כלומר בצבור. כנ״צ לפרש ע ״ ב ה . להיחיל . דנקרא שלא נחב״ע הוא חייב אפ־לו במעמד ח נ ט . ה ע ״ ח ) נכלל ג׳יכ בלבריו בחב״ע ושלא ב  המזססין. ב

ק אאמ״ו זצוק״ל שפירשם בענין אחר :  דברי קדשו של אאזמ״ז וצוק״ל לולא אני מתיירא מקדושת מ

 הלכתא נבירתא בללא דפרק ד'

ה נ בכל יום יתפלל תפלת ייח . וביפעת חדחק םני כשיתפלל ג' ראשונות וגי אחרוניח נ ש ה א תפלת השחר אחר קיש לכתחילה עד שליש היום. ובדיעבד עד חצות. מ ג ש ק ד מ ר  פ
 י תפלת המנחה מאחר חצות עד שעה ורביע זמניי קורם צאת הכוכבים . וי׳׳א עד ובאםצען הביננו (וא׳׳א לאמרה בחורף ובטשיק). או לומר בכל כרכה שטאטצעיות

 שקיעת התמר•: [אב׳׳י וכבר הבאתי בפנים בפירוש עיר זצוקיל דברי רט׳א בשם ב״י בשם רק הפתיחה והחתימה ;
״ ״ • , , ^ ̂  אהימ ורשב״א. דבשעת הדהס יצא אם מתפלל מנחה עד ־הלילה דהיינו עד צאת הכוכב־ם . ״ ^ 

ר סשגה ד החוטף תפלת ייח או אומרה בלי הכנעה, אינה מקובלת: ת ו מ , ד ת ו כ ר א ב ״ ב ש א ^ ר ל ^ ו י מ ח א צ י ^ מ נ א . ף א ״ ט ; ו ה ע ב , ו ר ג ל ד ע ע ״ ת צ ט א ב  ו

ה ה אם א״א לעמוד ולהפך פניו לטזרה בתפלת י׳׳ח . יתפלל יושב רוכב ומהלך . ובאפשי נ ש  להתפלל עד צאת הכוכבים ומלבד דתר׳׳י כתבו בפירוש איפכא. גס םרש׳׳י שפי׳ במשנה עד מ
 הערב ער חשיכח . לכאורה לא סשטע כן]. ורשאי לעשות כמי שירצה. רק לא פעם כך ופעם לו יעמוד עכ׳פ באבות . [אב״י וכשיושב על הבהמה והבהמה גס כן עומית שרי]':

י ועיי רא׳יש ריש ברכות שטיקל נם בזה כשם ריח דלענין תפלה הקילו]. י ב א  להיפך. [
ה ו יכוון בתפלתו כעוטד בק״ק בין ברי ארון: נ ש  תפלת הערב כל הלילה. תפלח הםוספין יזהר להתפלל קודם חצות דאס אתיכ נקרא שלשע : מ

ר כל יחיד ויחיד י ב ה ן תפלת המוסף הייב נם נשטחפלל ביחיד י [אביי ואפילו מ נ ש ה ב אחר התפלה צריך לילך לבהטי״ד וקודם שיכנס יבקש מהקב״ה שיצליח . בלימודו ־ מ ג ש  מ
 ולאחר שלמד יודה לדי על מה שלמד: היינ להתפלל] :



ורה ב ברםת אי] ;JT© ptfj ה ר׳ עובדיה מברטנ ת יום טו  30 תוספו

. הכנעה ומורא יכתיב ש א ן עומרי!. מתוך כובד ר י * ראש. פירש הר״ב הכנעה. וכובד ראש דרך פרק ה א D I D פרק ה 
 משל הוא. כלומר מפני שראשו הוא עיקר כל י (תהליס ב) עבדו את הז ביראה ועבודה וו תפלה היא:
. במקוס שבאו להתפלל: אפילו המלך שואל ת ח  האבריםוכשמכביד אותו עלץ כל היבריס נכנעים ויושב בהכנעה. שוהיס שעה א
. ודוקא מלך ישראל אבל מלך עובד כוכבים פוסק שלא ת אחת. כתב הר״יאעפ״י שבהרבה מקומות כשאומר בשלומו ע  הרי׳י: ש

 יהרגנו: אפילו נחש כרוך על עקבו
 דוקא נחש שרוב פעמים אינו משך
 אבל עקרב או אפעה מן הדברים
 שודאי טשכיס וממיתים פוסק :
 ב מזכירין נבררות גשמים . משיב
 הרות שאינו לשון בקשה אלא לשון
 הזכרה ושבח. ומפני שמשמים אחת
 מגבורותיו של הקב״ה דכתיכ (איוב ה)
 עושה גדולות *)עד אין תקר הטתן
 מער על פני ארן משום הכי קרי להו
 גבורות גשמים: ושאלה. ותן טל ומטר

 ל׳

ל אלא ל פ ת ת ץ עומדין ל ה א א ק ר  פ
ש *) • א ד ר ב ו ך כ ו ת  1 מ

ת ע  הסירים הראשונים היו שוהים ש
ם ב ת ל  אתת*) ומתפללים כדי שיכונו א
) שואל בשלומו ך י ל מ . אפילו ה ( ם נ  למקו
ל עקבו ש כרוך ע ה . ואפילו נ ( א ישיבנו ה  ל
א יפסיק י< * ב מזכירין גבורות גשמים י)  ל

 בתחיית
. למקום . גיייש>מי n >נ«עב׳ג שיכונו לכם לאביהם  ח״ ג

 ציונים
 א *p עומריו . ל: מ״׳
 פ*י מייצ׳ מזלה ה(מ'1
 ספג פ' ׳"ש טיל שו״ע אויח
 שימן 5ג סעיו נ׳ : שוהיו
 שעדן. מ״'שם םמנ מס מול

 שו׳יע שם העיי א׳ •י אפילו
. מ״׳ שם מ״י הל״ס  המרך
i הימן t שמג מס מול שויע 
 קי העין א' ואימא נמוש׳
-»r : ואפי' נחש. ש:  •ומ* י
 גלאשימ לף נ״ל אצא שהוא מן
 הח־קיניס מ״׳ש6 המג שס מושיע
. >נ• ן : במזכירי  שם 0עיףג׳
 יועגימ ג: מיי׳ שפ >t"3 ה>ס'ו

 שמנ שם שיל שז״ע שם
 סעין יןי״ל שעין 6׳:

 גיייש>מי ליג >נ«עב׳ג
ת. נל׳׳ו ול״פ גבורת  שבשמים • גבורו

 שעה אינו ר״ל שעה דוקא אלא זמן
 מועט הכא איט כן אלא שעה ממש
. פי׳ הר״י ם ו ק מ  ומוכת לה מגמ': ל
 שתהיה כוונתם כולה ברוממות המקום
 בלבד. ואין הפירוש שיכונו לאמירת
 תוספות חדשים התפלה. דאמאי קאמר למקום. לתפלה
 א ןבי׳׳ב י׳׳ו&אפ•׳ הל״ל עכ״ד. [*אגל במשנה שבירושלמי
^ לא גרםינן למקוס וא״כ יכול להיות ? ״ « S i S t S 
א יפסיק.  אפשר לו לקצר יקצר ואס הפירוש לאמירת התפלה]: ל
 אפשר לו שיטה»ן הללו יטה בדבור דאילו הליכה לא מציט בשום

א קצות ארן וגו׳ אין חקר (ישעיה מ) ר . והסם כתיב ס ר ק  כתב הר׳יבדכתיב עושת גדולות ״״)עד אין ת
ב י ת כ ה י מ ל ת ש כ א ל  מ

: . כ״פ ר״י ק ס פ  מקוס שנקרא ה
 ב מזכירין. עיין מ״ש ריש מהכת

 תעניש: גבורות גשמים

 קולס תפלה ושעה א' בתפלה וכו׳ מ״ש היו שוהין שעה א׳ ומתפצלין ג״כ לכה״פ
 שעה א; הנזכרת דו״ק)כדי שיטוט את לבס למקום כלי שיה״ לבם שלם בעבודת
 המקום ויבטלו מלבם תענוגי העוה״ז ומאותיהם כ׳ כשיטהרו לבם מהבלי
 העוה״ז ויהיה בכוונתם רוממות ה׳ תהיה תפלתס רצויה ומקובלת לפני המקום
 ע״ב . ואמר״ בגמ׳ דהאי דהיו שיהין שעה א׳ וכר אסמכוה אקרא דכתיב אשרי
׳ בסי לבוש תכלת סי׳  יושבי בי̂ת והדר עוד יהללוך סלה: ואפי׳ נחש כו׳. פ,
 ק״ל סעיף ג׳ חייל ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק לדבר כגון לומר לאחר
 שיסיתה אבל ללכת ממקומו לנענע רגליו כד׳ שיפו( הנחש מרגליו מותר שאין
 זה הפסק ע״כ והוא לקוח מדברי ה׳׳ר יונה ז״ל שאכתוב בסמוך. ובגמ׳
 ובירושלמי דוקא נחש אבל עקרב פוסק לפי שהוא מועד להזיק יותר ולשו;
 הירושלמי משוס למחיא בתר למחיא. ובכ״מ שפיסק אם שהה כלי לגמור
 את כוצה מזל לראש ואם לאו חוזר לתמצת הברכה שפסק בה ואם פסק
 בג׳ ראשונות חוזר לראש ואם בגי אחרונות חוזר לרצה. ובירושלמי אפילו
 נחש אם היה בא כנגדו מתרחק לצד אחר פי׳ שהוא כעוס. וכתב עוד

 ה״ר

 פרק ד! א כובד ראש. כברייתא בבלי וירושלמי פליגא אמתניחין דבעינן
 נמי מתוך לברי תורה ולהכי נוהגי[ לומר זמירות ואשד קולם תפלה
 ונגמ׳ בברייתא נמי גרםינן אין עומלין להתפלל אלא מתוך הלכה פסוקה
 כגון ההיא דרי דרא דבטת ישראל החמירו וט׳ וה״נ גרסיגן תו בברייתא
 גגמ׳ אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות ולא מחוך שחוק
 וצא מתוך שיחה וצא מתוך קלות ראש וצא מתוך לבריס בטלים אלא מתוך
 שמחה כגון לברי תנחומי! של תורה בגון סמוך גאולת מצרים לתפלה או סמיך
 לתהלה ללול שהוא שבח ותנחומין כגון רצון יראיו יעשה וכגון שזמר ה׳ את
 כל אוהביו וכתט תוס׳ ז״ל דכוותייהו ק״״ל: שוהץ שעה כוי. כתג ה״ר
 יונה ז״צ ואע״פ ט׳ הכא אינו כן אלא שעה ממש להכ׳ אמד׳ בגמ' היו
 שיהין שעה א׳ קולם תפלה ושעה אחת בתפלה ושעה א׳ לאתר תפלה ושאלו
 התם כיון שכך היו שוהין בכל תפצה ומפלה תורתן ומלאכתן אימתי נעשין
 ומהלדק מתוך שחסידים הן תורתן מתקיימת ומלאכתן מתברכת(ונצע"ל למללא
 קתני היו שוהין שעה א׳ ר\לם תפלה לרמוז לנו מ״ש בגמ׳ שהיו שוהין שעה א׳

ז ע ו  ב
) אין עומלין אב׳׳י לפי שצריך להתפלל בעמידה נקיט לשון אין עומדין. א ) 
 ועוד דאין עמידה אלא תפלה כברכות (.ל״ו ב׳ ודכ׳׳ו ב׳) ונ״ל דמשוס
 לתכלית השכל הוא שיתנועע תמיד וישוטט בדרישותיו !בעיוניו אל כל עבר
 ופנה. וכאשר הוא קבוע במחשבה אחת בלי שיכול להתפרל ממנה ח״ו הוא
 רל׳יצ חולי רע(פיקסע אילע). והלב אלרבה תלישותו הוא. באס הוא משוטט
 בהרגשתו וחפצו ותאותו אנה ואנה. ואין לו מלות קבועות. והתפלה באה
 ליתן לו עמידה וקביעות מקום. וקיבוץ הרגשותיו לנקודה אתת להט נקראת
) אב״י בספרי פרשתי המשנה בלרך אגלה. נאה ומתקבל. ב  חפצה עמילה: (
 כי ידוע שכל* הבטה למרחוק הנקרא פערספעקטיף או טעלאסקאס מורכב
 משני מיני זכוכית החתוכים כעין עגולים וקטעים זה לפנים מזה. האחד הוא

 מלוטש

י תפארת ישראל  י כ
 (א) א) בהכנעה ובכפיפות; אש ממש מטט [איח צ׳ה]: ב) בכ״מ

 מחא:
 שעה ל׳יד. והכאדוקא: ג) ברוממות הקב״ה: ד) מלך ישראל
ה הפסק. ולא הליכה במקום הצורן: ו) דוקא בליכא  . ה) ודיבור מ
 סכנה. וקיי״ל רבהפסיק משתיקה. בשהה כדי לגמור כולה מרישא לסופה
 [כמגילה דף י׳ח בי] כל חד וחד כי אורחיה חוזר לראש. ואם לאו חוזר לתתלת
 ברכה שפסק בה. ובפסק בגי ראשונות או אחרונות . בכל גוונא חוזר

 ולא יפשיק בדבור עכיל הש׳פ
 (ממהולש״וז ו*׳*ל)

 ראשון לציון
 [הריב י״ה] מזכירין
 גבורות גשמים כו׳ לכתיב
 עושה גלולזת על אין חקר
 כו׳ בגליו; השים ריש תענית
 גי. כתבתי יציל שנאמר עושה
 גלולות ואין חקר ונפלאות על
 אין משפר מות! מער וגו׳
 (איוב ה׳ פסוק ט' וי׳) וכן
 מצאתי בח׳״אלמהרש״א עיש.
 ודע רגם בתענית ס: צריך
. ועמיש בתקוני ו  הגה׳ה ז
 כלי שרת בסיר בברכות נת.
 הגדולה 1ו מעשה בראשית
׳ וכן בפי' הריב ליש  ט
: ס!  תענית כתב כפירוש הנ

 חדושי מהרי״ח
 [םשנח כ] תוייס דיה
 גבורת נשמים כתב הריב
 בו׳ ורחקנו בתחית הטתים
 כתב הד׳׳י בוי עכ׳יל.
 ואפשר עוד לומר פשום
 שגשמים הוא מני מפחחות
 שלא נמפדו לשליח ונס
 חחית המתים מנ׳ הניל
 לכן תקנו בהדדי וקיל ו

 תוס׳ אנשי שם
 פרק ה א אין עומרין
 r הא ללא קיצר

 ותני אין מתפללין אלא בכובד
 ראש. נראה דר״ל דדותא

 וכשהתחיל להתפלל ומבין
 למה שמוציא מפץ אז א״צ
 כובל ראפ אדרבא כתיב קרא
 אחרעא ענדו את ה' נשמחה
 שזכה לזה . (שיל): תוייט
 ד־״ה שעה א׳ כו׳ שעה
 דוקא . אע׳׳ג ־ לבקרא לא

, , י ׳ ־ -« ־ ז  מקורם שעומר להתפלל א
 הוא שישב בכובד ראפ על לתחלתן [א״ח ק׳ל] ובהפסיק בדיבור . אם בשוגג דנו כשתיקה. ואס
: ז) מודד הגשם ב) ) [ ״י  שילבק מחשבתי ולבו לשמים • במזיד. בכל גוונא ובכל מקום חוזר לראש [שם קי
 ונקרא גבורת גשמים. ולא כח גשמים. רכל כח היינו באין דבר אחר
 המתנכר נגר הפשלה. משא״כ נבור הייט שהתנכר נגד דבר אחר שרצה

 להתגבר ולהתנגד עד הפעולה. וכן הוא עם הגשמים שיורדן בגבורה נגד מדת הדין המקטרג דלפעמים עידא נהמא כריס׳ לא שוויי'. ואפ״ה
 רחמיו יכבשו כעסו מעל בבי עולס. וכן כתיב נותן לחם לכל בשר. ר״ל אפילו מי שהוא רק חתיכת בשר בעלמא ואיבו ראוי להקרא אדם. אס׳׳ה

 הקב״ה
 נזכיר שיעור שעה נראה לה׳מ משום לכתיב אשרי יושבי ביתך עוד יהללוך למשמע כפי הזמן ששוהין כן מתפללין וכיון רבחפלה היו שיהין שעה כראי׳ בברייתא ה״נ שוהין תחלה שפה. ונראה דריל שעה מן השוות
. (שיל): דיה למקום פו׳ ברוממות המקום. ר״צ /  שלא ישתנו לעולם להתפלה שוה בכל הזמנים. ואיך אפשר לפרש חלק מי׳נ ביום. שבקין הזא זמ; מחנה ובחורף זמן מזעט. וללא כמו שהבין המ׳א נסי׳ צ
. כבר פירשתי בא״ח סי׳ קיר דע׳׳כ ריל הליכה גרילה אינה חשובה הפסק כשאינו שותק אלא מתפלל ׳  סקב׳׳ה שהוא מקומו של עולם ועי׳ חוי״מ פיצ דאבות מיט: תוי״ט דיה לא יפסיק לדבור דאלו הליכה כו
 נדרך הליכתו להפיל הנחש מעל עקבו. דאפילו שתיקה לחודה בלי הליכה הוי הפסק . כיש עם ההליכה ע׳׳ש. וגס מוכרח ממקומו במשנתימ מדפלגינהו בתרתי ולא כריך ותני אפילו המלך שואל בשלומו או נחש
 כרוך פל עקבו לא יפסיק. אלא הא כדאיתא והא כלאיתא. ללשואל דרך להפסיק בדבור ולנחש שא״צ בדבור נקט הפסקה סתמא לכל הפסק במשמע. ולא עול אלא שאני אומר מסעם זה יותר משמע לי שדבר• הריי
 הללו אינם מוכרח,[ כלל לפשעא למתני׳ מונח לאיל לזוז ממקומו כלל. לודאי הליכה אפילו תימא ללא הוי הפסקה לענין הזרה מ״מ מפסיקו מכונתו ודאי ואהכי קפלינן בתפלה . וא״כ מהיכא פשיטא ליה הא מלתא
ן על עקבו הבי עדיף להסיר הפרדא. והוי דומיא ז  למצי מפסיק בהליכה מאחר שאין כאן אונס דאי בשיש שכנה ודאי למפסיק אפילו בלבול ובכיר. וקצת יש להתנצל בעדו דס״ל לניון לאיכא ולאי כןרדא בנחש מ
 לרוכב על החמור שהתירו לו שלא לירד מחמת שירדו חז״ל לפוף דעתו של אדם מתוך שהוא בהול על ממונו א״א שיבור טרדתו ודאגתו ויפנה לבו לתפלתו. מ״מ יש לחלק דהתס שכיח היזיקא שיברח החמור
 והכא לא שכיח היזיקא לדעתם ז׳׳ל לנחש לא הוי מועל להזיק (משא׳׳כ בהזיק פ״א שנעשה מועל מהחלתו. בספ׳׳ק לקמא). ועול ללא הו״ל למתלי שריותא דהליכה במאי דלא חשיבה הפסק דאפילו אי הוי הפסק הלי
 אמרנו שמפסיק בכ/1 אם אנוס הוא וכאן אמס גלול הוא שא״א ליישב דעתו ומחשבתו כיז שהנחש כרוך על עקבו. אבל ודאי הדין אמת בבהיג היכא רכורול מחמת נחש או כיד המסריח כיותר על שא׳א לו לכוין
. וצא שאני אומר שלא נשנית משנה זו אלא להם. לודאי מעיקר דינא לכ״א  כראוי שמותר להפשיק תפלתו ולהסיר הדבר המונעו מכוונתו. וגם לבי אומר לי להך סיפא נמי אדשא קאי דחסידים הראשונים עושין כן
 נשנית. אלא לקמאי משרי נסשייהו אקרושת השם ואכוונת התפלה וקבלת מ״ש. ולא היתה טרלה בעולם מפסקתה שלא מצאה מקום בלבם מרוב דבקותם בהש״י. מש׳׳ה ללירהו ולנוותיימ הוי מיובא כיון לליתא לטלדא
 גבייהו. אכל דורות האחרונים וכיש אכן יתמי ריתמי שא״א לנו לכוין כראוי אפילו בלא מרדה חזקה פרמית (כמ״ש בפוסקים שלכן אין אנו חוזרי! להתפלל מפני מניעת הכוונה) כ׳׳ש שא״א לנו למהר מחשבחיט במקום
 שיש פרדות עצומוה.ופשונן שי״ל בזה הכל לפי מה שהוא ארם ולפי מה שהיא הנורדא ולפי הענין שיוכל להסירה בקלות יותר יעבה.(לח״ש^ וע׳ פ׳׳מ בירושל׳ כאן שהוכיח מהילושל׳ דלא כדעת הר״י. ופ׳ ביאור הגר״א
 מדע שם: ב תוי׳יפ דיה גבורות בו׳ והתם כתיב בו׳ סירש״י כין בגשמים בין בבה״ע כתיב בהו אין חקר מה ברייתו של עולם כתיב בה גבורה לכתיב מכין הריס ט׳ אף גשמים כמאן דכתיב בהו גבורה. ע״כ:

, **) נד״ש!אי! חקר . ימיאגיז 1 ל ק  ?^ :ליק אגל גל f יאץ חקר וכיה ;7V והוא ה>טן עי׳ כלל״* אלא שלא ל? הל״נ >כמונ הצם ונו׳ אחל מח ח



 ציונים
. «״׳ שם !*מי* ץ ^ ו ש  ו
ע שה ש" p׳*1 ע  סמנ שס עול »
 ת ע ר ן ה נ ו ח : ב ׳  סעיי א
 ה״׳ :ס הליל ינ סמנ שם טיר
K*Vftr«D ושי״ע שם שי׳ לצל 
ל . כפ. (לה ג ע ר מ ו  א

ף . >j : מנילה כה. ן פ  קן צ
 מיי' e w״p הלי! שמג שס :
פ . מ״׳ שם י ד ו ס מ י ־ ו ו  מ
 הליל שמג שם !יל עו׳יעעס
 שימן פא ושימו hp שעין ני:
ה • לז• ב י ת י ה נ פ ר ל כ ו ע  ה
 מי" שפ ש״י הל״נ סכנג שם עול
 שו׳׳ע שם שימ! קנ״ו שעיף נ׳ י

 תוספות חדשים
 [בר״ב ר״ה] מודים מודים
. אכל כיחיד תמנונים ׳ ו כ  ו
׳ י ר וש׳׳ש ס . ובטו ׳ ו כ ם ו  ה
ו כן ק ס ׳ קכ״א לא פ סי  ס׳׳א ו

ם : ע ט י ה י נ ׳ ב  עי
 (ממוהרש״ח זציל)

 ראשון לציון
 מ״ג[תיי״טד״ח]משתקי
׳ בלומר זו המצוה ו כ ב י ר ה ׳  כ
׳ אולי ו ה כ  (וא״נ) כיוצא ב

: ה  צ׳ל וה״נ כיוצא ב

 תום׳ אנשי שם

ב טז ו ת יום ט ספו m ברכות אין עומדין פרק ה תו u m ה ד ב  י ע
 ל׳ בקשה: בברכת השנים. מתוך שהן פרנשת קבעו שאלתן בברכת וכתיב מכין הרים בכחו נאזר בגבורה(תהצים סה). גמ׳ ריש חענית.
ה ר ט ע . שהיא ברכה וכתבו התום׳ ולא נקנו כת גשמים או גדולות גשמים משוס ל ת ע ד  פרנסה: והבדלה. במוצאי שבת: בהונן ה
 ראשונה של חול. ובירושלמי אמרו מפני מה תקנו הבדלה בחונן איכא כת ואיכא גדולה. א״נ משום דהברכת מתחלת בגבורה:
ת המתים. דתניא ולעבדו בכל לבבכם (לבדם יא) איזהו י ̂ על קן צנ*וי בתחי  הדעת שאס אץ דעה הבדלה מנין. וכן הלכה: 
 יגיעו רהמיך. כמו שהגיעו רחמיך על עבודה שבלב הד אומר זו תפלת וכתיב
ם ט) ביךיה ונתתי מער ארצכם. גמרא . ושואלין הגשמי ( ם ח ית המתי  צפור וגזרת לא תקת האם על הבנים בתחי
ה יא) בחונן פ״ק דתעגית. ודתקט בתחיית המתים ל ד ב ה ם י) . ו י ת השנ כ ר ב  כן חוס ורחס עלינו: משתקין אותו ־ ב
ה כתבהר״י שכמו שתחיית המתים תייס ב ר בא אומר אומרה ב . ר׳ עקי כ)  שעושר\)מלותיושלהקב״הרחמיסוהן הדעתי
ר לעולם כך ירידת גשמים חיים לעולם ח ך ר א ז ע י ^ , י א ב ) ר ג ה י מ ^ י ע נ פ ת ב י ע י ב  אינן אלא גזרות מלך על עבדיו: ועל ר
ו עי׳כ. [״ומהירושלמי הוא].והיינו נמי י ז י , * u .״ ״ , *.JL^ טוב יזכר שמך . משמע על מובתך 
^ דאמרינ בגמרא ששקולה כתחיית י ל ^ ^ ^ ׳  נודה לך ועל י^רע לא נודה והרי אנו ^
ה רביעית. ולאיכללה כ ר ך ־»). מודים המתים: ב מ ב יזכר ש ץ רתמיךםי) ועל טו כ ר ב מ ם ש ש ה כ ע ר ה ל ע ך ר ב ' ל ן י ב י י  ח

י בחונן הדעת והכי אמרינן בגמרא נ פ י ל ב ר ע י מודיםיי) משתקין אותו י״) • ה ! ח י מ  על הכוובה: מודים מודים. ד
ף כס.) דלרבי עקיבא תשסרי ד ש התיבה דלעיל ( ר פ מ ת ן ו ה ו ל י א ת ץ ש ל ל ע ב ק מ  כ

ג י»»לת מיין: בהודאה. פירוש קורס שיחתום ״ " י ^ 0 ^ i ^ S * Z t \ n l T ג י ' י ח י ח י  בדוש׳ הדא דתימא בצבור אכל ב
־ ברכת מודים ומעמו מפני שמודה לשם י ה י ה י ב " ־ ה א י ו ה ״ ־ נ ״ ת ״  תחנונים א
 שזיכה אותו להבין ולהבדל בין קולש לחול. הר״ר יונה: ג האומר על קן צפור וכו׳. ושנויה גס כן סוף מסכת מגילה. ונוסף שם
/פי׳הר״בכמו  בבא דויברכוך טובים ולא מצאתי בשום נוסח משנה דתכא. אך בסדר שבגמ׳. וכן ברי״ף איתאנמי^הכא: עלקןצטרוכו

ה ושואלי!.איקא נ ^ ם  שהגיעו רחמיך וכו׳ כן חום וכו׳. כ״כ הרמב״ם וז״ל רש״י האומר בתפלתו וכו׳ וטעמייהו הקא בתפלה שכשאומר בתפלה מחליט ב
״ . ן י ק ת ש  הדבר ולהט משתקין אותו מה שאין כן דרך דרש או פשט וכן־בגמ׳ ההוא מתיש וכו׳ ואמר וט׳ כלומר שהיה יורד לפני התיבה: מ

ה כתב מ ל ת ש כ א ל י ־ מ י מ י 5 ״ מ ש י ה י י , ת י 7 ׳ מ מ ג י י י י מ י 5  *) ״יי מ

 בגשמים סיים מילי דגשמים.
ה צריך להאריך ל מ ה  ועוד מ
 בפלונת/^ו״ע^והברלה.
 הול׳׳ל ומכדילין כמו באינך
ה א הכי הו נ ראה דאי ת  אלא נ
 משמע דאין שם הבדלה אחרת
 אלא וו שאומרים בתפלה
 להכי יןתני והבדלה כלומר
ס ט ל ה  ההגדלה שי׳׳ל לומר «
 אומרה ג־״כ בתפלה בחונן
 הדעח.כדמסי'צש״סדהמכדיל

 בתפלה צריך שיבדיל על
ראה י הר״ב נ ד . אבל מ ס ו כ  ה
ס נמי ושאלה בברכת ר  מ
' בש״ם. י  השנים וכ׳׳ה הג
 ולפ״ז ״> רמזכירץ דרישא
 אכולהו קאי כלומר מזכירין
׳ י ׳ מ . אך רשיי ג ר  שאלה כ
ה ׳ ב ר י ר ר . (שיל): ב פ ס  ה
ת כויובירושיכו׳. ע ד ה ן נ ו ה  ב
 לא ידענא ל״ל לבקש הירושל׳
 כיון רה׳׳נ מבואר בש׳׳ם דילן
 אר״ימחוךשהיאחכמה קבעוה
ס כ ת ה ופירש׳׳1 ה מ כ  בברכת ח
ן קדש לחול  יודע להבדיל כי
. (ש״ל): ר ו ה ט ל א מ  ובין ט
ר ברכה רביעית ״ ט ד י י ו  ת
 כו׳בנמ׳דלעיל.לא ידענא למה
׳  הוצרך להרחיק ראייתו עד פ
' ט ת מ ״ן א נ  דלעיל כיון דבםו
. (ש״ל): י כ  אמרינן נמי ה
א דמאחר ה ר״א. ה נ ש צ  ב
ה. רבי הו ג דאי ״ ע א ע ״ ר ל א ״  ר
 משום רר׳׳ע דבריו ?רובין
 יותר לדברי ת״ק לאומרה
ק  אצל ח״ה אכל ר״א מרחי
ס ע דבש׳ ד . ו ה א ד ו ה א ב ב ו  ט
רי  הוי בעי מימר נראין דנ
ק ט שחל במו״ש ומסי י י  ר״א ג
מר ף דגיו״ט נמי או ס ו כ י  ר
ה רביעית ותודיענו כ ר  בתוך ב
ה ״ ב ר י ר ׳ (ש״ל): ג ב  כי
׳ ו י כמו שהניעו כ  על קן כו
ל ר״ל ראה לפי זה מ״ש ע  נ
ל הלחם ע ס ת ג ר ק ה ו ו מ  בגלל כ
 שסירשיי בגלל הלחם וכן
ם וה׳׳פ שאומר בגלל הקן י ב  ר
ח שיגיעו רחמיך ר כ ו  צפור מ
. דכשס שחסת על קן ו נ י ל  א
א שתרחם ו  הצסור כן וכיש ה

ס ליה וז׳יל האומר יברכוך טוביס וכו׳ י״מ שר״ל הטובים שהם ד  ז״ל ג
 הצדיקים יברכו אותך אבל לא הרשעים וזהו לרך המינוח שנראה שהצדיקים
 בלבל נבראו לכבוד ה׳ ולקלוט ולא הרשעים וע״כ אינם חייבים לברכו ואינו
מ טובים ״ . ו ו  ק שכל מה שברא הקב״ה לכבולו בראו וכולן תייכין לברכ
 אותם שהשפעת להם טובה שאמרה תורה ואכלת ושבעת וברכת שהשבטים
 יש להם לברך ולא האחרים ע״כ . וגם-בהרא״ש ז״ל איתיה וגם בסי׳ ה״ר
 יהונתן ז״ל כ״׳ אימיה וז״ל האומר יברכוך טובים כלומר כשוב לב האלם
ן לרך ״ נ ונשבע לתם ונהיה טובים ה  באכילתו דהיינו כשהוא שבע כלכתי
 המינות שאומר קרא כתיב ואכלת ושבעת וברכת אבל לא ככזית וכביצה ומצוה
 לברך אפילו בכזית וכביצה ע״כ וכן סי׳ ג״כ שם בסרק בתלא למגילה :
. עי׳ במ״ש סייס בתרא לקלושין ור״פ בתרא לחולין. ׳ ו ר כ ו פ  על קן צ
ל קן צפור בללי״ת וטעמא למשתקין כשאומר עד  ובירושלמי אית תנאי תנו ע
 שנותן קצבה למלותיו של הקב״ה על קן צסור הגיעו רחמיך ע״כ ולנירסתנו
׳ על בלמ״ל כבר סי׳ טעם א׳ ר״ע ז״ל ושל ל)־כא תו מאן למפרש י ס ר  מ
ס ולא על שאר  ממ׳ מפני שמט־ל קנאה במעשה בראשית לומר על אלה ח
. וה״נ אמרינן בגמ׳ גבי ק״ש האומר שמע ׳ ו ם כ י ד ו ם מ י ד ו  בריותיו: מ
 שמע משתקין אותו וה״מ כלאמר מילתא ותנייה אבל הקורא פסוק מק״ש

 ה״ר יונה ז״ל ואע״ס שאין לו להפסיק וללבר אפ׳׳ה יכול ללכת כלי שישליכנו
ו ד ב ל  מעליו שלא מצינז הליכה שנקראת הפסקה בשום מקום ע״כ משמע מ
 אע׳יפ שאינו בא כנגדו לאלת׳׳ה מאי אתא לאשמעינן ספי מן הירושלמי.
ו ס״ל למפסיק אסילו כלבור והיינו שכתב בסוף ל ג  ואפשר שכשהוא בא מ
. וכתב הר׳יש שידלי״ו כ ״  לשונו ומיהו היכא לאיכא סכנה מפסיק בכל ענין ע
 ז״ל והא לתני נחש בהלי מלכות במלרש ילממו מפרש טעמא מה לאו חכמים
 להקיש כריכת נחש למלכות אר״ש גן פזי קולה כנתש ילך מה נחש מלתש והורג
 אף מלכות רומי מלחשת והורגת ל״א מה הנחש הולך מעוקם אף מלכות רומי
: ב בתהית המתים. כתב הרא׳׳ש ז״ל שלא קבעו כ ״  מעקמת לרכיה ע
ן גבורות גשמים ד ט ז  חכמים מקום להזכרה בתוך הברכה אלא אמרו מ
 כתחית המתים אלא שנהגו העולם לאמרה לפני מכלכל חיים לפי שהגשמים
 כלכל© ופרנסה אבל אם לא אמרה לפני מכלכל חיים בכל הברכה מקומה ע״כ:
. קולס חונן הלעת אזמרה ברכה לעצמה וחותם בה ׳ ו  ברכה רביעית כ
. במס׳ כלה קאמר התם לר׳ חנניא ׳ ו  המבליל בין קודש לחול: ר״א אומר כ
 בן גמליאל קאי גשיסתיה לר׳יא אבל משום אבותיו א״ר חנניא בן גמליאל
: ג האומר יברכוך טובים ה״ז דרך המינות. ח ע ל  התם להבללה בחונן ה
ק בסוף מס׳ מגילה בלבל אבל ה״ר יונה  יש ספרים ללא גרסי ליה הכא ר

ז ע ו  ישראל ב
 מלוטש באופן שעוביו מגביה עצמו למעלה לנקודה חלה הבולטת על כל השטח
ית (קאנפעקס) לקבץ קווי אור והשני מלוטש באופן שהוא שקוע  של הזמנ
 ושקעחרית ומתעמק לתוכו אל נקודה א׳ למטה מכל תלל שטח הזכוכית(קאנקאף)
ק. וכן הוא . יע״י השטם האלו נפעל הבטה היקרה למרחו ר ו א  לפזר הקווי ה
 באס עומדין להתפלל ולהביט למעלה אל אבינו שבשמים. צריך להיות הראש
 והשכל שקוע למטה(קאנקאוו נלאז)והבטחון בלב מוגבה ונשא למעלה(קאנפעקס)
. ואז ארובות ה ד ו ק ם. נקודה מול נ  וזה שאמרה המשנה לכוון את לבם למקו
ם ונשא : ם בעין פקיתא ה׳ יושב על כסא ר א ו  השמים נפתחו ואנחנו ר
. ל ״ נ . ולא ידענא מ ר ו ס . למוליס מודים אפילו ביתיר א ׳ ה כ ל  (ג) ובקרבן ע
. ומילי מיצי ותני ליה ה י  ואשכחנא טונא בתהלים ותנ״ך פשקי פסוקי ותנא ל

 ואפילו
. כוללה ה ל פ . קידם שומע ה ה ר מ ר בחורף שלא א כ ז מ זר לראש התפלה . ו חו ' ו . ״ ולאחר שעקר רגלי ו נ י ר קודם שעקר רגליו חוזר לברך על כ ז  מ
באם שכחו אינו חוזר לראש. אבל אסור אפילו במלאכה . והכי קיי׳יל [א׳׳ח רצ׳ד ורצ״ח] ו ן י נ ת הבדלה מ ע ) ראם אין ד ב : י ו נ ת נ נ ו : יא) אתת ח ם  ש
ת השנים כ ר א ב נ . והא דהזכיר ת ל ו ח ך המבדיל בין קידש ל . או עד שיאמר ברו ס ו כ ד שיבדיל על ה תר] ע ר מו נ ר [אבל טלטול ה  קלה כהדלקת הנ
תם ברוך חו : יג) ו ה נ ש מ ת שמי׳ע שהזכיר ב ט ר ב ב ת ש ו פ ס ו ה . בין כל הנך ה א ת נ ו ל ה פ . היינו משוס דלא בעי לאפסוקי בהבדלה דאית ב ה ל ד ב  קודם ה
ת לאו מצד מ א י . ו ו נ י ם על ח ר . כן ת ן ק ) כשלוח ה : טו ס ל : יד) קורס ועל ט [ ט ־ ׳ ס כ ה חונן [כשי ת ה ה׳ המבדיל בין קודש לחול ואחר כך יאמר א ת  א
. ( ג ) ר ה ו ות: יה) מיהו ביחיד מ י ; יו) מח;י כבי רשו ה ב ו ט ) והרי מברכין עה״ר כשם שמברך על ה ז : ט א י קה ה ק חו ת צוה כן הקב״ה . ר ו נ מ ח  ר

ו רחמיך ע ט ר על מדותיו של הקב׳׳ה על קין צפור ה ג כח כמו שפי׳ דז׳׳ל ר״י בש׳׳ר סימון כקורא ה ק לחיך אומרו יגיעו רחמיך דאי אקן צפור קאי הול״ל מגיעים רחמיך ולי הירוש׳ מו ו ת . ובזה מ ך ת ו  מליט שאגו עובדים א
ה ולא על הרע ש״ד . והרבה פסוקים דקדקו ח׳׳ל על ב נזכר שמו של הקבי ל כווב יוכר שמך לומר דרך דרש דעל הטו ע . וכן נ ש ר י דרך ד . (ש״ל): ררי׳׳ט ר״ה על קן צפור כו כ ׳ ׳  ועל אותו האיש לא הי;יע1 רחמיך . ע
ה דקרא או לא דריש אלא היהא . אבל אק 1ה נראה דלא r»S לריש טעמי א י ק א ד מ ע . פי׳ דלא כר׳׳ש רזריש ע ה ו צ ם לשום מ ע ׳ כמיל־ אין ט ו ן כ י ק ת ש . (הו׳׳ע): ר״ה מ ע ר  בלל זה שאין הקב״ה מזכיר שמו על ה
׳ דאינה! אהירי לומר בתפלה נין ביחיד בין בצבור משא״? ך ולעי נ ה » ו ד י ר פ ה י ל י הכ ב וכוי אלא נראה דקתנ ו ס גוי״ו כמ״ש ועל ט ר ו ם הוצ׳׳ל ומודים מ י ד ו ה מ נ ע i . (עיילו); מ f n דנפקא ל! לפגי( דינא ועספ״ט 

 פולי5

ן תפארת י כ  י
בה: ו ו פ שאין האדם ראוי להנ ״ ע . כי לעולם חסדו א ו מ ח ה נותן לו ל ״ ב ק  ה
ס לא . א ץ י ק , וקיי״ל [שם ק״׳ד]פאמרו ב י ד ד ה ) דתחה״מ וגשם דמו א  ח
ה חוזר לראש התפלה. ובלא כ ר ב ים ה ה חוזר לראש הברכה ובסי כ ר ב  סיים ה
. ובהתחיל ם ה קדוש אומרה ש ת ס נזכר קודם שהתחיל א . א ף ר ו ח  אמרו ב
ח . ס ף א' של פ ס ו מ . וקיי״ל במי דבין ב ה ל פ ה ה קדוש חוזר לראש ה ת  א
: ר ט מ : ט) ותן טל ו ח ו ר ף שמיני עצרת. הקהל אומרים משיב ה ס ו מ  ובין ב
ם ש ה וזה אינו תלוי מ ס נ ר ת פ ל פ . דאע״ג דברך עלינו הוא ת ו נ י ל ) ברך ע  י
ן ד׳ סאין בסלע ואפ״ה הוו נסישין מ ד ז א דהוו מ מ י ה . דהרי אר״י נ ה כ ר  ב
. אפ״ה שניהן צריכין מאד [ ׳ . מדלית איסר [ב״ב דצ׳׳א ב א י ר ב מ  נפיחי כפן ב
רף ן או לא אמרו בחו י ק  לארס ודמיין אהדדי. וקיי״ל [א״ח קי׳׳ד] באמרו ב
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: ולא יהא סרבן כאותה שעדו. כדרך שאר יורדים ם  כתב הר״ב שעושה מצותיושל הקב״ה רחמים וכו׳. לשון הרמב״ם תחטניס ה
 ואין הדבר י כן שאילו היה מדרך רחמנות לא צוה לשחוט חיה או לפני התיבה שצריך לסרב פעם ראשונה אבל זה לא יםרב כשאומרים
 עוף כ>ל אבל היא מצוה מקובלת אין לה טעם ע׳יכ. כלומר לו לך רד לפי שגנאי הוא שתהא התפלה מופסקת כל כך י־ ד לא
ק אחר הכהנים.בסוף כל ברכה כמו ששאר הצבור עוניס: . ודל מ״מ מהלכות תפלה [שמצות] יענה א ה  זו המצוה וא״נ כיוצא ב
 אלו נזירות וכו׳ : אעפ״י שבספר מפני הטירוף . שלא תערוף דעתו
ו ולא יהא וימעה לפי ששץ הוא צריך להתחיל ד תהתי ר טעה יעבר א ה ו ב י ת  המורה חלק ג׳ פרק מ״ח נראה שהוציא ה
ל ברכה שניה ולהקדיש להן מלה במלה י ת ת ה שעהיט) מנין הוא מ ת ו א  סרבן ב
בר ואס יענה אמן לא יוכל לטין ולחזור ה י ף העו ה ב ע ט ה ש כ ר ב ת ה ל ה ת מ * 
) לתפלתו מהר ולהתחיל הברכת שראוי י ן מ ^ א m ^ ה נ ע א י ה ל ב , ת י ה נ פ  ל
ת כפיי. שמא א שיתחיל: לא ישא א י ן א ה ם כ ן ש י ם א א ) ן א ב ף ו ר י ט י ה נ  מ

ו ת ח ט ב ת כפץ «<. ואם ה א ישא א  הוא ל
ו ת ל פ ת ר ל ז ת ת כפיו ו  שהוא נושא א

 רשאי

 זו המשנה מהלכה ודאתיא כמ״ד
 אין שעם לשוסמצוה. והר״ן פרק ד׳
 דמגילה מ״מ כתב ואינן אלא גזירות
 כלומר שאינן רחמיס במקוס הזה שהרי
 התיר הכתוב שחימתה ואכילתה אלא
 גזירות כלו׳ שאינן משעם הזה של
 רחמיס ואין אנו יודעץ טעמן ע״כ.
 [״והרמב״ן בפי׳ החומש בפרשת תצא
ס ללמד אותנו מדת רחמנות ע p x כתב 
ו ת ח ע ב ה ם א ו ]: ד  ושלא נתאכזר וט׳
 וכו׳. כתבו הגהות מיימוגי והעעס כדי

 שלא תתבטל נשיאת כפיס אבל אם יש שם כתן אתר שישא את כפיו לא ישא שליח צבור את ידיו ואפי׳ אס הבטחתו וכוי. •וכ״כ הר״מ ע״כ;
 והלכך לא התירו בעובר לפני התיבה לענות אמן אפי׳ אם הבטחתו וכו׳ דסתמא תנן לא יענה וכו׳ דרוקא משוס בטול נשיאות כפים התירו
 בסיפא באם הבטחתו. [*והכה בספרי בספר לחם חמודות בפרקין סעיף נ׳יב כתבתי דמשום שהראו לי במדרש רבה פרשת כי תבא
 דלמדוע רבותינו שעונה אמן באם הבטחתו וכו׳ לכך חזרתי לומר דמתני׳ לרבותא דהפסק גדול כמו נשיאת כפים רשאי באס הבטחתו

 לא יוכל לטין ולחזור לתפלתו להתחיל
 שיס שלוס שתהא דעתו מטורפת
 מאימתא דצבורא: ואם הבטחתו*

 כלומר
: נ י נ ממקום שטעה זה . וממי ל׳ הנ׳׳ל כהונה ב״פ בלי ל  גל׳׳ג מהיכן וכ׳״ה נמשנ״ג • מתחלת הברכה. נלי
. גמשנ״ג שטעה ה  (ישסינ׳׳כ הגי' ננחןוש) ובלי צל. (ושש הגי׳ ממחלח הנרכה). ונצ״ס שני׳ ממקום היא orpw • שטעה ב

ם ינ״ה נל׳ינ: . נמשג״ג אמן אחר הטעי ן  וד. • אחר הנהנים אמ

י נ . מ ג ד  ו

ה וכ״ש מ ל ת ש כ א ל  מ
 ה״ר יוכה ז״ל כתב דמתניחץ לקחני יעבור אחר תחתץ זהו לפי שעה אבל
 בכאן אמר שאין מסלקין אותו מש״5 ע״ב. וכתב עול הב״י שם. ולע שבפ״ו
f כהן ועולה לדוכן לישא את כפיו צריך ליזהר t &מה׳ תפלה כתב הג״מ שא 
 שלא יעמול אחר תחתיו להקרות ולומר שים שלום אלא מי שכוון צבו לכל
 התפלה עם הש״צ יצא שח בשעה שה ה ש״צ מתפלל ע״כ. ושם נלמול דכי
 אמרינן שהעובר לפני התיבה ומעה יעבור אתר תחת־ו ויתחיל מתחלת הברכה
 שפעה בה היינו כשכוון לכל התפלה עם הש״צ ולא שת בשעה שהיה ש״ץ
 מתפלל הא לאו הכי צריך להתחיל מתחלה התפלה . ומיהו י״ל רהתס שאני
 דאפשר לתקן מקודם שיחזיר ש״ץ התפלה שיהיה א׳ש א׳ מיוחד שיכוין לכל
 התפלה עם ש׳'צ.ואסיצו אם לא נמצא מי שכוון לכל התפלה יאמר הש״ן עצמו שים
 שלום. אבל היכא דאתרמי שטעה ש״ז אפילו אם לא:מצא מי שכוון לכל התפלה
 אינו מתחיל אלא מתחלת הברכה מפני סורח צבור וזה נראה יותר דאל״כ לא הוה
בה.  משתמט חד מהפוסקים לומר דבר זה. עכ״ל ׳״ל: ף העובר לפני התי
 ואשכחן נמי ירד ר״י בן ברזקא לפני התיבה בפי בתרא דר״ה דף ל׳יב ונם
 בפירקין מעשה בתלמיד א' שירד לפני התיבה בפני ר״א וכן בכמה דוכתי ותום׳
 בפ׳ נמה מדציקין לף ל׳יב כתבו אזמר ר״י דאשכחן נמי דקרי לתיבה ארון
 כלאמדנן תשעה וארון מצטרפין ע״כ : מפני הטרוף . תימה תיפוק ליה
 למספיק תפלה אם עונה אמן וי״צ מאחר שלא אמר האי מעמא ש״מ
 לעניית אמן לא משיב הפסק מאחר שצורך תפלה הוא . חוסי ז׳יל(וברמב״ם
 פי״ר מהי נ״כ כתב ומתחילץ יברכך כר למשמע שמלת ערכך אינה מכלל
 הי;ריאה אכן כאן בפי' המשנה כתב ש״צ אומר יברכך ויענו הכהנים יברכך .
 אכן בפירושו למשנה שבנוסת ערבי שהיא אמתית יותר . לבריו שבפי׳ המשנה
 מכוונים עם לנר*ו שבחבורו. קיצור מנ״י א״ח סי׳ קכ׳יח): לא ישא אה
. צ״ע אס לא ישא את כפיו אס יאמר א׳ מן הקהל אי״א ברכנו או ו  בפי
. פי׳ הבפחתו מנהגו. הרמב״ם ז״ל:  לא יאמרהו בצל: ואם הבטחתו

 רשאי

 וטפלו ה״ז ממנה אבל מתוקי לא משחקי׳ ציה וה״נ גבי מולים מולים האומר
 מולים אנחנו לך כולו ה״ז מגונה בלבל. וי״מ בהפך לאכפל הפסוק
 כולו או כל מודם משתקינן ואכפל מלה לא משתקיק : ומעה . פי׳ שאינו
 יכול לזכור סוף הברכה בשום ענץ . ה״ר יהונתן ז״ל: מתהלת הברכה
מף צריך לחזור מתחלה שקריאת  שטעה בה. כלומר אע״ס שלא פעה אלא נ
 אותה הברכה כמאן לליתא למיא . ובירושלמי מפרש לברכת יוצר אור אם
 פעה באופנים או מאופנים על סוף הברכה א״צ לחזור אלא מלאל ברוך
 ואילך למשם ואילך כתתלת ברכה הוי ה״ר יונה ז׳ייל וכפור או׳יח סי׳ ני׳פ
 מפרש שצריך לחזור מן הקלושה ואילך ופי׳ לבדו מהרי׳מ איסרלן בספר ש״ע
 להיינו שמתחיל מקלושה ואילך ע״כ. וכתב בספר לבוש תכלת שם סי' נ״פ
 סעיף ה' וז׳יל ואם פעה מקלושה ואילך אין השני צריך להתחיל אלא מקדושה
 ואילך להיינו באופנים אם פעה באופנים ואם פעה משם ואילך מתחיל מלאל
 ברוך כוי אע״פ שבשאר ברכות שפועיס בה צריך השני להתתיל מראש הברכה
 שפעה הראשון שאני הכא שהקלושה חשיבא כסוף הברכה וכן אס פעה
 או נשתתק באופנים וכן אם פעה אחר לאל ברוך הזי פסוק ברוך כבול ה׳
 ממקמו כסוף נלכה שהזא שייך לפסוק של קלושה זמתחיל מלאל כרוך נ״ל
 ע״כ . ויש גורסין מתחלת הברכה שפעה זה וב״ה עמ׳ וקא* אשליח צבור.
 ופי׳ רש״י ז״ל מתחלת הברכה שפעה זה . אס דלג א׳ מן הברכות ואמר
 אחרת ואינו יודע לשוב ולאחוז סדרו יתחיל העוכר תחתיו אותה ברכה שדלג
 זה ואומר משם ולהלן ע״כ. ופי׳ ה״ר יונה ז״ל דהא דתנן יעבור אחר
׳  תחתיו זהו לפי שעה אבל אין מקירין אותו מש״צ ע״כ. וכתב ב״י שם פ
 קכ״ו למשמע מדבריו שאם פעה בברכת המינים מסלקין אותו מש״צ. ואם
 מעה בכל הנרטת כולם אמר רב בגמ׳ לאין מעלין חוחו ופ" הרשב״א
 ז״ל דהיינו לוקא בשיולע לחזור למקומו שפעה הא לאו הכי מעבירין אחר
 תתתיו כלתנן הכא במתני׳ וכחב ב׳יי שם שכן לעת הרמב״ם והפור ז״ל אכן

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 ואפילו שמות הקלושים רצופים. וכמ״ש אל אלהים ה׳ ליבר. ע״כ לוקא בצבור
 אסור. אבל טחיל דרך רצוי הוא. זק משמע מסתימת הר״ב כאן. ודרך שיר
 אפילו בצבור מותר. וכהלל(כסוכה לף ל״פ) וכ׳ ה׳ ת׳ י׳ ה׳ וכמו שהערני י״נ
 הרב מביר מהו׳ מיכל בערעגד מהנובר נ״י. וכן בשירת הים מילין לכפול
 ה׳ ימלוך לעולם ועל. ומה שאומרים בצבור קדוש קדוש קלוש ה׳ צבאות .
 צ׳יל נמי לשר־ מלהוא שירת המלאכים. מיהו יש לתמוה על מה שאומרים באל
 מלך יושב ה׳ ה׳ אל ארך אפים. ואפילו למ״ש הרא״ש בפ״ק לר״ה. שיש
 י״ל לזהו נמי לרך שיר. [אב״י ל״מ נ׳יצ לשא״ה
 ישהכהניס ילבשו נגלי שרת לכלאים. ותגלחת תער

 כירושלמי: יט) אף שכל שא״ל שיתפלל לצבור יסרב קצת. הכא לא יסרב.
 מפני גנאי ההפסק: כ) בסוף כל פשוק: בא) שלא יתבלבל: כב) כאב
 ע׳יר הגאון זצוק״ל. דמדל״ק אפילו אין שס וכו׳. משמע כהגמיי׳י דגם
 כמובטח. לא מהני כ״א באין שם כהן זולתו. וקתני אם במציעתא .
 משוס מובטח דסיסא. מיהו מי׳כ הקילו כמובטח כדי שלא תתבטל כ״כ.
 אבל לעמן עניית אמן אף במובטח לא יענה. וי׳יא דגס אמן רשאי לעבות

 גוהגין שהחזן אומר ויקרא ה׳ והקהל עוטן ה׳ אל רחום וחנון. עכ״פ הרי אומר ב׳ ה׳ א׳. סמוכים
 דהקב׳יה עצמו פה לפשות כסדר הזה כר״ה ("׳ז ב׳) וכמו שצוה להדליק אש בשבת בניהמ״ק .

: [  מזיר מצורע והלוים. כנגעים(פי״ל מ״ד)

׳ שפ  ולאיהא הרנן. מ״
r»D י שו'« מם ״שימן נג ו • 
ת הברכה - מ״׳ ל ח ת  ״ : ם
י סמג שס פיר עו׳״ע "  ןם *
ו ג׳ וסימן י  שם סימ! ?'*« סג
: ד העובר • ׳  קכיי ה!ני1 נ
: לא יענה . מי•׳ &י״ל « 
 סהל׳ >"כ הל׳יה המנ ע' כ
 מוישו״מ שם סימ( קנ׳ח &*יו
 '«: לא ישא. מ״׳ or פמ״*
: ׳ ו כ  הל", מול שו׳מ שם פעי
: . סועה לח: ו ת ח ט ב  ואם ה

 תוספות חדשים
 משנה ד

 [תוי״ס דיה] ואס בוי שאין
 למדין הלבה ממדרש עכ״ל
 ולאלק לפסק הלכה לא ילפיק
 דכיון דנשי׳ש אתסרשסמכינן
 אבללים אבל במידי דלא
 אתפרש בש׳׳ם פשיעא רסמבי׳
 אמדרשיס ובכמה מקומות
 הראשונים מביאץ ראיס
 מהמדרש,'וזה פשופ.(פר'ח):

ן ו ן לצי ו ש א  ר
 ןבא*ד£אע׳׳פ שבס׳ המורה
 חלקג׳ פ' מ׳׳ח נראה שהוציא
 !ה המשנה מהלכה כו׳. ובזה
 יתיישב קושיה התום׳ כמגילה
׳ על  כה. ד׳׳ה מפני ט
 הקלד שישי כיום ב׳ דפסח
 (צדקו אותו ואח בנו לא
 חשחפו) דמשמט שר׳׳ל
 שהקנייה חס על אותו ואת גט
 והוא אינו אלא ;זדה עכ׳־ל
 וכן יש ליישב תמיהת יונתן כן
 עוזיאל. ובמיני תרגימא
 הארכתי בס״ד ביישוב כל
 הסוגיא יגרכות לנ: וגם
 מליון פי׳ המחזור כתבתי
 גשיד יישוב נכון ועי׳ יסל״מ:
 1שם ד׳׳ה] ואס הבמלזתו
 יו׳ אך עהה שבתי וראיתי כו׳
 שהרי גרנות כו׳ מייתי
 למפני' כו׳ (דריב׳׳ן) אמר
 שעל שניהם הוא אומר כו׳
 5V דדי ק ברוקא אמר ׳ ־«

שי מהרי״ח ו  חד
 [םענהד]תוי׳יט דיה ואם
 הבטחתו כוי כתבי הג&יי'
יאך עתה מבתי וראיתי ו  נ
 ״1אי| כו׳ עכ״ל.ילא ידעתי
 למה שבשלמא אס היח
 הסדרים סותר הנםרא.
 אז היה הלכה כגט׳. אבל
 כאן לפי מה שכתב סברתו
 דלרבותא נקט א״כ אין
-מדרש סותר הגט׳ ולמה
 לא נסמוך על המדרש :

 תוספות רע״ק
 משנה נ [אות לד]

 מתהלת הברכת שטעה
 כה) ובג׳ ראשימת םתחיל
 מראש ובבי אחרונות
 מתתיל םרצה •י [אות לה]
 ט״ר בתויים דיה ואס
 הבטחתו וכו׳ וכיב הרים).

 ודקדק

י שם ש נ  תוס' א
 מודים מודים דשרי ביחיד
 כמ׳יש הר״נ. (שיל). ועי
 מה׳׳פ כאן: ך חוי׳׳ם ד״ה
 ואם הבטחתי כו׳ שאין
 למילין הלכה כוי. ע׳ רל׳׳צ.
r הרמ״ו והניא מתוש׳ y \ 



 ציונים

 ה ומתפלל . ל«

ב ו ת ברכות אין עומדק פרקה יום ט ספו  תו

. שהרי ברבות פרשת בראשית הוף פרשה ח׳ מייתי למתגיתין ת מ  וכ״ש לעניית אמן. אך עתה שבתי וראיתי 8שאין למדין הלכה ממדרש ר
 דכ^ה פרק ו' דיבמות דריב״ן אמר שעל שניהם הוא אומר פרו ורבו וקאמר עלה ר׳ ירמיה ורבי יצחק בר מדון בשס רביחנינא דהלכה ראשון לציון

 טתיה ואנן לא קי״ל הפי. וכן בדוש׳ פ״ב דפאה הלכה ו׳ רבי זעירא בשם שמואל אין למדין לא מן ההלכות ולא מן ההנדות ולא מן התוספתות וכסח״!־! אין ל״ח ט׳ 01
־ מ » ק « א מ ת » ז »  אלא מןהגמ']: ה ששלותו של אדם כמותו. וילפינן ליה מדכתיב(שמותינ) ושחמו אותו כל קהל עדת ישראל דודאי לא היושוחעץ ק

 בחכורי •סלימ הארכתי לברר
 דאין כלל וה נמשר אלא היכי
 למציט גש׳ס דיל! ההיפך או
 שיצא מן הכלל שמקובל לט
 דהלכתא כפלוני נגד פלוני
 וכן בענץ דהכא למפסיק

 השץ להקרות יכרע וכן כל
 מלה ומלה לכהניס. אין לנו
 ראיה לוה אלא ק המדרש
 שהביאו הוש׳ ברכות לד:
 ליה לא ימנם כוי דיש
 במדרש אמור לסם מלמד
 שהשליח צבור אומר להם על
 בל דטר ודבור בוי (ומה
 הנרשם בלשיי שם כראמר
 בהונןה ל' ל׳׳נן מעות נזדמן
 זצ״ל כדאמר במררש הי גי.מ׳
 לימא): משנת ח [תויימ

 ד׳*] ששלוחו שלאדם
 כו׳ . ויותר נראה >י
 לבפירשיי חסר וכצ״ל שהוא
 מטורף כוי. ובשים דפוס פיס
 דמיין שלפני נרשס הכי שמא
 מטורף החולה לשון אמר
 טורפין הפלתו גפניו.כלומל

 התפלה שהחמלל עלץ:

 תוספות רע״ק
cm ודקדק כן טדקתני 
 אין שם כה! אלא הוא ולא
 5ףני ואפילו אמ וכוי
 אעיב דנקט בן םשוט
 סיפא ואם הבטחתו וטי
 דמיירי רק ככתיב דאין שפ
 כהן אלא הוא : [אות לו]
 שם באיד שאין לטדין
 הל׳ משדרש רמת) הפד״ת
f t בס׳ םיס חיים השינ 
 דהך כללא היא רק לענין
 פסק הלבה כדברי מי היבא
 רלא מפרש בשים ההלכתא
 אבל דינא דלא אתפריש
 בש״ס מיינו כמה פעמים

 דלטדין ממדרשות :

 כל ישראל אלא ששלוחו של אדם כמותו.
 הריי [*ועיין מ״ש ברפ״ב וקדושין:
. פירשתיו בפיד׳ משנהג׳]: ה ר ו ג  ש
א מעורן*. מיש הריב לשון ו ה  ש
 עורפים לו והו׳ כלומר התפלה
 שהתפללו עליו ערופה ומעוררת ממט.
 וזה לשון רש״י שהוא מעורף החולה
 לשון עורפין וט׳ כלומר התפלה וט׳
 נראה שזה שכתב כלומר התפלה לא
 להסביר פי׳ המשנה אלא פי׳ דעורפיס
 הסביר. [״ויותר נראה לי דבפירש״י
 חסר וכצ״ל שהוא מעורף התולה לשון

. ו ע ל טעה סימן ר ל ו ל פ ת מ  רשאי ג ה ה

. ו להי ע לשו ה צבור הוא סימן ר  ואם שלי
. אמרו ת ו מ ם כ ד ל א י ששלותו ש  מפנ
ה י ה ש א בן דוסא כ נ י ל רבי ת  עליו ע
ת כג). ל התולים ואומר זה הי וזה מ ל ע ל פ ת  מ
ם ם א ה ר ל מ ה יודע א ת  אמרו לו מנין א
א כה) ת י בפי יודע אני ש ת ל פ ה כי) ת ר ט  ש
: ף ר ו ט א מ ת  מר^בל ואם לאו יורע אני ש
ם. ואומר. »״> החולה • היה אוםר • ווי לי  משני* שהיה • החו

רה ו  ר״ע מברטנ
 כלומר אם במוח הוא שלא תהא דעתו
 מעורפת מאימת הצבור: ף, אם
. סדורה בפי במרוצה י ת ל פ  שגורה ת
 ואיני נכשל בה: שהוא כטורף .
 שהחולה ״)מעורף כמו אך ערוף עורף
. פי׳ אחר לשון עורפים ( ד  (בראשית מ
. כלומר (  לו תפלתו בפניו (בגמ׳ ה
 השפלה שהתפללו עליו מעורפה ומרודה

 ממט ואינה מקובלת:
. אמרו עליו. גדיג ג׳״ג מלס «ל* * כשמדח ג י  ח

: ת ו מ ת . ״•"י יחיה וזה י  וזה מ

ן הכא שדלג מתיבת לשון לתיבת לשק] ו  לשון עורפים וט׳ ומעות כזה מצוי שידלג הסופר התיבות הדומות זו לזו פ
ת מ ל ת ש כ א ל . מ • «״ י*«*ה«*• ! (* 

. מסורף. איט מר\בל. בל. החוצה מצא ק לפני ה׳  כשב״א: שהוא מקו
 וכתב בתוי׳׳ט על לשון רש׳׳י זיל שזה שכתב כלומר התפלה ט׳ ע׳׳ש וישר
 הוא בעיני יאבל מ״ש שגם ר״ע ז״ל בלשונו לזה טון לא נהירא. ובסי הפרפראות
 בפ׳ קרח בפסוק ויפלו על פניהם השני כתב שם. ולא התפללו כמו למעלה

 אחר

 שלא היתה שגורה בפיהם וע״כ אמר כי יצא הקצף כלאמר ר״ח בן לוסא
 כשהיה מתפלל על החולים אם אין תפלת* שגורה בפי אני יולע שהוא מטורף
 ע״כ. ופי' הרב הגדול ה״ר משה אלשץ־ ז״ל נס׳ תהצים שזה יאמר הפסוק
 יהיו לרצון וגוי ר״ל כאשר יהיו לרצון אמרי פ* שהיא שנורה תפלתי והגיון
 לבי גטן לפניך אדע מאז כי ה' צוד וגואלי צורי להפילני מצרה שלא תבא
 אם הבקשה על כך וגואלי אם היא על מה שכבר עצי אס ע״ז אבקש ע״כ.
א בפסק פ׳ יספר צלקתך וגוי פי׳ שר״ל שכאשד שי מאליו  ונס במזמור עע
 יספר צדקתך ששגורה תפלתי בפי אז אצ״ל בעתות הילועות לתפלה שהן
 עת רצון כ״א כל היום בכל עת שיהיה היא תשועתו שיולע אני שהתפלה
 מקובלת והתשועה ודאית אך כאשר לא ידעתי ספורות שאין תפלתי שגורה
 בפי שמסתתם פי שלא אדע מס אומר שזהו כי לא ידעתי ספוחת או אני
 יודע כי אבא בגבורות וכי׳ שהוא שאני בא בשתי גבורות של אלטת ושל
 אלהים שהם שתי בחיטת דין עליונות מתוחין על הדבר וע״כ אין תפלתי
. והנה אין זה רק כאשר $דקתך לבדך שהוא בהתפללי ביחיד  שטרה נפי
 שאזכיר צדקתך כלוי ולא צלקת י״ג מלותיך הבלתי נאמרים רק בעשרה
 שברית כרותה שלא ישובו ריקם עכ״ל ז״צ. וגם בסוף מזשר ק״ל בפסוק
 יערב עציו שיחי דרש שר״ל שמאשר יערב עליו שיחי שניכר ששמרה בפי

 תום׳ אנשי שם
ה והימ שלמדו  ״ פסחים קיה ד
 שאין לאכול נין נמחה
 למעריב נשבה מטעם הנזכר
 במדרש וכמה דינים למדו
 : הפוסקים ממדרש הזוהר:
 ד, בריב דיה שהוא
׳ מטורפת. ומתני׳  מטורף ס
 לפי הלשון שלפניט אינו מיושכ

 ראיה שאנכי אשמח בס׳ שיקובצ שיחי. ע״כ

. כדי שלא תתבסל נשיאת כפים וכחב כב״י שם דמתכי׳ לא נחתא י א ש  ר
 לידמל תקנתא ע״, שיסיים אחר התפלה אלא כמסיים הוא עצמו. אבל
 אה״נ שאם המקרא כוון בכל התפלה מתחלה ועד סוף הוא מסיים שים
 שצום ושפיר למי צישא כפיו הש״צ אע״פ שאינו מובטח ע״כ ועי׳ מש*ל בסמוך ־.
. היינו לוקא באטת ולא פציגי לישכי לגמי אהללי ׳  ה המתפלל וטעה כו
 עי׳ בה״ר יונה ז״ל וה׳׳ג ממ׳ מוגהת המתפלל וסעה אהייא אמר רב ספרא
 משוס חד לבי רני באבות. איכא למתני לה אכרייתא למתפלל צריך שיכוין
 את לבו בטלן ואם אינו יכול לכוין את צבו בטלן יפוין את לט באחת אהייא
 אמר רב ספרא משוס חל דני רבי באבות. ונלע״ד דמדלא קתני במתני׳
 הטועה בתפלתו סימן רע לו מא למשמע להו לבעלי התלמול לקאי אכרטח
ה קא כעו אהייא כלומר ולאי ידענא למתני׳ לקחני  ראשוטת די״ח ומש̂׳
 סימן רע לו אברכות ראשונות דוקא קאי מללא קתני הטועה בתפלתו
 כדכתיבנא . מיהו הא קא מיבעי לן אי קאי אכולהו ג׳ ראשוטת או דוקא
 אאחת וא״ת לאחת הי ניהי דדילמא ברכת תחית המתים או במת קלושת
 השם עליפא. ותירץ המתרץ דלעולם לא קאי רק על ראשונה שבראשוטת
 להייט ברכת אטת. ובגמ' בבבלי וירושלמי אריב״ל אם עשו שפתותיו של
 אלם חטבה יהא מבושר ששמעה תפלתו מה טעם טרא ניב שפתים שלום
. מה׳ וגו׳ על . (וכס׳ הפרפראות בפ׳ עקב בפסוק ואתפלל אל ה׳  שלום ונו׳
 ומממן הנטויה שהוא סוף התפלה ב״ח תיבות שמצא חן לסניז ושמע תפלתו
 וזהו נורא ניב שפתים טב כתיב ע׳׳כ) והוא ראיה למ׳יש ר״ת בן לוסא אם
 שגורה וכוי שפי׳ רש״י ז״ל ותחנתי טבעת מלבי אל פי כל מה שאני רוצה
. סר״מ לי לונזאט ז׳׳ל נקל ?לים השי״ן א ר הו  להאריך: ואם שליח צבו

ן י כ  י
 כמו ויאמר המן ילבו. והבינו מתוך תנועותיו שחולה ממורף הוא

 כד) שלוחה וסדורה: כה) החולה:

ן תפארת ישראל י כ  י
) ולא אמר זה יחיה וזה ימות שלח לפתוח  במובטח. וכן ניל מצד כ״ש: מ
 פיו לשטן אלא אמר זה מת בדרך שאלה. א׳׳נ נ״ל לאמר rt• . אלא חשב.

 דהנא שהוא בלשון זכר דקא• על כללות הענץ והיק שדנר אהה חפלה או נננין אותה תפלה מקובל . (רמ״ז) : הדיס דיה שהוא מטזרף. מיש הרג בו
. מבואר שעיה לשון רש׳י רצה לשרש גם כ ׳ אלא פי׳ לטורפים אשגרו לבמשנה הפי׳ שהחולה מטורף עי  לשון מיש ד&ויל כהי הריב טון שעל דברי הריב איט מפרש כלום אכל בד׳פ כלשון נראה שזה שכתט ט
ס לפי׳ האחר של הריב הפי' במשנה שהועלה מטורף אלא שטורפיס שבבמ׳ הפי׳ שההפלה טרודה מהחולה ומטורף שנמשנה הפי׳ שהחולה טרוד מהתפלה. אבל נמהדורא בסרא שנראה לו יותר  לגרי הריב כן מ
 לומר שמיס יש בלשי* ושגם לרשיי להם,׳ האשר גם במשנה מטורף לא קאי על החולה אלא על כתפלה או על כענין גמיש הרמ״ז תיקן גם אש הלשון של הסיל שיהיה מוסב רשיי למי ולא על סר׳>

 ישכח לתקן גס את לשון מיש שכסב כתחלת המור וברור •

BS או . ח ל פ  בסוף דחפלר• חוור לראש, ואט נזכר בחורף קודם שדחחיל רצח בולאי כשומע ת
ת בו&* מ  אהד שסיים שומע תפלה. במוצאי שבח או&ר אתה חוננתט באתה חונן ובלא א

 בשומע תפלה ובשבהו נס שם אינו החד רק אסוד או במלאכה דאורייתא ^־דם שיבדיל :
ר רק בדרך שיר כבהלל שרי • מי שאומרים לו שיעבור ו ב  משגה ג אבור להכפיל שים פשוק מ
. רק בהוכרח העומד שם לעבור סיוודבד. ימהר מי שיריה  לפגי התיבה יסרב קצת
 לעבור לפני התיבה מפני בביר הגביר. ויתחיל בתחלת הביכה שהפסיק הקודם:
 משנה ד העיבר לפני התיבה לא יענה אמן אחר ברכת הנהנים. ואס הוא כה! לא ישא כפיו
. ו  רק כםובפת שלא ימעה. אבל לא יעלת לדוכן רק יהפוך פניו לצבור וישא כפי

. עכ׳פ הרי אפשר בלאיה: ק ס פ  ואף על נב דאין הילוך ה
 משנה ה המתפלל וסעה סימן לו שלא ישטע תפלתו • אפילו שיץ בשפחפלל לפגי חוזינח ו

 אף על נב דכתיב חן אל בביר לא יטאם ו

א •5  [משניות זיעים] ה

 הלכתא נבירתא כללא וערק ה׳
. ויחשוב מקודם ת צ  פרק ה משנה א המתהלל י*ח יעםוד בהכנעת ובכפיפת ראש ק
. ולא יפסיק בדיבור רק כמקים סכנה. ובשמעו קדושח '  י בשפלות עצמו וברוםםת ה
ק •כעתיקה לדני הול אס שהה כדי י ס  ישתיק ויכוון לשמוע עד בבור ת׳ ממקימי. ואם מ
 לגמור כל השמונה עשרה םחחלתה לסופה. חוור לראש התפלה. ואם שהה בברי לנטור הכרכה
 החד לראש הברכה. ובד&ס־ק בדיבור אם בשוגג דינו כבשתיקה, ואם במדד בכל טונא ובכל
 םקום חוור ליאש התפלח. פדת בנ׳ ראשונית ונ׳ אחרונות אפי* הפסיק בשתיקת כדי לסיים

 אותה ביכה חוזר לראש :
 משנה ב בחורף אומד משיב הרוח באתה גכור. ובשכחו ונזכר ג^דם שהתחיל אתה קדוש
. ובהתתיל אתה קדוש החד לראש. ובאמרו כקיץ בלא סיים הברכה. ם  אומדה ש
ד. ובסיים הכרכד. חוזר לראש. ובזערף אומר ותן סל וממר בברן עלינו ובלא  חוור לאתה נבו
 אמדו בוזהוןף או אמרו בקיץ אם קודם שסיים חפ&זו חוזר לברן עלינו. ואס כבר עכך רגליו
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. הרמב״ם. ובחנם הגיה הח״ש בריש פרק הזהב ובפרק איזמ ט׳ ך מלה מורכבת משלש מלוח כאי זה צל על אחה עני! ו צ י ק י כ ר  פ
 נשך" ששנוי שם כאיזה צד שכן דרך בעל הלשון ברצותו מרחיב וברצותו מקצר: כיצד מברכין. דסבראשמברכץ
. והר״י כתב דקאי אדתנן בפרק קמא לחתום ושלא לתתוס: אלא שקודם לזה הוצרך  כדי שלא יהנה מעולם הזה בלא ברכת. תום׳
א פרי העץ. הניח תמלח כל ברכה מפני ר ו . עיין במשנה דלקמן בפי׳ הר״ב: ב ן ל י א  ללמוד ולפרש כל דיני ק׳ישוברכותיה והתפלה: ה

 פרק
רה ו  ר״ע מברטנ

ד םברכין. חוץ מן צ י  כ
 היין.שמתוך חשיבותו

 קבעו

 פירות הארץ אומר בורא פרי
ם מן ה  הוא אומי־ •המוציא ל

ץ ר א  ה

. ת ו ד י פ ל ה ך א) מברכין ע צ י ק י א כ ר  פ
ח האילן ב) אומר ת י ל פ  ע
ל ע 0. ש ן י . הוץ מן הי ץ ע  בורא פרי ה

על . ו (  היין אומר בורא פרי הגפן י
ת פ ל ה ע ת ש פ ה הוץ מן ה מ ד א  ה

נ״נ הוא אומר . וכן מצ המןנס* « אוםר . נמן ג י  ה

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 פרק ו א כיצד מברכין. צא שייך להקשות חנא היכא קאי דקתני כיצד על הירקוח. בגון חזרץ וכרפס שאדם

 כדפריך בריש מכילתין משום דהכא תכרא הוא לנרך כדמשיק
 ממ׳ לאשור ליהנות מן העזה״ז בלא ברכה. א״נ י״ל דקאי אמתני׳ דמי שמתו
 לקתני בעל קרי מברך לאחריו ואינו מברך לפניו וה״כ שייך הפא לברך על כל
 לבר ולבר. ע״כ קאמר הכא כיצל מברכין. תוס׳ ז״צ. .אגל רבעו יונה ז״צ תיק
 ננוונא אחרינאח״צ כיצד מברכין וכוי דרך התלמוד לדקדק בלשון כיצד לאיזה
 דבר חוזר כי הוא אינו נופל אלא על דבר שהוזכר מתחלה . והכא חחר למאי
 לאמרי׳ בפ״ק שלא לחתום אינו רשאי לחתום וקאמר עלה בנמ׳ כנגדן ברכת
 המצות והשירות ואחר שפי׳ ענין שאר הברכות של ק״ש ותפלה שואל עכשיו
 בברכת הסירות שאינו יכול לחתום בה בברכה איזהו טסת שלה ע״כ. וכן פי׳
 ה״ר יונתן ז״ל. וראיתי להעתיק מה כל פי׳ הר״ש שידלי״ו ז״צ. כיון דתנא

 ציונים

. גם.: סירות י צ י  א ב
( . מיי' שיח מהצי ל י  הא
ל  נלטמ המג ע' נ״ו «
 מו׳יע או״מ סימן רנ S«׳ft 1׳ :
ה ו ר י . שם: פ ן י י ^ ה ע  ש
 האר״ן . מ»' שם ס«ג שם
 9ול שו״ע שם מימן רג סעיו
. מיי' שס ת פ ל ה ע  : ש
 &׳׳ג הל׳״נ המג שם סול שו׳״ע

 שהוא דבר משתת̂ן בכל הברכות ר״ל שם סי«ו קסיו סעין 3׳ :
 ברוך אתה ה׳ אלהיט מלך העולם.
* r J הת1ב״ם.ועיין רפ״מ בפי' הר״ב:היץ.  f י
 המוציא) בשים רף ל׳ה פי׳ הר׳יב שמתוך חשיבותו וכו׳. לכתיב
 פלינידלרבנןד&וצי׳ראפ:ק (תהליס קל) ויין ישמח לבב אנוש ועוד
 אי.שתי פורתא העיד נמי. ובפת משום
 דכתיב(שם) ולחם לבב אנוש יסעד. נמ׳:

 יצא

 אוכל עשנן וירקן. ומש״ה פצינ
 ר״י הכא ואמר בורא מיניי דשאים. דשא הוא עשבשי״ל קומהבקלחו וכן כתוב
 גלה חציר ונראה דשא שלאחר ששח החציר וכמש אז נראו בעלי דשא וכל מין ירק
 שאדם אוכל הס בעלי דשא כן בייל נכו; ואמת. והא לתני דשא לשון רבים מברכי!
 ולבסוף לשון יחיל לאשמעי׳(ללשון) [לל״ש]רביס(ולשון)[ול״ש]יחיל ברכתן שוה.
 דאין מזמנין על הפירות. עכ״ל ז״ל: הוץ מן היין. כתב הרב לבינו יונה
 ז״ל חוץ מן היין מפני שהיין כיון שמחמת השינוי חשוב יותר קובע ברכה לעצמו
 כלמפרש בגמ׳ דחמרא תעיד ומשמח ומאי לכתיב ויין ישמח לבב אנוש ולחם
 לבב אנוש יסעד לא בא למעט שאין היי; שעל אלא ה׳׳ק חמרא סעיל ומשמח
. כו׳ ראיתי שפי׳ ן י  נהמא מיסעל סעיד שמוחי לא משמח. ע״כ: שעל הי
 הח׳ ה״ר אלעזר אזכרי ז״צ ללעת היחש׳ למיתורא למתני׳ לקחני שעל היין
 אומר שמעי׳ לאפי׳ ליעבל אס אמר על היין בסה״ע צא יצא ע״כ: ועל פירות
 הארץ . הקטניות בקראים פירות הארץ וכרוב ותרלים וחסא וכיו׳׳ב בקראים
 ירקות ה״ר יונה ז״ל. וז״צ הרמב״ם ז״ל בסס״א מהל׳ כלאים ומייתי לה בקיצור
 בס׳ שו״ע שור יו״ד סי׳ רצ״ו וז״צ הזרעונים מתחלקים לשלשה חלקים הא׳ נקרא
. הב׳ כקרא קטניות כגון הפול והאפונים והעלשים  תבואה והם חמשת מיט דגן
 והאורז והלוח; והשומשמין והפרנין והספיר וכיו״ב. והג׳ כקרא זרעוני גנה והם
 שאר זרעים שאינם ראויים למאכל אלם והפרי של אותו הזרע מאכל אלם מק
 זרע הבצלים והשומין וזרע תציר וזרע לסת וכיו״ב.וזרע הפשתן ה״ה בכלל זרעוני
. גמ׳ ת״ר מהו אומר המוציא לחם מן ץ ר א  גנה ע״כ: המוציא להם מן ה
 האח ר׳ נחמי׳ אומר מוציא לחם לבעי׳ ברכה הגונה דמשתמעא לשעבר שהרי
 כבר הוציא הלחם הזה מן הארץ בשעה שהוא נא ליהנות ומוציא ולאי לכי׳ע

ר שנה תייב ארס לברך על הפירות ונראה לאקרא קאי מ  כיצד מברכין משמע ל
 למחייב לברך אשבעת המעין. לכתיב ארן חטה ושעורה ונו׳ ובתרייהו כתיב
 ואכלת ושבעת וברכת וכיון למברך לאמריהן כ״ש למברך לפניהם לכשהיא שבע
 מברך שהוא רעב לא כ״ש וכיון דגלי בהו רחמנא למחייב ה״ה באחריני.
 ושל נראה נטן להיינו דקא בעי בגמ׳ מנה״מ ומתח דקאי אקרא לקלש הלולים
 מלמל שמעונין ברכה פירות האילן מכי שריין באכילה לפניהם ולאחריהם .
 חוץ מן היין.למתוך חשיבותו קבעו לו ברכה לעצמו שמזכיר בברכה שם האילן שנתן
 הפרי בהליא מה שאין בשאר פירות שאומר עץ סתם ואפילו בגפן עצמו כשאוכל
 ענבים אומר נסה״ע מפני שבענבים אין ניכר חשיבות הפד יותר מכשאוכצ
. פיחת הארץ. ד י  תפוחים או שאר פיחת אצא כששותה היין ניכר מעלת הפ
 כגון קשואין ואבטיחין וכיוי׳ב שהן פרי כמו גבי אילן ובאורז פליג׳ אמוראי.

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י  כ

 מסיק הרמ״א בא״ח (ר״ב ס״ז) למברך לכתחלה שהכל. א״כ כ״ש
 הכא שהוא רק משקה היוצא מהפרי. מ״מ יין לחשוב לקבוע׳ צו ברכה בפני
 עצמו. די באם מודלק אותו מבפה״ג למלרגה שלמטה ממנה בפה״ע. לא
 צמלרנה של יותר תחתונה להייט שהכל. וכפת למודדין אותו ג״כ רק חל
 מלריגה להייט לברכת במ״מ. ואע״פ לבפת שבישלו ויש בכל פרוסה כזית.
 אע״פ שאין בו תואר לחם מכרך המוציא . כא״ח (קס״ח סי״א). וא״כ גט
 דבר לח ונגר למחוברים כל הספות יחל כמו שהיה בטבע לפני זה להוי כפרוסה
 כזית. י״ל לשאני ושאני ולו״ק יי(ב) וכן כ׳׳ל לאי״צ ליחי עשה ולדחי ל״ת. י״ל
 להייבו דוקא בא״א לקיים העשה רק בלתיית הל״ת (כמנתות ל״מ. ע״א).
 אבל נאפשר לקיים העשה בלי לחיית הל״ת הו״ל מצוה הבא בעבירה. וא״כ
. [אב״יול״קא״כ (  ה״נ הרי ישלו לחם משנה ויקדש עליו (כפסחיס ק״ו ב׳

 מה

י ״  א) מלח כיצד הוא קצור לכון כמו באיזה צד ומציט כשלימות [בכורות (א) אב״י ואע״פ שגבי תמרים שמיעכן לאיתא לגוף הפרי עצמו. ואפ״ה פ
: ב) נקרא אילן כשאין כלה הגזע בחורף. ובכלה אף והדר [ ׳  ;׳ח ב
 פרח משרשו. הו״ל פרי אדמה [איח לע ם״ב]: ג) בין חי או מבושל או
 קוכדיטץ או ריחא חלא וטעמא חמרא. או צמוקים שנכתשו ונשרו ג״י
] מיהו בבשלו עם טרופי ביצה ואכלו מס כף בקערה מכרך י ד ג ו ד  במ״0 [
 דפי׳׳ע מדאזל לה תוריתא דיין דוגמת פת כשבשלו ואבד תוריתא דנהמ׳
 ןבך0'ל](א): ד)מדסעידומשמח כמסקנת הש״ס. ומה״טנ׳יל בסתם
 •״יס. אף שאין מקדשי! עליו. דאין זה מברך אלא מנאץ [וכתפו׳ הלק״ט
 ה>א כבאר עשק](ב). עכ*פ חולה מסוכן [ועיץ ביו׳!־ קכ/ וקלה].
 [אוי״י ועיין בתשר רמ״א סי׳ קכ״ג והוא בדפוס האמטרג ובשמטה בדפוס
 אמשטרדם מטעם כמיס. ואין מגלי! אוהו אלא לצנועין] ששותהו לרפיאה.
 יברך בפה׳׳ג. דעכ״פ םעיד ומשמח. כמו השותה יין ביו״כ. דמברך

 בפה״ג. ואף דיש לחלק. עכ״ס הכא נמי לדדיה היתר הוא. ואדרבה מצוה קעביד ולא נרע מאוכל ביוה״כ מדהוא משוכן שיברך בהמ״ז [כא׳ח ניס
 תרייין ועי׳ עול ססהקנ׳׳]. וענ״ל ראיה מט״ז [קצ״ו ור״ד סיח] אלא דאאמ״ו הגאון זצוק״ל כתב דיברך בפה״ע וראיותיו כתובים בספרו כי״ק:

 מדחשיב
 על הפדות. אע/ רתנן גס דבר שאין גרולו p הארץ. הכל בכלל פימת כמפורש בקדושין כת: וסירות כמי עבדי חליפין כיצד החליף בשר שור כו׳ וע״ש ברש״ דה ופירי טי. ולא היה יכול למיתני כיצך
 מברכץ על האוכלין שהרי גם על משקין מברכין. (צל״ח): האילן, התחיל כשל אילן מפני שחשובה משל אדמה פע״כ קי״ל רכשה׳׳ע קורמת לבפה״א [ואע׳ג מזרן כשי׳ רי״א התם תחלה לאיזה שירצה יקדים וסברא
 זו כתכ בשס י׳*6. מ״מ כבר פסק המיז שם שאם חגיכ לן דבפה״א ינהוג כסברא קמייתא ואם שיין בחניטת יברך בפה״ט חחלה. וי״ל למתני׳ נמי בשוין. וברכת שהכל תניה אתר בפה׳א דלכ׳ע בסה׳׳א יקדים .
 [ש״ל].א״נ משום דבזה ליכא הלוגתא . (רמיז): תוי״ם דיה בפה״ע הניח תחלת כו׳. א״ה ולכך נמי לא נקנו מירך כמו שהתחיל כיצר מכרכי[. משוס שהשינוי בין המינים אינו בעיקר הברכה. שהוא הברכה
 והשם ומלכות אלא שבסוף מרכה משנה לכל מין מעין ברכתו: מן היין. איכא למידק דכא יין בכלל משקה הוא והכי הול״ל על כל המשקים שהכל חון מיין ומרל״ק הכי משמע דפירות שהחנון משקה היוצא מהו
Uw> \n ttf,.יוי\י & ו ש . ונ״ל לולאי משהה היוצא משאר סירות ככלל משהה הוא הוז מייו ושמו כדתט 3מםי חרומוח ואיו מושי.יי ״  מברך עליהן בפה״ע וכ״מ קצת ממ׳ גבי «י שלקות אכן מוס׳ לא משמע כן

 משמע דכתיב המוציא לך
 מים ורינ ם״ל להבא משמע
 שנאמר המוציא אתכם
 מתחת סבלות מצרים •
 ורבנן וכוי. עי׳ רשיי דר״נ
 prv לקרא דרבנן דעדיח
 היה מיציא להם מים
 במדבר* וקשה לי םח
 יעשה רינ בקרא דהמעלוו
 אתכם םארץ מצרים. וכן
 המוציא אתכם מארץ
 מצרים וע׳כ דאפיק משמע
 ועיין עירובי[ דף י״ט וצ׳יע:

 תום׳ אנשי שם
 פרק ו א כיצד. אע״ג
 לתנא לן תנא
 במתט׳ ברטת האכילה
 והשתייה וראיה ושמיעה
 ולא תני ברכת הריח מ׳מ
 ולאי לאף היא מתקנת
 קדמונים כשאר הברכות
 יסברא הוא שלא יהנה אלם
 מעוה״ז בלא ברכה. אלא
 ללא קתני אלא מה דאית
 ביה רבותא כגון ברכת האילן
 חון מן היין ולארז חוץ מן
 הפת.וכןמה דאית בי׳פלונתא
 מון לירקות. וכן מי דלא
 ידיע טלי האי כגון לראייה
 ושמיעה אבל ברכת הריח
 סגי במאי ותק.והוא אומר
 על המוגמר ומן ־הסתם ילוע
 שעל של הען יבלו עצי
 בשמים וכן כיו״ב מעין
 ברכותיו. (רמיז). וו׳ל הס׳יי
 ויש לתמוה אמאי שביק הכא
 לכרכת במ״מ. ואפשר ללא
 נקנו הכא אלא ברכות כלליות
 שכוללות מינין הרבה ולאפוקי
 מלדי ואיידי מקנו כלליות
 נקע נמי סרנדות לחון מק
 וסת. ואפ׳ם לא תקשי
 מדליק חון מן הסח !מיני
 מ!ונות להא קי׳״ל אין >«ייין
 מן הכללות אפילו במקום
 שנאמר ט חוץ. ע״ב :
 מברכין. ניל דתחלה אמר
 מברכין בלי רכים לקאי
 חכמה מיני ותוארי הברכו*
 הנזכרים במשנה. משא/
 אח״ה בכל מין ומין ממיני
 הברכות נקס אומר בלי יחיל
 רר\י קי׳ל בכה״נ רדוקא אם
 לא יצא מוציא רהיינו כשצריך
 לכרך לעצמו משא׳כ באם
 יצא כבר לאינו מוציא. (מ^):

 מזיפים ועניים וכן לענין תרומה שם. וה׳׳נן למברכין על שמן זית בסהי׳ע היכא רלא אזיק ליה כלאי׳ בנמ׳. (לח׳מ): בפה״א.א״ה בנ׳ המהרא נקראים פרי העץ ושרי האדמה ובל׳ המשנה נקראין פירות האילו
 ופירות האח. והברכות בולן נתקנו על ל׳ המקרא . אכל התנא כשצ״ל שעל לבר זה מברך ברכה זו קורא הלגר ההוא בלשון המשנה שהוא מלבר גו: מן הפת.משמעדפת בכלל סירות וא״כ סס העניות
 מברכין בפה׳א כמו על הקטניות והפוכקיס לא כ״כ אלא שהכל ו5״ע. (לח׳מ): המוציא . איה בפה׳׳א לא תקנו לברך כמוציא לבורא עייף ספי לכלול תהלת הבריאה. ומ׳מ לא תקנו לכרך נורא סירות מן

 האלמה המו שהיתה תתלת הבריאה כרי לכלול נמי של עכשיו לאין טלא מן האלמה כ׳א מרי מסרי. ולכן איט $מר שברא ואפילו לב״ש ללק׳ פ״ח מים וכירושל׳ שם וע׳ מ׳א סי' rpp סס׳מ וסי׳ דל



f t w ועי* הירקות. מיי׳ 
M הגיא ס« שם סור עויע 

 סימן יה ft V»D״ :
 תוספות רע״ק

 [אות לח] שש בהרע״ב
 דיה בורא מיני דשאים.
 ד־&א הרעים כנץ קטניות)
 ולפיו לז־ידן אס בדיעבד
 כרך על ירקות בורא מיני
 דשאים ועל קטניות בורא
 מיני!רעים יצא כיון דלד״י
 לכתחלה מברכין כן.ובברך
 על ירקות בורא מיני זרעים
 יש להסתפק אם יזוא.ברכי
 יוסף סי׳ ר״ה אוח די :

 תום' אנשי שם
. משא׳כ בלחם לכיון  מ
 להזכירו אין הלחם בסיס
 לא יכלו לתקן בורא לחם
 כי הלחם אינו בא אלא לאחר
 כמה יגיעות קצירה וטחינה
 ואפייה ע׳כ אינו שיד גדם
 אלא לשון מו5יא ריל שנתן
 כת באר! שע״י יוכלו להוצימ
 את הלחם. ותפסו גיכ
 לישנא לקרא (תהליס 5ךל
 י׳ר) להוציא לחם מן הארז:
 ועל הירקות-לכאורה מיותר
 דהא ירקות נמי הוי בכלל
 סירומ הארז ואי משום רבעי
 דיי לפלוני בהו הכי מליל
 רייא על הירקות הוא 6מר
 בורא מיני רשאים. ואולי
wp מזה מלייק הגמ׳ 
 יל^ס ימיא לסת ט׳ ממיי״ן

 מימרא:

רה יח ו ת ברכות כיצד מברכין פרק ו מברטנ ד ב ו  רבעו ע

ם. לאכלן חיץ ואכלן מיין או שריק לאכלן מבושלים ואכלן מבושלים. ק הפס : בורא מיני דשאי  קבעו לו ברכה לעצמו . ו
ן קעכיות ודי אבל אותן שדרכן לאכלן חיק שאכלן מבושלים או שדרכן לאכלן  לפי שיש בכלל פרי האדמה ״)0דשא חרעיס מו
 יהודה בעי היכר ברכה לכל מין ומק ואין הלכה הר׳ יהודה. מבושלים ואכלן מיין איט מברך עליהן אלא שהכל. וירקות שאוכלי;

 והא דתנן על הירקות אומר בורא
 פרי האדמה הני מילי ירקות שדרכן

 לאכלן

 הירקות אומר בורא פרי
 יהודה אומר בורא סיני

 דשאים

על  ו
 רבי

 אותם בין חיץ בין מבושלים מברכין
 עליהן בפת״א בין חיץ בי! מבושלים:

 בירך
! ר י א ע ד  ד

ה מ ל ת ש ב א ל  מ
 פה״ג ועל דעתהון דרבנן בורא פה״ג ע״פ ומשמע משם ג״כ דרב נחמן הוא
 שאמר המוציא ורבנן הס שאמרו מוציא הפך התלמוד שלט או שמא דנחמן לחוד
:  ונחמי׳ לחוד ופלונתא אחריתי היא התם. ועי׳ במ״ש לקמן ה״מ סוף סי׳ ה׳
. נמ׳ קתני ירקות דומיא לפת מה פת שנשתנה ע״י האור אף ׳  ועל הירקות ט

. (  הארץ ח

. ה מ ד א  ה

 ירקות שנשתנו ע״י האור אמר רננאי משמיה דאביי זאת אומרת שלקות מברכץ
ם. והטסס  עליהן בפה׳׳א וכתב הרא׳׳ש ז״ל להט הלכתא: בורא מיני דשאי
 את החטה קאמרינן בבליית׳ בגמ' ללרבנן מברך בפהי׳א וברייתא לקתני למברך
 בורא מיני זרעים מוקמי׳ לה כר׳׳י לבעי לכל מין ומין מעין ברכתו הלכך
 לירקות בורא מיני לשאים ולחמים לזרעים מהו נורא מיני זרע־ם אבל לרבנן
 בין זרעים נין ירקת בפה״א. ומשמע קצת ללר״י ל״צ כלל ברכת בפה״א
 כימץת כמו ללרבנן לית לש כלל ברכת בורא מ־ני לשאיס וברכת מיני זרעים
 ובגמ׳ יצפי' שעמא דר״י מקרא לכתיב ברוך ה׳ יום יום וכי ביום מברכין אותו
 בלילה אין מנרכין אותו אלא לומר לך כל יום דום מן לו מעין ברכותיו. פי׳

 בשבת

 משמע לשעבר כלכתיב אל מוציאם ממצרים וכשנאמרה פ׳ בלעם כבר יצאו ורבנן
 סבר׳ המוציא נמי לשעבר משמע המוציא לך מיס מצור החלמיש וכבר הוציא ואע׳׳ג
 לאיכא נמי קרא אחרינא לכתיב המוציא אתכם מתחת סבלות מצרים ועדיין לא
 יצאו בגמ׳ מתרצי׳ צי׳ אליבייהו והלכתא כוותייהו. (ומ״כ בשי לטש תכלת סי׳
 קס״ז סעיף ב׳ ובמוציא כ״ע ל״פ ללשעבר משמע ובהמוציא פליגי ואיכא מ״ד
 ללהבא משמע מ״מ פסק הספר לומר המוציא נה״א כלי שלא לערב מ״ס למוציא
 עם מ״ס להעולם רבלע האי ולא יהיה משמעות לשוט כצום ואע״נ לנלחם מן
 איכא ג״כ עירוב שאני התם לקרא כתיב להוציא לחם מן הארץ ומ״מ יזהר לתת
 ריוח בין לתם ובין מן שלא לערב סמימי״ן ע״כ) וצ״ע בבפה״ע ובבפה״א אמאי
 ליכא מאן לפליג דלימא הבורא. והיה נראה לתרץ ללוקא בהמוציא פליגי עליה
/ התו׳ ז״צ נשם היחש׳ כלי שלא לערב האותיו׳ מון העוצם  לר' נחמי׳ מטעם שפי
 מוציא ואע״נ לבלחם ק איכא עירוב שאני התם לקרא כתיב הכי להוציא לחם מן
 הארץ. אמנם אח״כ ראיתי עול בירושל׳ וז״ל על דעתיה לרב נחמן הטרא

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
ץ ושכר יזיר לאסור יין מצום  ד.) מדחשיב דסעיד. (ג) ונ״ל דלהכיעל פרי אדמה יברך בפה״א. ועל לחם. מה מקשה בנזיר(לף ל׳ אי) צר״ש ללדשמי

 כיין רשות ליין מצוה קידושא ואבדלתא. הרי מושבע ועומד עציו מהר סיני המיציא לחם מןהארן-ולא שניהן בבוראומהאדמי.או שניהן במוציא מהארץ
 מקרא דזטל את מם השבת זוכרהו על היין. ואין נזירות חל עליו. אמאי
 אין נזיחת חל עליו. הרי אפשר לקלש בפת. דלעת ע״ר כגי׳ ר״ת בתוס׳
 שם. וט מושבע וטי בתמיה. מיהו ל׳׳מ מקדושת מרן וצוק״ל הכ״מ הייתי
 אומר דלגבי סברח אין זה מברך אלא מכאז לא שייך תו למימר ליבא עשה
 וילחה ל״ת. לכל העשה מעשה באופן משוקץ כעטדת כוכבים ואבזרייהו
 איננה נחשבה לפני ה׳ כלל ונמאסה בעיניו כשק׳ן. ומעוררה חימה ולא אהבם
׳ ב׳) ובב״ק(דףצ'׳ד א׳) דףו  ורצון. וזהו ג״כ-סברת הנמ׳ בסנהדרין (
 נבי גזל לאמרי׳ אין זה מברך אלא מנאץ. כלומר דאי; זה כשאר עשה הלוחם
 צ״ת לשונא נזל בשלה. ולהכי נאמת פםקינן כא׳׳ח (סי׳ תלמ״ט ס״א) לבגזל
 וקנאו בלא סיוע מצום (עי׳ חוס׳ סוכה ל׳ ע״א ל״ה משום) ליצא. אפ״ה לא

 משוס דטרא הוא יש מאין ומוציא הייס יש מיש. ואדמה הוא חלק העפריי
. אבל ארן הוא שם טלל לכל כוחות הממונים בכדור הארץ. ולהט  שנארן
. ך  כל פרי אדמה שהוא רק מזון קל ואץ צפון ט כח הזכה נדולה כל כ
 לכן נברא רק מחצוביח קליפת האדן ממש יש מאין. להט מברך עליו
 בורא פרי האדמה. אולם לתם לבב אנוש יסעד למרבה. שצריך להזנתו כח
 גדול וחזק. לכן גדול אדונינו ורב כח מוציא מכללות הכדור ומעמקיו
 הכוחות כולם הטמונים בכל מסתוריו כדי שיצא לאור דבר המחזק כח
 האדם כפיתא סעדתא דלבא והייט יש מיש מכל הכדור. ולהט מברך

 המוציא
 יברך דמנאץ]: (ג) ולענין הלכה. ג׳ מדות נפח: פת גמור ־ פת הבא בכיסכין. ביטול הפת. כיצד. פת נמור צריך ז׳ תנאים. א) שיהיה מה׳ מיני דנן

 ב) שנילוש רק במים • ואפילו יש ט ג״כ מעט שומן או שאר משקין או תבלין. כיון שהרוב מהמים. לאנחבטל מתורת לחם (א״ח קס״ח ס״ז). ג) שאיט
) שנאפה. ואפילו נתבשל תחלה ואח״כ נאפה. כפרעצעל(שססי״ד). ז) שאס נאפה ) שבליצתועבה. ה) שהלחם עב. ו  ממולא כפירות ותבלין כפלאדען. ד
 כמחבח שלא יהא בכלי רק מסט שומן. לבכה״ג קיי״ל כר״י למעשה אלפס מחשב לחם גמור. משא״כ ביש בהמחבת שומן הרבה. הו״ל כעיגון ומבושל.
 וביש פל ז׳ חנאין הכ״ל. הו״ל פת נמוד לכל מילי. זבאכל אפילו פמח מכזית. מברך המוציא. (ברוצה לאכול כזית צדך נס״י והמוציא ובהמ״ז. כיצד
 פת הבא בכיסכין. בלש עיסה במשקין או תבלין הרנה. אפילו יש בה ו״כ מעט מ־ם. או שלשה במים לבד רק שעשה מהעיסה זאת פלאדען ממוצא כפירות
 ואסצולא אבל המלוי רק העיסה שסביב המצוי(כט״ז שם סק״יז) או שנתיבשהרבה בתטר. ואינו נאכל להשביע רקלתעטנ בעלמא. כל אלו נקראו פח
 הבאה בכיסנין. ללוקא באכל כשישר שרובמ״אתיציןלהיות שבעיןעליו. והוא כשישרד׳ ביצים. צריך נט״י והמוציא ובהמ״ז. ובצאאכצ כשישרהזה.
. ובהיה תחלה לעתו לאכל מעט . ונמלך באמצע אכילתו לאכל כשיעור. אס יש . וא״צ נט״י ׳  אפילו הוא שבע באכילתו זה . מברך במ״מ ולאחריו מעין נ
 ש שר גמה שיאכל אח״כ. צריך נט״י והמוציא ובהמ״ז. ואם אין שישר רק בצירוף מה שאכל כבר. צריך עכ״פ ברכת המזון. וכ׳׳כ עיסה שבלילתה רכה
) או במחבת בלי משקה(שם סי״ל) ואפילו ע״י שפיכה ששפט בתטר ונאפה (מג״א סקמ״א) דינו כפת כיסנין לחלק בין אכל שישר f ונאפה בתטר(שם סט 
. אבצ בבלילה רכה כנקמת ומ־ם. ושופכין על ברזל חם. ונעשה עי״ו רקיק לק הנקרא מאבלאט במלינת'שלעזיען. אפיצו קבע עלייהו צ  קביעות או לא . מ״
 מברך במ׳׳מ ועל המחיה(מג״א שם םק״מ). מיהו פלאלען ממולא בבשר ולנים. או בלש עיסה במי ביצים 3ליישוק ואפאה . יש ליזהר מלאכל ממכה פחות
: כל אלו. בין זר)  מכשישר רק באמצע סעולה משום ספק ברכה(מג״א סקמ״ל שם) ובאיט חצה להחמיר. לינו כפלאלען ממולא בפירוח (מ״ז סק״כ ואבן עו
 פת גמור. אז פת טסנ׳ן. אס באו תוך הסעולה. אין מברך עליהן. לא לפניהן ולא לאחריהן. חוץ משנות לקות. או מיני מחיקה כפפעפערקוכען וכלומה.
 שאין נאכלין רק לתענוג ולא להשביע . ואין אלם ר\בע עליהן סשלחו. להכי בבאי תוך הסעולה מברך לפניהן במ״מ . ואינו מברך לאחריהן (מג׳׳א סקכ״ב):
 ביטול הפת. יש חלוק. לאם נחבטל בשכבר היה פת גמור. מון שפירר ללחם גמור ובישל הפרורין. אם לא היו הפרוסות מגוש הראשון כזיח אף שע״י לישה
 כלבק או נתנפח לכזית. אפילו ניכר שהיה פת גמור. והייט שיש תוריתא לנהמא . אפילו אכל כלי שביעה מברך במ״מ ועל המחיה . וצפ״ז מצה קלעסכען.
 ששוחקין המצה. ומהלרין לה לקמחא . אפילו יש בכל קלעסכען כזית אינו מברך רק במ״מ ועל המחיה (וכאבן שזר וללא כרמג״א סקכ״ח) מיהו בלש פירורי
 המצה במי פיחת גס רמג״א הולה. ואם היו פרוסות"מגוש הראשון כזית אפי׳ אין בהם תורית׳ לנהמ׳. כאיבערצאגענע זעממעל. שטיגן הלחם בחמאה וכלומה >
 ולא ניכר שהיה לחם גמור. אפ״המברך המוציא ובהמ״ז: גרהו כל זה מתבשל אחר שנפרס ונתפרר . אבל מתפרר ולא נתבשל אח״כ רק שנשרה במשקץ.
. שיהיה בסחסות מגוש ראשון כזית. אפילו אי; תואר לחם. א> שאין כזית אבל יש תואר לחם. מברך י  כפחםת לחם שנתן לשכר או למים. בחלא למינותא סג
 המוציא ובהמ״ז. ובנשתנה מראית המים או המשקין ע״י ששרה בהן הפת . או שנתלבט הפרורין מחמת השרייה. וכי׳כ משרה הלחם ביין אלום וכתאלם
 הלחם. הו״ל כאבל תוריתא לנהמא. ובאין בפרוסות כזית מברך במ״מ ומעין ג׳(כי׳ז בסי״א וםי״ב שם). אבל בלא נתבשלו הסירוריןולא נתערבו ג״כ במשקה.
 פרורין בעין. אפי׳ חרתי לריעותא שאין בהם כזית וגם אין בהן תואר לחם. אפ״ה מברך המוציא וברהמ׳יז: מיהו בעירה, רותחין על פרוסות לתם. ם׳ אם מחשב
 כבישול ולהכי אפילו אץ בפרוסות כזית. אין לאכלן כ״א באמצע ששלה(מג׳׳א סקכ״ה): אמנם בנתבטל מתורת לתם בשלה עיסה . כנון עיסה שבלילתו עבם
 שנלושה במיס.ואח״כ טינס במחבת. יש ס׳ ברכה. למלנטנן במחבח. עליין תואר לחם עליו. לכן לא יאכלו כ״א תוך הסעולה. ובאין רוצה להחמיר מברך במ״מ
 ומעין ג׳(שם סייג) מיהו נאכל ממנו כלי שביעה. הו״ל ס׳ לאורי״ וחייב בנהמ״ז(מג״א שם סקצ״ד) אבל בבישל׳. כקלעסכען או צאקשען(נודעלן) שעשה מעיסה

 שכלילחה
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' ב יצא. בגמ' אמרינן םבירא ליה לעיקר אילן ארעא כלומר הכל גדל מהארץ ורבי יהודה היא דאמר במשנה ו׳ פ״ק לבטרים נקצן מ י i ף ה f J i V M f l 

 האילן מביא וקורא. והתם בבכורים פסק הר״ב דלא כר׳ יהודה וכן הרמב״ס וא״כ הוי ליה לכתוב גם בכאן דמתני' יחילאה היא וכ״כ ב״י
 ייימיי מי׳יי״י1 בסימן ל״ו דהרמב״ם פוםק דלא כמתניתין דהכא מהאי מעמא. אבל בכ״מ פי ח׳(דין יו״ל) מהלכות ברכות כתב שמצא טםח בדברי
tu^ ס דפוסקכמתניתיןדהכא. וטעמא משוםדטלושלמי איתא מ״דדמתניתקד״ה היא פירות האילן בכלל פירות האדמה. ואין ׳ י ב מ ר ה * ^ ^ p 

ת י ר*ע מברטנורה ו ר י  הסוף. י» נראח דוחק פירות האדמה ^
* ונ״ל ראיה לדברי הכ״משק הרי״י דשאיםי) 5 י ברד על פירות האילן בבייך על פירותהאילןוכו׳.כל , ^ , ^ 
. ועל פיחת היכא מי שקלי פירא איתיה לענף 0 א צ ^ בורא פרי האדמה י f t f f £ J ™ £ 2 S ' S ™ ™ 
, ואותו הענף עצמו חוור ומוציא פלי (  v I £ « הארץ בורא פרי ךןזץ לא יצא ח

 וגם פוסקץ להך דבכורימ
, ע כ ־ י u 1 לשנה האתרת מקרי אילן ומבלכין על ח צ  דהלבה כי״י!m* ושתם פרי החרמה הוי ונפיכר י

א » יי] וזה כדברי הירושלמי: ועל פירות *י nni 1 י נ  ת

\ האלץ בורא פלי המן לא יצא. מדל אמינא הואיל ואר״י חטה מין אילן הוא(כמ׳ש הר״ב במ״ב פ״ק דליה) לברך עליה בפה״מ קמ״ל. גמ: I %5£^™ 
 מלאכת שלמה ״ י ״

 היא בענין אחר ולא nm בשבח מעין שבת וביו״כו מעין ירש הכא נמי כל מין ומין תן לו מעין ברכותיו: פירות האלמה בכלל פימת העץ וכלפי' ה״ר ענה ז״ל. ובכסף משנה חזר ט
. שגם האילן יונק מן האלמה ממ״ש בבית יוסף שםרמב״ם ז״ל פסק דלא כי האי מתני׳ אלא בתרוייהו ס״ל א צ רך על סירות האילן לפהי׳א י ס ב בי ת ם א ב י ח י ש » ע י י  *־3
. וחזר בו מפני שמצאטסחא ד האלמה הוי ולפיכך יצא אבל כשבירך על פירוח הארןבסה״ע לא יצא פיון למוני- הויא טחילא? להייט ר״י y ונמצא שבכלל פ , ° ״ r ״ J ? i , ^ 
ק כלל. ה״ר יונה ז״ל. ועמי לר׳ יהודה היא בוי אבל בהרמב״ם ז״ל כלישנא למתני׳ לברישא יצא ובס־פא הוא ללא יצא פ״ש. ס י לא יצא שאין ש 2 6 
 הקדוש ללא לפסיק כסתם בירושל׳ א״ר יוסי ללבד הכל היא לפרוח האילן נכלל פיחת האדמה ואין וכטסחא זו נמצא ג״כ בספר צובא שהונה מסי הרמב״ם ז״ל עצמו וחחימת ידו

 יכין תפארת ישראל בועז
 דיחיראת היא איך םתפ
 שמא יבא לטעית ולומר
 מעמ דלרושלמי ודיה היא
 אלא י עיב באשת סבר

" המוציא לחם מן הארץ(ד) : ו) דבעי היכר המין בלשון הברכה. וקיי״ל שבלילתה עבה. לכ״ע אפילו בקבע עליהן. מברך במ״מ ועל המחיה (שם ומגיא ^ ס י ש ו ייקיי^ ד נ י ג  י
^ כת״ק ואם הוא פה״א מברך בורא פרי האדמה, ובחד ולא חזי סקלf) וכ״כ פפרפעל קצויין במחבת מ ללא למי ללחם שנאפה בשפוד ללחם X t ^ ״ V C  ״
ן גמור הוא(כסמ״ז)משא״כסערפעל איןןנהן צורת לחם כלל.וברכתן במ״מ ועל ן ו כ ת נ ך שמל (ה): ז) ה׳יה בבירך בפה״א על פרי אדמה. ו ר ב מ 0 w ר׳ כדי ׳ יאיח 
^ המחיהוכקבע עליי׳ ברכתן המוציא וכהמ״ז. ככליצה רכה שנאפה בתנור לעיל. א ך ר י 3 ה 3 ״ ה ] ו כ ף , י לסציא בזה גס פרי עז שיאכל אח״כ יצא [נףז ^ ס ״ י ״ ־  הירושלמי »״כ ל
. י דה״נ חדא לנויטחא: (ף) כתב רביבו הגאון מהו׳ עקיבא שציט״א. f t i !,,״ ^ .״״ ״ ' A ^ n ״ . ̂כה דאס ביך ״  וכיש דר
ק משמע עירובי, לף 4 ' ^ * J * ? E » » f * ^ » * * » * * £ W] ת ל״ז] ״״ל בש״ס דל״ח פציגי כוי. וע״כ דא ו א ב * g  •יי ד*דמה «
. דהתם אמדנן י ״יו ™ ס״מ אי) וצל״ע עכלה״ס . וכמדומה שצ״ל(עירובי די״ט) f t p i r t ! Jw. [6 * P 7 ™? «rt יצא [אבן 
 תמו בפה״א כלעיל אות ד׳ וכדומה ובירך בםה״ע יצא המעלהוהמוציא לאפיקמשמע.אולם נ״ללקו׳ רבינורקארש״יללשםמצינן
י למימר לה״ק ללר״נ למפיק נמי משמע ומלמשמע להבא ולעבר להט לא יאמר ל י ש  מסיפא נקט ועל טלם אס א
. וניל מיפ מה המו5יא לאינו לשון מבורר. ולכאורה גם לרש״י מציק ללחוקי לטונת רש״י. לעכ״פ קרא להמציא לך מ־ם מציק ליישובי שפיר אליבא לר״נ • (ך!) וכלל גדול  אמר ט׳
. גרעין. קציפה: דו מלות בפרי: אי) בכל פרי הולכין אחר לרך אכילתו. אם טוב יותר בתי מבמטשל. אזי כחי ^ בנרכח פירוח. ג׳ מדות בברכתן. סדי י י * °" י^י י י 5  "*יי 5
5 לברד ג4^תה!} מברך ברכה הראויה לאותו שרי. ובממשל שמ׳*כ. וכ״כ בטוב יוחל במבושל מבתי. הו״ל איפכא. משא״כ בשוב ח׳ כמטשל. אפילו ע״י חי כטש. כזו־ער »  י
. בי) אמנם בלא נגמר פריו וראוי לאכילה. אם שא פרי ען . מברך בפי׳׳ע(חון  פה׳א'לא יצא. אבל oft קחימ וכלומה. מברך בשניהן ברכת הפרי(ר״ב סי״ג ומג׳׳א ר״ה סק״ב)
 נתחללו הגלכה היה דעתו מענבים זיתים וחרובים. לבלא נגמר פריין מברך בפה״א. ר״ב ס״ב) ואם הוא פרי אלמה"מברך שהכל(מג״א ר״ב שק״ז). ובהוא מר או פפוץ אין מגרן
 לסייס בשה״א לק שמשל עליו כלל. ובמתקו ע״י אש או לבש. מברך שהכל(כאגוז רך ר״ב סי״ל ורמג״א שם סקצ״א) ולכן נ״ל איינגעלעגטע פפלזימע;. שנכבשו בחומץ או נמגין בלש
ז רץלס שנתבשלו באילן וכ״כ שטאכעלבערטן שבעוד שלא נתבשלו באילן מסגנן בדבש מברך שהכל. ג׳) אבל מגמר פריו. אף דלא חזי לאכילה על שמתקן ע״י ״  ו£"ם P£״ י

 ולעולם \t יצא בשסיים אש או דבש. כל שהוא גוף הפרי ונשעי אלעחא דהכי מברך על פרי עץ בפה״ע. (כשקלים המרים ר״ב ס״ה). ועל פרי אדמה בפה״א [כרמג״א ר״ה סק״ה]
) וכל שאינו נוף הפרי. אפיי נטעי אלעתא להט. בפד עץ . שבאינן ראויים לאטלס כ״א ט״י מיתוק. מברך שהכל [רט״ז ר״ג סק״א]. ד ק ר  כדבר כאינו לומה. וכן להפך חיז מפרי אילני ס
. כקני בצלים וכדומה ט ה . כיון ממעי אדעתא ד  כשסיים בדבר הדומה לשלם מכרך בפה״א [כעלי קפריסין ר״ב ס״ו ועלי שושנים ר״ל סי״א]. משא״כ ג^רי אלמה. אף שאיט גוף הפרי
2 אף שהיה נראה למיתת חל לרגא. אפ״ה נ״ל דיברך בפה״א [וראייתי מחק יעקב תע״ה סקטי׳ז]. ה) ובלא נטעי אלעתא להכ׳ אפיי הוא נוף הפרי. כשאטען ! ^ . א ;  י

ן ברן £z ערטען חיים [כשלפלץ רטובים מג״א ר״ב סקל״ה וט״ז ר״ל סס״ל] וכ״כ כל הנלל בלי ודעה כשתי קאלמוס . [וכעשבא דדברא ר״ל ס״א] ומכ״ש ב׳ 3 £ י ל ! י  מ
. כמו מוס ש3 שזסים ופלומה. ה ס ע  על כל הברכה עם ההתהלה. לריעותא איט עיקר הפד ולא נטעי אדעתא להכי [כקורא ולולבי גפני׳ ר״ד ס״א] מברך שהכל. ו) וברסקו לפירא כ
 ואמר שייך רק אסיום הברכה לכתמיצה שהבל. ובדעכד פה״ע יצא(ר״ב ס״ז) מיהו באורחא למעכם. לכ״ע בפה״ע. כבשמים שחוקים(ר״ג ס״ז) ובקטניות וקארסאפפעל שנתמעט. שלא
 שמחלק(T™nJ0 הפסידועי״ןברכההראוייהלהם(כמנ״אר״ח סקי״ג). מיהו מחתט לחחיטת קטנית. לכ״ע לא הפסילועי״ז ברכה הראויים להן(ר״ה ס״לומג״א ר״ב
ר״ב ס״ל).ח) אבל מיס שנשרו או שנתבשלו נהם פ־חת.עליף טשי משרף ה:סתט )  ללכו" נרע ברישא S סקי״ח). ו) אמנם בסיזסו לפרי מברך על השרף שהכל(ר״ה ס״ג) חון מיין המן
 לאשמטינן' שאף אם כ( (כמג״א ר״ב סקכ״ג) ולכן אם רוב אכילת אותו פרי בבישול [כמיגדסין ומי שלקןת ר״ה ס״בומג״אשם ור״ב סקכ״ב] לא הפסיד הרוטב. ברכתו הראוייה
̂ל • שהכל. [כשכר מג״א ר״ד םק״ט] ובאין הרוטב צלול הו״ל ס׳ ברכה (ר״ב ס״י) ולפע״ל עכ״פ צא ̂צ  הברכה היתה פ״ר לסיים לה . ואס רוב אכילתו שלא בבישול. אם ברוטב 
ס גרעין ליט כגוף הפרי. מיהו בלא חזי לאכילה דיט ג פ . וכלאו אורחא לכש£ש. לכתחלה שהכל ובליעבל בפה״ע יצא. א ׳  בפה״א יצא פיון שהיא יני עדיף מפרי מרוסק לעיל אות ו
. וקליפה. יש חלוק אם כשנגמר הפרי הקליפה טפלת. מברך בפה״א. ובאינה טפלת. ( ^ כפרי שלא נגמר. דבמיתקו מברך שהכל. כלעיל אות ב׳ >ר״נ ם״ג ש ב ^ S ' » ׳ S 
 הערכה היה דעתו לסיים בפה״ע(מג״א ר״ב סקי״ז) מיהו בלא מזי הקליפה לאכילה . ומחקו על ילי לבש ואש . כפאממעראנצען שאלען. כ׳ ע״ר הגאון זצוק״ל. ללא עדיף מגרעין
 כמו שהיה צדך רק שאח״כ בכה״ג. ומכרך שהכל [וללא כמג״א הנ״ל ורטי׳ז ר״ד סקט״ו] ומה שהקשה רמג״א מזרלין שאני התם שהוא הפד גופא. כך נ״ל. וחמשת מיני דנן
י ־ שנתבשלו ונתמעט ונתרסקו יפה או שנחלקו מרעיבין ואץ צורת הפרי קיים. מכרך במ״מ [כגחיסן מטטליס מג״א ר״ח סק״ב] וברכה שלאחרץ ב ד  נכשל וסיים י
. ואורו בנתמעך יפה. לפניו נמ״מ. ובלא נתמעך יפה רק שנדבקו מרע־נין כבישול. ( ו . ובאיט מרוסק יפה בפה״א וברכה של אחריו ספק(שם ס״ ' י מעין ג ?  יממ&^עו^על ?
 שמל והוא הדן על פדות ספק ברכה(מג״א ר״ח סק״י) ולאחריו ב״כ וב״כ בב״ר. זופפע שנעשה מקטניות לרך דורך שלאג. שנ״ב(ר״ח מג״א סקי״ג). ובנעשה מקמח. בעב גמ״מ
ת בי מינים . הרוב הוא העיקר והאתר מפל (רסי׳ ר״ב) אפיי בא השפל ליתן טעם (מג״א ר״ד סקכ״ה). מיהו בנתערב א׳ ב ו ר ע  האילן בפהיא אן יצא . ובדק חכ״ב . ת
 אבל אס סייס גדבר מאיט מה׳ מיני דגן כשאר מינים. אם לא בא הקמח להקפות ולדבק התבשיל. כי אס לתת ט מעם. אפי׳ היא מעט כגענרענס מעהל שנותנין בקטניות
. כי?1 וכלומה. מכרך על הגעברענט מעהל בפ״ע ועל הקטניות בפ״ע [כגררפען זופפע שהביא מג״א ר״א סק״ז דיברן־ על הנרעינין בפ״ע בפה״א ועל המיס ך ״ ^ 2  י
^ סק״ו. דמיי ספל״ ללביטח. להתם הלביטת. עיקר המאכל משא״כ הכא עיקר המאכל הוא הרוטב והמים. ולא בטל לגבי ׳ ^ שנ״ב. ולא דמי ללביטח ר ^ 1 ^ 

 והצליח כ«ב ח׳ל. בפ̂׳ נרויפין
̂מר מראמרינן דף מיא. מיתבי היה לפניו צנון וזית מברן על הצנון ו»נור אה הזית וזהו  השיג עליו לביו! זתלמודא דדן אמר דמתט' ליי היא לא שבקינן תלמורא לידן מפני המחלוקת שבירושל׳. ואני 
 מרי הסיק . מ״י להלי די פליג ס'. וא* מתחלה שהיה סובר שהצנון פוסר משום דגההיא פוסר פה״ע היא גופים קשיא. נתיק יר״י איך פומר. דאם בברך על פה׳ע עצמו בפה״א לא יצא קיו שאץ

 מין אחר שהוא סה׳א פומר >ה״ע. אלא ודאי דהך סוגיא אתיא כמr בירזשל׳ למתנ" ליה ולע פשק הדמ ב-> rn. וע׳ש שהאריך:



ן ציונים ^  י
BB מ״׳ . v . ועל כולפ 
 קמי! מעיי י׳:ב על דבר. המג שם פוי שו׳פ שם יגגמ
 שפג שפ גור שויפ פס הימן מ: גלרים נה: פ״׳ מם הצ*6
 מה הלימ np עם מול יי V»P החומץ. מיי׳

: DP 

 תוספות חדשים
 [מענה נ] על החלב מ'.
 אי גרםינן להך בהא במתני'
 משמע ודאי הא ללא יבינהו
 ותנא משוס לכעי לאפלוגי
 רבי יהודה בקמייחא ומינה
 שמעיק דחומן ונובלות
 וגובאי כולהו הוו מין קללה
 ועיקר הנוסחא דלא גרסיק
 ליה במתני׳ והריב נמשך
 אחר סברת הרמבים ללא
 קחשיב לחומץ מין קללה.

 (פר״ח):
 חדושימהרי״ח

 משנה ג [בזזריב דיה]
 נובלות פיתת שנפלו
 כו׳ הא דפי' הריב שנפ*
 מן האילן כו׳ והוא מפי'
 הרטבים ויש לדקדק דהלא
 פנטי דף ם' עיב נשאר
 בםשקנא נובלות היא
 כושלי כומרא ולא תםדי
 חיקא עיש. ונראה דודא•
 דעתם בישלי בופרא רק
nd< שר*ו ליתן מעם 
 נקרא נובלות ופירשו
 שנפלו והיינו קודם
 שנתבשלו. אבל תמרי
 חיקא נופלים אחר
 בישולם ואיל א״כ למה לא
 מיקי נם הפרי חיקא
 קורס בישולם ז׳א שהרי
 אנו תאים בחוש שאץ
 הפרי נופל ם! האילן רק
 דוקא אהד הבישול אג;
 בושלי כמרא הואילושרפם
 החום והשמש ואין להם
 יניקה עוד מן האילן לכן

 נופלים קודש:
 תוספות רע״ק

 [אית לט] ט*נ בהרע״ב
 ד'הנובלות.שנשבש*
 כל גרבן) וכיכ הדנוב״ם
 ורבעו יונה והם.*ר . ועיץ
 בכיי והבית םימן דיי
 דחמחו הא מסקנת הסוני'
 בתמיי דדקא כ׳ע ליפ
 דמברך בפהיע . ובלחם
 משנהלמיגיניות בתכ לת-ץ
 דסיל בדעת הדיש בכפ׳
 דמאי פיא דםפרש בי שלי
 כמרא היינו תאנים
 שנופלות קודם בישלם
 ואינם מתבשלין עד
̂וניחין איתן גכיהצלח  
 וזהו כוונה היעיב
 ולדבריו כיין ניכ תשובת
 שער אפרים ס•' כ״נ :

ב ו ת יום ט ו ספ רה ברכות כיצד מברכי] פרק ן תו ו ה מברטנ ד ב ו  ד ע

. עיין מ״ש בפ״ב דבנ״ז: רבי יהודה אומד כל שהוא ץ מ ו ח ה  פירותיו טרא פרי העץ אבל היכא דכי שקלת ליה לפרי לא ישאי ג
ק עליו . י״מ לומר דלא האי אלא ר ב ק על הפדות אלא מין קללה אין מ ר ב  ענף שיחזור ויוציא פרי לשנה האתרת אין מ
 בורא פריהאלמה: ועל בולן אם אמר שהכל יצא. ואפי׳ על אתומץ וטבלות בלבל שהיו סובים מתחלה ונפםדו אבל מובאי
 כיון שעומד כועמו בו לא הוי מין
 קללה ומודה דמברכין עליו: וי״מ
 דאטלהו קאי דאפילו נובאי שלא
 נפסד מעמו טון שמזיק לעולם ואוכל
ק עליו. הר״י: ר ב  התבואה אין מ

 מעשה
 נפשנינ ועל דגר• «הכל נזינ «נ'ב ונפמניג

 הפת ועל היין. ומיהו לכתחלה אין .
ה ייצא י): י ה ל נ ב ה ר ש מ ם א ל כולם־) א  לאסל שוס פרי אם איט יודע תחלה ע
p יא) אומר א ר שאין גדולו מן ה ב ל ד : ג ע ו  שיברך עליו ברכה הראויה ל
ת ע) ו בל ו על הנ ץ יי) ו מ ת ל ה . ע ל כ ה  ג נובלות. פדות שנפלו P האיל! ש
ב ל ח ל ה . ע ל כ ה 4 ש כ ו על הגובאי יי) א • ו י א ב ר : ג 1 כ י  קולם "שנתבשלו כל צ

 חנבים ועל
ג. על דבר % כולם. שהכל נהיה. נילומלמ׳ ל״נ נהיה וכיה נל״נ. ו״׳ג נהיה בדברו־ יניה«»׳ ע m 1 .חיג • על כולם 

 >״ p גס נ«6 למיפז • על החלב ט״ עז אוטו* שהכל. מיג ליג מ6 * וכן בפשנינ *פא:

 שלמה
 כמו שתפי חמה שנשלם ושרפם החום ויבשו ותמרים הם עכ״ל וא״כ אינם ענין
 לשלא בגמרו בשולס עדיין עכ״ל ז״ל ועי׳ נמ״ש רפ״ק לדמאי. וכ״ה ג״כ
 נש״ע סי׳ ר״ב סעיף ע׳ וגם בריש סי׳ ר׳יד וכן ג״כ בספר לבוש חכלח שם:
. כתב ה״ר שלמה שירילי״ו זי׳צ שהכל נהיה ל כ ה  על החומץ בו׳ אומר ש
 כדברו. ולא אמרו היה בדברו להוציא מלבן של כופרים שאומרים אלהיכם
 סממנים מצא ובלשון פילוסופי היולי קדמו; ולכן תקט לומר נהיה יש מאין ואלו
 אמרו היה לא משמע אלא דברו היה שיהא כך בסדור כך או בצורת ע כדכתיב
 היה דבר המלך מזוז ונהיה משמע שנתגשם ונעשה ונהיה האין יש בשביל
 דברו. ומשום ה״ר אשר מלוניצ אמר! לרוב ברכת שהכל לא נתקנה אלא על
 המקולקל מון מומן ונובאי וטבצות ואלו הלברים לא נבראו בטנה אלא נמשכו
 מל דרך הסתר פנים ע״ד שאמרו אין דבר רע יורל מלמעלה לכך אמרו נהיה
 ולא אמרו היה שהיה: משמע בטנה. גובאי חגבים . והן מתחלה לא נבראו
. והקשה ה״ר יונה ז׳יצ וא״ת והיאך Y t למאכל אלם וכן בשר עופות עכ״ל 
 מברך על התומץ כלל והא לאו בר אכילה הוא כדאמרי' ביומא שאם שתה חומץ
 ביוה״כ שהוא פטור וכל דבר שא־ט ראוי לאכילה קיי״ל שאין מברכין עליו כלל
 כטן זנגטלא יבישחא שאיט מברך עציה כלל וכו׳. ויש לתדן לגבי תומן אע״פ
 שהוא פטור בשישר רביעית כיון דקי״צ שאס שתה ממט הרנה חייב מפני
 שנהנה ממט בשתייה מחכה לענק ברכה נמי לא יצא מתורת אוכל ולפיכך
 מברך עליו. מיהו בראה דברניעית או פחות מרביעית מברך עלץ בתחצה מפני
 שלא יהנה מן מעולם בלא ברכה ואינו מברך לבסוף כיון שאינו חשוב שתייה
 ביוה״כ . אבל ביותר מזה שתשוב ביוה״כ מב׳רך עליו חחלה וסוף עכ״ל ן״ל.

 וםראיש

ת כ א ל  מ
 עליו: ועל הכל אם אמר שהכל יצא . ירושצ׳ תני ר' יוסי כל המשנה
 ממטבע שטבנ* חכמים בברכות לא יצא י״ח. ופציג אמתנ" דר^ני ועל כולן
 אם אמר שהכל יצא. אבל בבבלי ל׳ יוחנן דהצכתא כותיה אמר דועל כולן אם
 אמר שהכל יצא קאי אפילו ארישא !)הוזכר שם ברכת פת ויין. ור׳ יוסי שאמר
 בבדי׳ כל המשנה ממטבע שטבעו תכמיס מרכות לא יצא י״ח דוקא כשאמר
 כמה נאה פת זו ברוך המקום שבראה או כמה נאה תאנה זו ברוך המקום
 שבראה משום דהויא ברכה דצא תקיט רבנן אבל אם אמר שהנ״ב להויא ברכה
 לתקיט רבנן אפילו ר׳ ץסי מודה דיצא י״ח. ור״מ פציג עציה דר׳ יוסי
 בברייתא לאפילו באותה ברכה דצא תקיט רבנן יצא: ג שאין גדולו סן
. כטן בשר בהמה תיה ושף וחלב וגבינה וביצים. ובנריי׳ בגמ׳ תנינן ץ ר א  ה
 על המלח ועל הזמית פי׳ שצמורא בלע״ז ועצ כמיהין ופטריות אומר שהכצ.
 ומתמה בגמ' למלקא מני בכלל שאין גלוצו כמהין ופטריוח אצמא ללאו גדולי
 קרקע נינהו ומתרץ אגיי למרבא רבו מן ארעא אבצ מינק לא ינקי מן ארעא
 אלא מאוילא ותני על לבר שאין יונק מן הארץ אבל גדולו מןהארץ: בפי׳
 ר״ע ז״ל . טבלות פירוח שנפלו מן האילן קולם שנתבשלו כל נרכן וכ״ה בפי׳
 הרמב״ס ז״ל וגם ברמב״ם שם לשוט והנובלות שהן פגין.אק בגמ׳ מצאתי למפרש
 לנוכלות היינו בושצי טמרא ופי, רש״י ז״ל בושלי כומרא כמו שרופי חמה שבשלם
 ושרפם החום ויבשו ותמרים הם ע״כ. וגם בטור או״ח סי׳ ר״ד כ׳ ועל הנובלות
 והם מין תמרים שאינם מתבשלין עצ האילן מ״כ. ובנ״י סי׳ ר״ב כ׳ וז״ל כתב
 רביט ירוחם טבלוח שהוא מין פרי ולא נגמר בשולי מברך שהכצ עכ״צ ולא
 דק שהרי אמרו ממ׳ מובלות היינו בושלי כמרא ופירש״י ז״צ בושצי כמלא

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 0) אפילו על פת ויין: י) בדיעבד: יא) כגון בשר ודנים ואפילו כמהין נרופעז המועטים):(!) כך מפורש כירושלמי וזה ללא כמו שכתב רב״י דהייט
 ופטריאות רק מאודא קרבו. וכדומה: יב) אם ראוי לשתייה: ע) פדות פיתח ששרפו החום(אורח ידים ר״ב) אלא מ״ש בש׳׳ם כישולא כומרא הייט
א מדצא נתבשלו כראוי מטמין אותן במקום טיתחממו רחבשצו לשון מכמר בישרא ש ץ מ א פ ב ך 3 ל ה כ ״ל ד ב ם ו י ב ג ) ח ד ן (ן): י נ מ  ששרו מ>*לן קודם ז
מכמר. וע״ש [אב״י דבד י (פסחים נ׳;ח) וכ״כ אמד׳ בבי;מיוהא מחוסרי ז ר א ה ל מ ל כ ס , ל ד ץ נ א ם ש , ג ד ר ו ש m b m 3 א ל ד י ן ה ע א ג ש י  ך

. ואיך . . ̂בן .  והפדות נדלין מהארץ. עכ״פ לא עדיפי ממימי תותי׳ דמונים וקימב
 שסחט מימן. דלא מקרי משקה. רק היוצא מזיתים ועננים [שבת קמי; ב׳] וכיון דנם לא נטעי אינשי אדעתאדהכי. מברך עליהן שהכל. כ״ש
ק צומחין ה. ונובאי נמי אע״נ שמתרבה טפי במקוס שיש רטי גדולי[ יותר משאר מינין אפילו הכי א י שמאיליהן נתקלקלו ולא עשאן כך בטנ  מ

ם מהאח ו ש ש נ  תוספות א
 J על הממ; וט׳. לא מגעי חוס דמעיקרא מיהא הוי מזי אלא אפילו טבלות משיוציאו פד מיל חשוב הוא לבלו בפהיע וכיס הנוור רסי' ריב. ועיש למק זיל שכתב
̂־-י' רהרי״ף והר״מ לא הזכירו דבר מכיז. ונלע״ד לטעמם דצהפוסקים הניל נפקא להו הא * י ״ . י - ״ * —  ׳ ״

 ממתני׳ לשביעית ס׳ד מ׳י. והרייף והל״מ סיל לאין ללמוד מזה לענץ ברכה. רלענין
 שביעית אעיג דלא הוי פרי נמור מ״מ תקנת פירא הוי ורחמנא אמר לאסלה ולא להפסד
 אבל לענין ערכה כיון דלא נטעי להו אינשי אדעתא להבי לאכלן פניס לא מברכיק אלא
א רסי׳ ריב. ומעתה יקשה לשיטתו של הרימ דלא «ליף משביעית 0  שמל כו׳ וכ״כ מ
 מ׳מ מה יענה במיש הכא לצמיד ת״ל בפהיע מבעי לברוכי הרי בהדיא ראפ/ ללא
 גשילי מברכין כפהיע. אשר מכ״ז אל אומר דהל״מ זיל מם׳ תמרי חיקא כמ״ש הערוך
 בערך נבל פי׳ הנושר מן הרוח ולא ילקנווהו ביר ע׳כ ומושרים אחר הבשול ולבך פדך
 מפסיע מנעי לברוכי. ואמאי הוי מין קללה כיון ללא נפלי אלא אחר הבשול אין כאן
 קללה כלל. ובושלי כמרא מפ׳ נ״כ כפי׳ הערוך נערך כמר וזיל נובלות שהן תמרים פי,י0
 שאין נכשרין לאכילה כלל ע׳כ. וכן הבין הרימ בלים ולכן פי׳ סס פדות אשר נפלו
 מן האלמת פ;ים קודם שיתבשלו וזהו פי׳ 5ושלי כמרא . ואחריו"נמשך הריב. ובחמר
 כ׳ סתם טבלות שק הניס ללמל רליד שנפלו אנא היה אם הוא לקנון בעולן פגים. וכן
 אס הם מאותן שאינם מתבשלין לעולם באילן וה״נ אם שרפם החום כלהו כיילינהו סל׳ע
 בתיבת פגים ולשיטתיס אזיל לליל שאר כל האלנות משיוציאו לענין ברכה כנ״ל. והשתא

. (שיל) ז  למעיקרא פסילי ואפי גוגאי למםסד לאחריל אפילו הכא בעי 9דוכ
 בריב דיה נובלות׳ פירוח שנפלו כו׳. כ׳כ גם הר׳מ. ובגמ׳ מאי מבלות ר״1 ורבי
 אילעא ח׳א טשלי כמרא ופירשיי תמרים ששרפם החום ויבשו. וחיא תמרי לזיקא שהרוח
 משירן. ופריך בשלמא למיד בושלי כמרא היינו לקרי.ליה די מן קללה אלא למr תמרי
 רזיקא מאי מין קללה ונושני אכארא. איל בשלמא למיל בושלי כמרא היימ רמברכין
 פלייהו שהכל אלא למיל תמרי חיקא בפהיע מבעי ליה. אלא בנובלות סתמא כיע ל׳פ
 למשלי כמרא כי סליגי במגלות תמרה רתנן רפ״ק לרמאי הקלץ כו׳ ומכלות תמרה. דז
 ודא חיא בושלי כמרי וח׳׳א גרד. והדר פריך בשלמא למיד כושלי כמרי היינו לקתני
 הקלץ שבדמאי ספקן פמור ודאן חייב אלא צמיד תיל וראן חייב הפקרא כינהו ומשני
 כפעשאן גורן. א״ר בשלמא למאן לאמר המרי לזיקא היינו דהכא קרי נהו מבלות
 םתמא והתם נובלות תמרה אלא למיל בושלי כמרי נתני אירי ואיד מגלות סתמא אז
 אילי ואילי מגלות תמרה . השיא. עיכ. והנה אס נאמר להדב והר׳מ פסקו כל״ק
 לע פי׳ ידל זה לא יתכן דהא ללישנא לא לא קאי מין קללה אמבלות וסם כ׳ מין קללה
 טבלות כו׳ וכליב פשינוא נמי ללא הוי להא אשיקנא להא בטשלי כמרי לוקא. לאת״ר
 מסיע מבעי לברוכי. והוי •ודע דהלאיש שיל דכל אילטת (חון מנפנים ותים וחרובים)
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 חגבים•מהורים: מין קללה. טבלות וגובאי ע״י קללה הן באים רמים נוובים שרגילים לקבוע על היין לאחר המזון וכשכדך
. חמה ושעורה וגפן ותאינה ורמון על היין לשני המזון אדעתא דהכי ברך אבל בשאר ימים שאין רגילים  ואין הלכה כר״י: ך מין שבעה
ק שלאחר המזון אין היין שלפני המזון פושר  זית ותמרים דהני עייפי הואיל ונשתכחה בהן א״י: מברך על לקטע עצמן על ה
 איזה מהם שירצה, רחביב עדיף , f , היין שלאתר המזון.וכל לאתר המזון לתנן

ת היין  ה פטר א
 הני מיצי בשבתות

 וימים

 והלכה כחכמים
ק מ  שלאחר ה

 ציונים

 ד היו לפניו • י י משין
 שבע. מיי׳ שם הלי״ג 0«

 שם פיל שייע שם סימן לי׳6
 העיו : ה בדך על היין•
 מנ. מיי״ oc הלי״נ שמנ שס פור
 מס פימ! קעיד. יתיס' מפחים

 זו קנ:
 תום׳ אנ^ויי שם

 ניחא נמי להרימ ויל בפי׳
 לדמאי שני בלישנים מדהכא
 וכ׳ הס התמרים הנופלים
 מן הדקל כשהרוח מנשבת.
 ולא הזכיר הניס כמו הכא.
 וגם לא כ׳ כאשר בארנו
 בברכות כדרכו ז״ל בכיוגא

ל *) • במתניתין הייט לאחר ששלקו ידיהם ב ה ה ועל הביצים אומר ש נ בי על הג  ו
) מן הפת קודם שיברכו ברכת המזון: י ט ה ל ל א מין ק ל שהו  ד יהודה אומר כ

ת ר פ ר : ף היו לפניו מינים פ ו י  אין מברכין על
ך ר ב ך עליו • והכמים אומרים מ ר ב ם יש ביניהם ממין שבעהיי) מ • ד יהודה אומר א ה ב ר  ה
ר המזון כ) ח א ל ת היין ש ר א ט י המזון י>־0 פ ל היין שלפנ ך ע ר : ה ב > ח ם שירצה י ה ל איזה מ  ע

ח עליו הוא מברך . ברך ע ב . מין קללה גלי* מן rhhp . סטין *ובעת מברך עלי! נמשניג מין ע ג י  נאלו הדברים . משוס ללא ח

ת שלמה כ א ל  . מ
ח יברך ע3 החביב תחלה צכ״עכיק שנרכזחיהן שזות ואם יש ע ח ן אתרו; ז ז . א״נ א׳״ד ע ת ע ד ד במזוג קצת דאז מיישב ה ״ א והרא״ש ז״ל חיח למתני׳ מ כ ?  להמם ולאי' קשיא ד
 כבר ראימ שנמשך אחר סי׳ בחושש בשיניו ונתן חומז הרבה לתוך מרק ושוחהו לרפואה. וחומץ עיקר מ״מ ביניהם ממין ז' קיי״ל כר״י דאמר מין וי עדיף ויברך עליו אע״פ שהאחר חביב

 אגב המרק איח ליה הנאה מיניה ובעי ברוכי כדאמרי׳ לעיל גבי שמן זית
. וביחשל׳ ס״ו לתרומות אמריי שהמנמע חומץ של כ ״  שנתנו לתוך אניגרון ע
ו שהוא משלם קרן וחומש. ופי׳ ה״ר שלמה שידלי״ו ז״צ ל  תרומה לאחר ^

 לאתר סבלו כגון שהיה אוכל ירק של חולין והיה מסבל בחומץ של תרומה ושתה הראשון אין עדיפות בחביב משום ללא שייכי
ם אל הירק שבפיו ומשיב את הנפש ע  כלי גמיעה מן החומ׳ן אח׳יכ כלי לתת מ

 צו עכ״צ ז״ל ואע״פ שאח״כ כחב ול״נ מלצא קאמר מברך ע״ו וחוזר ומברך
 ע״ז וחביב עליף אלמא אפילו א׳ מהם חביב יכול לברך על השני זכו׳ זהו לוקא
ן שצריך לברך על םשגי אחל אכילת  כשאין ברכותיהן שוות וכלמפרש מעמא לטו
ק שוות י ח ט ר ב ש  ול״ז כלל אבל כ
. ואע״פ שכתכ מה שתלוי צר״י ׳  ודאי דלכ״ע חביב עדיף כשאין ביניהם ממין ז
 עדיפות במין ז׳ ולרבנן בחביב היינו דוקא כששניהם נפטרים בברכה א׳ למשמע
יהם ממץ ר אבצ אם אין  ללר״י אינו תלוי בחביב כלצ היינו לוקא כשיש טנ
לם כנ״ל. עכ״ל ז״ל. נ קו ט יהס ממין ז׳ צא משוינן פצוגתא ביניימו ולכ״ע ח  טנ
ם לשבח להרמב״ס ז״ל שפסק כחכמים i והמרלכי י״ל ע  ועי׳ עול שם שבתן מ
. וטרושצ׳ ת ל כ ״ אחר הפך כל לברי המפרשים ז״ל. וכ״כ מפי ג״כ בס׳ לבוש ת  פ
ת אחל הפירות לכיון  מיקי ריכ״צ פלוגתא לר״י ורבנן כשהיה בלעתו לאכול פ
ת עיקר ופירוח ספצין ומש״ה ס״3  דקא בעי לברך על הפת לאחרונה ה״ל פ

 לרבנן למין ז׳ לא חשיב צאקלומי ואע״נ להאי גברא אתתיל לאכול פירוח מקמי
ס אין ברעתו לאכול ת בעלמא ולאו אכילה חשיבה אבצ א ר פ ר ת מ״מ הוו להו פ  פ
. א״ל אבא צריך לברך ך ר ב  כ״מ מולו שאם יש ביניהם ממין ז׳ עליו הוא מ
. ומצאתי ש ״ ד אבא פליג׳ ע  בסוף על הפירות ומפרש התם ד יוסי אי ליב״צ 1
ב אצלו ממין ט ח  שפי׳הר׳׳ש שיריצי״וז״צ לאשמעי׳ ר׳ אבא ללר׳ יהולה כיון ל
א נפשות רבות וצא חפסור ל  האחר מחייבינן ציה בברכתו אחרונה אע״ג שהיא ט
 אותו ברכת מעין ג׳ אע״ג שאוחה היא מה״ת״וחייב לברוכי על שניהם לבסוף
. א׳ מפני שהוא מה״ת ואי מפני ה נ ו ר ח  לכ״ע דשניהם חשובין צענין ברכה א
י מחפרשח מימרא דר׳ אבא אצמא ס״ל באין לעתו מ . וכיון ל  שהוא חביב צו
. ובגמ׳ גרםי׳ אמר מוצא מחלוקת בשברכות־הן פלג ת פציני ע״כ בקצור מו  לאכול פ
. פי׳ אס א׳ המינים חביב ף י ל  שווח לר״י סבר מין ז׳ עדיף ורבנן סברי חביג ע
 תדיר עליו אפילו רוצה עתה לאכול מק אחל תחלה מברך על החביב חחלה
 ויאכל ממנו קצת ואח״כ יאכל מין אחר לחביב דלרבנן כמו מין ז׳ ללר״י .
 אבל כשאין ברטתיהן שוות ל״ה מברך ע״ז וחוזר ומברך ע״ז פי׳ רש״י ו״צ

 ואין

. וכתב הת׳ ה״ר אלעזר אזכרי ז״ל אלו לא היה חסר בירושלמי של הרא׳יש כ ״  ע
ב ל ח ל ה : ע כ ״  ו״ל הלשון הזה אשר בספרינו היה מביא אותו לתירוץ הקושיא ע
ה: . איט משנה ולא גרסינן לי ל כ ה ר ש מ ו ם א י צ י ב על ה ה ו נ י ב ג על ר  ו
. ונראה ׳ ו כ . נראה שצ׳יל מין קלצהיימין ונובלות וגובאי ו ל ״ ע ז ״ ׳ ר י פ  ב
. ד ״ ץ  לע״ל לל״ג מין ביו״ל אלא מן בלתי יו״ד אע״ג דגבי גובאי שייך מין ב
 אחר זמן רב באו לילי המשניות עצמו של ה״ר יהוסף ז״ל ומצאתי שמחק היו״ל
רם וס״א מין ונ״ל מעות לחומץ ונובלות  של מין וכתב כ״ה בספר אחר וכן נ״ל לג
. כחב בב״י עור ׳ ו ם כ י נ י ו מ י נ פ ו ל ״ל: ד הי  לאו מין של קללה הם עכ״ל'
א וז״צ וכתב הרא״ש ז״צ וא״ת היכי קאמרי רבנן דחביב עדיף הא ״  א״ח סי׳ ד
קלס בברכה וכ״ש שיש צהקדים האמור בפסוק  אמרי׳ לקמן המוקלם בפסוק מו
. י ״ ר  למין שאינו נזכר כלל בשבח הארץ. וצ״ל לכל המוקדם דלקמן אתיא כ
רי לקמן כל המוקדם כפסוק מוקלס בברכה כר״י ס״צ  וכל הנך אמוראי דסנ
ק בה״ג כר״י וכ״כ ה״ר יונה ז״צ והמרדכי כתב דצרב האי ורש״י הלכה ס  וכן פ
 כרבנן וגם הרשב״אז״צ כתב שלעת רב האי להלכה כרבנן ומ״מ כתבשהחוס׳
ק ס  והראב״ל ז״ל פסקו כר״י וצזה הסכים הוא ז״ל וגם המרלכי כחכ שהר״מ פ
. ועוד כתב הרא״ש ג ״ מ  כר׳יי ונראה מתוך לשונו שגס הוא סובר כן וכן פסק ס
ם שוה שצריך להקדים ז׳ המינים וכשאין ברכתן ת כ ר ב  ז״ל וא״ת מ״ש דלר״י ש
ו ר ט ס. ר״ל לודאי כשברכתס שוה לברכת הא׳ פוסרת את ח  שוה א״צ צהקלי
 א! מסתבר לכרך על ז׳ המינים ולפמור את השני. אבל כשצריך לברך על כאו״א
 לא שייכי זל״ז כצל כיון שצריך לברך על השני אחר אכלת הראשון הלכך על איזו
 מהם שירצה יברך חחלה הצכך אם הטאו לפניו שני מינים ואין בהם מז׳ המינים

ז ע ו ן תפאלת ישדאל ב י כ  י
. ואיך סיים אח״כ לברי קדשו כמ״ד בישולא כמרא כלוי פירוח שאין מחבשליס ר ב ת ס . וכן מ א ב ה הך ב ל ט ) בבבלי וירושלמי. וברי״ף ל״נ ל : טו ץ ר א ה  מ
 על האילן לעולם. ומסמיבים אח״כ בדבר המחמם כקש לבשלם. וא״כ מ״ל
ק קא. ר  נשרו או לא בשרו. ואפשר לבשרו דנקיט רבימ כתחלה הוא לאו דו
. וכמסקנת א ר מ ק כמ״ל טשולא כ  כפי הרגיל להיות. אבל באמת טנתו ר
׳ ר״ד) שכ׳ דהגמר׳ מסיק י ס ב ) ז ״ ס . ותמוהים דברי ר א ר ת  הגמרא בלישנא ב
. ה א ר . דהממיין י א ק ד  כמ״ל תמרי לזיקא מלאמרינן בשלמא למ״ד תמרי ד
ק קאי אמשנה להקצין שבלמאי אבל לכ״ע טכלוח סתם . דהייט טנצות  לזה ר
. וכמפורש להליא ברש״י שם ל״ס א ר מ ת . הוא כישיצא כ ט ר ב  למשכה ד
. לללידיה דעת רכיט ירוחם והמור דמפרשי׳ ״ז ו  בשלמא. עול צ״ע כלברי רנ
. הוא בעצמו הפי׳ לטבלות תמרי דדקא שנפלו ו ל ש ח ת שלא נ ח י  טבלות מין פ

 ברוח

 דאל״כ איך מפסיק הנא בהן בבא בין בבא דחומץ וסי לדברי ל״י לפליג
 עליה. ואי גרסינן לה . נ״ל דהיא נמי פירושא ררישא. מדסד״א דחלב
 וגבינה וביצים שעיקר התהוותם ע״י שתאכל הבע״ח הרבה עשבי ארן
. קמ״ל: טו) חומץ ונובלות וגובאי. יז) חטה.  יחשט מה״ס גדולי ארן
 שעורה. גפן תאנה ורמון זית ותמרים. שנשתבחה בהן א״י: יח) ר״ל
 החביב עליו. ואק קיי״ל כרא״ש דפסק כר״י - וללא כרמב״ם. אמנם
 סדר הקדימה במין ז׳ גופייהו. כך הוא לפי מסקנת אחרונים • המוציא,
ית. במי׳מ דשעוריס. בפה״ע דהמריס.  במ״מ דחיטין. בפה״ג. ז
 וענבים. ותאנה. ורמון. כפי סדר זה הן קודמין זל״ז. וטלן קודמין

. וקדמת מין ז׳ לשאר מיבץ. הקא כשנגמר פרין. ובפה״ע ובפה״א. המין הרגיל להיות חביב עליו יקדם לחבירו שחביב עליו עתה. ן י מ  לכל מ
 ושבח ה׳ מיני דגן איט בטסס הגרעין סברכתו בפהי׳א. וטל! קודמין לשהכל. והמוקדם בכרבה ראשונה מוקדם במי באחרונה [כ״! סי׳ לי״א]:
: כ) רי׳ל אפילו אותו יין ששתה קורסבהמ״ז. ומכ׳׳ש מה ששתה תוך הסעודה. הכל נפטר בברכת היץ [ י  יט) אפילו רק על יין קידוש [קמ׳ד ס׳

 שלפני

 הרמלם ולא כן עשה התם
 ואדרבא כ׳ שס שני פירושים
 ששניהם נאמרו על כושלי
 כמרי. והס. א׳ פי׳ הדש
 דההם כמ״ש לק׳. והשני
 הוא פי׳ להכא . ואין גם
 א׳ בהם שיעלה לנוכלות
 תמרה להשם לאשיקנא שהם
 תמרי חיקא . וצ׳׳ע. והמור
 לשימתיה לשאר כל האילמת
 משיוציאו מברכים גפה׳מ
 מפ׳ גושלי כמרא כפי׳ השני
 להריש שס בזמאי שהם
 תמרים שאין מתבשלין באילן
 אלא תולשן ועושה אותן
 כומר בארן ומתכשלץ .
 עיכ. כלו׳ ולאו משום שנפלו
 ק האילן ולכן לא נתבשלו
 דבמהו וראי מברכין בפה״ע
 לכל האילמת משיוציאו .
 והיינו תמרי לזיקא ללא
 כהרמדם. אלא גומלי כמרי
 יסן מץ תמרים שאפילו
 יניחם מילן ועילנץ על
 האילן לא יבואו לעולם לידי
 בשול ובמך הוא רמברכיו
 שהכל. ודכ בסי׳ דל. אלא
 לקצת לוחק לשימתו הא
 דפריך אא״א ת״ר מאי מין
 קללה.למאי קושיא אהינלאין
 קללה גלולה מזו שהפירוש
 נושרם קולס בישולם . וייל
 רהכי פריך בשלמא למ׳ל
 כושלי כמרי היימ לקרי ליה
 מין קללה שהמין בכללותו הוא
 מין קללה אלא למ״ר ת״ד מאי
 מין קללה הרי המין אימ מין
 קללה אלא שאותם שנפלו
 נתקלקלו. נמצינו למדין ג׳
 פירושים במשנתינו. אי) פי׳
 מ״מ והר״ב ולדידן הוי שלא
 כהלכה כפי מה שפסק מרן
ג כהרא״ש. בי)  בדם ד
 פירש׳׳י שרופי חמה. גי) מה
 שהביא הריש בשם יימ והוא
 שי׳ המור מק באיט מתבשל
 מעולם באילן. ואלו השנים
 יכומ יחליו להלכה. ובש׳ע
 חל נינייהו נקמ והיה לאידך,
 וראיתי מול הי׳ ל׳ על כושלי
 כמרי. והוא פי׳ הדש
 מלנפשיה שמניחין אותן באילן
 להצטמק. ומי יתן ידעתי
 איך יפרש הדש מ׳ש ממ׳
 בשלמא למיל ב״כ היימ לקר*

 אפילו איט חביב.' ולפיז איש דלא הנינן מותני׳ חביב בהליא אלא אחה מהם שירצה הלו׳ שרוצה ט מאיזה מטם" שיהיה'אפילו אינו חביב והש׳ס ppn חביב אורחאידמלתא' יקמ־(ש״שגיה^ידמ^טר ט׳ בשדנר
 ונהגי



 ציוגיס.

. י׳ל ת ר פ ר פ  ברך על ה
 מם סית קעיי: ברוד על
מ  הפח - «״* מם הליו מ
 שם שור שי״ע ממ י ו היו
fc״ שם «׳ ״ » . » . ן י ב ש ו  י
 הלי״נ סמנ שם פור שויע שפ
 מיניו קס׳׳ז סעיו ׳*א יפי«ו

 יי׳ג סעי* א׳:

 תוספות חדשים
ת ר פ ר ה] פ בד' ' בי ת[  ט'
 כו׳ שמושכים ידיהם מן הפין
 מכיל ודין זה אימ ממי
 כינינו שאין אט מילין
 למשוך ירינו מן הפת. ש״ע
 סי' קע״ז ס׳כ ואפילו
 בסעודות גדולות שאין דעתן
 עוד לאכול פת. ב׳ח ומ׳א:

Q** מממלשיח) 
 [במשנה] בשיא חף לא
 מעשה קדרה. עי׳ הריב וכיכ
 הר״מ וק״ל לבנמ׳ לא
 איפשמא אי ארישא פליגי
. ובמיא תירץ דאי ח ׳  פר
 הליני ארישא היש אסיפא
p וא״א לומר כן דאיכ בעי 
 לביש וכי מעמא רניש
 אשמעינן אלא ולאי בעי לביש
 כדי שנרע היאך סובר תייק
 וכ״כ בכימ ס״ד מהיב לין
 ו׳ עיש:[משנה ו] יושבים
. במשכ״ג ליג ׳  לאכול כו
 לאכול. וכן מוכח מתום׳
 דיה הסבו כוי דף מ׳ב ע״כ
 דאל׳כ לא תרצו כלום על
 קושיתס אמאי נקשה מדיוקא
 עיש וכן משמע בהראיש

 וקיל(כניל):

 •חידושי־ מהרי״ח
ך על הפת ר י  [ששנה ה] ב
 פטר את הפרפרת בו׳ .
 עינ איירי שאבל הפרפרת
 תוך הסעודה דאי לאהר
 הסעודה נם בו פוטר
ר מ ה א מ V אש בן 
 ברישא בירך עי! הפרפרת
 שלפני הסזון פיפר שלאחר
 המזון הלא אין סעודת
 בלא פת ופת פסר אלא
 ע׳כ אינו פוטר שת אל*י
 תוך הסעודה וקםיל דאס
 לא ה*ה פרפרת לפני
 המזון אז הפת פטר עכיפ
 טח שהוא בתוך הסעודה.
ט ג״כ דאיירי ת  והתום׳ כ
 •ע״כ תוך הסעודה אבל
 ממעש אחר.והרבתוי׳םלא

 העיר ב!ה:

ת רע״ק ספו  תו
ר את ט  [אות מ] טית פ
 הפרפרת שלאהר הסזון),
 דהפת אינו פוטרו כיון
 דרביאו לאהד המזון. והא
 דקתני בםיפא ברך על
 הפת םפר את הפרפרת
 מיירי בהביאו תוך המ!ו[.
 ורעת התיס' דטיירי בבא
 לסעוד טש״הבתוךהסעודה
 לא בעי ברוכי אבל באין
 בא לשעוד אפילו תוך
. ת פ  הסעודה לא נפטר ב
 ודעת הרשביא דבבא
 לסעוד אפילו לאחהם״ז לא
 בעי ברוכי אלא דפרשרת
 הוא רקיקים דקים שבא
 לקנו ח בעלמא ומים בתוך
 הםזון לא בעי ברוכי אף
 דפירות וכדומה בעי ברוב•
 טיט דיון דמין פת היא

 ־אילו

רה ו ה כרכות כיצד מברמן פרק ו מברטנ י י ב ו  רבעו ע

 פרפרת. כל דבר שמלפתיס בו את הפת כגון בשר וביצים ודגים קרויס פרפרת ופעמים שהיו מביאים פרפראות קודם כמודה להמשיך
 האכילה וחוזרים ומביאים פרפראות אתרות לאתר הסעודה אחר שמשט ידיהם מן הפת : מעשה קדרה . כגון הדיפות וגרש כרמל
. ואית דמפרשי פרפרת דמתניתין פת הצנומה בקערה שאין בה מראה לחם דמברכים ן הלביבות וכיוצא בהן  וקמת שנתבשל במים מו
. אבל מעשה ת  עלה בורא מיני מזונות. והשתא ניחא דאיצעריך לאשמעינן ברך על הפרפרת לא פער את הפת א^ על גב דהיא כמי מין פ

ב ו ת יום ט ו ספ ס תו ש ד כ ב ס , * מ ת ש י ב • י ר ו נ ה פ ר ד !  י
ה קדירה. מ״ש ר״ב אבל ש ע ר ה מ ט פ י המזון • ת כא< שלפנ ר פ ר פ ל ה ך ע ר י ?|ת ב מ א פ ת ל י ^ י פ ד \ ה י ם 5 א  ש

ל מעשה קדרה וט׳ חוזר גם לפי׳ הראשון: ך ע ר ר המזון ע<. ב ח א ל ת ש ר פ ר פ ת ה ̂ ־ E א J^JL י כ ^ 
nu******* ן היו יושבים. בלא : ש ב ת והיא fen 1^ הלכה כ ר פ ר פ ל ה . ע ( ת ע ר פ ר פ ת ה ר א ט ת פ פ  ה
ה יי): ן היו יושבין ר ד ה ס ש ע א מ . ביש אומרים אף ל ת פ ת ה ר א ט א פ  ל

ל ו כ א  ל
: < ׳ « 8 ״ נ : ט׳ ו ן ו . נמשנינ היו יועגין כל אחד מנ י . היו יושבי! כו . נד׳ג אמילו א , ל ג י י  ח

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
. וכחב ה״ר יונה ז״ל הלכך אם בירך א ר ב ח ס  קאי אסיפא אע״ג דצכאורה הכי מ
ה ואם ר ד  על הפת פטר אח הכל ואם בירך על הפרפראוח לא פמר מעשה ק
. אח״כ מצאתי כפי׳ הר״ש כ ״ . ע ח ו א ר פ ר פ  בירך על מעשה קדירה פמר את ה
 שירצי״ו ז״ל לירוש׳ וז׳׳ל בירך על הפח פתר את הפרפרת בפרפרח שבתוך
ר את הטפילה בירך ס  הסעודה קאמר דפרפרת טפל לפת ובירך על העיקר פ
. ה ר ד . מעשה ק ר ק י ע  על הפרפרח לא פטר את הפת דאין טפל פוער את ה
. ומפרש בירושל׳ דה״ק אף בראשונה דהיינו בירך י  כגון חלקא סרגיס שסנ
 על הפת דיש לו כת לפת לפטור הפרפרת״אפ״ה לא פטר את מעשה קדירה .
ד ב״ה . ובש׳יא נ ל כ ה ו ר ד  וה״ק בירך על הפת פטר את הפרפרת ומעשה ק
א ר ש לס״צ כר׳ ד ״ ר מעשה קדירה לא דתחלה ולא דםוף וטעמא מ ט  לא פ
ת ר פ ר  דטסשא הוא מאן דאכיל נהמא בנהמא וחשיבה מעשה קדרה עיקר ופת פ
. בתוספות ל ו כ א ו יושבין ל  הלכך לא פטרה וקיי״ל כב׳יה עכ״ל ז״ל: ן הי
 מוכת דל׳׳ג לאכול וכן בהרי׳יף וה״ר יונה והרא׳יש ז׳׳ל ציתה . וכן בתוס׳
. וז״צ היו יושבין כל או״א ״ל . וכן בחדושי הרשב׳יא ז ו ״  ר״פ כל הבשר דף ק
 מברך לעצמו אין לפ׳ היו יושבין דוקא כשהיו יושבין מעיקרא לדברים אחרים
 ומתוך כך אכלו ולפיכך לא הוי קביעות לחבורה אבל אם ה־תה תחלת ישיבתן
 לאכילה הויא קביעות לחבורה וא׳ מברך לכולן. דא״כ הו^ל למיתני הסבו או
ט אין ישבו לא ורמינהי ס  שישבו לאכול א׳ מברך לטלן והיינו דאקשינן בגמ׳ ה
 היו מהלכין בדרך וכו׳ ישבו לאכול א׳ מברך לכולן. אלמא מתני׳ דקתני היו
ט אין ישבו לא ולא ס  ׳ושבין ה״ה לישבו והיינו נמי דפריך מדוקיא דהסבו ה
ושק ושעמא דמלתא דלא פריך מינה  פריך מרישא דמתני׳ דקתני בהדיא היו י
. ומיהו דוקא ם י ר ח  כדאמרן דלא נידחי דלמא כשהיו יושבין כבר לדברים א
ם בלא שהסכימו בתחלה יחד לישב ולאכול הא הסכימו תחלה לישב ת  כשישבו ס

 הסיבה וסימן הוא שלא נתועדו לאכול
 יחד שרגילים היו כשמתועדים חבורות
 אנשים לאכוצ שהיו מסובים על

 המטות

 ולאכול אע״פ שלא הסבו אלא שישבו הוי קבע לחבורה וכדפי׳ ר׳ינ בר יצחק
. וניזיל וכיכול בדוך פלן  מתני׳ וברייתא כגון דאמרי ניזיל וניטל בדיך פצן
. ו ב ס  צאו דוקא אלא כ״ז שהסכימו ונתוועדו בעצה לאכול יחד . עכ״צ ז״צ: ה
; הסמ״ך קמוצה . י״מ הסבו מלשון הםבה שהיו נ ׳?  כ״כ מידו דלא פטר לא את הפת ולא את מעשה קדירה ואיידי דתני רישא הר׳׳מ דילונזאנו ז״צ נקד י

 פ־

 ואין הצנון פוטר את הזית ומתוך פי' משמע דעצ איזם מהן שירצה יברך תחלה
 דאי צריך לברך על וית תחלה למה הוצרך צפרש שאין הצנון פוטר את הזית
 והלא לעולם יברך על הצנון לבסוף וכן פי׳ ה״ר שמעיה נשם רב האי גאון ו״ל
 כ ון דלא פירש על איזה יברך תחלה ר״צ דמסתמא יחיד מודה לרבים ויברך
 על איזה שירצה תחלה ולא שרבים יודו ע״כ עם פי׳ הרא״ש ז״ל. והקשה רשיי
ת האילן בפה׳׳א ח י  ז״צ וליברך על הצנון וליפטר את הזית דהא תנן כירך עצ פ
 יצא ותירץ דשאני התם שאי; שם אלא חד מינא וטעה ובירך בפה׳יא אבל הכא
. כ ״  כשברך בפה״א על הצנון צא פטר את חבירו שהיה בפה״ע אפילו בדיעבד ע
 ותו איכא בגמ׳ מאן דמוקי פלוגתייהו לר״י וחכמים אף כשאין ברטתיהן שוין
 ובלהקדים פליגי לר״י סבר כיון דאפילו ז׳ המינין •ש בהן דין קדימה ול״ז כ״ש
מה:  די״ל להקדים מין ז׳ לשאר מינים ורבנן סברי במקום חביב אין דין קדי
ת כו׳ ־ פי׳ ה״ר יונה ז״צ לדעת ה״ר יצחק הזקן ז״צ ר פ ר פ ל ה ך ע ר י  ה ב
 מסי׳ שכ״מ שמוזכר לאחר המזון אינו אלא בימיהם דה״פ דמתנ׳׳ שמנהגם היה
 לאכול את הפרפרח אחר סלוק השלחן ומתוך כך הוצרך להשמיענו במשנה שאין
 הפת פוטרת אותו שאל״כ הייתי אומר כיון שמנהגו לאכול אוחו אחר עקירת
 השצחן ברכת המוציא פוטרתו שאין סלוק לפרפראות כמו שיש צפת מפני שהפת
 אין דרך לאכול אחר השלחן אבל הפרפראות דרך לאכלס את״כ״וכמאן לאכיל
 להו בתוך הסעודה דמי וברכת הפת תפטור אותן קמ״צ מחגי׳ דלא אלא
 הפרפראות שאכל קודם המזון פוטרת אותם אבל אם צא אכל פרפרת לפני
 המזון אין הפח פוטרח אותם עכ״ל ז״ל. ונלע״ד דלפ״ז סיפא דמתני׳ דקתני
. ובטור א״ח סי׳ קע״ו מן  בירך עצ הפת פטר את הפרפרת צא איירי באותו הז
א ״ ש ק דק שדב-קם עם מרק או דבש: ב ת ד ד פ ו ר י  מפורש פרפרת היינו פ
. ירושלמי משני לה ר׳ יוסי דב״ש ארישא אתו לאפלוגי דקתני ת״ק אליבא ׳ ו  כ
 דב״ה בירך על הפת פטר את הפרפרת וכ״ש מעשה קדרה דחשיב מזון טפי
ר לי׳ ט  מפרפרת ודמי לפת ממש i ואתו בייש צמימר לא מבעי פרפרת דלא פ
 פת אצא אפיצו מעשה קדרה נמי צא פטר אבצ אם בירך על הפרפרת תחצה

 רגילין צאכוצ בהסבה עצ צדיהן השמאצית. ור״צ כשהסבו ביחד כמו שדרך
 לעשות באכילת קבע מצשרפין וא׳ מברך לכולן. ומבינו האי ז״ל פי׳ הסבו מלשון
 סבוב ור״צ כשישבו כוצס םביג שזה מורה על הישיבה של קביעות דמתרגמינן

 וישבו

 ושרשרת תני סיפא יפת ופרפרת אבצ ודאי לה״צ צמחני עצ הפרפרת לא
. אבל בבבלי קאי בתיקו אי קיימי בייש י פ  פטר מעשה קדרה דהוי רבותא ט
פא. ותימה מנין צו צהרמב״ם ז״ל ולר״ע ז״ל לפרש דב״ש  ארשא או אסי

ז ע ו ל ב א ר ש  י
. והר״י והטור כ׳ ת א  ברוח . ובאמת אין שייטת צכ׳ הדעות אלו זאת עם ז
 כמ״ל כישולא כמרא דהקצלה הוא בהפירות וצהכ׳ מברכץ שהכל. הא בנפלו
׳ע וכמטאר בגמרא.  ע״י רוח והיינו תמרי דדקא ׳״צ ללר׳יי וטור מברך נפה׳
 וכמ״ש רש״י שלא נשחט לקצקוצכצו׳ אע״ס דטודא׳ כשנפלו מהרוח לא נתבשלו
 צגמד כראוי לאצ״כ מ״ל נפלו מ״ל שתלשם. מכ״מ צא נשתנו לקלקול. והנה
 לפי׳ ע״ר זצוק״צ דבשילי כמרא היינו שמניחים אותם בהטמנה להתחמם ולבשל.
 מכל להוכיח מזה קצת כמ״ש (בסי׳ ר״ד) הא״ר בשם הפרישה. דאפילו
׳ ר״ב) בשם הלחם . ללא כמ״ש(בססי  ננתבשלו ע״י הנחה בקש מכרך שהכל
. ת ת ע״ר הרי אין סעודה בלא פ נ י ט ״ ב ) א j ) : [ ע ״ ה פ  משנה. למברך ב

 וא״כ

ן תפארת י כ  י

 שלפני המזון: כא) בייא טססען. רגילים היו לאטל קודם המצודה פת
 צנומה בקערה. והס פרורים שנתייבשו ונתבשלו בקערה. שברכתו בורא
 מיני מזוטת: כב) שקודם בהמ״ן: כנ) היינו פרפרת שבתוך הסעודה
 [כך כתבו חוסי]. וכן מוכח לע״ד דאי״ל רפת פער גס פרפרת שלאחר
 הסעודה וכדמשמע מהר״ב. א״כ מ־̂־ קאמר ברישא בירך על הפרפרת
 .-בקודס המזון פשר את הפרפרת שלאתר המזון. ו,ל״ל הד אפילו לא בירך
 על פרפרת לפני המזון. כבר פטר ליה פת לפרפרת שאחר המזון. אע״כ
 כראמרן(ן): כד) הן מיני גרויפען. והס עיקר הסעודה. וברכתן במ״מ
 כפרפרת. ומסופק בש״ס אי אבירך על הפת קאי או אבירך בפרפרת

 פליג. וסליק בתיקו. וקיי״ל כב״ה. ובירושלמי כאן מפורש דת״ק להכא ב״ה היא. וב׳׳ש במקום ב״ה אינה משכה ונ״ל דלהכי נקכרנהו משנה

 תוספות אנשי שם
. אבל ברן על ת ח שלפני המזון ולא חגי לפני המזון ור׳ל אותו היץ שמורגל לבא לפני יותר לפת מפרפרת. אהא פליגי ביש ושברי ללא פמר אף מעיק יכ׳ש פ מ  ובהט רייק *
ה קדרה הפרפרת כ״ע סברי ללא סמל לא את הסת ולא מע׳יק לאף שנרכותיהן שוות הואיל ומע׳׳ק ש ע  הגחון רהיימ בזמן שרגילים להביאו לפני המזון והיינו בשוייט. (רמ׳ו): דיה מ
. ואף רנגמ׳ מספקא ליה אי ביש אסיסא סליגי כמ״ש הריב חשוב יותר קובע ברכה לעצמו ולא יפטור אותו פרפרת הנרוע אבל מעיק החשב ולאי ׳ ו  כו׳ אכל מעשה קדרה כ
שישא  או ארישא פליג׳ ריצ אהן למברך על הפת פטר את הפרפרת למשמע נ״ש מע׳ק שקרוב נלין שיפטור את סרסרת הגרוע אף לפי סברא 1ו. מ׳מ פי׳ הריב בפשיטות ̂ד

 פליגי
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 בא להט יין . מנ: «״'
 שה «״r הל״י ופ׳׳ז הצייג המג
rp*7 שם מוי »'« » הימן 
 &עיוח': והואאושר• «*"
 מס &'r הלייג גמנ שש מיי נם:

. שלא ע ברכת המזון הוא המעות ואוכלים ושותים בהסבת שמאל:כל אחד מברך לעצמו ב מ א אומר על המוגמר, פירש הר״ב ה ת  ן ו
 מברך על המוגמר. וכן פירש הרמב״ם ובתטרו פרק ז' מהלכות היה להם קבע סעודה בלא הסיבה. ומיהו אם אמרו ניזיל ניטל
. ולישנאדוהוא לא דייק לדידהודהא משמע דאדסליק גהמא בדוכתא פלן אע״פ שלא הסיבו כהסיבו דמי ואחד מברך  ברכוש פסק כן
ק כל אחד מ  מיניה קאי שהוא המברך על היין שלאתר המזון וכפירש רש״י. וכתב לטלם ומצערפין כמי לזימון; בא להם יץ בתוך ה
 הר״י בשם רש״י אע״פ שאין מביאין מברך לעצמו.הואיל ואין בית הבליעה
ך לעצמו פי). פעי ואין לב המסובים פונה אל המברך ר ב ד ואתר מ ה ל א ל בי׳) כ ו  וכוי אלא לאחר הסעודה היינו לאחר לאכ
ם יין אלא לבלוע מה שבפיהם . •א״נ ה א ל )• ב ך לכולןכי ר ב ד מ ח ק ובאותו שעה כבר עברה הםיבו א מ  ברכת ה

ך לעצכץינ״). ר ב ד ואחד מ ח ל א ך המזון כ ו ת  דיה״ והוא ^ הסעודה לגמד ואין אנו חייבים לתש ב

. וו ם ל ו כ ר ל ר ב ד מ ח ר המזון א ח א י *to ל י ן לזה לברך אפילו הכי « . י ״ ״ 4 ! 
 ח״שינן שמא יחנק •כשבא לענות
 אמן: והוא אומר על המוגמר .
 המברך ברכת המזון הוא מברך על
 המוגמר טרא עצי בשמים ואע״ג
 לאיכא רעדיף מיניה אפ״ה כיון דאתתיל
 בחרא עביד לאידך: לאחר הסעודה.
 לאתר ברכת המזון דהשתא לאו מצרט

 והוא
ן ל המוגמר«< אע״פ שאיןמביאי  אומר ע
; ( ה ל ד ו ע ס ר ה ח א א ל ל ת המוגמר א  א

 תוספות חדשים
׳  [בריב ד״ה] בא להס ט
. וכיש בטיע ׳  שמא ימנק ט
 סיס קעיד ורמיא התנ ראם
 אומר סכרי רמתי ויכוונו

 ויעמ אמן א׳ מגרך לטלס
 [תו״ט

 לא ר״ק

* אותו מיד אחר סיום האכילה מודם ^ ^ ״ 5 £ 
א ואס איתא לעלה קאי ברכס המזון אוחו שברך על היין שלאחר » 

ן י המזון מברך על » ע״כ. יש לתמוה & 
. (פריה): על הב״י שכתב בא״ח שמן קע״ד ק י ת  ארישא ו

 שדעת הרמב״ם כדעת רש״י שהרי

 ואילו קבע
 מעון המוציא ובהםיו בפה

ו א י ב  ה
. ובילוש^ ר פ ו . והוא אומר. גלינ הוא א ר ח . לאחר n'> א ג י  ח

פ • נלינ ואע״מ. *: אעי , ואומר וניה «׳ י , ^ ^ a r ^ t m w w w ^ 

: מוגמר מק ו 2^ מבואר שחלוקים הם [*כמו שחלוקים הס הרמב׳יס עם הרר״י שבשם הסעודה הוא אפ״ה כען שהתחיל בברטת אתתטת ג  •י*1^עי
. פי׳ הרי׳ב עצי בשמים במתתה על האש וכן רגילין ר מ ג ו מ  הגאונים]: ה

 לשון רש׳יי. ןבמשנה ז׳ פ״ב דביצה כתט לטנה ע׳׳ג גחלים וזה עיקר.־ ובכאן שנתט אש צאו לוקא שהדבר ידוע שאין הבל תמרתן
ה ל י ה ע מ ל ת ש כ א ל  מ

 וישבו לאכצ לחם ואסחרו למיכל צחמא. ואומר רבינו יצחק לנין כברכת המוציא ז״ל. אלא שהלנוד קא׳ אכדיתא לכיצל הדר הסנה דאיתא ננמרא ונלע״ד
 בין בבהמ״ז מייד ומביא ראיות ומ׳ ונכק הוא לפרש כפי משמעוחו ולהעמיד
 ועול אומר ר׳'׳ כי נימים ההם שהיה השלחן והמפות

 לאפשר לשייך נמי אמתני׳ ולכן העתקתיו הנה. וכתכ סמ״ג בעשין שיי כ׳׳ז ליין
 שבתוך המזון אינו פוטר יין שלאחר המק ליין שנא לשרות המאכצ אינו פושר
 אותו שבא צשתייה ע״כ וכ״ה בהרי״ף ז״צ סמוך צמתט׳ וכ״ה לעת כל הצמידי
 רב ורנכהנא ורב ששת ורבא. אבצ יין שצפני המזון שהוא לשתות כתבו תוס׳
 ז״צ שהוא פושר ״ן שבתוך הסעודה כיון שאינו אלא לשרות העיקר שהוא אותו
. כלומר אחר שסיימו ׳ 1  שלפני המזון פוטרו שפיר. ע׳יכ: לאחר המזון כ
 מצאטצ כיון דציכא סכנה ויכוצין לענות אמן א׳ מברך וכולן יוצאין. וזם היה
 נימיהם שהיה מנהגם צשצק את השצחן וצאתר סיצוק השצחן היו צריכין צהזור
 ולברך פעם אחרת שלומה כשעולה בפ״ע. אבצ אנו שאין מנהגינו צסצק את
 השצחן טון שירך עצ היין שבתוך המזון א״צ צתזור וצברו אח״כ כלצ אצא אם
 סלק לעתו שלא לשתות כצל לכ״זשלא סצקהשצחן בתוך הסעולה מקד. הר״י
. מלקתני והוא משמע לנדאיכא לעליך מיניה ר מ ג ו מ  ז״ל: והוא אומר על ה
 מסקיק ולפיכך הוצרך צמיתני הוא צאשננעי׳ שאע״פ שהיה מה״ל שהגלול מברך
 תתצה בכאן אינו כן אלא אותו שנתנו צו מעצה שיברך עצ הפת מתחלה הוא
 יברך עצ המוגמר. גמ׳ עם פי׳ ה״ר יונה ז״צ. ואזיל הוא ז״ל לטעמיה ולפירושו
 שאכתוב נסמוך נס״ל. ומתני׳ מסייע ציה צרכ לאמר כצ מוסל ידיו תחצה צמים
 אחרונים הוא מזומן צנה״מ שמאחר שנתנו צו מעלה א׳ ציטוצ תחלה נחן לו
 ג״כ מעלת הנדכה ונראה צע״ל להט הוי סייעחיה דרנ דכמו שבמתני' קתני
 דבעבור שנתנו צו מעצת ברכה א׳ יחנו לו ג״כ מעצת נרכה אחרת. ס״נ לענין
 נהמ״ז אם נחט צו מעלה לישוצ יליו למיס אחרונים ראשונה יתנו צו נ״כ מעצה
 לכרך נהמ״ו וה״ב אמריי נפי שלשה שאכלו(דף מ׳׳ז) בוצע מברך נהמ״ז ואפי׳
ק שכולם  מ״ד לאורת מכרך היינו מעמא כלי שיברך לבעה״נ הא לאו הכי מ
 נפצי הבית ולדם יחל מולה לנוצע מברך כך נצע״ל. ור״ע ז״ל פי׳ נו פי׳
 הרמב״ם ז״צ וכ״נ קצת שפ" רש״י Yt וז״צ והוא אומר על המוגמר אוחו שבירר
. אנצ נסי מוי״מ כ ״  על היין שצאחר המזון הוא מברך עצ המוגמר וטי ע
 מצאתי שכתב לש צתמוה עצ הבית יוסף וכוי ע״ש מ״מ לא קשה כ״כ אנית
 יוסף •למ״צ שהוא צא בא אצא צמעש ללא Yd צהרמב״ם ז״צ כלעת מאונים
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 הנשנה בין נזה ונין בזה
 לפגי כאו״א היה צריך שיסבו כלי שיצטרפו טצם אבל עשיו שמנהגינו לאכוצ
 כולנו בשלחן א׳ ומפה א׳ א״צ הסבה אחרת אצא בזה גלבד מצסרפק ואע״פ
 שכאו״א אוכצ מככרו א׳ מברך צטלם נין במוציא נין בבהמ״ז. ובירושל׳ אמר
 ריב״צ נשנועה כן מיא מתניתא נאורחיס שדרך לתת לכאו״א נפ״ע ואינם
 יודעים קביעותם אז אי$ם מצטרפין אלא כשהסט יחד מתחלה אבל בעה״ב
. ור׳ חייא ס״צ התם שאפי׳  עם גני הבית אפילו צא הסנו מצטרפין עם נעה״נ
 בני הבית אינם מצטרפין עם בעה״נ אלא כשהסבו. ונראה להצ׳ כדנ״צ להוא
. ה״ר יונה ז״צ. וכתנהר״ש שידצי״ו Yt ונהסגה נמי למהביא י פ  א׳ח ס־מ! נתראה ס
 היינו היכא להסבו נכוונה לכך זמש״ה תנא הסט וצא תני היו מסובין ע״כ.
 וראיתי להעתיק הנה צשוןב״י נסור א״ח סי׳קס״ז. היו יושנין וט׳ פירש״י
 ז״צ היו יושנין נצא הסבת מטות שמוסין על צדיהן שמאלית עצ המסה ובכלים
 ושותין נההכה כ״א מברך צעצמו לאין קנע סעודה נצא הסנה. וכתב הראייה
 ז״צ כן היה מנהגם כשמתתנרים צאכוצ בחבורה אתת כ״א מסב ע( משתו וכן
. וכתב הרא״ש '  צפי מנהגינו עכשיו לאכול בשלחן א׳ או נצא שלחן במפה א

 הפת: [אוח מא] בהרעיב
א להמ כו׳ איב  ד״ה ב
 ה־ישינ!) *יל אינ הטעינן:
א ב ש  ןאית פב] בא׳ד כ
 לענות אימן) ואפילו אס
 שומע כדינה ויוצא בלא
 עניית אט; היישען עשא
 יענה טור איה מישן
 קעיד לשו! זה םוק־סה
 בשיש אפילו אס שומע
 בעינה דמ׳&מע דמס־פק
 אס יוצא בלא עניית אמן
 ובטור ס־' ריינ כתב
 בפעיטית דיוצאיס אפילו
. ו*ץ  בלא עניית אמן

 בהידוטי לש׳ע
 רייט

 ז״צ ר״ת פי׳ היו יושבי! לעסק א׳ ונזדמן צהם צאטצ מכרך כ״א לעצמו אבל
 הסבו צאכוצ וצא צעשק א׳ מברך צטצם. ף״מ היו יושבין זה כאן חה כא• שצא
 כסדר אכילה הסט שישנו סביבות השצתן כמו וישט לאכצ צחם למתרגמינן
. Yt עיקר לצטצהו קשה מתלמיל׳ לרב עכ״ל Yt ואסתחרו. ופי׳ רש^י 
 וכן נראה שהוא לעת התוס׳. וכתבו התום׳ דמתני, מיירי נין לנרכת המוציא
ץ  בין צבהמ״ז וכ״כ ה״ר יונה והרשכ״א ונם הרא״ט 1״ל כתב מתני׳ אייד נ
 ננרכה ראשונה בין בנרכה אחרונה. נכרכה ראשונה אפילו בשנים א׳ מברך
 והשני יוצא אס הסט אבל אם צא הסט אע״ג לשומע כעונה אפילו אמר אמן
 לא יצא. ובשלשה א׳ מברך גהס״ז צטלם אם הסט עצ המסות עכ״ל ז״ל: כל

ך כו׳. אע״ג ליין שלפט סמוון פוסל יין שלאחר המזון פ״ש זה ר ב ר מ ת  א
 שלמניו הוא שאני הכא כיון שעלו להסב הוי שינוי מקום וצריך צנרך. תוס׳

ז ע ו  ישראל ב
 וא״כ •איפסר ממילא ע״י פת שנסשדה ול״ל הסטו׳ ע״י פרפרת שלפני המזון

 והנה גם רש״י פי׳ כהרע״נ. ולסיע ל״מ נ״צ דמיירי בלא הי׳ לעתו על הפרפרת

 יכין תפארת
 בלשון סתם. משום דטו נמי כמה מתלמיד בייש שטה בהא כב״ה
: בה) בלא הסיבה: כו) המוציא. דאע״ג רפת ויין ( ח ) ׳ מ

כ  ״ 0 ד J 5 5 ' 5 5 

ל, דלאחר המזון לצא נפטר ע״י פת ואס״ה נפרסרת שלפני המזון נפסד להו״ל כ א ן 3 ד ד ל ) י ז : כ ש 3 ד לא ק א ה כ י ה ל  בקבעו עליהן, א' מוציא ט
ז מציון הרי״ף : (ח) אב״י ע״ר זצוק״צ הכ״מ. צא הביא ל מינו ועי' דא״ כ י נ ל ן ז י ) ן ר מ ו י ^ א ר כ כ ל מ כ ו ״א א ה א, י M ב פ מ ן א. ^ ב ח ל ו ש 3 

ש עצמם טרו כב״ה. כמו שם א מביצה ראיה רק למצ־נו לפעמים שתלמדי י נ ן ן ל ג כ ם m ב א י צ ן ה ן ל ן ט ד ב ב ע ד ב י י ן מ ן ל ב י ס ה ן a כ ל ך פ ן ד א 3 ת פ  ר

 יצא [קס״ז]: כה) שלא יקדם קנה לושט. כשיעע אמן. ואע״ג רבכל דוכתא שומע בעונה [כסוכה צייו בי]. היימ ביטל לעמת. דכל הראוי
 לכילה אינו מעכב מיט לרש״י הייט טעמא. מדפיהם מלא אוכל אינן מטוני! יפה לברכת המברך. מיהו באומר להם סברי. שעי״ז לא יאכלו
 אז. יטל שסיר להוציאם בברכתו. ויטעום כ״א מד מכוסו. שלאלהפסיק בין ברכה לטעימה. [מ״א קע׳ד פקט״ז]: כט) המברך על יץ שאחר המזון
 קורם בהמ״ז. מוציא הכל ג״כ בברכת הבשמים שאחר בהמ״ז: 6 אע״ג דהו״ל ברכת מהנין של דברים שאינן רגילין לקטע עליהן שאע״ג שלא

 יצא
׳ והול״ל אע״פ שאין מכיאין אותו. מש^כ לדעת הנבנים וכן להדי בפס רש״י ניחא.  על המוגמר דל מונמר דאלזר כסמיזלא׳׳כ מינו חזר התנא להזכירו בסיפא נאמרו אע׳פ שאץ מביאין את המוימר ט
. ונראה ׳ ׳ דטיירי במוגמר שמניאק אחר בהמיז מיל סגמ' והוא אומר על המוגמר מ;לצ דאיכא דעזיף מיניה ואמאי מאיל והוא נמל ידיו תתלה כאתרוג: משייע ליה לרב ט מ  אצא דצזירט קשה למדיא משמע «

 עישיי

 תוספות אנשי שם
 הליני דמדכליק בתיקו נקטי׳
 לקולא דפרפרת ומע״ק
 פומרין זא״ז כביה אליבא
 להך סברא לאסיפא פליגי
 ונם לפון המבנה הכי מכמפ
 נושי. (ר״מ על הרה״ש) :
 נחייה דיה תוייט ד״ה
 והיא כוי לקאי ארישא
 ע״כ. מיהו קיל להא הנא
̂תוס׳ פצינס פי׳ א־סלק  ר
 מיניה ומוכת דהכא לא שייך
 ע׳ז מיש טומא . (שיל):
 בתיי׳פ דיה והוא ט'
 שחלוקים הם. ואני המה
 להן אמת לכס• מיש הריי
 בשס רשיי יש הפרש ביט
 להר״מ זיל מיסו בפיר:״•
 שלפנינו לא משמע כן כלל
 וזיל נמתני' והוא אומר על
 המוגמר אותו שנרן על היין
' לאחר סעורה לאתר  ט
 בהימ שאימ מצרכי כעורה
 אפיה מי שברך על היץ
 שהתחיל בברכות אתרוטת
ם  גומרן . הרי בהליא מ
 לרש׳״* זיל מיירי שבא לאתר
 בה״מ ומי שגירו מל היין

 הוא עצמו סמכרךבהמ׳! והוא
 הוא המברך על המוגמר
 וכרברי הרמבים והריב אלא
 שהם לא הזכיט זה המברך
 על היק שלאתר המזון להיותו
 דבר שאינו מצוי אצציט.
 (שיל). ובס׳ ט״ע תמה לרעת
 הריכ והרימ דוהוא אומר



 ציונים
ו ד פ  ו הגיאו ל

tp ססנ '  מם פינ הל׳'־ ז
״נ ס«י1 י  סיר שויע שם כןיגק י

 >t' : זה הכלל . לה: מא

 תוספות חדשים
 [טמנה ז] מליח בתחלה.
 ע׳ תוי״ע ועי׳״ל מקע כתלולה
 דהייט פלא היו הפדית
 באותו מעמד וכמ״ש התי׳כן
 בשס התוש׳. ומ׳׳ש בתי׳׳מ
 דממשנתינו אין ראיה ליתא
 דמדלא קתני הביאו לפניו פת
 בתחלה ומליח אחר כך מברך
 איכא לדיוקי שסיר כסברת
 כעל ה״ה ז״ל. (פר״גו) :

 חדושי מד״רי״ח
 משנה t [תוייס דיה]
 שהפח ספלי. לו ואף
. וכיכ ׳  על גב דשמעינן ט
 הרטב״ ם בלשון שלילה
 נוי עיכ : ויש לדקדק
 קvת היכן פרוטו זאת
 במשנה שאכל מתחלה
 פירות מתוקיס ונראה
 לומר שהיה קשה לו יאמר
 אכל מליה ופת עמס ונו׳
 אלא עיכ הייתי סביר
 שהסליח אבל בפיע לעיקר
 לבן אשד הביאו לו דהיינו
 למפל לסירות טהוקיס.ועוד
 אפשר לפי תירוץ הראשון
 של תום' שהביא כאן
 מרומז ג׳כ בתיבת בתהילה
 פי' כשהיה עיר לפניץ
 פירות סתוקיס ותרתי
 שמעת מיניה דאינו מנרך
 על הפת ועוד דטברך על
 המלית אעיפ שהוא 8פל
 לTfiות מתוקימ וכפי
 תירוץ הראשון של חוסי

 וק״ל :

 תוספות דע״ק
 [אות מג] טשנת ז

 זה הכלל) אפשר לומר
 דנקס כן דלא נימ8 דדוקא
 מליח דברכתו שהבל
 דשייך ניב על הפת דאמ
 אשד על חפת שהכל יצא
 משיה בטפל נפטר ואפילו
 למיד דשהכל אינו סוטר
 פת הטעש משום שיש לו
 השיבות ואס הוא טפל
 בטל החשיבות מטנו והוי
 'כשאי דברים אשר ברכת
 שהכל פיפי ומש״ה בטפל
 נפטר אבל בעלמא היכא
 דברכת עיקר ליש לטפל
 כגון שהעיקר בפח׳ע
 והטפל בפיזיא לא נפטר
 משיי נקם וה הכלל כנלע׳־ד
 בעוה׳י: [אות מד] שפ
 בתיייט דיה שהפת
 טפלה ונ׳ל דלפי׳ קדא)
 ולפגו׳ד נראה דכוונת
 התום׳ שלא אכל חפירות
 באותו מעטר היינו דאהר
 אכילת הפיתה שינת מקומו
 ואכל שם המלית דמת
 צריך לברך על השליח דאף
 שהוא טפל טיט לא עדיף
 מ*ל יותר מאילו הוא הלק
 מחפירות עצם! דבש־נה
 מקומו וחיזר ואוכל מפי רוח
 עצמן דצריך לבדך כדקייל
 דעכיפ בדגריס שאינן
 וטעינ־ם ברבה אחריהן
 נםקיטן לביע שינוי טקימ

 י*יי1־ לבי1;

ב כא ו ת ברכות כיצד מברכין פרק ו יום ט ספו  תו

 מפלה לו. ואע״ג דשמעינן דפת פוער
 את הפרפרת . איצמייך לאשמעינן
 דפעמים דפת מפל. תום׳. ומ״ש הר״ב
 מי שאכל וכו׳ מפירות מתוקים ביותר
 וכוי דוקא בכי הא ולא בענין אתר. וכ׳יכ

ח. כל דבר מלוח: שהפת  ז מלי
. מי שאכל אכילה גסה ו  טפלת ל
 מפירות מתוקים ביותר אוכל אחריו
 דבר מלית לחתך הליחות הנדבקות

 עונה מן האש לפישמתאכלין מיד אלא על גחלים מתמרק ועוליןועל שם הגחלים נקרא מוגמר שתרגום גחלים גומלין. ובשיר השירים
ח בתחצת. נראה לי לדקדק ממלת בתחלה לאפוקי אס אוכל המפל י  מקומרת מור ולבונה תרגומו מתגמדת מן קמורת ביסמין: ן מל
 בהחלה שאינו רשאי שיסמוך על הברכה שיברך על המליח שיאכל אח״כ שא״כ נמצא שנהנה מן המפל כשלא ברך עדיין. ומצאתי בב״י
 סימן רי״ב שבעל תרומת הדשן הורה כן ולפי שלא הביא ראיה ממשנתינו וחכם גדול היה נ״ל שאפשר שסובר דממשנתינו אין ראיה דאיכא
רה למימר דאיצמריך למתכי בשחלה דלא ו ע מברטנ  ד
1 ל 1 ״ ת א ת ב ב ם ^ ^ א ק ו י א מ י ת ת פ *) ו ח לא) בחחלד, י ל  רגילין היו להביא אחר הסעודה עצי ז הביאו לפניו מ
L^^J™£2 ה ש ^ ת *) ~ פ ת ה ח ופוטר א י ל המל ך ע ר ב  בשמים במחתה טל האש לריח סוב: עמו מ

ל שהוא ל כ ל כ ה ה ז ה לו לי). 8 ל פ ת ט פ ה  ש
ל העיקר ך ע ר ב . מ ה ל פ  עיקר ועמו ט

 ופוטר
. ני^יש לינ. זגמשגינ «י׳ החלה : ן . בתתלן ג י  ח

 נניפו

 הרמב״ם בלשון שלילה דברי זאת המשנה אינה אלא וכו׳. וכתבו התוספות ואי׳ת פירוש הוי עיקר ומלית מפל ולברך על הפירות ולפמור
. וי״ל דמיירי שלא אכל הפירות באותו מעמד. אי נמי בשעה שאכל פדות גיטםר לא היה שם עדיין מלית ופת דלא היה יורע שיחלש  סלהו
 לבו מתמת מתיקות ע״כ. *ונראה לי דלפירוש קמא מיידי שבאכילת הפירות היה לפניו מליח ופת אבל נמלך אתר כך מלאכלן לאיזה

ה ב י ה ס מ ל ת ש כ א ל  מ
ד וארישא חאי לקחני הסבו אץ מברך על היין וכי היכי שאינו מברך על היין הה״נ שאינו מברך על י  ז״ל שפרשו דכשהביאו אוחו באמצע סעודה מי
 המוגמר כיון שכבר נגמרה הסעודה הלכך ש״כ כשאמר על המוגמר . פצ
 המוגמר שמביאין בחוך הסעודה קאמר עכ״ל הר״י ז׳יל״וגם הרש׳ישז׳׳ל כתב
 שמצא בתשובת שאלה צהרי״ף ז״ל שהשיב כפי׳ ר״מ ז״צ שהוא פי׳ הגאוניםז״ל.
. 1א״ת מ״ש דבמוגמר גמר  ותוספות ז׳יצ כתבו בקיצור וז״צ והוא אומר על המו
 אפילו לא הסבו אחד מברך לכולם בירושצ׳ פריך לה ומשני משוס לבמונמר
 כולם נהנים ביחד אבל אכילה ושתייה אינה באה אלא לזה אחר זה ע״כ .
 ובערוך ערך גמר נראה דגורס והוא אומר על המגמר אע״פ שאין מכיאין
ו א י ב גמר: ן ה  את המגמר אלא וכו׳ בלתי ואייו וה״ר יהוסף הגיה ס״א המי
. ה״ר יהוסף ז״צ הגיה הביאו לו והיה ראוי ללקלק מאי בתחלה ׳ ו ו כ י נ פ  ל
 דליסגי דציתני הביאו צו מליח ופת עמו כדאיתיה בקצת טסחאוח ואח״כ ראיתי
. ראוי צדקדק זההכצצ צאתו״ מאי להא ׳ ל ט ל כ ה ה  שדקדק בזה בתר״ש: ז
. וכ׳ בס׳ ל פ  אין לך דבר חשוב מן הפת והא חנייה בהדיא שלפעמים שהוא ט
 לבוש תכלח הא דמברכין על העיקר ופושר את הספלה הייט כשאוכלן ביחד וכן

 כשאוכל העיקר חחצה אבל אס אוכצ הטפל תחלה כגון שרוצה לשתות ורוצה
ה אליבא ריקניא או שאוכל גרעיני גודנדניוח למתק ח  לאטל תחלה כלי שלא ק
 השתייה מברך על האוכל תחצה אע״פ שהוא שפל לשתייה כי איך יתכן שישמרנו
 העיקר אח״כ בברכתו צמפרע והרי הוא נהנה כבר בצא ברכה וכשהוא מברך
 על האוכל חחלה אע״פ שהוא טפצ מ״מ גורם לו שפלותו שאין מברכץ עליו
ע לאותו מאכצ אלא שהכל. וכתב ע״ז הב׳׳י וז״צ ונ״ל דלפי מה ט ק  ברכתו ה
 שאמר רבינו בסוף סי׳ ר״י בשם הרא׳יפ ז״צ דבשביל חסרון השיעור לא שייך
 בו ברכה אחרת ה״כ בשביל שבא למתק השתייה לא תשתנה ברכתו עכ״ל ול״נ
 דל״ד זה צחסרון השיעור דהתס אין כאן שום חיוב ברכה אלא שמפני חסרון
 השיעור צא שייך ברכה אחרח ע״ז קאמר הרא׳יש ז״ל דבשביל חסרון השיעור
 צא שייך ברכה אחרת אלא צא יברך כצצ אבל הכא דעכ״פ הוא צריך לברך
 א{א שמן הדין היה יכול לפטרו עם ברכת העיקר ורק ממעמא דאיך יהנה מן
ה קולם אכ־לת העיקר הדעת מתן מ ח  מן העולם .בלא ברכה והוא כבר נ
 שיברך עליו תחלה ולא משום עצמו אלא משום העיקר שרוצה לאטלאח״כ להא
 א־נו חפן בו אלא בעיקר בהא אפילו הרא״ש מולה למחמת טפלותו תשתנה

 ברכתו

 קאי
 א׳ מברך לכולם ור״ל אותו שבירך המוציא הוא מברך על המוגמר ואע״פ שאין
 מביאץ אלא לאחר סעודה כלומר אע״פ שאין לרך להניאו אצא לאחר שסיימו
 לאכול קודם שיברכו בהמ״ז ואם היו מביאין אותו באותה שעה היה אחר יכול
 לברך שסעודה אחרת נראית אפייה עכשיו שהביאו אותו באמצע הסעודה זה
 שהתחילו לתת לו כבוד בהתחלת הסעודה ובירך המוציא נתן צו כבוד ג״כ צכצ
ם.  שאר הדברים עד תשלום הסעודה והוא מברך על המוגמר ופוטר את האחרי
 והכי משמע בירושצ׳ בהדיא דגרסי׳ התם מה בין מוגמר ליין מוגמר כולהו
ן יין א׳ הוא שטועם דאלמא משמע דבתוך הסעודה איירי ומש״ה בעי י  מדח
 מה בין מוגמר ליין שביין שמביאים בתוך הסעודה כאו״א מברך לעצמו ובמוגמר
ן וכיון שנהנים ממנו כולם כאחד  א׳ פוטר לכולן. ומהדרינן מוגמר כוצהו מדחי
ם . אבל ביין כששותה האחד אין האחרים ד ח א  האחד מברך ופוטר את ה
 נהנים ולפיכך צדך שיברך כאו״א לעצמו.וה״פ דהאי יחש׳ לדעת הגאונים ז״ל.
ן מוגמר ליין שביין צריך לברך כאו׳יא מפני שהם אינם יכולים לענות  מה ט
ן . ומהדדנ ן מ  אמן מפני הסכנה ובמוגמר אין אנו חוששין לסכנה בעת שיענה א
 מוגמר כוצהו מריחין יין א׳ הוא שטועם בלו׳ המוגמר מיד שמביאין אותו
ע אחד מברך ופוטר את טצם שאס היינו אומרים לפי  מריחין אותו ונהנין ממנו ו
ם מן העולם י מ ה אחר שהריחו אותו ונמצא שהיו נ נ ר  שיברך כאו״א היו שוהין ה
 בלא ברכה ולפיכך יותר טוב שיברך האחד ויפטור לאחרים בשמיעה בלבד
 ואע״פ שלא יענו אמן משיהנה מן העזה״ז בלא ברכה שעה גדולה כ״כ אבל
 ביין אין לומר זה הטעם שהאחד בלבד טועם והאחרים אין להם הנאה ולפיכך
 (יש) [אין] לחוש אם שוהין הרבה וכיון שאינם יכולין לענות אמן כאו״א מברך
ת הגאונים ז״ל נמצא שאתר המזון ושאחר הסעודה פי׳ אחד להם ר ב  לעצמו.ולפי ס
 שהכל דיל מחר סיום המאכל קודם נהמ״ז ואע״פ ששינה הלשון אין בכך כלום
 דמשום דמעיקרא איירי ביין שהוא מזון נקס לישנא שלאחר המזון. אבל בסוף
 שהמוגמראינו מזון ש־נה הלשון ואמר לאחר הסעודה ונראין הדברים במוגמר
 שמביאין בתוך הסעודה מיידי דאי במוגמר שמביאין לאחר הסעודה אמאי
 קאמר והוא אומר עצ המוגמר הצ״צ והוא אומר עצ היין אצא ולאי מפני שיש
ןברכח המוציא ליין שלאחר הסעולה והיא כסעודה אחרת לפיכך  הפסק גלול בי

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
 משוס לב״ה לענויס
. והכא (  (לי״ג ב

. ול״מ נ״ל ללהט חנא רישא םתמא מ ״ י  לענין סמיכה נ

ד ב״ה.אף לא מעשה קדרה.ע״כ אם רוצה לאשמעינן ב  לבייש מוסיסין עול על ל
 השלוגתא בקיצור צריך להקדים דברי ב״ה.זכלי שלא להזכירם תחלה כנגד רצונס
. כ׳ עלה ׳ ו כ ) בתר״ש. זנ״ל דלפי׳ קמא ו ט )  ומדוחם. הזכיר דבריהם בסתם י
) ולע״ל דמ״ש תו׳ שלא אכל הפירות  רבינו הגאון מוה׳ עקיבא שציט׳יא(באות מד

. אפ״ה מדאתי מיד אחר הסעודה מחשבי [ ג ׳ י  יצא אימ מוציא [באיח ר
. הקדימו תמיד דנד בייש לדברי עצמם כעירוב ו ) ל״ל לאכלו קודם פת: לנ) מיהו גם טפי יהו  כקבעי עלה: לא) דג מליח: לנ

 באוכל הפת המפל תחלה מברך עליו שהכל [רי״כ] ונקיט מליח בהחלה
 מדהוא עיקר אכילתו. [ואי״להק א״כ למה נקע מברך על המליח ופוטר
 הסת נשמעינן דאף באכל הפת תחלי; מברך עליו שהכל . י״ל רבעי

 לאשמעינ! רבותא מפי שאינו מברך על הטפל כל עיקר. משאי׳כ בשאכל - - ״ ״ - ו ״• ־ ־-! -
 הפת תחצה ובירך עליו שהכל. פשיטא דיצא. ושא׳יצ לברך גס כן על המליח ג״כ פשיטא. ואע״ג דגם הא דעיקר פוטר הטפל כבר שמעינן
. ולמג״א דוקא כשברכת העיקר הוא שהכל: לד) ואפילו איט אוכלן רק זא״ז. ודוקא באינו ( ט ) [ ל פ  מפת סוער פרפרת. קמ״ל הכא דאף שת ס

ב ע  תוספות אנשי שם י
. ע׳כ: תייים דיה מיירי שי׳ל חשת לאכול דג מלית אלא שמתירא שלא יזיקט בגרוט ע״כ אוכל מעמ פת עמו / אלא מכלל זאיכא דמדיף מיניה מסייע ליה לרב ט׳  שרש׳י והל׳י ל
 שהפת מפלה ט׳ ולא בענין אמר. כמושיע השמיעו הא לסירות נמסר וכי המ׳ן רצ״ק. ולא נתטין כלל לאכילת הסת בשביל עצמו דאלרבה יותר היה חפץ לאכול הדג בלא פת
. יש לדקדק על התנא גופיה ׳  לב;מ׳ מיירי שא״ל משק לאכילת הדג מליח אלא בשביל אכילת הפדות תחלה והמושיע אס היה אששר: בא״ד דמיירי שלא אכל השירות ט

יאן  [משגיות זרעים] ן
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 סיבה והלך• לו. ואשר p חזר ונמלך לאכלן מפגי תלישת הלב: בגוש מחמת רוב הפילות ומפני שאינו יכול לאכול המליח לבמ אוכל
ם וענבים. וכן במ׳יו פ״ב דמעשרות גם בריש פי׳ג מן הפת עמו. אבל המליח לבדו עיקר והפת מפלה לו: ח מברך י נ א  ח ת
ת. רכל שהוא משבעת המינים מברך אחריו שלש  דבכורים לא שנאן כסדרן בכתוב גפן ותאנהץי״ל דקרא דאתא למימר אחריהן ג׳ ברכו
ן ישראל הקדים המשובח יותר וכדאמרינן הל המוקדם ברכות דסבירא ליה לרבן גמליאל דואכלת ושבעת וברכת לאו אלחם  בשבח אי
ק מוקדם לברכה. והתנא דמיירי בלבד קאי אלא אכל ז׳ המיני! המוזכרים ס פ  ב
ם לעיל בפרשה ובהאי קרא שלש ברכוה י ל תאנ כ ן א ה א*׳) *. ך ל פ ט ת ה  באכילתן מקרים המתבשל תחלה. וכן ופוטר א
ש רמיזי.וברכת v ברכת הזן. על האדן ל ך אחריהן ש ר ב  בבכורים המתבכר תחלה [״כדאמרינן וענבים ורמונים מ
ה נ . וחכמים זו ברכת הארץ. המובה זו ט ל א י ל מ ת לי) דברי רבן ג ו  בהמקבל דף ק׳יו חצי םיון ותמוז וחצי ברכ
ם ג) ד מ ע ירושלים. וכן הוא אומר ( ) ה ז ן ל י ע m מ s ה כ ר ם ב י ר מ ו  אב קין ואילו הבציר הוא בתשרי כמו א
. ת ח ד ההר המוב הזה: וחכ״א ברכה א ר י ״ ^ ״ , « ״ . rtu״ t ״ , ״ י מ ר ״ ? י ו  שהוכיחו התום׳ ברפ״ג דב״ב (כח). ״
י מעץ שלש ברטת אם ענבים תאנים י ב י מ ״ ק ל״) והוא « ל ל ש כ ץ אומר אפי א ר ל א ״ ס ה ^ ל ב ך £ . ב p p ש ״ מ ע  ן

 אשר לא במסכנות הפסיק העטן.גמרא. ™ רימונים זיתים ותמרים אכל מברך על
מ הען ועל פרי המץ ועל ארן ממדה מובה י ב נ ׳ ע נ ג ' * ״ • ^ ־ ו ג ד  והר״ב שכתב ברכת היין דפותחת על ז
 הגפן וכו׳ ולא פירש החתימה כמו וכו׳ ותותס על האין ועל הפירות.
 שמפרש תתימה דברכת חמשת מיני מן! משום דם״ל המ״ש הסוס׳ ובאת ישראל חותם על האיץ ועל שירותיה . וברכה ץ עצמה
. ועל הל ן פ  דבכולן חותמין על הארן ועל הפדות : מברך על היין אלא שפותת בה על הגפן ועל פרי הג
 דבר הנעשה מחמשת מיני דגן במקום על העץ ועל פרי העץ
. של ירק והוא מזוט שסומך עליו למזון מברך ג' ק ל  אומר על המתיה ועל הכלכלה ותותם על האדן ועל המתיה: אפילו אכל ש
 ברכות האכלת ושבעת אכל(מאן) [מאי] דאכל קאי, והלכת כחכמים שאין^מברכץ שלש ברכות אלא אלתםי ועל שבעת המינין ברכה
 אחת מעין שלש ועל כל שאר דברים בורא נפשות רבות וחסרונן. פירוש תסרוק כמו לחם ומים שאי אפשר להתקיים בלא הם

 מלאכת שלמה ועל
 אינו חוזר לכצ מ״ש נפסוק שצ ארץ חמה. אצא אחשה ושעורה ומתוך כך הזכיר
 ואכלת ושנעת גבי תאכצ בהצחם צלמדנו שעצ הלחם בלבד חייב צברךנרכת
 שלשה. ור״ג ס״צ לקרא דארן אשר לא נמסכנות תאכלנה לחם צא כא אלא
 למעומי כוסס את החסה ולפיכך אמר לחם לאשמעי' דדוקא בלחם או בלנר
 שהוא מזון מברך ברכת שלשה אבצ כוסס את החמה אינו מנרך עליו נרכת שלשה

 אלא מעין שלש. והכריח ה״ר יונה ז״ל לברכת מעין ג׳ אינה אלא מדרבנן
 ועוד הכריח דמדר׳׳ג לאמר לכוסס את החמה אינו מברך ברכת שלשה אלא
 ברכת מעין שלש לרבנן לפליגי עליה נשמע לאינו מברך מעין ג׳ אלא טרא נפשות
 רטת. והכריחו חוסי זי׳צ בפירקין(דף ל״ח) ללר״נ לס״צ למזמנים פל ז׳ המינים
 אי ס״ל לברכה שעונה כוס היכא שאינו שוחה בקביעות p מלא צוגמיו מולה
 רי׳ג למברך ברכה מעין ג׳ לאל״כ וט ל״ל צר״ג ברב׳ א, מעין ג׳בשום מקו' ע״כ.
 וצ״ע למאי קאמרי וכי ל״צ לר״ג וכוי הא אית ציה לעיל בסמוך גבי כוסס את
 החמה וגם במ״ש בסמוך גבי פח של אורז ולוחן. והתם בברייחא קחני ל״י משמו
 של דיג כל שהוא מז׳ המינים ולא מין לגן או מין לגן ולא עשאו פת ר׳יג אומר ג׳
 ברטת וחכ״א ברכה א׳ מעין ג׳ וכל שאינו לא מזי המינים וצא מין דגן כטן פת
 אוח ולוחן רג״א נרכה א׳ מעין ג׳ וחכ״א וצא כלום אלא ננ״ר: ברבה אחת
 מעין שלש. מתוך פי׳ הרמנ״ס ז״ל משמע ללי׳ג מעין ג' שפי' ומה שאמרו
 חכמים לכרך אחר ד המינים ברכה אחת צריך לה ות כה מעין ג׳ ברכות ע״כ:
 והוא מורני. פי׳שקנע סעולתו עליו אבל כשלאקנפ אשכחן בברייתא נגמ׳
 שאכל ר״ע כותנות ונירך אחריהם כרכה מעין ג׳. מתוס׳ ז״ל ורמזתיה לע צ
 כסמוך. והתם בברייתא א־הו גופיה התנצל לר״ג שהרשהו לנרך דסעמאדנירך

 ברכה

 ברכתו נ״ל עכ״ל ז״ל • ח אבל תאנים עגבים ודמונים. פי׳ וה״ה לזיתים
 ותמרים דלאו כי רוכצא לינקוש וליזול. ואי גרס״ ענבים ברישא ניחא דסדורא
 לקרא נקיש ואזיל. אצא אפילו גרסי׳ תאנים ברישא כמו שהוא כתונ בקצת
 ספרים ׳״צ דצא זו אף זו קתני ולרטתא לר״ג ״ כלומר לא מבעיא תאנים
 דמידי דזיין הוא למברך ג׳ ברכות אצא אסיצו ענבים דצא זייני כ״כ כמו
 חאנים נמ׳ מברך ג׳ ברכות והדרקתני רמוןדלאמבעיא דצא זיין אצא אדרבא
 מעכל ואפייה ס״ל צר״ג למכרך עציו ג׳ ברכות כך בצע״ל. ובהכי נמי נראה
 למיחרצא הא ללא קתני זיתים ותמרים לתמרים כמי למו לתאנים למיזן זייני
 מיון ללא תני תמרים צא תני נמי זיתיס. ומ״מ קשה לציתני אכל א׳ משבעת
 המינים מנרך אחריהם ג׳ ברפות או ציתני כל שהוא משנעת המינים מברך אחריו
 נ׳ ברכות . ונלע״ל בדוחק שזה יתונץ בדקדוק א׳ שיש עוד לדקדק לאמאי
 קתני אכל לשון דיעבל להו״צ למיתני האוכל תאנים וענבים ורמוניס מברך
 אתריהן ג׳ ברכות אלא אפשר לר״ג מולה לחכמים דלכתחלה אין ראוי לאכוצ
 א׳ משאר ז׳ המינים שהן עץ אלא עם לחם משעם שאמרו חכמים לארץ הפסיק
 הענץ כמו שנכתוב בסמוך ויחיד ורבים הלכה כרבים וראוי להחמיר בלכתחצה
 אנצ אם כבר בדיעבד אכל א׳ מפירות שבז׳ המינים ינרך בהמ״ז שלימה ולזה
 הקפיד דיג על ר״ע כברייתא בפרקין(דף ל״ח) שנתן לו רשות לברך עצ הכותבות
 שהביאו לפניהם וקפץ ובירך ברכה מעין שלש חלא קפידא משום שהיה נדיעבד
 ועול שהיה בפניו: דברי רי׳נ. לס״ל לר״ג לואכצת ושבעת כו׳ לשון ר״ע
 ז״ל. אמר המלקמ ודמן ס״ל אח אשר לא במסכנות הפסיק. כלומר כיון
 שמצינו שהפסיק נין קרא לארץ חשה ושערה ונין קרא לואכצת ושבעת ונרכת

 ציונים
: י ל . מ ם י  ח אכל תאנ
 וחכמיפ אומרים. מיי׳ שט
ע *  «*ח הלי* סמנ שם הול *

 שם סימן רם פ1י1 6* :

 תוספות חדשים
 מעונה ת [בחריב דיה]
 אפילו אכל ט׳ באיי מ׳
 העולמים עכיצ. אבל בש׳ע
 סי׳ ר״ז פסק דאין חותם בשם
 רק חי העולמים. ומ׳״ש
 הרעיב שלק של ׳p וגס
 סרמנ״ם בפירושו כ׳ כל דבר
 שלוק מאיזה מין שיהיה צ׳ע
 דרב אשי מוקי לה דוקא

: ב ו  כקלת של כל

 חדושי מהרי״ח
 [משנח ח] אכל תאנים
 ענבים ורימונים מברך
 כוי. יש לדקדק דחא
 באמת רבן גמליאל ס״ל כל
 שבעת המיני! שלש ברכות
 כמו שהוא בברייתא (דף
 ל״ז) ואיכ או היי ליה
 לחשוב כאן כל ה' מינים
 ולחשוב ניכ זיתים ותמרים
 או לא לנקוט אלא חדא
 rfrn לכולהו ואפשר משום
 שאילץ השלשה דחשב חמ
p קסא חשיב א  סמובין ל
 להו וזיתים ותמרים םמוכין
 לאדי) בתרא תפסיק העני!
 לא חשיב לתו אף שבכולן

 הדין כן כדלעיל:

ז ע ו  ישראל ב
. לכ״ע שינוי מקום צריך לברך. עכלה״מ: והנה טונה ׳  באותו מעמד ט
 דעתו הגדולה דרכינו לדעת הקודמין. כי כבר נ׳ כן רמג״א(סי׳ ד״ב סק״נ)
 ולפעד״נ. דזה דוקא בשינה לביח אחר. לאילו ב׳ חדרים בבית א׳ > הד אם
 היה נלעתו לאכל במקום השני א״צ לברך. וכרא״ש פ׳ ע״פ אות ה׳ ורמ״א
 (קע״ח ס״א). ואי נצא היה בדעתו צאכל נמקום הבי. מה הרווחט נזה הד

 גם לתוי״מ בכה״ג מייד:

ן תפארת י כ  י
 רעב ואיט חפן בפת. רק שלא יזיקט המליח: לה) ובפ״ס לא קאמר
. ונ׳יל דבעי לאתויי אפילו אכל טפל תחלה ה  הכא זה מלל לאתרי מ
 מברך עליו ברכת העיקר דאין הסעימה הפסק [כי׳א בא׳ח רי׳ב]. ואפייה
 נקנו ברישא מליח מדהכי אורחא [אב״י עי׳ באית ל״ג] < לו) ר״ל בהמ״ז.
 לוברכת את ה׳ על כל ז׳ מינים שבפ־שה דלעיל קאי: לו) ר״ל על המחיה
 על מיני קמח. ועל הען ופרי p על שאר הפירות. דס״ל ארן אשר

 לא במסכטת מאכל לחם. הפסיק הענין. והלכה כחכמים. מיהו באכל עונות כדי שביעה מברך המוציא וברכת המזון [כסי׳ קס״ת
 ס״ו]. ומעץ שלש . להטור הוה ליה דאורייתא וליי׳א מדרבנן. ובפקא מינה בססק'[כסוף סימן ד״ט] ועל כל פנים ברכת המזון סוטר
 ברכת על הגפן. אפילו ששתה קודם סעודה . אבל איט פוער ברכת על המחיה. באבלו קודם סעודה [יימ סי״ז]: לח) ירק :

 אנל
 תוספות אנשי שם

 למה נקנו באמת כה/ ולא אמר כפשוטו ויפטור בברכת הסירות על המליח והסת ונראה כשהיה'לשניו בשעת הברכה על העיקר או שהיה מחשב מלץ בשעה שברך על העיקר.
 דקמיל דאף שאוכל אכילה לא בשבילה בעצמה אלא בשביל דגר שאכל כבר שכואב לו והר״י שי׳ דהן מליח מקט במשנה איט דבר נפרד מהשירומ גינוםר אלא הסירות עצמם

 המתיקוס או החרישות וממילא טי טסל ואסיה צריך לברך דע׳כ לא סטר מןסל אצא קרויים מלית דהייט שהוא מולחם הדגה ו^כלס נדרן *כלי קפואים.(טיז) •



׳ ברכות כיצד מביבק פרק ן מברטגויד׳ כב ציונים י ד ב ו  רבעו ע
 השותה מים. עיימין •י:
וןסס«ף«יףנא ׳ י ם «י י ה מ ח ו ש ל ה ב ל . א כ ה ך ש ר ב . ךןקא מ  ועל כל מה שברח להחיות בהם נפש כל חי כלומר על כל מה השותה מים לצמאן

 שבעולם שגם אס לא נבראו יכולק הבריות להתקיים ולא נבראו לבלוע מאכל שנתחב לו בגרונו וכיוצא בזה אינו מברך: רבי
 כי אם לתענוג ולתוספת שובה ומפני שיש בברכה זו ב' עניטת טרפון אומר בורא נפשות רבות . מברך לפני שתיית המים חלופי נרסאות

m ואין הלכה כר׳ מרפון אלא לפניהם אחריו. ״*״נ עליו. m M » m « M  הויא ברכה ארוכת ופותתה בנייר ״
ן ^ ח ^ י ״ א ן ר ו ם ב ה א י ד ל ל ו כ ה ך ש ר ^ ה מים לצמאו *< מ ת ו ש . ה ת ו כ ר י אחריו ג׳ ב מ ל ש ו ר י א 5 ת י א ר ך כ ו ר ב ת 3 מ ת ו ח  ן

׳ מרפק אומר נפשות רבוח : "יי ר . ( ל יהיה בדברו ט כ ה  שחותמים בה ברוך אתה היחי העולמים: אומר ש
ת רבותםא): פשו  השותה בורא נ

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 כרכה מעין נ׳ שי משום ליחיד ורבים הלכה כרבים: השותה מים לצמאו. לחה פי׳ זה וכתב בסוף דבריו אלא מסתברא ללא נשמע מדל״ס לכלכה שכסף
 למעוטי חנקתיה אומצא אפילו מברכה אחרונה דאי דוקא מברכה ראשונה כדעת ולא כצום לדלמא בין בתתלה בין בסוף אמיא הכי מברך כדאשכחן לעיל דבריך
 רב פלפוי גאון ורב עמרם גאון Yt אמאי איצסדך למתנייה פשיסא הא אמס הוא בדך רחמנא מאריה להאי פיתאמהני ביןבתחלה בין בסוף ומאן ללא ידע
 אלא ודאי הא אתא למעוטי אפילו מכרכה אחרונה הרא״ש ז״ל.וכ׳ נמור א״ח סי׳ מברכא מברך הכין נין בתחלה בין בסוף ע״כ: הפי' שהביא ר״ע ז״ל
׳ התום׳ בעצה צ״מ מ״ב ובהרא״ש לףפ״גע״א וכ״נ  ר״ל ופי׳ ר״ילוקא ששותה מיס לרפואה איט מכרך עליהם צפי שאינו נהנה מן עצ ברכת מ״ר הוא פ,
 המים אבל שאר משקים נהנה בשתייתן ובטעמן הלכך אם שותה אותם צרפוא׳ צדך מפירש״י הכא ובסוף הפרק והוא פ״ ראשון שהביא המור נסי׳ ר״ז. וליפול
 (ברך עציהם ע״כ וכ׳ שם ב״י שכ״כ התוס׳ וה״ר יונה והלא״ש והמרלכי Yt ע״כ. שם ויש אומרים בורא נפשוח רבות וחסרונן* על כל מה שבראח להחיות בהם
. לס״ללר״ס שאינו מברך נפש כל חי ע״כ. וסי׳ ב״י כלומר ומלת וחסרונן דבוק עם על כל מה ת מ  וכן פי׳ ג״כ ה״ר יהונחן ז״צ: בורא נפשות ר
. ומה שחסר צנפשות הוא מומצ על ר ״ . רש״יז״ל שבראת כצומר נלוך אתה ה׳ מ ר ״  עליהם לבסוף כלום ולפיכך היה אומר שמברך עציהם בתחצה מ

 נפ״קדעירוכין וכ״פ ג״כ חוס׳ ו״צ וכ״ם ג״כהר״׳ Yt אבצ הרשב״א ז״צ בחלושיו הלבריס שבראת וטי עכ״צ ז״צ:

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 לט) אבל בחנקתיהאומצא או בשתה להעביר מדדות מעריצי! פעור מלברך לכבות להב המתרבה בנוף יותר מדא< [כעימבין דף ל׳«&] ולכן מברן
 לפבו ולאחריו. משא״כ בשותה שאר משקין אפילו בכה״ג מברך [מנ״א בב״ר וחסרונן. דגם על חסרון הזה שבגוף טלה לך דהרי השמחה שיתהוה
 דר סקייח]: מ) נראה לי לרצה לומר אף שלא נאמר במים בריאה להצמא בשמחיה את עצמו בשתיה. כבר גללה יותר ויותר משמחת הרעב
 בפירוש. ולא שייך לומר בהן אשר ברא עכ״פ כיון דבראשית נמי מאמר כשימצא למלאות בעמ. ולפ״ז היה נ״ל דמה״ע להך פי׳ דר״ע דקאמר
 הוא [הדס ל* 6׳] טדה לך שמל נטה בדברו. גס המים שלא נאמר בנייר הייט ברכה שלפניה אבל ברכה שלאחרי׳ לר״ע פעור לגמרי מינה.

 בהם בריאה בפירוש ולאחריו מברך בנייד: םא)למים לא זט. והס רק למרלא ןיי! הו״ל כריח :

 חלכתא גבירתא כללא דפדק ו'
. וא«י* rfim מסוכן נ ל ( משנה א כל פרי שגדל באילן שנזעו אינה בלה בוערף מברך עליו בפהיע : על היין בין חי בין מבושל אץ ^נדימון. או אפיל! על יץ *מוקיס םנרך עליו מחי ר  פ
 י ששותהו לרפואת מברך בפהינ: על פיתח הארץ וירקות בפח״א: על הפת טברן המוציא : י

ן עלארי אדטחבפה׳׳*  כשנה ב בירך על פדי עץ בפהיא . או שבירך על פרי האדמה בפהיא והתכוון להוציא פרי עץ . יצא. וכן בבירך על הפת בפהיא או בורא פיני מינוח. אפל. במי
 או על וה וזה בט״ם לא יצא. אבל כל מה שבעולם שבידך עליו שהכל יצא :

̂־נהו מברך שהכל:  משנה ג על דבר שאין גידולו מארץ אפילו על חומץ יין או על פירות שלא ננםרו בישולן ועל קליפות פימת דלא נטעי אינשי אדעתא לטכ
ה ד םדר הקדימה בברכות.המוציא.במ׳ט דחיטין.בפה'ג.דת.בט'מ דשעורין.בפת״ע דתמדיס.ענבים. תאנה. רמון.וכולם קודמין לשאר מיני פירוח.וכולן קודמין לשהכל. בפהיע. ובפהיא חביב קודם:  מענ
 משנה ה בפה״נ שקורם המוציא. אפילו בפה׳נ דקידוש. פוטר יין שבתוך הפעורה ושקודם בחםיז: מעדנים שרניליס לאכול קורס נט׳י של סעודה . ברכתן פוטר גם למעדנים שלאחר נשר
 הסעודה נ^דם ברכת המזון. ביבח המוציא פוטר רק למעדנים שבאין תוך הסעודה מחמתה ולא לאותן שבאין אחר גמר הסעודה קודם בהמי). אם בירן בטיט על מעדנים לא

 פמר ברכת המוציא. אשילו א״צ גפיי כגון שאנל פת פחות םכזית :
 משנה ן לכתחלה אין מוציא הכירו כברכת המוציא רק באכלו טלן על שולחן אחד. או באמרי מקורס ניןל וניכל בחכתי פלן. וכדיעכד נם פלי!. אם רק התכוון לחמיאט .
 יוצאין יולס בברכתו: יק שבתוך המזון כל אחד מברך לעצמו מדאין בית הבליעה שלהן פנוי. ולאהר המזון כולן יוצאין בברכת א' שהתכוון להוציאן. וביב ברכת בשמים שמביאין לפני

 המסובין לאחר בהמ׳ז א' מברך לכולן. דאעינ דברפת הנהנין שאין קובעץ עליהן. אק מוציא לאהד ידיח. אפיח חנך אנב סעודת קאתו. דקבעו עלות 1
. ואפילו בשאכל הפת הטפל קודם להעיקר סנרך עליו שהכל בברכת העיקר : ת  משנה ז ברכת העיק־ פוטר הפפל. אפילו המפל הוא פ

 משנה ח ברכה שלאחריו על עוגה או תבשיל מקמח מברך על המחיח . ועל שאר מיני ו׳ פ־רות מברך על העץ ועל פרי עץ. ועל היין על הנפ! ועל פרי הגפן ״ והיא נקראת ברבת מעין
 שלש ויש טפק אמ היא דאורייתא בבה׳מ : בהםיו פוטר ברכה אחרונה של יין ששתה קורס הסעודה [אביו וביש דבתוך הסעודה] ולא ברכת שאר מעין ג' [ריח] [אביי כוונת ע״ר
 זצוק׳ל דבאש בידך על הייןבהט׳׳ו. תחת מעין ג׳ יצא. משאיכ שאר מעין נ' בגין שאכל דייסא. ובירך תחת מעין ג׳ בחטיז לא יצא . ויש חולקין היינו סברת באר הגולה. דדייסא נמי מיזן
 זיק ונפטר בבהמ׳ו. םיהא לכיע תמרים נפטרימ בבהמיז. דמיזן דיני כברכות (דף י״ב א,) ואיה (מיי דיה םטו״ב). וק באבל מעץ ג' כדייםא וכדוטח קידם כחטיז. גיכ נפטר בבהמ״ז.
 לכיע , כט׳ז (סיק היי)] או ברכת פיט שניב [אב׳י כוונת עיר זצוק׳ל לדברי רט״ז שם (ובסי׳ קעיד סקיט. וטעות המראה מקום שבסי' ריח ס״ק היי) דטי שחייב בניר אין בחמי! פוטרתי].

ב ציונים ו ת יום מ ספו רה ברכות שלשה שאכלו פרק ז תו ו  ו* עובדיה מברטנ

״ ^ ^ 2 . פירש הר״ב לברך בלשון רבים. דכתיב (תהצים ^ ן מ ז . לזמן. להזדמן יחד לברך בלשון רבים פרק ז ל ה שאכלו ש ל  *יק * ש
f . פירות עמי הארץ 1 לד) גדלו לה׳ אתי. א״נ דכתיב (לברים לנ) ט אוי״ P׳m VP ״  נברך שאכלט משלו: דמאי
? יי* ס ש « ה ' ^ ל כ . פירש הר״ב א י א מ  קרוי' דמאי כלומר דא מאי מעושרין הן או לא לפי שהם חשודים שם ה׳ אקרא הבו גודל לאלהינו; גמרא: ד

י ראשון לציון מ ו ל  על המעשרות ואסרו חכמים לאכול . דרוב עמי האדן מבגשליי! P ־ כ
ת היייבין ולתכי מאכילין את העניים דמאי ומשוס םיא [תוי׳פ דיה] דמאי ח א ה שאכלו כ ש ל א ש ק ז י לא 3 ל ו כ ם א א  מפירותיהן עד שיעשר י
ה zvsםר״>!0׳כלומר ולהט ר ט ע , אכילה 3 p עשר מברך עלץ ולא הוי מצוה הבאה לזמן א) ,אכל דמאי ב) הכי חזי ליה ולא 
י מאכילין את העניים דמאי  דו״־יריר• ו
 בעבירה ומעשר W כו/םיתשו דחוק לומר יהמ
ה מברטנורהיפרש הכאבברכות מ ל ת ש כ א ל  מ
א ומז״אעיק^ דמלתא״תנן ת ו ע י ב ק ל ב ו כ א ה ל ל ח ת ו מ ב ס ה ' י ; W C 1ט שכץ ע י מ ש ה א ל ב א ו י 5 ו מ ה ה ג ל ח ת m P מ v י ״ 3 !* י 5 י י י מ ה ^ ל כ ו ר ' ״ ח ה ד כ ק י א ״ ה  פי
— מאכילין את העניים דמאי —  ־ —
ן לא פירש כלום. ובסוכיא י כ ל י א ר ש ת י ר א פ  י כ י I ת
י י דהכא דפריך דמאי הא לא " ' * ש L F I > A J J 1 1 י 
 פ״ן א) להזדמן לברך יחד. שיאמרו קודםבהמ״ז נברך וכוי ויוצאץ סלן ורק ברכת הזן סלו יכוון לשמוע מהמברך [קפ״ג]: ב) פיחת ע״ה דצדך י״י ליה ומשני כיון דאי בעי
lb ?מאכיל w o ו (יה ג מ י ו נ ע י ל ז ח ד ה * מ ר י כ ע ה ב א ב ה ה י צ ז מ ' / מ ה נ י ־ ^ י^י ה ר ש ע י ל מ ד ^ ע ח ל א ו כ ר ב י י ש ט י נ ״ י ^ א י י ו ז ה ״ מ ה ב  ב

 מעי י י
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. ואף על  דמגו לאי בעי מפקד לנכםיה וחזי ליה . וכ״פ במשנה ד' פ״ק בעבירה לרוב עמי האדן מעשרים הם: שנטלה תרומתו
ן בן לוי שקדים את הכהן ר שני. כתב הר״ב שהבעלים מוספים פי שלא נשלה ממנו תרומה גדולה מו ש ע מ  דדמאי וכן הוא בגמרא: ו
 חומש. עיין במם׳ מעשר שני פ״ר משנה ג׳ ובפרק ה׳ דערכין ועיין ולקח המעשר בשבלים קודם שנעל הכהן תרומה גדולה והכה! היה לו
 בפ׳יק דתרומות משנה ה׳ דהתס לא פי׳ הר״ב לענין חומש[*והן דברי צימוצ תרומה גדולה תחלה אחד מחמשים דרחמנא קרייה ראשית נמצא
ד תרומה גדולה של כהן בתוך המעשר ב  הר״ש ואע״ג׳ רהך דההא ק ד
ה תרומתו ג) ומעשר הזה אהד מחמשים שט לבד מתרומת ל ט נ  גמ׳ . י״ל כמ״ש התוםפות בפ׳יג ומעשר ראשון ש
ל מעשר שעל הלוי להפריש תרומה כ א ש ש מ ש ה הקדש שנפדו י) ו  דעירובין דף לא דלא פשיע בפרק שני ו
ל ממעשרו ואשמעינן מתני׳ דהכאדפעור כ ל א ב הם. א ) והכותי י) מזמנין עלי ה ת י ב מ כ ע  הזהב מהמשנה דאין תומש מ
ה תרומתוח) הלוי מלהפריש ממט תרומה גדולה ל ט א נ ל ) ומעשר ראשון ש י 1 טבל ת נ ש י כ מ 1 י ו א ל ' ו ח י מ א ל כ י א ם י י ש  מ

w דכתיב (נמלכר יח) והרמותם ממט m
 החומש ולא קתני למעשר שני אלא י 1 

ג תרומת ה' מעשר מן המעשר. מעשר מן ״ < : / י«««. אבל אכל « . ח״ג עליהם L ״״>׳* עליו ייז נשי  אגב דקתני מעשר ראשון]: והכותי
: המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ג י״ ש 5 ׳ י נ י ' נ ש ה ^ יי׳6 ג ב מ א ל  פי׳ הר״ב מן העובדי כוכבים שהביא מ
. כנו; ו פד  מלך אשור מכותא. כמו שנאמר(מ״נ יז) ויבא מלך אשור מבבל ותרומת מעשר מן המעשר: ומעשר שני והקדש שנ
 ומטתא ומעוא ומתמת ונו׳. ונראה לי שלכך לא קראם בשם שנתן את הקרן ולא נתן את החומש שהבעלים מוסיפים חומש
 בבלי שהוזכר ראשונה בכתוב.לפי ששם בבליים הושאל לבני אומתיט וקמשמע לן תנא דאי! חומש מעכב : והשמש שאבל כזית .
 כמו שתראה במשנה ד׳ פ״ו דיומא ופי י״א דמנחות ולכך קראם בשם דמהו דתימא כיון שהשמש אין לו תביעות אלא הולך ובא אץ מזמנין
 אומה הנזכרת ראשונה אחר בבל. ומ״ש הר״ב והיו שומרים התורה עליו קמ״ל וככל הני אשמעינן דאע״ג דדמו לאיסור אין כאן ברכה
. מן העובד כוהביס שהביא מלך אשור מכותא י ת ט ה  אע״ג דהכתוב צווח(שס) את ה׳ היו יראים ואת אלהיהם היו עובדים. בעבירה: ו
 כתב הרמב׳ים לקמן בסוף פ״ח שבאורך הימים למדו תורה וקבלוה. ומשאר ארצות ויושב אותם בערי שומרון ונתגיירו מאימת האדות
. פי׳ הר״כ שהיו אוכלים בהם כמפורש בספר מלכים(ב ת) והיו שומרים תורה ל ב  על פשוטה. וכ״כ התום׳ בפ״ק דםוכה דף ח: ט
 דגן שצמת בעציץ וכוי. דמן התורה אינו חייב אלא דומיא דהיוצא שבכתב וכל מצות שהחזיקו בה מדקדקים בה יותר מישראל לפיכך ׳*ו
א נטלה תרומתו. פירש הר׳יב שהקדים לוי מאמינים בהם בקצת המצות עד שבדקו אחריהם ומצאו להם דמות ל  השדה. הרר״י: ש
 את הכהן בכרי לאחר שנתמרת פירשו בגמ' וכתיב גבי לרם מכל יונה בראש הר גריזים שהיו עובדים אותה ומאז עשאום כעובדי
 מעשרותיכם תדמו תרומה כל צד תרומה שבו תרימו. והכאאידגן כוכבים גמורים לכל דבריהם הלכך האימא אין מזמני! על הכותי:
 וחלה עליו רשות כהן. דכתיב גבי׳ ראשית דגנך. ובעודו בשבלים אכל טבל.'דגן שלא נעלה ממנו תרומה ומעשרות קרוי מבל ופירוש
. ופעור הלוי כדלעיצ [״ועיין בפי עבל טב לא ואין צריך לומר שבל דאורייתא אלא אפילו מבל דרבנן  דלא אידגן לא תלה עליו רשות כהן
י כגון דגן שצמח כעצין [שאיט נקוב] שאינו סבל אלא מדרבנן אין ״  ה' דפאה משנה ב׳ מ״ש בשם הר׳ישבד״ה מעשר״וכוי]. וכ׳ מ
 ז׳יל למש״ה הכא רחל עליו כבר חיוב תרומה גדולה כשעדיין לא מזמני! עלץ: ומעשי ראשון שלא נטלה תרומתו • לאו תרומת

ד לי׳ לא גמלה תרומתו. ולעיל מעשר  נמלה אע״ג לתרומת מעשר נעלה ק
ד לי׳ נמלה תרומתו אע״ג להתרומם גלולה לא נעלהע״כ. ופירוש מלת מרות גשוף  ללא חל עליו תיובא בשנעלה תרומת מעשר ק

ת שלמה פ״י1 כ א ל  מ
ד דבהכי פציגי ב  חייבץ לזמן וההכרח האחל הגיא מלקתני סיפא והשמש שאכל כדת לכ״ע כו כלאיתא התם אבל מי מערבא לגמי ירושלמית ס
 דמ״ס מעכב ומ״ס לאמעכב. ור״י ס״ל בירושצ׳ למשי מע״שלק״״ל כמ״ל
 לחומש מעכב.וללידהו סובא קמ״ל דאע״ג דמעכב הזי דמון.ע״כ: שאכל כדת.
ך  הכא סת־ם לן כמאן דאית ליה בסמוך דלא בעינן כביצה: והכותי. בירושל' פד
 והלין כותי לאו ס׳ עובד כוכבים ס׳ ישראל הזא ותירץ ד אבא דפלוגתאדרבי
 ורשב״ג היא לרבי אומר כותי כעובל כוכבים ורשב״ג אומר כותי כישראל
 לכייל ומתני׳ פרשב״ג. וכתב בתוי״נו דאע״ג דבקרא כתיב ויבא מלך אשור
 מבבל ומכותא כו׳ קראום בשם אומה הנזכרת ראשונה אחר בבל ע״כ. ואפשר
 עוד לומר שמה שהביא מבותא היו יותר מהנין משאר הארצות ונקראו ע״ש
 הרוב: אבל אכל טבל כוי. פי׳ משוס דאכ־לת סבל לאו שמה אכילה להא
 לאיחזיא אף לכהן אבל תרומה דלכה״פ חויא לכהן האוכלה מצטרף כהן עם
 ישראל כיון שהכהן יכול לאכול חולין שאוכל הישראל: נטלה . מצאתי
 שהר״מ די לונזאט ז״ל כקד נפלה הסי״תנשו״א בכ״מ שהוא מוזכרבמשנה:
״ל. וצרת הכסף דבר שיש בו צורה. מדלא כתיב ונתת הכסף  כפי׳ ר״ע ו
 בכיסך. והקדש שפדאו על גבי קרקע ולא פדאו בכסף כדכתינ ונתן הכשף

 וקם

 מצטרף ואמאי אצסדך למתני שהשמש מצסרף אלא ודאי בא להשמיענו
א אינם מצסרפין אלא בישיבת קבע השמש מצטרף דכמו שקבע ״  שאע״פ ששאר מ
 לאכול עמהם למינן ליה ע״כ. ופי' הר״ש שירלי״ו ז״ל דמשום דאחד מזמן
̂ם שיברכו עמו קתני לזמן זלא קתני להזדמן ע״כ.ובתלמול הרב בצלאל  לשנ
 אשכנזי ז״ל מצאתי מוגה ברש״, ז״ל שלשה שאכלו שהסבו ודעתן לאכול זה עם
 זה ולהמתין לו עד שיאכל תייבין לזמן ולהכין איש לחבירו כלומר שכולן מזומנין
 ומכוונין לברכה אחת ולשון תלמוד הוא כן כדאמד׳ במס׳ שבת מזמנין עובד
 כוכבים בשנת ואיןמזמנין עובד כוכבים ניו״ט כשמתאספים בני׳א לדבר אחד
 קרי להו התלמוד זמין שמזמן א׳ מהם חביריו לבהמ״ז ואומר לכולן נברך וכו׳
 ע״כ. ומפיק לה רב אסי גגמ׳ מקרא לכתיב גדלו לה׳ אתי דמשמע א'אומר
 לשנים ור׳ אטה מפיק לה מקרא לכתינ כי שם ה׳ אקרא היחיד אומר לשנים
. כתב הר״ש שידלי״ו זי׳ל התם ו ד פ נ  הבו גולל צאלהינו: ומע״ש והקדש ש
 בגמ׳ בבלית מפרש שנתן את הקרן ולא נתן את החומש וקמ׳׳צ לאין החומש
 מעכב ע״כ. ובני בבל אזלי לכופמייהו למפרשי ההיא פצוגתא לפ׳ הזהבדלעולס

ז ע ו  ישראל ב
 פ׳יז(א) ואיצה״ק צמה לא קמ״צ הא בפי דלעיל לגבי ברכה ראשונה. והיה
יד. או  נ״ל מזה ראיה לרס׳יז (סקצ״ו) דמתני׳ נאכל בשוגג מי
 נ״ל לקמ״צ לאפי׳ בהמ״ז שהוא לאורייתא. לא הו״ל מצוה הבב״ע- ופוטר הב׳
 האחרים יד״ח. א״נ דבאמת ברכה ראשונה אלאפשר לתקן. הו״ל בוצע ברך
׳ קצ״ו). ול״מ היה  ואסור [ועי׳ פלונתא לרמב״ם וראב״ל שהובא בפ״ז (ס:
 נ״ל לבאונם. בין שאנסוהו בנ״א. או שנאנס ע״י חולי או רעבן. בכולן מברך
 תחלה וסוף. לפיק דבכה״נ לא אסרה לו תורה והתירא האכיל. והרי נהנה

ס בזמה״ז חזח לסולם. וכ״כ כל י  אריות. וכשהורגלו שמרו התורה. מ
. וכ״ש בלא ד כ  ת) ר״צ ת״ג שלו שבבר נתתייב בה. שהקדימו לוי לכה! ב

 גימל

ן תפארת י כ  י
 לבעי מפקיר נכסיה. וה״ה שרשאי לברך ברהמ׳׳ז בעצמו. רק קמ״ל
 רבותא למצטרף. ויוצאים סלם כשמברך אתל. אף אותו שאכל מאכל
. ג ״  היתר (א): ג) ר״ל תרומה של המעשר. אבל לא ניטל ממט ת
 דהקדים לוי ליטל המעשר בשבלים קודם שנתחייב ס׳׳ג לכהן לאז פטור
: ד) ונתן . חולין גמורים הן  מליהן לכהן ת״ג; דאילו בניטל גם ת״ג

 הקרן ולא החומש . דאינו מעכב : ה) אף דלא קבע. להולך ובא. וקיי״ל
 דבאכל כזית משום מאכל אפילו דלאו פח או אפילו שתה רביעית אפילו

 מיס מצטרף ולרב״י [קצי!] במים אינו מצטרף: ו) דתחלה נתגיירו מיראת
 עובר עבירות בפרהסיא איט מצטרף [מניא קצr םק׳ב]: ז) אפי׳ דרבנן:

 ציונים
 וחעסש. סול שו״ע עם 0ימ)
 %׳ט סעיף ft' : ו הכותי. בם
 יעי1 נ : טבל . מיי׳ שם
5B סלי״ש סמג מס עול שו״ע 

: ft פע«ו f*p !סיפ 

 תוספות חדשיים
 טיא [**״ב דיה] והכותי
 כו׳ כעובד כוכבים גמורים
 כו׳ עכיל. וכתב הרמב׳׳ם
 פיו מהל׳ עבדים וש״ע בייד
 סי׳ שינ שצדוקים ובייתוסים
 לדידן ככוחים קודם שגזרו
 עליהם שיהיו כעובדי כוכבים
 וכיב עוד סכ״מ בסוף ס׳׳ד
 מהלכות במיסה וכן נראה
 ווהרשכ״אכמ״ש הש״ךגי״ד
 פי׳ ב׳ס׳׳קכיר. וא״כ ממ
 יש ללמוד לכל דינים שנזכרו
 גבי כותים יש נפקותא
 5דידן כצדוקים. אך הש״ך
 שם הביא תשובת רבי בצלאל
 שמחמיר כקראים בזה׳ו עיש:

 [תיייט דיה] והכותי
 כו׳ מיל ט׳ לא קראם כו׳
 עכ״ל. ול׳נ דשאר עוכדי
 כוננים המכרים לא קבלו
 המצות אח׳׳כ רק הכותים כמה
 שכת: הרמג׳׳ם ותוכנות כאן

 בדבור זה:

 ראשון לציון
 העניים דמאי כו׳ וכדעת
 התוי״נו הניח הר׳׳ב את
 העיקר ואח! את הנופל הלא
 א־ן אחריות סעס של
 מאכילין לעלים דמאי על
 הדב בפירושו דהכא. ־ולכן
 מהנראה להר״ב רצונו
 להתפאר דהכא דתנן אכל
 דמאי דהייט שכבר אכל
 והיאך יתבאר לומר כיון דאי
 בעי מפקיר נכסיה ט׳ הלא
 כצר אכל ולא היה מפקיר
 (ומנו למפרע כה״ג לא מצינו)
 וא׳׳כ עכ״פ אכילתו בעבירה
 הוי לכן פירש הריב דנם
 עשיר אם כבר אכל מזמנץ
 עליו דלא הוי אכילתו בעבירה
 משום דרוב עיה מעשרין
 הן. ולא החמירו חכמים
 לעשר בדמאי אלא לכתחלה.
 ומהאי סעמא בס׳׳א דדמאי
 מיד ונפ״ח דשבת דמיירי
 לכתחלה שפיר פירש הריב
 tan דאי בעי מפקיר נכסי׳
 כו׳ דס״ל להריב דזה דאמר
 גסוגיא דהנא כיון דאי געי
 מפקיר כו׳ היינו מעמא
 דאסילו לכת־זלה מצינו דחזי׳
 ליה. ובשביל דמשני תירו!
 הזה בשאר דוכתי בהכרח.
 משני נמי גסוגיא דהכא אע';
 דהכא לא מיירי גלכשחלה.
 וכעיןזה כתט הוש' כעירוגץ
 (דף לא.) אבלעיק־ הנועם
 דהכא שאם אכל דמאי
 שמזמנץ עליו אינו אלא מפני
 שרוג עם הארץ מעשרין הן:

 תום׳ אנשי שם
 א בריב י׳ר- והכותי
 כו׳. לכל דבריהם .
 שתי תיבות אלו לא מצאנו
 אלא בסיהימ להר״מ סיד
 דרמאי מ׳מ וסיד דקדושין
 וססיד דנדה וסס׳ץז דגרכות
 וכיה בס׳ האשכול. ולעניד
 יש בזה נ״מ אם עשאום
 כנכרים;ס לקולא. (מריג).
 ועיש שהאריך הלבה כזה :



 ־ ציונים
rt& CE והנכרי. גדי׳ 
 סמ* שס מיד שו׳׳ע שס סימן
 קג״ש סע־ו ז : ב נשים

נ מ י  שם. מ״' שם. סול עו
 סעי1 י י-עד כמהמזשנין.
 פשיזים פמ: יימא עמ: •י עד
w כזית• מיי׳ שס הל״ח פפנ 
* ש'  מיל שו׳׳ע שם פימ1 ן
:  &«v ו יפייוו r»p **p י

 תוספות חדשים
ץ  מס [חוי״ט ד״ה] א
 מזמני[ כוי וכתכ גכ׳׳מ

 דמשום רישא ט׳ ועייל
 דמשום עובד טכבים נקע
 אין מזמנין יעובד כוננים
 שמל ולא נוכל רשאי
 לברך : [טיב חוייס] דיח
 ועבדים ט׳ כיש עם
 הנשים עכ׳ל. וציע מגמרא
 לא אמרו כן אלא על נשים
 בעבדים אבל עם אנשים א״צ
 למעם זה וכימ ברמנים ס׳ה
 מהיב ס״ז וככ׳מ שם עיש:
 [הייב ייה] וקטנים כוי
 ער שיגדל ט׳ עכיצ. וביש
 רמ״א גה״קצינוס׳יאבלאיצ
 לבדוק אם הביא ב׳ שערות
 ומיא פסק להוציא אמרים
 צדן שידע טדאי שהביא שתי

 שערות עיש:
 (ממהוימ׳לז */)

 ראשק לציק
ד 0ימ  מ״ב [תיייט דיח] ע
 ט׳ כמיש גמיי ס׳ בתרא
 מגילס לא מצאתי שס:

 תום, אנשי שם
 בי״ב די* ומעיר שלא
 נמלה תרומתו כוי לאחר
 שנתמרח. נראה מפשע מרץ
 יאף קודם שראה סה׳ג
 מתחייב נת״ג וחייב הלו*
 להפרישה מהית כשיביאנה
 אל ביתו וכ׳כ התיס׳ בפיק
 דביצה די״גב׳ופיגדמיחבץ
 לא ב'. אך בשבת ד' קט
 ב׳ כתג בלשון שגי דייל
 דהאי מקע איתן היינו בכל
 דינו שראה סהיב טי ועיי
 מהרשיא שס ומלימ ס/
 מתרומות הלכה י׳ג :
 ד״ה והשמש שאכל סחות
 מכזית משנה שא״צ כר .
 הרמי! כ׳ דאצנוריך למ״ד
 דאף האוכל ירק אע/ דלא
 נתחייב מהמ׳ז ועוד ראינו
 נפער בבהמיז כדאי' בש״ע
 ס" צ״ז מצטרף לזמין וסדיא
 דהיה פחות מכזית קמ׳ל
 משום דהנא לא נתחייב בשום
 ברכה. עיכ. ונכון הוא
 אך ק' דבש״ס אמרו פשיעא
. לכך  איידי דתנארישא טי
 נראה דצייכותא דהרמ׳ז כבר
 שמעי' ממתני' דלק׳ דעד
 כמה מזמנין אינ מרישא דהך
ב עד :  מתני׳ גיסא. (שיל)
 כמה. פד זה הוא מלשון
 אתה סכתה בעדו וסי׳ על
 כמה נחמנץ. אינ עד כמה
 מניע כמות האכילה שמזמני
 עליה שבפחות מאותו השיעור
 אין מזמנין עליו. ולא קתני
 בפי'עד כמה אץ מזמק כדי
 שלא נעעס לומר דאאין
 מומנין עליהם דנשיס ועבדים
 וקנןמס דסליק מיניה קאי.
 (הו״ע):תוי׳ס ד״ה עד כדת
. נץ  ט׳ ואחיכ זחלוקת ט׳

ב כג ו ת יום ט ספו רה ברכות שלשה שאכלו פרק ז תו ו  ד עובדיה מברטנ

ק פ׳יק דפאה: [״והקדש שלא נפדו. פי' הר״ב שחללו ע״ג קרקע וטי נ  מעשר קאמר דהאי טבל גמור הוא אלא כגון שהקדים לוי אם ה
 בכרי לאחר שנתמרח והוקבע לתרומה מן התורה ונעל מעשר ראשון ורתמנא אמר ונתן את הכסף אין הפסוק כן אלא (ויקרא כז) ויסף
 תתלה ואחד מחמשים שבו היא ראויה לתרומה גדולה לכהן וכל זמן חמישית כסף ערכך עליו והיה לו ודרך הםוגיא לקצר ולומר בל׳ אחר
 שלא נתן ממנו תרומה גדולה זו אף על פי שהפריש תרומת מעשר קל וט׳.תוס׳ פי״ח לשבש דף קכח ע״א ועיין מ״ש שם משנה א']:אין
 אין מזמנין עליו ואס היה מקדימו מזמנין עליהן. איכא מרבוותא דםברי

 מברך להא נהנה אלא לפי שהן דברים
 האסורים הוי האין להם קבע לזמן
 עליהם. ואיכא מרבוותא דסברי לאף
 ברכת הנהנין אי! מברכי! משום שנאמר
 (חהלים י) וטצע ברך כאן ה׳ והכי
 מסיק בב״י סימן קצ״ו וכתב בכ״מ

ד בביצהפי): ד בזית ר׳ יהודה אומר ע  ע
צד י . עד כסח «׳> וער כסת • כ ג  ת

ש דווקא נקע מזמנין. דאילו ברכת הנהנ מ ש ה א נפדו ־) ו ל ש ש ד ק ה  בשבלים קודם שתתמרח לא היה צריך ומעשר שני ו
ת י) והנכרי י״) אין מזמנין י מ ת מ ת ל פ כ א  להפריש תרומה גלולה כדכתבי׳ לעיל: ש
. א״צ עליהם יב< *• ב נשים *) ועבדים וקטנים יי)  ומעשר שני והקדש שלא נפדו
ה מזמניןםי) מ ד כ . ע ם ה י ל  .לומר שלא נפדו כלל דהא מילתא אין מזמנין ע

 דפשיעא היא אלא שנפדו ולא נפדו 1 י 1
 כהלכתן כגון שפדה מע״ש בגרועאות
 של כסף או במטבע שאין עליו צורה

 ורחמנא אמר (לבדם יל) וצרת הכסף בלבר שיש ט צורה והקדש דמשום דשא דאף מזמנין נקע׳ כמי בסיפא אין מזמני! ודעת הל׳ב
ם. ב נשי : ל ״ ס  שחללו ע״ג קרקע ולא פלאו בכסף. ורחמנא אמר ונתן את הכסף : בזה ע׳ במשנה ל' פ״ק לרמאי ובמה שאכתוב שם ב
. משנה שאיעה צריכה היא אלא איילי כתב הר״י על שם רש״י ז״ל לאפי׳ עם בעליהן לא משום לאין ת י מ  והשמש שאכל פחות מ
 דהדר לרובא לצורך הדר נמי להא: ועובד כוכבים. בגר שמל ולא שבל חברתן נאת: ועבדים. כתב הרר״י מפרש בגמרא מעמא משום
 מייד ואשמעי' רכל כמה דלא שבל עובד כוכבים הוא ולעולם אינו גר פריצותא דעבדם שעופי זמה הן וכיון שעם האנשים חשודס משום
 עד שימול וימטל: ב וקטנים אין מזמני! עליהם. דוקא קענים פריצותא כל שק עם הנשים. ועיין נמ״ז פ״ח דפםחיס: עד כזית.
 כאין יודעים למי מברכי! אבל קטן היודע למי מברכי! מזמני! עליו כדמפרש אביי בגמ׳ ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתיה ואכילה בכזית •
 ואיכא מרבוותא דאמרי דלא אמרו קנון היודע למי מברכין מזמני! ור׳ יהודה ם״ל ואכלת ושבעת אכילה שיש בה שביעה ואיזו זו
 עליו אלא בבן שלש עשרה שנה ויום אחד שלא הביא שתי שערות והוא כביצה. ואעי׳ג דקרא בברכת המזון בעלמא בלא זימון נמי מייד
 הנקרא קמן פורת אבל בבציר מהכי אי! מזמנין עליו ואפי׳ יודע למי כבר כתבו התום׳ דאין הכי נמי דה״ה בברכת המזון בלא זימון אלא
 מברכין ובירושלמי מייתי הלכה למעשה דאין מזמנין על הקטן כלל דרבותא אשמעי' דאפי׳ על כזית נמי מזמני!. ע״כ. ועיץ במשנה ה׳
 עד שיגדל ויביא שתי שערות ונשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנין פרק ב׳ דסוכה. ופסק הר״ב וכן הלכה אע״ג דהוי סתם דלעיל
. וכן והשמש שאכל טית ואח״כ מחלוקת הכא-אשכתן ר׳ יוחנן דם״ל בשית ת י ז  לעצמן אבל נשים עם עבדים לא משוס פריצותא: עד כ
 הלכה כדאיתא בתוספות [לף ממ ע״ב] ומה שהאריך הר״ב לכתוב ולא
 כר״י דאמר כביצה משום דבסוף פ׳ ג׳דפסתים שמעינן לר׳מאירור״י איפכא־ ומשום הכי אמר ר׳ ממנן מוחלפת השיטה ואשמעינן

ב ״ ר ה ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 וקם צו. וי״ס דכתיב ונתן כסף ערכו וגוי: אי! מומני!. עי׳ במ״ש כסיף המועל בעריסה אין מזמנין עליו אבל עושין אוחו סניף לעשרה וכי אמר רב

 פרק קמא דדמא׳ אי מברכין ברכת המזון או אין מברכין כמו שאין מזמנין
 ועי׳ ג״כ במתני׳ לממיר: ב נשים ועבדים כו׳. עבדים השנויים בכ״מ
 >1ס הנשים הס עבדים כנעניים . ומפני שראיתי מי שנסתפק בזה הוצרבתי
 לכותבו אע״פ שדבר פשוט הוא וברור כשמש ונם ילוע למתחילים. וגרס״
 עמי אמר לב אסי קסן המוטל בעריסה מזמנין עליו והתנן נשים ועבדים
 ,יקמנים אין מזמנין עליהם הוא לאמר כדב״ל לאריב״ל אע״פ שאמרו קנון

. ה״ה בהמ״ז כלא דמון אלא ן י מנ עד כסהמו  אסי נמי לעשרה קאמר : י
 רבותא אשמע" דאפילו על כזית מזמנין. תוס׳ ז״צ וכן ברמב״ם רס״א להלכות
 ברכות וכן לעת כל הפוסקים וכן בשבלי הלקמ סי׳ מ׳ עד כמה מזמבין פי׳ על
 כמה יאכל ויברכו עליה בהמ״ז ויזמנו עליה עד כזית ע״כ עוד כתב שם ובעל
 יראים כתב נ״ל דכזית לר״מ וכביצה לדי׳ שביעת גרון דאורייתא כינהו והאוכל
 כזית וכביצה מוציא אחרים שאכלו כדי שביעת כרם י׳יח. ח״ל רש״י;״ל עד

 כמה

ז ע ו  ב
 ואף שהיא הנאה הבאה לאלם בעל כרחו אפייה כיון למחשבה הנאה לעניין
 איסור(כססחיס כ״ה ב) ה״ה למחשבה הנאה לעניין ברכה תחלה וסוף. ולהכי
. וכ׳׳כ במזיל לכ״ע בין בתתלה ף ס  בין לרמב״ם ובין לראב״ד יברך תחלה ו
 ובין בסף לא יברך. לאין זה מברך אלא מנא׳ן. ובהנך ב' גווני דהיינו אונס
 ומזיל צא מיירי מתני׳ כלל. אמנם פלוגתא לרמבי׳ם וראב״ל . היינו באכל
 בשוגג פליגי כברכה שלאחריה. ללרמב״ם לא יברך אחריו מלעכ׳יפ אכל
 אםורא. ואע״ג ללא ילע. עכ״פ אסורא עביל. ואילו היה חייב כרת. היה
 צריך קרבן על שגגתו. אלמא לאיסורא עביד ואסור לברך על איסור שאירע
 לו. והא מקנו במשנה דאסור לצרפו לזימון. ה״ה לאסור לברך לעצמו רק
 זימון לרבותא נקסי׳ אף דלצרפו לזימון סגי כפעם עלה של ירק שהיא רק הנאה
 מועפת. להכי קמ״ל דאכילת איסור אפילו הנאה מועמת לא מחשבה וכ?ש
 שלא יברך הוא עצמו בהמ״ז. א״נ כקש זימון בסיפא איידי דדשא דהוה זימון
 רבותא (וכמש״ל סימן ב׳) ולראב״ל לוקא לזימון קאמר מתני׳ לאמ״צ מרבעי
 קביעות ואכילת איסור לא מחשב קבע. אבל הוא לבל חייב לברך לאפר? דהד
 נהנה . מיהו כל זה רק בברכה שלאחריו אבל בחיוב ברכה שלפניו. לא שייך
 כשוגג.דהרי שוגנ הוא. ואע״ג דהרמב״ם כ׳ לפסור מלברך כין בתחלה ובין בסוף.
 היינו רק מדכלל וכ׳ תחלה בין בזדון ובין בשגגה. ודו״ק] ועי׳ מי׳ש לעיל(רפ״ו
: (ב) ולפ״ז אפשר לומר דלא הוה סתם ואח״כ מחלוקת . דלעיל לא ( ׳  שיי ג
 קאמר רק לשמש שאכל כזית מצמרף לזימון והיינו לי״א אפי׳ באכל כזית ירק.
 בדסעם כזית ירק ודאי. אע״ג שמצטרף אין הוא עצמו חייב בזימון. להט

 ״ה וביה נש^
 ג»במ

ן תפארת ישראל י כ  י
 ביעל המ״ע שלו. מובל גמור הוא: מ) אפילו רק לא נפדו כהלכתן.
 כגון מע״ש ע״ג אסימן. וכתיב וצרת. כסף עם צורה. והקדש ע״ג
 קרקע: י) גם אדם אחר שאכל פחות מכזית אימ מצערף רק איידי
 דרישא נקט נמי הכא שמש. ופולהו שאני מהנך דלעיל. דהתם לא חטא
 באכילתו. רק אדם אחר חטא באיטר דרבנן. משא״כ הכא חטא באכילתו:
ב) ורך״צ [סקצ״ו] דאפילו איסור דרבנן,  יא) אע״פ שמל רק שלא טבל: י
. וכ״כ בשוגג ף סי  כסתם יינם וכדומה. באכל במדד אינו מברך תחלה ו
 ואונס לרמב״ס. ואנן קיי״ל כראב״ל ורא״ש. דבשוגג ואונס. אין מזמנים
דד סיע]: יג) אפי׳ בעלה . אבל מברך תחלה וסיף [  עליו. דלא חשיב קבע
 עמה. מיהו באכלה עס ג' אנשים חייבת. ונפטרה בזימון דאנשים [קצ׳ש
 ס״] ונאכלו לבדן רשות להן לזמן: יד) עד שיהא בן י״ג שנה. מיהו
:  במקום שכל אח־ מברך בלחש לעצמו יכול לצרפו לג׳ כשיודע למי מברכץ
) ה״ה דפליגי לענין חיוב בהמ״ז. אלא רבותא אשמועינן דאפילו על  טו
 כזית מזמנין [חוסי](ב): טו) דס״ל ואכלת ושבעת. אכילה המשביע.
 ות״ק סי׳ל ושנעת זו שתייה. וקיי״ל דמדאודי׳ רק באבל לשובע חייב
. מוציא ת  בבהמ״ז. וא״צ שהייה. [מגיאקצי! סייג] מיהו באכל כזית פ
 אחרים יד״ח. מדמצי כבר למימר שאכלט מסלו. אבל לצרפו לזימון. סגי

 ולפ״ז אכתי לא שמעינן להיכא דאכל כזית פת שיחייב הוא עצמו בזימון. דהר
 ען״להכא שהוא עצמו ח״נ בבהמ״ן ומימון והייט דוקא באכל פת וכל זה ללא כרתוי״ס . [אב״י ועי׳ מ״ש רתוי״ע בחולין פ״ח מ״א
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 הר״ב ללא ס׳יל למותלפת אלא הלמשני אביי רההא בקראי פליגי כמ״ש הלכה ולא כרבי יהולה דאמר על כניצה: ג בשלשה והוא אובר
. להא בלאו לידיה איכא זימון וכן טלם: אחד עשרה ואחד ט ר  *)(שם בס״ד) ומ״מ הני קראי אסמכתא בעלמא כמ*ש **)(שס)התום׳ ב
א. הך רישא רבי עקיבא היא לאגד מה מצינו בבית  דמלאורייתא שביעה גמורה בעינן כמ״ש במ״י פרק בתרא למגילה: עשר רבו
ך הכנסת משהגיעו לעשרה אין חילוק בין רבים למועעים הכא נמי א־ן ר ב ה אומר נברך לאלהינו. עיי במ״ג פ״ד דמגילה: נ ר ש ע  ג ב
 לאלהינו.כתבוהתוס׳והרי׳ידלאגרפי חילוק: במאה אומר נכרך לה׳
. הך סיפא טלה רבי יוסי ו . בגי והוא אלהינ ך ר ב  בלמ״ד תשיר והודאה כתיב שירו לה, ג כיצד מזמנין בגי אומר נ
ך הגלילי תיא דאמר לפי רוב הקהל הן ר ב ה אומר נ ר ש ע . ב ( י י ט ר  הודו לה׳ אבל בברכה לא מצינו בלמ״ל אומר ב
, מברטן שנאמר במקהלות ברט אלהיס. ן כ ר א אומר ב ת ה ו ר ש ע ו יי0. ב נ  כדכתיב במקהלות ברט אלהיס ברט לאלהי

ה א מ א ־*) . ב ה רבו ר ש ה ואתר ע ר ש ד ע ה  א
ה והוא א מ . ב ו נ י ך לה׳ אלה ר ב  אומר נ
ך לה׳ ר ב ף אומר נ ל א ו . ב  אומר ברכ

ף והוא אומר ולמעלה המברך אומר'נברך לאבינו ל א  אלהינו אלהי ישראל , ב
ך לה׳ אלהיני שאכלט משלו וכולן עונים כרוך אלהיט ר ב א אומר נ . ברבו ו כ ר  ב

ת *יושב שאכלס  אלהי ישראל אלהי הצבאו
. כענין שהוא ו כ ר א והוא אומר ב . ברבו ו נ ל כ א ל המזון ש  הכרובים ע
ת ו א ב צ נו אלהי ישראל אלהי ה ך עונין אהריו ברוך ה׳ אלהי ך כ ר ב  מ
ב . ר׳ יוסי הגלילי אומר נ) לפי רו ו נ ל כ א ל המזון ש  יושב הכרובים ע

 הקהל

 ופס:] הלכה משלשה ועד עשרה ואי
 עשרה בכלל המברך אומר נברך שאכלנו
 משלו וכולן עונים ברוך שאכלנו משלו
 ובטוט חייט. ועשרה או מעשרה

א מיג עשר רבוא וכיה נריגי במאה אומד נמשנינ במאה הוא ט  ודגי לא^הינו נמשנינ אלהינו • עשרה ד
^ הוא אומר • לה׳ אלה־נו א ב נ ו  אומר ־ לה׳ימשצ׳ג הי. ברכו מ*> ברוך הוא • באלף אומר «7»׳
׳ «tf ה' אלהיט ילקעז ניגיא ה' אלהיט • יושב הכרובים על המזון  m >׳ג אלהעו וכן צק׳ נל»* ובדיג נ

 שאכלנו מ׳> ימיו צ׳יג 16ו הלזפש מינים • אלהינו נד״נ אלהים •י

 עמים אלהיט. וכן מפורש בסדר רב
 עמרם ע״כ: וכתב הב״י סי׳ קצ״א
 שהטעם כדפרש״י אדאמרינן דאין
 אומרים נברך למי שאכלנו משלו דמשום
 דהוה משמע דמרובין הן זה זן את זה
 וזה זן את זה י והכא כמי דטתיה ע״כ •
 ופסק הר״ב דאין לומר ברט אלא
 נברך ־ כדאמר שמואל דעדיף הכי כדי
 שלא יוציא את עצמו מן הכלל. והרי״ן*
 הביא ירושלמי דמותיב מקורא בתורה
 ומשני לאומר המטרך ובזה טלל עצמו
 ע״כ. ואכתי איכא למילק ללתקט
 בתרגריהו בחל טסחא ואפשר שראו
 לקצר בברכת הזימון הואיל לברהמ״ז
 ארוכות הן. ובברכת התורה היה נראה

 להם להאריך שנברך את ה׳ היה קצרה ביותר ויש עור שיטי בטםתי אלו הברכות זו מזו. רבברכת הזימון תקנו אלהיט ובברכת התורה
. אמנם זה מטאר כי המזון הלין טתן לכלכל את ברואיו ולפיכך מקט זה השם שהוא מלת הלין והוראתו אלהותוארטת. אבל התורה  הי

* מלאכת שלמה לא א פ י י **)״י* ג י ג * ס ו נ י | י 1 ד ״י״* נ י נ  *) ה

 כמה מזמנין כמה יאכל עמהם ויתחייב עמהס בזימון ונ״מ להוציאם י״ח אם כרכו קאמר. ש״מ. וגרס*׳ חו בגמ׳ מנרטתיו של אדם לכר אם ת״ח הוא
 יחנו לו הכוס לברך ע״כ. ובגמ׳ רמי דרי׳מ אלר״מ ולר״י אלר״י ושם בפסחים אם לאו ובטובו ה״ו ח״ח ומטובו ה״ז כור . ובטובו חיינו ה״ז ת״ח ובטובו
 חיים ה״ז בור . נברך שאכלנו משלו ה״ז ח״ח למי שאכלט משלו ה״ז בור :
. ואחל עשר רבוא גרסי׳ לרבוא לשון נקבה כלכתיב משתים ה ר ש ד ע ח  א
. נברך לה, אלהיט אלהי ישראל יושב הכרובים ר מ ו  עשרה רבוא: ברבוא א
. וצא קתני על ו נ ל כ א  על המזון שאכלנו ברבוא וט׳ כצ״ל: על המזון ש
 המזון שאכלנו משלו ומפרש בגמ׳ ללוקא בעשרה הוא ליכול לומר הכי דכיון
 לאלכר שם שמים שאמר אלהיט מובחא מלתא אבל בתלתא ללא אלכר שם שמים
 נברך שאכלנו משלו ה״ז ת״ח על המזון שאכלנו ה״ז בול למתחז׳ כמאן למברך
 ליי למזון והלין הוא פסק ההלכה דבעשרה אם רצה לומר נברך אלהינו על
 המזון שאכלנו אומר. ומשמע לזה שאנו טהגין לומר בין בזמון שלשה בין נזמון
 משרה נברך שאכלנו משלו ואין אט אומרים נברך שאכלנו ונטוט חיינו אלא

 אחר

. ס״א ך ר ב ה אוסר ג ש ל ש  ם״פ אלו עוברין כתבתיו חלרשנו משם: נ ב
 בשלשה אומרים נברך בשלשה והוא אומרים וט׳ וכן בכולה מתניתין. גם ברוב
 סכ״י נמצא להח' הר״ר יהזסף אשכנזי ז״ל בשלשה והוא אומרים בחך הוא
 וכו׳ בעשרה והוא אומרים ברוך הוא וכו׳ במאה והוא אומרים ברוך הוא
 וכו׳ באלף והוא אומרים ברוך הוא וכו׳ ברבוא והוא אומרים ברוך הוא
׳ לאע״פ שהוא רשאי לומר כשהן ד׳ במו . בגמ׳ אמר,  וכו׳: אומר ברכו
 אעפ׳יכ נברך עליף לי׳ כלי שלא יוציא עצמו מן.הכלל. ותנינא לה במתני׳
 לבסמוך ששה נחלקים אי אמרת בשלמא נברך עדיף מש״ה נתלקין אא״א ברכו
ף אמאי ששהנחלקין אם ירצו הא מעיקרא הוו יכוצין לומר ברט והשתא ד  ע
 תו לא אמרי אצא לאו ש״מ למתנ״ לקתנ׳ הכא בש5שה והוא אומר ברכו אף

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
: יו) ונ״ל ת » סיג]. ולברך בשם צריך עכ׳יס ד אוכלי פ  בלטעם רביעית נ
ד לגלויי שיש שיעור מברכים . כ ט ר  דמה׳יע ס״ל ללא יאמר נברך רק ב
 בלעדו. חהו שבחו שלמקוםלברוב עס הלרת מלך(0 . וקיי״ל לטוב
: ' : יח) אלהיט נרסי  יותר לומר נברך. שלא להוציא א״ע מהכלל(ף)
. והכי קיי״ל(ה): ב) שרי יוסי א  יט) הן רישא לברי רע״ק לסיפא ט

. ל׳יה חנן לברכו הוא ל׳ ) אב״י ועי׳ תום׳ למ״ט ב׳ י  תשובת רשב״א]: (
 צווי לברך השם. משא״כ נברך הוא רק נטילת רשות. מיהא שוחא למרנא
 קדישא ע״ר זצוק׳יל הכ״מ לא ילענא. להרי כפי מה למסיק בגמרא הכונה
 במתני׳ היינו אף ברכו ליוצא ;ם בברט וב״ש מברך. וא״כ ממילא רבותא
 קמ״ל ולהכי שפיר נקס התנא ברכו ולא נברך לאשמעינן חילוש והמשנה •אתיא
 כהלכתא. וכשלמא להתוס׳ ללא כתט דבריהם באמת על המשנה רק על הס״ל
 בגמרא. להיה סבר לברם עליף מנברך ניחא . משא״כ לרבינו דפירש לפי האמת צ״ע. אחר זה לאיתי שדברי קדשו קילורין לעיניים. כי באמת לפמ״ש
 התוס' שם הם שווים ברכו ונברך. ועומדים בחלמלדגה. ולזה בולאי טטה פשט לברי משנה. לאיך תעוב המשנה נוסחת נברך. שהיא עליפא . משום
 חילוש בעלמא ליכול ג״כ לומר ברט. אע״כ דלסברת המשנה כ׳ הלדי כינהו ברכו ונברך ויש לכל אחד חשיבות בפני עצמו. וחשיבות נברך על ברכו נלד
. ואח״כ כ׳ לפסק הלכה היא ו ה  וידוע. אבל חשיבות ברכו מה היא. ועל זה פירוש לבינו זצוק״ל התשיטת . ליש ג״כ לברכו על נברך. ולפ״ז כי הללי מ
O ואף לבק״ש אומר ברכו. ה״ט דהתם לפעמים כבר יצא ומוציא אחרים יר׳יח (מג״א קצ״ב  לומר נברך. לחשיבות נברך שקול יותר מחשיבות ברכו: (
ת לביהכ״נ שאני. למלסיים המבורך הרי כלל עצמו עמהן. ואלה״ק לירושלמי. א״כ כבהמ״ז נמי יאמר המטרף י׳יל למלת שאכלם ת  סק״ב) ובירושלמי מ
 משלו שיאמר לבסוף צדך להמשיט לברכו שיאמר בתחלה. ואם יפסיק ניניהם במצת המבורך יהיה משמע שהוא מבורך שאכלנו משלו. והד אץ זה •לוע לכל
 העולם שאכלנו בשעה זו. וכן מה״ט לא יאמר נמי המבורך שאכלט משלו. [אב״י סיום זה של לברי קדשו לע״ר זצוק״ל לא זכיתי להכין להיא היא .
 וכמדומה יש כאן חיסור לשון קצת בלבד ע״ר זצוק״ל. ול״מ נ״ל לגבי בהמ״ז לא שייך לומר המבורך, למשמע להחיוב שיהיה הברכה נאמרת ממט בא
. י״ל למשוס שבת  ממילא . והד אי בעי לא אכיל ואינו מחוייב בברכה. ואי״ל א״כ בשבת ויו״ט לחייב באכילת פת (עי׳ רמג״א קפ׳׳ח סק׳יט) יכול לומר כו
 ויו״ט לא רצו לתקן טופס מיוחל]: (ה) אב״י ולכאורה תמוה ללמה הפריד רבינו הקדוש מסלר המשנה בין הדבקים והכנים לברי דם״ג בין רישא ללבד
דם. לבאם הוא מך הכלל אומר נברך כבג׳ ויו״ל וכו׳. ובאם הוא נוסף מל הכלל כג׳ והוא רו׳ל  רע״ק לסוף דבריו. ונ׳יל כיון דריה״ג ורע״ק שניהם מו

 והוא

 ג כיצד מזמנץ. «ש: מיי׳
 שם ה' «' ז' כמנ שם פול
: t< שו׳׳ע שם הימן י,*״נ העין 

 ריה״ג• נמופ׳ סומה >:

 תוספות חדשים
 מ״נ [תוי״פי״ה] מהמצימ
 כו׳ אין לטעות ט׳ עכיל.
 ול נ לבבהימ ניכר ביותר
 שכחו של הקניה במה שהוא
 מפרנס להרכה ברואיו וכל
 שהם מרוניס שבתו יותר

 (שה) : ־

 תוספות רע״ק
 [אוח מה] משנה ג יושב
 הכרובים) אית דנרםי כן
 טעום דקתני בסיפא כך
 עונין אחריו וכוי יושב
 חכרוב־ם. ואית דנורעים

 מהסיפא

 תום׳ אנשי שם
 לתל! כיון דגמשני׳ בקט
 הת״ק עד כזית בסתמא ואינו
 מזכיר לברי ר״מ אזי הלכה
 כפ״ק אף נ;ד ליי ומדויק(י
 הר״כ וכן הלכה ולא כר״י.
 וע׳ ברא״ש שבת העיז סי׳ 0'
 וע׳ מומו מלץ ס״ח מ״א
 דאף בסתם ואתיכ מתלוקיז
 דאין הלכה כהתה . בכיז
 גהמהלוקש עצמה אזלינן גתר
 כללא דעלמא וא״כ הכא הוי
 הלכה כתיק וזה נרור.(הג*מ
 משולם זלמן אשכנזי אבד׳״ק
ה והוא ר ש ע  לובלין* ג ב
 כו׳.הנה בבהכינ אומר ברט
 אף שאין שם לק עשרה
 כצמצום ע0 הש״ן. ונראה
 להוא מטעם שכתבו השוש׳
 גפם הירושל' דכיון שאומר
 המבורך אינו מוציא עצמו מן
 הכלל לכך נם הוא מצטרף
 לומר כרכו. ולר״ע הדק׳׳ל.
 מראה דמכאן ראיה לסתור
 ״עת הג״ח ד3;׳ אס אמר
 ברכו לא יצא ׳״ח. והא
 דנבהמ״ז עכ״פ לכתתלה אינו
 יכול לומר כרכו ובבהכ״נ
 אפילו לר״ע אומר לכהחלה
 כרכו היינו משוס דע״ה רוב
 יש בבהכ״צ ׳והר מעשרה
 והשיןאיגו יכול למניח ע״ו
 שהרי אלו נכנסין ואלו ׳וצאין
 כמיש התוה׳ לכך תקנו
 שיחמר תמיד כלט דעדיף
 טפי לר״ע. ואין להקשות כיין
 לר׳ע אית ליה סנרש התוס׳
 דבבהכ׳׳נ אלו נכנסין ט׳ מה
 השיב לריה״ג מכהכ״נ. די״ל
 דמחמה וה תקצו ברכו שהוא
 עדיף אכל לא נשכיל זה
 *ממנוי בשבחו של מקום .
 ואס ככהמ״ז מכרכין לסי רוב
 הקהל גס ככהכ״נ אין למענו
 השכח ויהיה מוטל על הש״ז
 להשניח עיז ומדלא תקט
 נבה״כ שימ דאין חלוק בין
 משרה לרכוא. (צל״ח) :
׳ או  בר׳ב דיה במאה ט
 מעשרה ולמעלה. ל״ל כר״ע
 להל׳ כותיה. ובהט דייקא
 מ״ל דלקמן דלא תנא ק׳ אין
 נחלקין ער שיהיו מאתים .
 לכאמת ק׳ נחלקים לכמה
 כתות. (רמ׳ז): תוי״ט דיה
ך ט׳ ה״נ דכחיה . ר ב  נ
 לא זכית* להבין מאי קא
 מדמה מרן זיל מלהא למלתא.

 להתם



 צייוגים

ד מרובין. מ״ 08 פמ• ח  א
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 שאכלו . נ. 0״' שס ס!׳•
 שמנ שס מוי עויע שס פימ!

 תוספות רע״ק
 מהסיפא יושב הכרובים.
' ו' כחפ ע 0י  ובתשובת ם׳
 שלא לגרום ברישא יושב
 הכרובים אבל בשיפא יש
. והיינו מדקאמר ן  לנרוס כ
ק א׳ עשרה וא׳ עשיה  תי
 רבוא. טשםע דריהינ עד
 כאן מוםיף ורולך . והיינו
 דברבוא אינו אומר יושב
 הכרובים ולא חשיב לומר
 כ! בי׳ רבוא דאםו כי
 רוכלא לחשוב וליול.ובםיפא
 םיירי בעשרה רבוא. םש״ח

 אומר יושג הכרובים :

 תום׳ אנשי־ שם
 להמם שאינו מזכיר אה השש
 ניחא למשמע שמגרך לבעהיב
 אכל הכא לנהליא קא׳
 לאלהינו ליבא למנועי כלל .
 כדמשני השיש אהך ללמי
 שעשה לאבותינו ולנו אה כל
 הנשים. והתום' לא כתט
 אלא מלתא בעלמא דלפי
 דקדוק הלשון איל גלמ״ו
. וקיל טל ן  שלא מציט כ
. ה  סחוי׳ט שלא מדר מ
 ועוד שהרואה יראה בוכרי
 מרן ללא כ׳ הך מעמא על
 דברי התום' אלא מליליה
 ובחר הכי מייתי דכרי«־pv׳
 ואין עירכהתויינן הדברים.
 ומצאתי להרמ׳׳ז שכתב חיל
 הנועם הוא שכברכה שייכא
 מלש את כמד״א ברכו את ה׳
 ולפעמים חסרה המלה הזאת
 כי ד למכיר הנושא הפעול
ן נעה ידך. והיכן דליא  מו
 נברך למי וכו׳ כי לא תטן
 אוח הלמיי אצל ברבה .
Via ובאמרנו נברך שאכלנו 
 כאומר אש שאכלם עיכ .
 ומדבריו למדנו דמיפ בש׳׳ס
 לחיל למי שאכלנו כוי משום
׳ היינו  דמשמע דמרובין ט
 לעיקר תיבת מי הטשסת אכל
 הלמ״ד ללמי כלא זה לא חטן
 כלל ממשפט הלשון כדאמרן.
 (ש׳ל):דתי״סד״השלשח
׳ מון שהיו  ט/ולא אקדימו ט
 ד׳ ככל חבולה והוצרכו אלו
 לצאת ונשאר כלי זמון בכל
 חבורה. אבל אזמן מלייהו
 שלא היו אלא J׳ ונצערט
 אלו עמהם לזימון כנון לקת
 להו וענו ועכשיו הם באים
 לברך לא מזמנו לפרח וימון
 מנייהו. כן סירש׳י ולפי׳
 ציל למאי לאמרן שבאו מגי
 מטרות של ג׳ טיא ל״ד אלא
 שהיו ג' זולתם . והשוס׳ שי׳
ן שהפסיק  אבל אי אומינו עו
ט׳ עיש  א׳ לשנים עד הזן ו
 ולבינו סתו״כו קיצר טס

 מאי. (שיל):

 תוספות ברכות שלשה שאכלו פרק ז יום טוב כד
 לא נתנה אלא בחסדו כדאמר(ישעיה מנ) למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר ט איזה שורת הדין הטשנת להודיע דרכיו ומשפעץ לברואים
. ת ו ל ה ק מ  והרי לא עשה כן לכל עובדי כוכבים שהם גס כן ברואיו ולפיכך תקנו בברכת תורה שם זה שהוא מדת הרחמים: ב
ה  ור'עקיבא סבירא ליה בעובדם שבמעי אמן שאמת שירה על הים משמעי קרא. ור׳ יוסי הגלילי ההוא ממקור כפקא. גמ': מ
 מציע בבת״כ. וכתט התום' דבהא
 מודה רבי יוסי הגלילי וטעמא דבבית
 הכנסת אלו נכנסים ואלו יוצאים ולאו
 ארעתיה דש״צ אבל בברכת המזון הן
 קטעי ן ומעורבין ואין יוצאין עד לאחר
 ברכת המזון אי! לטעות במנינא :
ה שאכלו כאחר אינן רשאין ש ל  ד ש
 לחלק. גמרא. מאי קמ״ל שנינאחדא

 דמנא

 (יזהלים סח)

 ממפןר
 מצעו

ר מ א נ ל הן מברבין ש ה ק  ה
ת ברכו אלהים ה׳ ו ל ה ק מ  ב

ה ר רבי עקיבא מ מ . א ל א ר ש  י

 כי המזון הלין נותן צכלכצ את ברואיו 0׳ ע״ש. וקרא לכתיב טחן לחם לכל
ר כ׳ לעולם חסלו הוי תיובתיה . ועול הקשה עליו החכם הר׳׳א ארחא  מ
 נר״ו מקרא לכתיב וברכת את ה׳ אצהיך ולא כתיב וברכת את אלהיך ועול
 קשה נמ״ש והרי לא עשה כן לכל טי כו׳ לאלרבא הם הם שלא רצו לקבל
 התורה וכללרשו ז״צ אקרא לכתיב וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן אלא
 שמאחר שלא רצו לקבלה בתחלה כתיב בהו לא עשה כן לכל גוי וכללרשו
 ח״ל. וצע״ל נראה לומר דגני ברכת המזון נכון תקנו לומר נשםאלהות כלומר
 אע*פ שאכלט ח״ו לא שמנט ובעמנו אלא אלהותו ומורא שכיבתו על ראשינו
 אבל גבי נהיית מסתמא במורא הוא קורא ואם כן אף על פי שיאמר בשם
 ההויה לא נפיק מיניה חורבא. ועוד שראוי להזכיר שם רחמים כלומר אפילו
 אם מ״ו נחטא לפניו לעבור על מה שאט מוציאים מפיט ממה שאנו קוראים
 בתורתו אפייה ה׳ הטוב יכפר בעל כנלע״ל. ובירושל׳ קרי ר״י לד׳ע חכמים:
. להשתא מביון שהוא אומר המבורך אף הוא אינו מוציא עצמו מן רך  המבו
 הכלל. ונהגועלמא כר׳ ישמעאל אע״ג להלכה כר״ע דר״ע מודהלר״י לכי
: ף אינם רשאין ליחלק. בגמ׳  אמר המבורך טפי עליף אלא שאין צדך
 פדך מאי קמ״ל תנינא חלא ז־מנא וכו׳(כמ״ש נתוי״ט) ונס בירושלמי בדש
 פרקן פריך ומשני ע״ש והובא בב״י סי׳ קצ״ג. ח״ל תוס׳ ז״ל נר״פ הכא
 את אמר אין רשאין ציחלק למשמע אם גמרו אכילתם יחד אינם רשאין ליתלק

 « ו י איל

ה ר ו נ ט ר ב  ר״ע מ
 שאכלט משלו ובמוט חייט: רבי
 ישמעאל אומר ברכו את ה׳

 המבורך. והלכה כר׳ ישמעאל: _ _

ד מרובין״ואהד מועטין ה ת א ס נ כ ת ה י ב ה ב ל ת  ף אינן רשאים ליהלק. מפית ש

ל אומר א ע מ ש ת ה׳ . רבי י * אומר ברבו א י 0 0 

ד אינן רשאין ליהלק ») ה א ו כ ה שאכל ש ל : ף ש ( א רך כ ת ה׳ המבו  ברבו א
בן ת • ו ח א ר כ ח א . ב ר מ ו ע א י ס ד י . מ ע ר ד מ  היג • א

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 אחר שאמרוהו העולם ברוך שאכלנו משלו ובטובו חייט חוזר ואומר גם הוא
 כרוך שאכלנו משלו ובטובו חייט נלע״ד שאם ירצה המברך לומר מתחלה ג״כ
 ברוך שאכלנו משלו ובטובו חיינו הרשות בילו והראיה מלתנן כענין שהוא
 מברך כך עונין אחריו ובהא משמע לאפילו ר״ע מודה לע״כ ל״פ אלא אי
 מוסיף למאה לאלף ולרבוא אבל מלות על המזון שאכלט לקאמר ריהי׳ג קאי
 ג״כ אשלשה ואעשרה למולה נהו ר״ע אלא משלשה צריו שיאמר ג״כ מלת
 משלו ובעשרה אי׳צ מהטעם שכתבנו אבל מלות ובטובו חייט בין ריה״ג בין
 ר״ע מודים שנאמרים שהם במקום מלות על המזון שאכלנו הנזכרים במשנה
 לעני! עשרה. כנלע״ל. וכן מצאתי אח״כ נס׳ לבוש התכלת שם סימן קצ״ב
 שכתב כין בברכת זימון של ג׳ בין בברכת זימון של עשרה אומר נברך שאכלנו
 משלו ונטונו חייט והם עונים ואומרים ברוך שאכלנו משלו ובטונו ת״נו והוא
 חוזר ואומר ברוך שאכלט משלו ובשובו חייט נ״ה ונ״ש נא״י אמ׳׳ה וכו׳ ע״כ:
 בביהכ"נ.שהעולה לס״ת משהגיעו לעשרה אין חלוק ביןרבים למועטים הכא נמי.
 והתוס׳ ז״צ כתט משמע לדה״ג מולה בביהכ״נ מלקאמר מה מציט וכו׳ כלומר
 שאתה מולה לי ט׳ לולאי לא חלקו נין עשרה למאה בתפלה לאלו נכנסין
 ואלו יוצאין ולאו אלעתא דש״ז כוי. ומשמע למה מצינו בניהכ״נ לקאמר ר״ע
ץ אברכו לבנרכות ק״ש לשחרית ולערבית . וכתב  קאי נין אברכו לס״ת נ
 גסי תויי׳ט שהטעם שנבהמ״ו חקט כבדך אלהיט ובברכת התורה ה׳ משום

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
: כא) היינו בביהכ״נ כרמוכח בש״ס והכא קיי״ל ילא כרע״ק והוא אומר ברכו. אלא דפליגי נחואר הברכה עצמה מיו*ל ואילך. א״כ שפיר ( ן ) י ו כ  ו
 מחבירו [אב״י עיי עירובין לף מ״ו ב׳ ובשאר מקומות בש״ס. ועי׳ רש״י שייך האי כללא. לאחל עשרה ואחד עשרה רטא. גם לדה״ג לכל הסתות
ו לענין מלת נברך או נרכו העומלת בראש הברכה. ואף דכאמת הוא לבד פ ך ט ר ו ב מ ט א^• ה ה ד ד ו ף ,ע״ק מ א  באן רלהכי קיי״נ כרבי ישמעאל ד
f רע״ק ללליליה שווים כל המדנים מיו׳יד ואילך צגמיי. ק לענץ הפתיחה שלהם t b ( ג ן - כ ר ב ן ״ כ ל , ה 3 ח ה מ א ס ש ד ו , ק ג א ה ב ל ש ) כ ב . ב [ ף ד  ע

S ^ S K ^ : י ר כ כ מ ל כ ^ א ל כ י י פ א ל ^ ה ל ״ מ ק - ׳ א ^ מ ש ד מ ן כ ן ^ ש ר ^ 
 פרשתי ללריה״ג כל חבורה שיושבח על השולחן להוליד לם וכת חלש נת;כם ע״י האכילה החומרית. תלמה נעצמה לפי גולל או מיעוט מנין אנשיה כאומה
 חלשה ישראלית מקודשת לה׳ ועבולתו. הצומחת ועולה מעט מעט למעלה כיונק וכשורש מארן אלמת הטבע ומנין יבלי מי מזוטתי׳. מלרגה אחר מלרגה:
ר קצת פרסום. והיא מלרגת העם הישראלי בעת צמיחתו הראשונית. ימי אטת. וכמ״ש וארא אל אברהם ואל  א׳) נג׳ אומר נברך. לנחטרה של ג׳ יש מ
 ינחק ואל יעקב וכו׳ ואם הס ג׳ חוץ ממט יאמר ברכו להורות לא לבל על קבלת ההשפעה הרוחנית. אלא ג״כ על הכת להשפיע ממנו לזולתו וללמל תועים
) למעלה ממט המדרגה ששבו היחילים להיות קהל וערה נושאת כתר האמונה הקלושה הזאת על ראשה ואומרת בפה מלא ״אלהינו״. ג׳)  בינה. נ׳
 למעלה מזה המלרגה שמוס־פיס ואומרים ה׳(וכמי׳ש ושמי ה׳ לא נולעתי להם) שהיא המלרגה שעלי׳ נעשו נסים ונפלאות לישראל למעלה מלרך הטבע [לאלהים
 בגי׳ המנע. משא״כ ה׳ שמורה על התנהגותו למעלה מלרך המבע עי׳ רש״י ורמב״ן בוארא. וכוזרי מ״ב ס׳יב]. ל׳) למעלה עול מזה המדרגה. שעליה
 עומד העם הישראלי ככנסיה עצומה הקורא׳ בקול גלול ע״ס מצות העולם. ומיחסת לא לבל את עצמותה אחר אלהים. אלא גם אלהיס אחר עצמותה
 ואומרת ״אלהי ישראל״ . ה׳) עול למעלה מזה המלתה האחרונה שאין עליה יותר . שעליה יעמול העם הישראלי באחרית הימים ככהן ומשיח ס׳ ומלמל
 אלם לעת ה׳ ומביא כל העמים לחמת תחת כנפי האמונה האמתית ולהכיר ה׳ ולקבל מצותיו. וזהו שאמרה המשנה כאן שבדמיון על המלדנה הזאת.
 אומרים ״אלהי צבאות יושב הכחביס*. שהקב״ה אז נשר צבא העומל בראש חיילות הלרי מעלה ולרי מטה. שכולם מכירים אוחו ומאמינים ט ומכניעים עצמם
 תחת שבס מישור מלכותו וממשלתו וכמ״ש נרמז על התכלית הזה . ה׳ מלך ירנזו עמים *ושב כרובים תנוט אלץ. ובין תבין שיו״ל הוא ציור אחדות המספרי. אשר
 ט האתלוח מרחף כציור לק על הפרטיי׳ [איין ארטמעטישעס. ליא איינצעלנער אינער שוועבענדעס איינהייטסאילעאל] ומאה הוא ציור אחלוח מתמזג • שבו
 מתמזגי׳ הפרט״׳ זה עם זה. ואלף הוא ציור אחדות אלהי(ליומו של הקב״ה אלף שנים ואל״ף הוא ג״כ ראש א״ב) שבו שב הדבר אחר שעבר מללגת האחלות
 המספרי ואחלוח ההתמזגות. אל אחלות אמתי. ורנוא הוא ציור כללות העולם בגוללו וכמותו בתוכו על שאין למעלה ממנו. כש שאין כללות העולם
 (אוניווערזום) חון מכללות העולם. וזהו שהניא ריה״ג ראיה מקרא דנמקהלות וכו׳. כלו׳ אפילו במקהלות שכנר שמד העם הישראלי ברבוי וגודל כמותו.
 אעפ״כ •תלמה עצמו כצמח הצומח ממקוד . מלרנה אחר מדרגה. וכפי גודל הקיבוץ ומספרו כן הוא נמשל להעם הישראלי נימי נחרוחו כשעלה מן מי^רו
 הראשון בימי נעוריו מדרגה אחר מלרגה(זימבאצ־ש״היסמאדשע לארשטעללונג לעס יולענטהומס אין זיינער גענעטיש־־נאטציאנאצען ענמורקעלונג). וע״כ
י. לרמז דיש הנדל בין המספרים של מקהלות. דכל מספר יותר גדול. מתאר מדרגה יוחר גדולה. זמשי׳ה ג״כ הקדים שם אלהים לשם  אמר מקהלות נרנו
 ילול. לכן הוא סלר התעלות של המלרגות. מיהא סבר ר׳ יוסי ללוקא גבי אכילה שנולד דם וכת חלש נאלם וכתינוק שנולל למי. שייך הדמיון זה
 ל0אר במספר הלט׳ של החמרה צמיחות העם הישראלי ממקורו מלתה אחרמלרגה. אבל בביהכ״נ מולה 5ר׳ עקיבא לאחל מרונין ואחל מועטין
. ואחר שעלה העם הישראלי אל מדרגת ילול צריכה לתאר כל טופס הברכות שלם ממלרגה העליונה הזאת וח״ק : ר . למה להוי ה ׳  אומר נרט מת ה



 ציונים 48 תוספות יום טוב ברכות שלשה שאכלו פרסז ר׳ עובדיה מביטנורה

. אץ השלשה מזמנ׳ז ה ש מ  זימנא בריש פרקין שלשה שאכלו וכוי. הא קמ״ל שלשה שישבו עליהם חובה זימון: וכן ארבעה וכ! ח
 לאכול כאתת אע״פ שלא אכלו. אי נמי שכל אחד אכל מככרו אי לעצמן והיחיד ימלק מהן לאיהו נמי אקבע בחובת זמון: ששה
ד זמון לכאן וכדי זמון לכאן עד עשרה אבל י׳ אין  כמי שלשה שבאו מגי חבורות של ג׳ ג׳ ולא אקלימו הנך ואזמינו •נחלקים. כ
ח נחלקים. דהא דתני בשלשה והוא אומר נחלקים דאתתייט להו ממון שיש בו הזכרת השם עד שיהיו עשרים ש  עלייהו בדוכתייהו: ש
 ברכו. לאו משום דעדיפא מלברך. ואז יחלקו לשתי חבורות אם ירצו :
י< ה ואם לאו אלו םזמנין לעצמן. ה נחלקיןי ש • ש ה ש מ ה וכן ה ע ב ר  אלא רשאי גס כן לומר ברכו . וכן א
ד שיהיו ובזמן ששמש אתד משמש לשתי ה ועשרה אינן נחלקין ע ר ש ד ע  כדמסקינן בגמרא אליבא הא דשמואל ע
י שאין רואים פ ל ת התטרות אן* ע כלו רות שהיו או , שתי הבו  שכתבתי לעיל: עשרים • ך
) אלו את אלו השמש מצרפן: אין ו ם ^ נ ־ י פ ר ט צ ת אלו הרי אלו מ ד בזמן שמקצתן רואין אלו א ה ת א י ב  ב
ך ,גפן: ק. ןכורת > ף מברמן על הי ן ע י י ל ה ן ע י כ ך ב ן מ י ) א ן מ מ צ ע ן ^ ^ ל מ ^ ע ן ל י נ מ ן ן מ ל ^ א ם ל א  ן

י ן א ה ר ' י א ה ל ל ן א ה ^ י מ י ה . והכמים אומרים מברביןכט): ' ר עז י ) דברי רבי אל י נ ם י  שיתן לתוכו מ
» לשתייה בלא מים הילכך אכתי לא w » * * * » . B n » » w  ח״ג. «
 אישתכי למעליותא ולא זז מברכתו הראשונה ומברכין -עליו טרא פרי העץ הענבים; ואין הלכה כרבי אליעזר :

ת שלמה כ א ל  מ
 נחופה בשבי בתים ושני מ״א משמשין מזו לזו מצמרפין ובלבד שישמעו נהמ״ז
 מפי המברך עכ״ל ז״ל וגסבתשובח הרשנ״אז״ל סי' צ״ו כתנ וצאתימא דוקא
 כבית ממש לבית א׳ היינו טרה א׳ וכמו שאמרו דקרו לבית כירה ולבירה בית
ט מיס כו׳. ו ת  וכן מבית לבית האמור בפסחים ע״כ בקיצור: עד שיתן ל
 פי׳ הר״ש שילילי״ו זי׳ל צלעתו דר״א מעמו כשהוא חי לא חשיב פגימה דלאו
. ומודם תכמיס לר״א ן  יין מקרי ולרבנן חשיב פגימה. עי׳כ: וחכ״א מברכי
 בכוס של בהמ״ז שאין מברכין עציו על שיתן לתוכו מיס לבעינן מצוה מן
 המובחר ואיתא בתוס׳ פרק המוכר פירות דף צ״ז והתם אשתמיסתיה להרשב״ם
 ז״ל האי ומולים חכמים לר״א אהיכא איתמר. ובברייתא פציגי כמי לר״א אומר
 בוסלין לידם מן היין בזמן שהוא חי להוי כמי פימת לשם מים עלז
 וחכמים אומרים אפילו כשהוא חי אין נוטלין ממנו לילים . ונרש״י בל׳ שבי
 גרסא אחרת נשם ה״ג איפכא ללרבי אליעזר כשהוא מזוג נושלין ממט לידים
 וחכמים אומרים אפילו כשהוא מזוג אין נוטצין ממט לילים אע״ג לרובו מים

 משוס הפסל אוכצין:

 אלו

 אנל האחל רשאי לגמור סעודתו ולנרך קולם חנירו והכא אח אמר חיינין לזמן
 משמע לחובת זימון עליהם ואין משאין לגמור סעולתם זה נלא זה ומשני שמואל

 כאן כתתלה כאן נסוף איזהו בתחלה ואיזהו בסוף פציגי בה תרי אמוראי חל
 אמר נתנו לעתם לאכול זהו נתחלה אכלו כזית זהו כסוף וחל אמר אכלו כזית
 זהו בתחלה גמרו אכילחן זהו בסוף וה׳יפ נחנו לעתס לאכול כלומר שהתחילו
 מתחלה לאכול ביחל זהו נתחלה אז ולאי חובת דמון עליהם אכלו טית זהו
 בסוף כלומר אם האחל התחיל קולם חבירו בכזית אז ולאי אס גמרו סעולתם
 יחד חייבין לזמן אבל רשאין לגמור זה בלא זה ולברך ע״כ ועי׳ נה״ר ׳יונה
ה נחלקים . ומיהו נכ״מ לאמרי׳ שאין ליחלק עליף מפי לזמן ש  !״ל: ש
כ בס׳ לבוש תכלת סי׳ קצ״ג: ה שתי ״  משום לבחב עם הדרת מלך כ
 הבורות וכו׳. גמרא חני אם יש שמש ביניהם שמש מצרפן לזימון וכתבו תום׳
 ז״צ.וה״ה בשני בתים ושני בנ״א עומלין ומשמשין מזו לזו מצרפן והכי איתא
 בירושל׳ ובלבל שישמעו בהמ״ז מפי המברך והאי לנקס במחט׳ בית א׳ משוס
 חילושלספא לאפילו נביח א׳ אם לאו אין מזמטן וכן בבית חתנים כשאוכלים

 ישראל בועז
 (ז) מיהו לכאורה היה נ״ל דמדלא קאמר בקיצור אין מברכין על יין חי. ש״מ
 דכ״ע מולו דיין חי אין מברכין עליו. והייט מללא חזי כלל. וכלמקשי בש״ס
 יין חי למאי חזי.וא״כ מ״ש משמן בעינא.למללא חזי אין מברכין עליו כלל(ככרכומ
 ל״ה ב׳). רק פלונתייהו. לצר״א לא יברך עליו קודם שימזגט . אלא ימזמו
 ואח״כ יברך עליו [אב״י ואע״ג ללענץ כהמ״ז לוקא יברך תחלה ואח״כ כשמגיע
 לברכת הארץ ימזגמ . י״ל להתס1הוליעשבח הארץ שייטתיס חזקים. משא״כ
ק בראויה לשתיה תליא מילתא. ואע״ג דכ׳ ע״ר לעיל כהיפוך. ה  ברכת נ
 לנהמ״ז דבעי מצום מן המובחר. כ״ש דבעי מזיגה מברכת בפה״ג. היינו כל
. שיתנט  נהמ״ו. אבל לענין ברבת הארץ כלי להוליע שבח הארץ עליף טפי
 חי לתוך הכוס וכשיגיע לברכת הארץ ימזגט. ולר״ת לפי׳ חי היינו מזוג קצת
 ומיל בחחלת בהמ״ז צריך שימזגט ממילא ניחא] כלי שיהיה מתוקן כנר בשעת
. דבש״ס קאמר בפירוש דר״א ס״צ ליין חי מברך  נרכה. אלא לא״א לומר כן
 עליו נפהי׳ע [אב״י וחכמים אומרים נין כך ונין כך בפה״ג. אלמא לביין שלא
 נמזג כלל פליגו]. וע״כ צ״ל למאי לקאמר נש״ס יין חי למאי חזי. ר״ל לא חזי
 לברכת היין. אבל וודאי לאו* לשתיה. ולהט שאני משמן נעינא ללא חזי כצל
 [אב״י וכדאמר" לשמן נעינא אזוקי מזיק ליה ולהט אע״פ ליין בטינא לר״א
 נפה״ע בשותה שמן אינו מברך עליו כלל. כנרכות שם]*•(H) ונש״סמקשה
 יין חי למאי חזי ומשני לקרייט׳. פרש״, לעשותו ייטמלין לערט נבשמיס ולבש.
 ותמוה לאמאי לא משני מלחזי לערבו עם מים. דמ״ש בערבו עם לנש או עם
 מים. והרי באמת לא יערבו עם לבש רק עם מים. ואת״ל לכיק לכל חמרא
ד על חל תלת מיא לאו חמרא הוא (כנ״ב צ״ו 3׳) [אב״י עי׳ תר״י  ללא ר
ד נ  נרי״ף כאן לכי לכוס של ברכה צריך רביעים יין ממש והוא תמוה ללכאו׳ ל
 קדשו אלו הס כיש טועים שהביא רש״י נשנת(לף ע״ו א׳) ל״ה חנינא. וצ״צ
 לדעת רבינו על רובע רביעית] והרי נכה״ג נתבטל היין החי לגמרי ברוב.
. ורק על תערובות כזה קבעו בסה״ג. ולא  והו״צ לגמרי פנים חדשות מיין חי
 על יין חי. למללא ח!׳ בע־נא כהתערובות אין ראוי לברך עליו ברכת התערובת.
 ולהבי משני דמדחז׳ בעינא ציינומלין. כשיערב בו מעט אמינים אחרים ״
. עכ״פ ק׳ כיון דע״כ / ה פ  הו״ל כחזי בע נא ושפיר גס אבעינא קנעו לו ב
 מיירי נשוחהו בעיכא בני תערובות לנש וגשמים. זאל״כ םיכאס׳יל ללר״א

ן תפארת י כ  י
 ומציה להדר אחר ג׳ ויי: כד) אם ירצו. מיהו טפי עליף ביחר [עיט׳׳
/ סק״ג]: כה) ה״ה בב׳ בתים [קצ׳ה] רק נקע בית אחד לרבותא בשאין !  ק
 רואין זה את זה וחבורות נמי בקט לרטתא לאעי׳ג ליש ג' בכל חבורה
 וכל אחת חייבת בזמון אפייה ברואץ זה את זה נפטרו הנך בברכה שיברך
. אמ״צ רק בנכנהו ע״ר  אחל בחטרה השעיה וכ1 שאינן על שולחן א׳
ח ושם]: כו) וה״ה לשמש מצרפן ד  להצטרף וכ״ש נאכלו בב׳ בתים ן
 במשמש לבי החבורות: כז) קשה למדוקא לרישא שמעינן לה. ותו דהול״ל
 כלישכא לרישא. ״ואם לאו אמ״צ״. וי״ל לרישא לרבותא בליכא ג׳ כהדלי
. לחיוב לכל תבורה. '  זולת צרופן. אס״המצטרפי י וסיפא אפילו בג׳ ג
 אס״ה אין אחל מוציא סלן יל״ח בברכתו. כ״כ ע״ר אאמ״ו הגאון
 זצוק״ל: כח) אפילו ברכה ראשונה ר״ל בפה״ג ס״ל לר״א דלא יברך.
 וכ״ש בהמ״ז לבעיבן גבה מצוה מהמובתר(ומה״ט נקע להך לינא הבא
 בסוף דיני בהמ״ז. וא״ת וכי גרע יין חי משכר תמרים. למותר אפי׳
]. י״ל רגרע וגרע למברך עליו בפה״ע שאינו  לקדש עליו [כפשחים p* א,
 נאות לטס (ן): כט) ר״ל יש ברכה שמברכין עליו אף שלא ערבו במים
 והייט בפה״ג(ה). אבל בבהמ״ז מרדו רבנן דאין מברכין עליו עד שימזגבו
 במים שיהיה מובחר לשתייה ויקיים מצוה מהמובחר [ומה שהקשו בתוס'
 הלי אדרבה אמד׳ לקק שיברך בהמי׳ז על יין חי ורק כשיגיע לברכת
 הארץ ימזנט. נ״ל להא לקאמר הכא שלא יברך עליו. היינו מברכת
 הארץולהלן]: [אב״יפי׳ ע״ר היינו כפייהוס׳ והרי״ף. להא לאמרה
 הגמ' ובברכת הארץ. הייט שבברכת הארץ מוזגו להודע שבח א״י.
 וכמ״ש לעיל. אבל רבעתו״ס נראה לולא לברי קדשו של ע״ר אאמ״ו
 זצוק״ל הכ׳ימ. דאחזו כפרש״י שס דבברכת הארץ מוסיף עליה. ולכן
ו יכולים עוד לתרץ ה חי. מלבד זה ס  הירצו ג״כ כתירוץ רש׳יי שם ד
 כפי׳ ר״ת דחי אינו חי ממש . אלא מזוג קצת ובברכת הארץ מזגו
 כראוי]. מיהו ייטת שלט א״צ למזוג במים דאינם חזקים כל כך

 [או״מ קמ״ג ומנ״ב]:

י חבורות. «״׳ » ת » 
cp * י  >1י״נ שמג שם 10ל פו

: h 0־מ[ קצה פנניו 

 תום׳ אנשי שם
 ד וכן אלבמה. פ״
 אע״ג דאין סג׳ מססילין
 ^זמון 1ה׳ אע׳׳ג לבנקל ימצאו
 א׳ להצטרף.וששה מד עשרה
 אע״ג דמתבין בברכות
 ובהיותם יחד אין שס כיא
 ברכה א׳.(רמ״1): עד
 שיהיו עשרים ולכאורה האי
 שיהיו מיותר. ונראה דקמ׳ל
 לאס היו מעיקרא כשהתחילו
 לאכול ע׳ו והץ אסולין לתלק
 ואח״כ כאו עול ס׳ לא טמא
 כיון דמעיקרא היו אסולין
 הרי הוקנעו יחל ואעיג להוו
 כ׳ לא מצו ליחלק קמ׳ל כיון
 להשתא מיהא הס כ׳ ש״ד.
 ומיהו בשיש ל׳ג הן שיהיו
 אלא על כ׳ אבל בהרייף
 ורא׳׳ש איתיה (ש׳ל):
 ה מצטרפים סי׳ אי
 בעו מצערפין זכיון שלא
 אבלו על שלחן א׳ ומסה
 א'ולאי לאץתייביס להצטרף
 בדמוכח מרישא שלשה שאכלו
(לחמ^ איןמברכץ  כא,^.
 צ״ע מה שייך מתלוקת זה באן
. /  לבפ״ו מקומה גבי בה
 וע״ק מה שהקשו בתוס׳להא
 א׳ ממשרה לברים של כוס
. לכך  בהמי! שיהא היין חי
 נ״ל להך סלוגשא לענין כוס
 של בהימ שצריך שיתמו בכוס
 הי ולא מזוג ואח״כ כשמגיע
 לברכת הארן ימזגט כדפי׳
 הרי׳ף ובהא פליגי תיק ס׳׳ל
 אץ מברכין על הכוס כלל
 על שימזגט תחלה וחכ״א
 מברך עציו כשהוא חי ואח׳׳ה
 מוזגו כמ״ש. והברייתא
 שמביא גגמ׳ לפליגי לענין
 ברכת היין כלפי׳ הריב
 םלוגתאאחרת היא. גםייל
א ס׳יל ד  והא בהא תליא ל
 שמא ישכח למוזגו רברך
 נסה״ג וחכמים סברי ואף
 sh ישכח ויברך בסהיג ש״ל.
 (לח״מ). ולס״ז הא לקאמר
 גגמ׳ ובכוס של ברכה מולו
 היינו כטס של יןילוש:



א כה ת י י ג א ג ת כ ל  בועז ברכות שלשה שאכלו פרק ז ה
 לא ינרך עליו ואי פליגו ננרכת יינומלין. לפלט ניה להליא . אע״כ נששותהו כשל לא כללא דפרק ז פרק ז משנה א גי שאכלו ביחד כל

^ י ״ ב ג ו ר 5 « מ ״ ״ » ק ת . ולן מ״מ לרגק לוכי ש״ל שנם בששותהו קולם שיחקנו יברך עליו. מלאפשר ל  ערגו
« . אבל M1 בו היתר לכל ארם. כנח דמאי. שה Y I ^ ״ ע ץ ^ ( ל , ע י ^ א ז מ ל א מ ״ ה א ״ פ ׳ ל ? ' 3שערך א ל ״  W ס

) נשתה שמן ׳  ר״ה) [אב״י ולא הניא ע״ר מהא לאמלינן נהליא נכרכות (לף ל״ה נ
 נעינא אף לראוי על ילי תערונות מכ״מ היכא ללא ערט אינו מנרך עליו כלל. לי״ל לשם
 שאני לאזוקי מדק ליה). ונ״ל לנאמת גם נשותהו נלי שום תערוכות חזי קצת . רק כיון
 ללא חזי לגמרי ביין מעורנ כמים. מסתנר ללא קנעו עליו נרכת התערונות ועל זה משני
 כיון לחזי נעינא ע״י 1׳ממלין שהוא רק להסעימו קצת יותר. גם על נעינא תקט נו נרכה

 נפה״נ [אב״י ועי׳ חי׳ רשנ״א]:

. חייביס ד ח  אחד בוית פיז במקום א
. ואפילו אכל אחד מהן איסור  יחד
 דרבנן. אבל אפשד בו היתד לכל אדם. כנח רמאי. שכשיפקיר נכסיו ויהיה עגי יהיח מותר
 לו או שהמאכל מותר רק שנעעה ההיתר באופן האסיר. כנין מעשר ראשון שהופרש קודם
 לת״נ או מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן חיינו שלא נתן החומש עדיין. או אפילו שמש
 שלא קבע עם המסובים ואכל כדת מאכל או שתה רביעית משקה מצטרף לזימון. אבל באכל
י לדעתי ציל פחות מטית] או  איסור דרבנן שא״א בו חיתד . או אכל פחות מרביעית [אב׳

 לא שתה רביעית אס״צ. וכיב גר שמל ולא טבל עדיין אמ׳צ:
ה. אטיצ כל אחד מהן לזימון. אשה  משנה ב נשים או עבדים אי קטנים פחותים מבן יינ שנ
. וקטן כשיודע ן ׳ זכרים חייבת מימו  אפילו בעלה עמה אש״צ. רק דבאכלח עפ נ

 למי טברכין והוא בן ם׳ רשאי; לצרפו:
 משנה ג בני אומר המברך נברך שאכלנו משלו. ומי׳ ולמעלה יאמר נברך אלהעו וכו׳!
. ואף אח״כ מצוה שיצטרפו הרכח מימון א' ׳  משנה ד אפילו לא התחילו לאבול ביחד כל שאכלו ביחד קידם שאמרו האוכלים הראשונים הב לן ונברך אטור להחלק. ובן נ׳ וכן ד׳ עד ו

. וכן מי׳ ולמעלה אינן רשאין לחלק רק עד כ׳ וגם אז מציה שלא יתחלקו מטעם הגיל:  דגרוב עם הדרת מלך
 משנה ה ב׳ חבורות שאכלו בב׳ חדרים או בתים כשדואין מקצתן אלו את אלו אי ששםש א׳ לשניהן מצטרפין לוישו!. ייף חו5ן שבדורות ראשוגיט *דין ברכח ראשונה «ף שלא נתן לתוכו

רס. אבל ביינות שלנו א״ג ליתן לתוכו מים תחלה:  מיס אכל לכחש*! צריך שיתן לתוכו מים מקו

 n«״ ברבות אלו דברים פרק ח יום טוב
ל היין כן הלשון בברייתא ומפרש בגמרא דחלא ועול קאמר: ע . כתב הר״ב וכשס שקדם וכוי 0 ׳ ך על היום כו ר ב ק ח מ ר  פ

 י כתב תר׳יב שהיין או הפת גורמין. והכא נמי איכא חלא דאמרן ועוד דתדיר ושאינו תדיר תדיר קודם(כדפירש
: ב גומלין לידם. תמן שנינן בריש מסכת ידם מי רביעית נותנין לידם והייט ט מסיק בברייתא  הריב בריש פרקי׳ לזבחים). ה
 כמי טעלין לידם כלומר לוקחים מים לידס. ונוסח הברכה תוכיח נעילת ירים ־כמו נעילת לולב שעניט לקיחה [״כמה דאת אומר ולקחתם

 ציונים
 א אלו דברים. «t: צל
 הפיק . שסחיס >|יד. הונה
 גי•: ובהיא מברך. =רי*
 פכ״מ מהלכוס שכמ הצ״ו ז' 0מנ
 «שץ נט מול שו״ננ 1׳׳nft סימן

 יעיא מעיף י :

 , תוספות רע״ל,
 לכס וכו׳] ואע״ג דהתם עיקר המצוה משנה א [אות מו] בתוי׳׳פ
ו י ^ ה ה י כ . ך ר ב מ ה ׳ ה ד ; ו א ה ן צ מ ה ר ק א ע כ ה  לקיחתהצוצכ ו
 ,« י _ בברייתא) ריל דבברייתא
דס. כבר קתני בטעטא דב״ש שהים  לקיחת המיס אלא רחיצת הי
ת נורם ליץ שינא וכבד א ז ה ה כ ה מ ש &1h3 ה ״ א ר ב ה ת  כ

* ^ £ ^  בעעם למת לא תקנו ממילה ישחריש 2
 לברך על נקיית ידים. ואמר שלא חילקו המעמיס שתתלה קידש

S הב׳ T ™ בברטש לפי שבנטילת ידס ללאפילה 
 תקנו לברך על נטילת ידים לפי שצריך ואה״כ בש^ל חיו* והיינו

 ליעולמןהכלי והכלי שמו כמלא פלשי!
 הגמרא עכ״ד. והכא נמי עעמא דלא שקדם לכניסה«ה ביאור
' ^ פ ש ^ ם ^ ^ ל  תקט על רחיצת ידם כדי שתהא בכללה ס
:  הזכרת הכלי ללא סגי בלאו הכי. אבל אין לומר שדברי הרא׳יש שלשון נעילת לא נתקן אלא על שס הכלי בלבד. דתקשה תיא שהיה לט רש׳י p עלי הברייתא מ

י תום׳ אנשי שם מ ו ה ל מ ל ת ש כ א ל  מ
 פרק ה א אלו דברים. פי׳ הר״ש שידלי״ו ז״ל וקשה למשמע אלו ותו לא ומעמא דנ״ש לשמן עליף לזכינו לריחו ולםיכתו משאי׳כ נהלס. וטעמא דנ״ה פרק ח א בסעודה.
א אע״ג רתק לקמן ש . נ א כ ה ש ן מ ו ו מ ט 3 ת ; ם ש י מ ש 3 ם ה ו ס ס 3 ן ן ר . ם ע ו ש א מ ו ן ה מ ש ח ה י ר ף ל ו ס צ p 3 ז ר  ולקמן כירושצ׳ כפרקין קתני ננרייתא פלוגתא לשמן ע

fiS ה ר ז מ ל* ו ג י ה י'״ 1 ל נ י נ א ת א צ ה 1 ־ ו ' ד ס ע ד י ה כ ל ה ה י כ י ע ? ב ' n n ס ל ה ל ז " ' ז " ש 0 ר ״ 5  י י
 לס״ל לתנא למתני׳ כר״ג לתניא התם לגסה לעתו נתר לעת נ״ש וכנ״ש אגב אחרינא ״ נקע לה י
ד נ״ש (שימ): תוי׳׳ט^דיה על  קיי״ל ועול לר״ג מנייה קאתי וס״לכנ״ש וה׳׳ל חזרו נ״ה להורות כלנ

ת שמאי י ן דברים שבין ב ל ק ח א א ר  פ
ת . בי ה ד ו ע ס ל ב ל בית ה  ו
ך ב א) ואחר כ דו ל ו ך ע ר ב  שמאי אומרים מ
ך ר ב ל אומרים מ ל בית ה ל היין ב) ו ך ע ר ב  מ
ל היום 0 ; ך ע ר ב ך מ ל היין ואחר כ  ע
ת שמאי אומרים גומלין לידים י  ב ב

 ואתר
ך גי״ג ואחר p וכ! בכל הפל?. . וביה כמשלע ובין ביה • ואחר כ ג  ח׳

ה ר ו נ ט ר ב  ר״ע מ
ן דברים.מברך על היום. ^  פרק ת א
 בתחלהקדוש היום ואח״כ
ד הגפן שתתלה  מברך על היץ בורא פ
 קלש היום ואתר כך בא היין על השלתן
 בשביל היום וכשם שקדם לכניסה כך
 קודם לברכה: מברך על היין. תחלה
 וה״ה למקדש על הפת שהיין או הפת
 גורמים לקדוש היוס שאם אין לו יין או
 פת לא יקדש ל ב בש*א נוטלין לידים

 (אחל

 הסעולה ללנ״ש מנרך על שמן ערנ תחלה ולנ״ה מנרך על היין תחלה ולא
 תני לה כמתני׳. וי״ל לנכלל לקתני נמתני׳ נה״א מכרך על היין היא לטעמא
 הוא משום ליין תליר ומעמא לנ״ה נמי התם האי נמי הוא. אנלקשה לתכן

ס היין כו׳ היא לאמק ועיי מ נ ' ננמ׳רמי לנ״ש אלנ״ש לקאמרי ננרייתא ה .  לעיל פ׳כיצלמכרכין נש״א אף לא פטר מעשה קלרה ולא קחני לה הכאוי״ל עכ״ל ז״ל: בש״א 0׳
! ריאיך״תומיישאינו אלא י , ת ה צ ר ב א ל מ 5 ה א ל י ב י ה מ י כ א ״ ח א י' י ב ז ו י י ה

ל   לה״ק משום לתנינן לעיל פ׳ כיצל מברכין פלוגתא לנ״ש ונ״ה גני סעולה לביתו נמו״ש מכרי ע
/ ל" על היין נסתהתו התוס׳  עליפא. ותרצו שאני עיולי יומא מאפוק׳ יומא עיולי יומא כמה למקל«י
 עליף מפי אפוקי יומא כמה למאחריק לי׳ עליף טפי. והלר רמי לנ״ש אלנ״ש כפשחיס ק״ו אם הוא דת.
 נש״א מנרך על מסיפא להאי נרייתא אמתני׳ לסוף פרקין כתנחיו שם: ב גומלין לידים. ושנות רוב הפוסקים שאמו
ה ד״ת ואיכ מי שמא מנתר ם ן ג ם ״ ן י ל י ז ה ו ח ר ם ל י ל ^ מ ״ ם ל י ל י ן ה י 3 

 * ויין נו שום טס וצח פת
— ולח* שעכ״ס מועל פלע — — 
ן ישראל י ^ י י חובת הקידוש של תורם י כ  י

 יכ מנרך על השמן נלע״ל למללא קתכי נומלין

 תפארת

 בההיא למעשה קלרה תני השחא הכא ואלו הלנרים כולם אשר נחלקו נסעולה
 ומוסיף על הראשונים הוא ונתר למס־קימילי לנהמ״ז תנילהו. ואכתי קשה

 :מ׳ לילן פ׳ כיצל מכרכי[ הניאו לפניו שמן והלס לתניא כנמ׳
 השמן ואח״כ מכרך על ההלס ונהייא מנרך על ההלם ואת״

ן י כ  ומחו״ב לקדפ בלי כוס וא״כ י

: שמ־י ^יל^ליכא יי 1 T י מ א י C ש ם ^ ד ^ ^ ^ T( 1 ^ ^ ° ° ^ ג ו י י ב י כ י א י ^ ה ב י ס ^ ש י י ^ m ג י מ י 6 פ י ) ט ב 1 T P : C ת כ ר ) כ  ^ א
 הקלושה שתאמר. וגס על הטעם הבי נמי קשה דלפוס רהיסא מה שהוא דאורייתא מקרי מקודש עד מה שהוא מדרבנן וא״כ אם היין יש לו מעלת תדיר יש לקידוש מעלת מקודש. והרי בובהיס מבעי להו בתדיר ומקודש
 איוה עדיף. אמנם יד חובת קילוש לברייתא כבר יגאו בתשצס של ערבית וא״כ שפיר קאמרי ב׳׳ה בשני המעמיס . ולפיז«5א לנו דבר חדש שנשים שאין דרכן להתפלל ערבית וכקדוש חייבות דית אס האשה מקדשמ
 לע*מה גס ג״ה מולו שתברך על היום ואח״כ על היין כלברי ב״ש . ובג«׳ מאי ל״א. וכ׳ת התם חרתי והכא מלא הכא גיד תרתי נינהו. ויש לתמוה לכאורה למה לא קשיא ליה על ב״ש ניד ל״ל הרי טעמי. ונראה דתרי
 טעמי רב״ש תרווייהו 5ריכי מועם שהיום גורס לא שייך במקדש מל הסת דחיוב הפת הוא בג׳ סעודות מתלתא היום דכתיבי בס׳ המן. ונןעם שהבר קדש היום לא שייך כמקדש במבעו״י. ואולי כמקדש ארישתא מבעו״י
 מורו ביש למברך על הפת תחלה ואח״כ על היום. ולהן לא קשיא ליה על כיב מידי דתרווייהו $ריכי. אבל אבייה שפיר הקשה דסגי ליה בטעם שהיין גורם דבלא התפלל ערבית שהקדוש הוא ד׳׳ת ליתנהו לתרווייהו טעמי
 כנ״ל ומשני לשפיר הו$רט לתרתי טעמי דכי תימא התם תרתי דהרי לפעמים שייכי כ׳ הטעמים של ב״ש לה״נו במקלש על היין בלילה ואפ״ה גה אן סברי ביה למברך על היין תחלה משום דהכא נמי תרתי יינהו.
 ואולי זה טעמו של הר׳׳ב זיל שברברי ביש הזכיר ב׳ הטעמים משוס לזימנין שייך זה ולא זה ובדב״ה הזכיר טעם א׳ משום ללא משכח׳׳ל זה בלא 1ה כנ*ל. (צל׳׳ח). אבל בש׳׳א. סי׳ כ׳״ב לקלק מכאן דאין דין קדמה
. אינו נראה ׳ ו  לדאורייתא על דרבנן דסיל דסתמא קתני מברך על היין ואח׳׳כ פל היום אף בלא התפלל עדיין שהקלוש הוא מדאורייתא וע״ש ניי״א : ב תוי׳׳ט ד׳־ה נוטלין כו׳ כלומר לוקחים כ
 בעיג׳ שא׳כ מה יעשה במקומות שלא נסמכת פעולת הנטילה ללמ״ד מאחריה. כמו שאמרו נוטל אדם ידו ומוטל ידו לשירות וכמוהם רבים. ומה שנשתמשו ח1״ל בזאת הגזרה לענין לקיחה
 בנטילה ללולב אינה גזלה שוה בכל המקומות בי היא מהמלות המשותפות בהוראות מתתלפרז כאשר ימצאו רבים גלה׳׳ק ומתפרשים לפי ענינס ומקומם . והדמיק מלת נושא הכוללת ענינים רבים
 לפעמים תורה -על הלקיחה שא נא כליך. ומל הקבלה נשא את ראש כתרגומו. ולפעמים ענין סבל ונשיאת משא כמו כאשר ישא האומן. ועני! הגבהה וינטלם וימאס. וגם הוא לפון חזיון. ככה מלת
. ובאממו נוטל ידיו הוא ממש כאמרנו רוחץ ידע אלא שהיא מיוחדת לרחיצה הנעשית כדין ובתקנת  טילה תשמש כעד במה מנינים נבדלים לפעמים לשון לקיחה ולפעמים ענין רחיצה או הגבהה הכל לפי העלן
 ז״ל בפרטי דקדוקיה. ובחמבמלת נטילה לסי שהיא משתתפת בהוראת ההגבהה וע״ש שצריך להגביה ידיו כידוע . ויותר נראה ששש הכלי המתוקן לנטילה הוסב שמו גטלאע׳׳ש הנטילה והוא שם נגזר מן הפעולה.
 או3ם מיש לפעמים טטלין לירים בתוס׳ למ׳׳ר ללמדנו שצריך לכוין לנטילה לטהרן לאכילה ולא כמנקה מהלכלוך בלבל לכן עיקר לבעי׳ כונה לנטילה. ואפילו החולקים מולו ללכתחלה בעינן כונה כדפסק בש׳פ סי׳ ר^מ.
י ושותים ו לט לבר זה. (לתיש): באיר אבל אק לפרש לברי הלא״ש ט׳ כציל(מר״נ): בריב ד״ח בש׳׳א «׳ וביה סכרי ס  ע״כ גמקןם הראשון שהוזכרה נטילה « וכן במס׳ ידים ששם עין: מקומה בעצם מז

ן .7 י  [משגיות זרעים] ך



ב ברכות אל1 דברים פרק ח ד עובדיה מברטנורר. ת יום טו ספו BO f תו  תועפות רע׳

ת הכוש. שאם אתת אומר מוזגין את הכום תחלה  לומר נעלת בלא יו״ד. ועול להט איתא בגמרא פרק כל הבשר לן) ואחר כך מוזגי: א
 קז אתקין רב יעקב מנהר פקול נמלא (של זכוכית) בת רביעתא. גזרה שמא יטמאו משקים שנפלו באחורי הכום מחמת הילים שהיליס
 אתקין רב אשי בהוצל טזא(של חרס) בת רביעתא ואי איתא דמשום קודם נעילה תורת שני לעומאה יש לתן ומעמאיס את המשקים להיות
 הכלי בלבד דאתקוין הכי מאי חזית לתקן בלישנא דרב יעקב ולא תתלה ויחזרו המשקים ויטמאו את אתורי הכום שהמשקים שנטמאו
 בלישנא דתיקוט של רב אשי וכל שכן מעמאיס כלים מדרבנן אלא שהקילו
) וביה אומרים בטומאת זו שכלי שנטמאו אחוריו סי ת הבו ך מתנין א  דבתראה הוא: גומלין לידים. מ״ש ואתר כ
ם ה) j במשקים טמאים לא נטמא תוכו ולא ידו י ד י ך נוטלי] ל ס ואחר ב ת הכו  הרי׳ב ויחזרו המשקים ויטמאו אחורי מוזגין א
. אזיללשיטתיהדםון* זבים. אבל ב״ש ולא אוגנווסברי בית שמאי אסור ם ט  ה
 להרמב״ס דהתם אין משקין מטמאי! כלים אלא שנטמאו באב להשתמש בטס שאחוריו טמאות אע״פשלא נטמא תוכו גזרה שמא
 הטומאה כמ״ש שס ובחיבורו פרק ז׳ מהלכות אבות הטומאות. וכתב ינתוו נצוצות מתוכו על אחורי הכוס ויקבלו המשתין טומאה מחמת
 הכ״מ בשם הר״י קורקוס דהא דלא פליגי בית הלל אבית שמאי מהאי אחוריו ויטמאו את הידיס וכיון דאסור להשתמש בכלי שאחוריו טמאות
 טעמא דלטעמייהו דב״ש קאמרי דאפילו יהיה הלין כן איכא עעמא טטלין לידס תחלה ואח״כ מווגי; את הכוס *כדי שלא יקבלו המשקים
 להקדים מזיגת הכוס ע״כ. ואע״ג דמי״ח דבר הוא כמ״ש הר״ב שאחורי הכלי טומאה מחמת ידים ונמצאו אחורי הכלי עמאיס
 מתמת אות! משתים ומשתמש בו באיסור ובית הלל סבריאין אסור
 להשתמש בכלי שחחוריו טמאות הלכך מוזגים את תנוס תחלה ושותים
 אותו ואח״כ טטלין לידים שאס אתת אומר טטלין לידים תתלה ואח״כ
 מוזגים את הכוס גזירה שמא יהיו אחורי הכוס טמאי' שמותר להשתמש
 בכלי שאחוריו טמאים ולא יהיו ידיו נגובות יפה ויטמאו אתורי הכלי

 במשנה ד׳ פ״ק דשבש צ׳יל לגזירה שעמדו למנין לא היה אלא
 לנטמא מאב הטומאה ודוק שס בגמרא. ואוגט שכתב הר״ב פי׳
 רש״י שפתו הכפולה לצד חון הראוי לתשמיש ועיין במשני: ג' פרק י״א
ר כךמוזגין את הכוס. ומשום דהלכה כביש הלל ח א  דכליס: ו
 וברכת כוס קודם לנטילת ידים הלכך שונה לעיל תתלה ברכת

 היום והיין ואח״כ נט״י [*ופירוש מוזגים כתבתי במ״ב פרק בתרא המתקין שבידיו ואוק משקין שנעשו תחלה יחזרו ויטמאו את הדים
. כתב הרי׳ב דסברי אין אסור להשתמש ונמצא ס ס ץ את ה נ ה  דפסחים]: מ

 בכלי שאחוריו טמאות. מצוצות לאשטחי. גמרא. ומ״ש הר׳יב ולא יהיו ידו נגובות יפה. דבשתייה אין אדם מדקדק לנגב ידו
. תוספות: סי  כל כך מה שאין כן כשיטול ידו ויאכל מיד דמדקרק לנגבם יפה הראמריגן סוטה (לף ל:) האוכל בלא נגוב ידם ו

ה ז י י נ מ ה י מ ל ת ש כ א ל  מ
. מאי כוס כוס של אחורי הטס. אמר המלקמ כן פ״ ג״כ בסוף פ׳ בחרא לזבייס ולא כן פי׳ ס ט  נראה הכרח טוב למי׳ש החוי׳׳נז: ואה״כ מוזגין את ה
 בפ״ק לשבח וכמש״ש נס״פ בחרא לזבים ועי׳ נהקלמת הרמב״ם ז״ל לסלר
 טהרות ובחוס׳ חגיגה לף י"ח: עוד שם וסברי נ״ש אסור להשחמש בכוס
 שאחוריו טמאים. אמר המלקט ולמאי דחיישי נ״ה מחמת אתודו צאוחששא
 היא להא אסיר להשתמש בו וב״ה סברי מותר להשתמש בז הלכך לחששא לילן
 איכא למיחש אכל לחששא לילנו ליכא למיחש ללא אכפת לן אם יטמאו אחוריו
 להא מותר להשתמש בו . ועול אומר נגמ׳ מעם לנ״ה למש״ה מוזגין את
 הטס תחלה דבעיק תיכף לנטילה סעולה ואם אתה אומר שיטול ׳ליו ויקדש

 קולס

 קידושהיום. ונפו׳הר״ש שידל״וז״ל מצאתי כתוב מטל ן לידס ואחי׳כמוזג
 את הטס ניין הנא לפני המזון מיירי כלאמךי' נפ׳ טצל מברכין לף מ״ג
 הסבו והניאו להם מים אע״פ שבל או״א כנ/נטל ילו א׳ חוזר ונוסל שתי
 יליו נא להם יין א׳ מנרך ע״י כולם . א״נ נשכת ויו״מ למניאין יין לפני
 המזון וקאמר נש״א נוטלין לילים ואח״כ שותין אותו המס ואוכלי] סעולתן
 נההיא נטילה . ונה״א מוזגין את הכוח ושותין אותו ואח״כ נוהלין ליליס .
יעז״ל . ויחזרו המשקץ ויטמאו ' ר׳  ע״כ. ורובו מפי׳ רש״י ז״ל ננמ׳: בפי

ז ישראל ע ו  ב
) אב*י ובאחת מלרשותי אמרתי ת״ל דבר נאה ומתקבל בענין זו א  פ״ח (
 הפלזגתא של ב״ש וב״ה . ואתאר אותו במחוגי המשל. להיינו
 נעה״נ אחל וסוחר גדול רוצה לעשות נסיעה למרחוק ועומל נעלות השחר
 להכין ללרכו פעמיו נעול המשרת שלו המוליך העגלה משוקע נתרלמה. נולאי
י כסיעה זו. /  הנעה׳ינ החכם עיניו נראשו. ללעת שהחריצות והחפץ להשתכר ע/
ע  המעוררים הבעה״נ עצמו משינתו ואינם מטחים אותו לישן ולהתעצל אפי׳ ת
 אתל. אינם נמצאים בלב ונסש המשרת שלו. אשר זר מעשהו. שכל עבודת
 פרך הנסיעה היא עבולה שהיא זרה צו. ואיננה מביאה לו שום ריוח. וע״כ
. במעט שנות. מעט תטמות. מעט  עצל טמן ילו בצלחת אוהב מטח׳ נמט׳
 חיטק ידים לשכנ. ומשני זה כשירצה הבעה״ב שגם המשרת יזלרז כמוהו ויאמר
 העגלה נלי שהוי והתמהמהות יעלים וישתדל להכין לו עול קולם שיקום מהמטה
 לנר מאכל ומשקה ככלי כשיקום מיל יהיה יכול למלאות נפשו. ואזי כשיקרא
 לו לעמול ולאטל. לא ישהה . כי הוא ימהר לתועלת עצמו וגלולה לגימה
. והנמשל שא הנשמה והגוף. ( ׳  שמקרנ׳ הרחוקים (כסנהלרין לף ק״ג ב
 שהנשמה היא כבעה״ב. והגוף הוא כמשרת שלו. וכשרוצה הנשמה לעשות נסיעה
 ולהתעלות עצמה אל רום המעלה בהכנסת שבת. אזי השאור שבעיסה מעכב
. כי אין לו תועלת חומרי בהתעלות הרותני. וע״כ כשנרצה  והגוף בעוכר ו
 להביא החומר הזה שיזלרז ג״כ בהשתדלות של התעלות הנשמה ויהיה לה
 צאחיעזר ולכל הפחות לבלי לעכב עליה. אנחנו צריכים לקשר את ההתעלות
 הזה עם איזהו תענוג גופני. טין לקילוש . ועל קוטב וציר העיון הזה תסוב

ן תפארת י כ  י
 ותו לברכת יין תריר עסי מקירוש ויךל כב׳׳ה(א): ד) נ״ל כהרי״ף דבטס
 קידוש איירי וס׳יצ לבייש דעול ידו להפת. וקולם ברכת המוציא ימזוג
 הכוס לקידוש ויקדש ויטעום ואחי׳כ יברן המוציא לכל זה אינו הפסק
 [כא״ח יע״א י״ב]. וס׳׳ל לאסור להשתמש בטש אפילו כשרק אחוריו ממאיס
 וא״כ כשיגע בהכוס קורםנע״י. הרי ידו עדין ממאיס• ושמא יהיה
 לחלוחית ממימי השטיפה שמקולס שימזגוהו. עדין באחורי הכוס. ויעמא
 הלחלוחית מהידס. ושוב יעמא הלחלוחית לאחורי הטס . ולהט ימול
 ויטהר ידו קולס שיגע בכוס: ה)לס״ל מותר להשתמש בכוש שאחוריו
 ממאיס ולא חיישינן לנצוצות. ואי׳כ אדרבה כשיטול ידיו קולם שימזונ
 יש לחוש שישארו ידיו קצת לחות עדיין ממימי נעילה בשעה שיגע בהכוס.
 דאף שאסור לאכול בלי ניגוב ידם [כסוטה יף ל׳ ב׳]. עכ״פ הרי בשפך
 רביעית על היל בפ״א א״צ ניגוב [כאיח קניי׳] ואף לרש״ל שס לגם בכהי׳ג
 אסור משום מיאוס. עכ״פ יש לחוש ללחלוח מועט שס דאין בו מיאוס.
 ולחלוח ההוא שנעמא מאחורי הכוס הטמאים . יחזור ויטמא הילים
 בשיגעו למזיגה ואי׳כ יאכל בידם טמאות. להכי ימזוג הכוס ויקדש קודם
 נע״י. ואז אין לחוש שיתעמא לחלות שבידיו מטומאת אחורי הכוס שישתה
 בתוך הסעודה משוס דאז ביני ביני כבר התנגבו ידו לגמרי(ב). מיהו
 בשותה כוס שלא בסעודה לכ״ע א׳יצ נט״י. דחף שיטמא הכיס ביד

 הפלוגתא שבין ב״ש זב״ה. שנ״ש סוברים שמזכירים תחלת קדושת היום שבה נזכר התכלית העיקרי של ההתעלות הנשמה ביום הקדוש הזה. ואח״ב בפה״ג
ש שנותנים תחלה להעבל  שהוא טפלה שהיא ברכת הנאה השפעה ג׳׳כ להגוף . וב״ה חולקים ואומרים שמזכירים אדרבה תחלה בפה״ג. שהוא ככוס ״״
 המשרת להזלרז באסירת העגלה ולעמוד לימין אדוניו הנפש. בשומו לדרך פעמיו להתנשא במרכבת ישועה ולהתעלות בקדושת שבת כל זה אמרתי בדרך
. ולא זכיתי להבין דא״כ מה קאמר נש״ס(נ״נ ב׳) ל״א ה״ק ב״ה. תיכף  צתות: (ב) ורש״י כתב למשנה מייד בכוס יין ששותים בכל יום קולם אטל׳
 לנט״י סעולה. וקי מה זו תשובה הרי גם אי בעי ב״ה תיבף מצי שפיר ס״ל כב״ש. רק שתיכף לנט״י יאכל פרוסת המוציא. ואח״כ ימזוג הכוס לשתותו.
. ביון דק״״ל דדוקא יק שלפני המזון פוטר את היין ל י  אע׳׳כ לבטס קידוש מייד . דהרי אסור לטעום כלום קודם הקידוש [אב״י ׳ל״מ נ״ל דלרש״י "

 שלאחר

י [אוח טז] בהחניב נ  מי
 דיח בש״א וכוי כדי שלא
 יקכלו חששקיס שאחורי
 ועלי) עיין תוי״6 פיב

 ט** דהניגח : י

 תופי אנשי שם
. ולא סי' מוז;ין י  אוחו כו
 כלכל ואלו״כ נוטלי! ושופץ
 דא״כ אכתי איכא למיחש
 כשיטוצ לשתות אחר מטילה
f יטמא במשקה שכיריו. ולס 
 יין שלפני המזון לתנן ס״ו
 היינו ששותין לס;י משילה.
 ומיסו לאידך לישנא בגמ׳
 לטפמא לב״ה חיק< לנטילה
 סעורה. י׳ל מוזגין כלכל
 ואחיכ נוטלין ושיחין למזיגה
 כלבד הוי הפסק אבל שתייה
 לא הוי הססק כין נטילה
 לסעודה וכן לקצת מרבוותא
 שסי׳ משנתינו ככוס של
 קידוש ציל לוקא מזיגה גלמ
 הוי הפסק אבל קידוש לצורך

 סעודה לא הוי הפסק להא
 כשמקדש מל הפת ע״כ ציין
 ליטול קודם הקידוש כלאי׳
 בגמ׳ פ׳ ע״פ. ועוד נ״ל
 דאפילו להך לישנא לטומאה
 ׳'ל מוזגין כלכל לליכא
 למיחש שיעול הכוס כידיו
 קודם ניגוב אאיכ הוא ציין
 למוזגו. לפיכך מוזגין תחלה
 ואח׳׳כ נוטלי! והכוס עומל
 לשניו עד שינגב ידו היטיב
 (לת״מ): תי״ט ד״ח נוטלין
. ׳  כו׳ ללטעמייהו לביש כו
 לברים אלו •תמוהים להא אץ
 לבריב׳׳ה רשות כלבד למותר
 למזוג את הכום ואת-׳׳כ
 ליטול את הילים ומחירץ
 ג׳כ בהפך. להא לבריהם
 הס בדוקא שצריך למזוג
 הכוס תחלה ולא בהיפך כמו
 שפי׳ הר״ב. ומוכרחין לומר
 הטעם משום דמושר להשתמש
 בכוס שאחוריו טמאין.(מ־ח):
 שם ד״ה פוזגין כו׳
 לנגבס יפה . ועי ברש״י
 שכחב וא׳׳ח העמים שיש
 משקה תכשיל טופח על הידים
 אץ תורת משקין עליו אלא
 תורת אוכל ע״ב. מטן
 לבריס אלו נראה שמותר
 לאכול לכר שנתבשל במשקין
ן פירוש המנושלים בדגש  מו
 בלא נט׳׳י ולא חשבי׳ ליה
 דבר שטגולו כמשקה כיון
 דכילש׳׳י לתבשיל א״ל חורת
 משקה ובלס/ דטהרוח לא
. וצ׳׳ט. (עי׳ח):  משמע הכי



ב כן ציונים ו ת יום ט ספו רה ברכ1ת אלו דברי• פרלן ח תו ו  ר'עובדיה מברטנ

* הר״ב שמא יהיה הכסת ראשון לטומאה. םה1ט« «י5ת 1׳י6 המג ע'׳  ונמצא אוכל ביליס מסואבות: % מקנח ידיו במפה. מנעילת מיס ג ומניחה על השלח]. כ
ס מימ! ?פ ס^נ: ״ ״ ^ ז ״ י ^ ^ נ ל א ע ן ה ה ש פ מ א ל מ ן נ  ראשונים ומניחה על השלחן ומקנח בה ידיו תמיד מזוהמת התבשיל דמותר להשתמש בו דאין ראשון מ
ו [ס״י] בית שמאי או1מיים נ ח  ולא יניתנה על הכסת שהוא יושב בה גזירה שמא יהיה הכסת ראשון עצמו כדאיהא ממ׳ ופירש רש״ י דבידו שיוכלו צהנומאוש (כי
. מטאטאץ היה ׳  לטומאה ויהיה משקה טופח במפה מחמת נגוב הידיס ואותו משקה בפרק ג׳ דירים) הוא נזהר מליגע בכסת. .ונראה דמשוס הכי נקע מכבדן ט

 כשנוגע בכסתנעשה ראשון דלעולם הר״ב ראשון אע״ג לשני נמי ממ«א
ה י) ומניחה למשהץ כדלקמן מכל מקום רבותא אכגר' מ«דן \ ערוך י: פ מ ח ידיו ב נ ק  המשקי׳")נעשות תחל׳ וחוזר ומטמא את j ביש אומרים מ
5 \י ן?ג^55^ו ע כ״י ג י ל ר מ ה ז 1 נ י ש א ר ^ ב א י א י ה ב ג < א ו : ה ( ת ח ס נ ל השלחן י) וב״ה אומרים על ה  הידס כשמקנח בה תמיד כתוך הסעודה ע
ת ט) בידיו.אבל אב הטומאה נראה יאסור אית׳ כיומא OTOOKD לח:! י ב ת ה ת שמאי אומרים מכבדין א י  אבל י בשלחן ליכא למגזר הכי שאסור ך ב

ח ״ י ר ה י ס ש ץ מ ם להשתמש ט משום דמטמא לאדם וכלים ח י ר מ ו ל א ל ה ' ״ ב ) ו ם י ד י ך נרטלין ל  להשתמש בשלחן שהוא שני צסומאה ואחר כ
[ ״ ר ט ׳ ר ״ נ ^ ה ק ר ת : מן התורה לא נסמוך שיהיה >f־ פ פ ת ה ן א כ מכבדי ת א  ובית הלל ןשברי מושר להשתמש נשלח! נוטלין לידים ו
* v י מליגע. ומה שכתב הל״ב דלבית שמאי ומניחה על , י י"־ 1 ״ 1 מ ה ״ ״א ן פ מ ח ה י נ א י . ל כ ל ה ה א מ י ן כ י ל ; א ש ן ה  ש

^ ™ ;!T^« ו.״״־ מקנח אדם ידיי • אסור להשתמש בשלחן שהוא שני מפרש . מקנח ידי מ  על השלחן שמא יטמאו המשקים שבמפה ו
י מיי. עלי הכסת «׳׳> אף הבס* • בגמרא גזירה משוס אוכלי תרומה וב״ה יא*י לי-שתמש י כו כיו1 י ל כ ו א ח ה ן א א מ מ  מתמת השלחןויחזרו ף
. מסידור לשון חרג ל ״ כ ע - ן ) מ ה ב לין כ ן ח י 3 נ ה ש ש ו ע ן 7 ו ש א ל ר , אב  ואם יניחנה על הכסת אין לחוש ט״אס שמא יטמאו pw.vT3 שיטמאו סברי אוכלי תרומה ןךיןין ק
ר ת ו י % ת ^ ^ ר ה פ ט  ידים שאין להם עיקר מן התורה דאין נטילת ידם לחולי! מן התורה לבית הלל נמי אסור. ומ״ש שמא יטמאו המשקי! שבמפה עי׳ מ״ש ^
 ולא יטמאו אוכלים שיש להם עיקר מן התורה רדאשון עושת שני בחולין במשנה ו׳ פרק ד׳ דעדיוש. ומ״ש הר״ב דאין נ״י לחולין מן התורה דהיינו שהכסת היה אנ
א£^ב^'האדא? צ  מן התורה: ף בית שמאי אומרים מכבדן את הבית. מתום תכי איתא בגמרא. ומיהו לא לאפיקי תרומה לתרומה נמי מי״ח דחא
 שאכלו שם מכבדים אותו משיורי אוכלים שנתפררו עליו ואת׳׳כ נוטלים דבר הוא ואן* לקדש שלמה הוא דתקון כדאיתא בגמרא פרק קמא הושיע שמא יטמאו ידיו
ה ע נ נ ה ^ ה ד ^ ש P ד P M לידים מים אחרונים רפעמיס שהשמש עס האדן ומניח הפירורים דשבת (לף יל) אלאדהכא באוכלי חולין עסק*נן • ״ וטעמא 
 שיש בתם כזית ואם אתת אומל נוטלים לידים תחלה נמצא אתה נטילת ידם בתולין ואע״ג דילים שהן אינן אלא שטות אין עושין ולא״הטםא כלל מעיח ל»
ו אבל כשיהא ההפח ש ש ה י . ל ו | ר ה ל ל , מ ן נ ר ז / _ ג ה ג ; ש י 7pt!w מ ק ב י ן פ נ ת ך לץ כ ן ח  מפסיד את האוכלים שמים אחרונים נתזים עליהם ונמאסים. ובית הלל שלישי ב
i rJnSi iwml l םברי אסור להשתמש בשמש עם האדן ושמש תלמיד חכם אינו מנית משום סרך תרומה כדשיהו רגילין אוכלי תרומת ליטול ידיהם 
ד נעשית ראשי! מן התורה ח א • פרורים כדאיתא בגמרא פמן ת׳ דחולין(לף קי): ף נוטלין ליליע ן ש י ש ע  *< ״״י ג
! ! ^ ^ ח ^ ל ״ ת  כך מכבדן. ופי׳ הר׳יב והכי איתא בגמרא דפלוגתייהו אי מותר להשתמש בשמש עס האיץ. ולא נשנית בעדיות גבי מקולי ב״ש ט
) בודאי לידים דראשח ב ק בגמ׳ בפ׳ ג׳ דחןלק(דף נ מ  וחומרי בית הלל. דכי אתשל בבית המדרש לענין כ״י אתשיל ולא לענין שמש עם הארץ. וכה״ג מ
^ i ^ V w m S פל משנת פ״ב דאהלוש. וכה׳יג צריכין לתרץ ג״כ בסיף פרקין וכן משנה ה׳ פרק ד׳ דכלאים וכיוצא בזה כתבו התוספות במסכת כלה 

׳ יי* וגם י ט ל מ ת כ א ל  מ

״ 7 ° י ת

 קולם שיאכל לא היא סמוך לסעולה: J בש״א מקנה כוי. הכי מוכח עליפא דאין מ״י לחולין מה׳ית וכתב רש״י זי׳ל הא עליפא לחוש שמא יארע י 
~ ך י £  נגמ׳ דגרס ׳ בדשא כבא למקנת וכן בפי׳ ה״ר יהונתן ז״ל אכל הרמב״ס ז״ל מקרה שישתמשו בשלחן שהוא שני לטומאה ולא יניחכה ע״ג השלחן שלא חממא י

 פי׳ בבא למכבדין בדשא וכן בירושלמי וכן מצא החי ה״ר יהוםף ז״ל בכל את האוכלין מחמת המשקין שבה מלחוש שלא תטמא מחמת כסת ותחזור ותסמא ואע״ג רב״ה סגרי אוכלי
ה תרומה וריזין הן ול״ג כשלחן , ונ״ל שהטעם שסמכו מתי הנטילות זו בזו ע״כ. ולב אלפס והרא״ש את הילים עכ״ל נראה דה״פ הקושיא אמלו ב״ה לבייש וכי תאמר! לי מ  ספרי כ״* וכ
ה טמא משום אוכלי תרומם . נ ן ל י נ י ת ש ר ס א ס ו י ד י ו ה א מ 1 ; ת • פ ש ״ ע א ת ן ן ע  ו״ל השמיטו האי בבא למקנח . ובגמ׳ בפי׳ רש׳יי ז״ל ואע״פ שידיו מקבלין ראית שבחרת להתיר שיניחנה על ה
 מומאה להיות שניות מן הכסת אם היא ראשונה או שנייה לטומאה ונמצא על השלתן כלי לחוש שלא יתטמאו אוכצין ולמה לא עשיח לה־פך לבחור להחיל עשו יחזו? שלמריהשדץתר
ד לאסור שיניתנה על הכסת כלי משל W . ולא קשיא מהא  שאוכל בלא נטילה הוא יזהר שלא יגעו ׳ליו בכסת ע״כ בשינוי לשון להבנת שיניחנה עלהשלתן ואע״פ שיתטמאו אוכלץ כ
ט דאמרו מוטב שבטמאו ידם ל מ  הענץ כסי הנלע״ד וא׳יכ מ״ש בפי' ר״ע ז״ל שמא יהיה הכשת ראשון לטומאה לחוש שלא יתטמאו ידם . וזו קושיא של שטות שכשיניחנה על השלחן א־נו נ
ר כו׳זמשמעמדוכדאורייחא ן נ מ . ור״ע ז״ל כתב מרלתא לבייש וז״ל אבל בשלחן ל׳־כא ל ם ד י  לאו לוקא ראשון וכן בפי' הרמב״םז״ל הלשון סתום ח״ל ובש״א שמא תהיה מטומאת ה

K מש^ת״רי אנ5 w o 1ש נשלה מ ת ש ה ר ל ת י מ ר ד ב ס ו ד א מ 5 ע ל מ ש ־ מ י ; ו ש ח ל ש ש ב מ 1 י ש ז ר * ו ש א י ש כ א ה מ מ ט י י ' נ ח צ ש ס ב ג ג י ״ ע א ' ו י כ ה ו פ מ ר נ ש 1 א 1י י ש מ ה
ו  א מ ו נ נ ה י א מ )  ^ כ

כא צמיגזר משום ידם וזה ברור . לפיכך נלע״ל לומר דפי׳ הקושיא כשיש ג׳ חששות א׳ דאוריי׳ . אח״כ מצאתי שני א1 ׳ מ  סתם החם מוכרח הוא למיירי בשלחן שני כלמוק׳ לי׳ מ
 שגם הח׳ ה״ר יהוסף ז״ל הגיה בפי׳ ר״ע ז״ל שני. ובירוש׳ נמקי לה בשלחן של כך הוא אמרו ב״ס לב״ש וכי תאמרו לן ללילכו לסבריתו מותר להשתמש בשלחן ואי דרבנן התלויים כמעשה
̂. שאס יעשנו נערן א׳ ן א׳ ו ת ר כ ז . ומצאתי שני לאיכא למיחש משום ילים ואוכלין מ״ש גבי אוכלין וט׳ סי׳ ללא א ,  שיש ושל פרקים שאינו מקבל טומאה ועי׳ במ״ש בעדיות פ״ל סי׳ י
ס א ; ו T S c « f t w i t ו 2 כ ה ׳לאמרי על הכסת במלתייכו אלא גזרה שמא יטמאו משקין וכו׳ ויחזרו ויטמאו האוכלין והזה ל ״  שכתב המי ה״ר מנחם דלונזאנו ז״ל וז״ל וצ״נ טעמא מ
 משוס לאם יניחנה על השלח; ׳תטמאו ילים ואוכלין ׳ליס שמקנח בה ואוכלין לאלטר׳ נמי ידם ולמימר הכי גזרה שמא כו׳ ויטמאו ילים ואוכלין. ומשי אדרמן מון הכא 45?ן
 שעל ^שלחן ואם יניחנה על הכסת לא יתטמאו אלא ידים הלכך אמרי ב״ה על אפייה הא עליפא כלומר אע״ג למלאי תחייהו קא מיטמאין יל׳־ס ואוכל־ן לא אמרו עשו חזרן לדבריהם
 הכסת למוטב שיתטמאו ׳ליס בלבל ולא שיתטמאו ילים ואוכלין. ואע״פ שדברי אה״ה איסור טומאת אוכלין עליפא ואכן א שירא לעלי־ף טשי קא משמעיק אלא 5ריכיס אנחט להרחיקו
ה ^ מאיסור תורה ולצוות עליו י p ל W f i א י ל מ • נ נ ^ ^ א p //, n j 1 , לא ה5הגמ׳ ; נ ו א ן ל נ ת כ ס ש ע ן כ ה ן 1כאןרה ן א. ן ל ץ כ ך אצא ד ד י ה א ״ ה ׳ ו מ ר מ כ ז , ר ב ם m ד  ^ ,/y ה

TWP£ : i £יסמי ח5ה אע? ״ r ל ״ כ • ע ט א ז נ ו צ 1  אפ״ה נ״ל להבריח כלבד מן הגמ׳ לגרסי' התם הכי קאמרי להו ב״ה לבייש ואלת״ה מאי אפייה לקאמרי ב״ה אלא ידאי כלפי/מנחם י

ה ר ו ת

י 

ר ן פ י א . פי׳רש״י מכבלין את הניח מקום שאכלו שם אם שכהתרח-ץ מ ׳ ו  זכי חימרו מ"& גבי אוכלין לחיישינן ומ״ש גבי ילים ללא חייש" אפ״ה הא ד בש״א מכבדין כ
 הסבו הוא מתקרב לאיסיל דרבנן.
 ־ - - — שלא עשו חזוק לדבריהם
ז יותר משל תורה אלא בדבר ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 י ״ ״ כאץ החזוק שלהם פוגם
 ממציצות שבאחוריו . לא נעמת תוך הכוס : ו) בזערוויעע . מנע״י שלאחר המזון. הא שבתוך המזון אינו פוטר שלאחר המזון ־ לזה לשרו׳ וזה הד״ת כגון כשני עניניס.
׳ אבל בענין א׳ י£א יא׳יא י ע . ו ן ו ז מ . וס״ל אסור להשתמש בשולחן לשתות וא׳יכ צריך לוקא לשתות קולס המוציא כלי לסטור יין שלאחר ה  ראשונים: ז) שמכינה לקנח א״ע בסעולתו
^ מ ^ ס ז י א ^ י י ח ״ ש »י יא׳יא ר  טמא. אפיי שני לטומאה מגזירת אוכלי תרומה. ש«ומאמ״י
. תטמא כסת למי הניגוב שבמפה. ויחזרו ויטמאו לידים: ת)ה״לל״ג מלאכול בשולחן אנתט להחזיק הד׳ת ולא נחוש א מ  שיתעמא המים שבמפה. משא״כ כשיניחנה על כסת ט
ס ? C ה m w J « \ i w y . להט עדיף כיפי להניחו בכסח. לטומאת יריס אץ עקרו מל״ח ממה שיניחו בשולחן. שיק״ע מהשולחן ויחזיר ויטמא » ן  טמא. לאוכלי תרומה זריזין ה
כר ם י״ה ב׳׳ש 4' נתזים י . והוא מניח סרורי כזית שתחת השולחן. וכשיטלו סדי ה ״  לפת שבצדו: ט) אחר סעודה: י) מי׳ אחרונים. לס־י׳ל מותר להשתמש בשמש ע
. וזה אחל מו׳ מקימות להלכה כב״ש דייק לומר נתזים משוס דקי׳׳ל ל י ר כזית שנפל מגביהו מ  קולס טבול יתבזו האוכלין: יא)ס״ל אסור להשתמש רק בחבר. וכשיראה חי

wJi6u לי פ

כ

י נ י ר , י א

י אפשיל . וליל דאין נא[ קולא אי אלא מ ״ ] והא דלא נמנה בעדיות [פ׳־ה מ׳יא] תי׳ רתוי״ט. לכד אתשיל ביה מלרשא לעני! מ ]  ,כסוס׳ מכה י׳ג א

ם אף קודם כיבוד הבית. ולא לעמן שמש ע״ה אתשיל. וזה בעין תי׳ הש״ם חולין [ג״ג]: דטטל על הסימרין'ממש ׳ ד  חומרא. ואדרבה ב׳׳ה מקילו עסי דרשאץ ליעל י
 האוכל (ש״ל):
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ט ל ש«• לן< לה [ל״ה. בשוסעת]. וכ״כ בריש קדושין בדיה ב״ש וכו׳. ומ״ש פרורים שיש בהן כזית אלא מסיר אותם ואם כסזים המיס מל ג ^ * 2 3 5 
 "•i?,r*c^VS הר״ב דהלכה כב״ש בזה שמותר להשתמש וכו׳ כלומר לאפיקי בכולי פירורים שאין בהם כזית אין בכך כלום דפירוריס שאין בהם כזית
ה שמותר להשתמש בשמש  %™™1 פרקין דלית הלכתא כוותייהו. והא דקאמר שמותר וכו׳ נ״ל דה״ק מותר לאבדן ביד. והלכת כבית שמאי מ
: ה נר ומזון. מי שאכל בשבת במנחה ותשכה צו ז  דלהכי הלכה כמותס בזה משוס דמסתבר שמותר להשתמש בע״ת כדי עם האי
A שלא להשתמש בתלמיד מכס וכמ״ש ועדיין לא גמר סעודתו ואין לו יץ אלא T ^ ^ S * 
ם שיעור[טס] אחד. בית שמאי אומרים ר ומזון ובשמי ר ומזון וכו׳. כתבהרר״י ף, בית שמאי אומרים נ ^ הר׳יי: ף, נ ? א ל י מ א ה ל י ה י י ל  אג
ם נר ומזון בשמים והבדלת. דכולי עלמא ר ובשמי ל אומרים נ ל נ<. ובית ה ה י ל ד ב ה ; הנר שמביאין ונהנה ממנה מיד יש לו ו ,^V£ 
א הבדלה בסוף דאפוקי יומא מאחרינן ר ב ת שמאי־ אומרים ש י • ב ה ל ד ב ה  דל״י: ,fc להקדים ואחר כך המזין שכבר אכל ומזון ו

: ( י ש י א ש י0ובהיא בורא מאורי ה א ע וביש הלל סברי ליש לו להסמיך בשמים מאור ה ש ל א  ר

ק שבת שמראה לא נחלקו אלא על הנר ועל הבשמים ע ׳ לנר שהוא גם כן מ  D״n[n4X] בורא כ
. לבית שמאי אומרים נר ומזון ואח׳יכ נ ״ נ ש מ נ ה ״ כ ה י ^ כ ה > בשמים ו ׳ ״ . ה ל ד ב ה . ובשמים ו  הר״בלו/ולתבוהתוס׳ינימא הצער שהיה לו בנפש יתירה שהלכה ח״ג
־ ^ - בשמים. ובית הלל אומרים נר ובשמים ־״י ! ז ״ £ לה ולכך מריח לישב נשמתו ע״כ. ןל׳ ומזון. ״*> מ V ה ד ^ ו r ?״לי ה ? 
 ל״ע' ל״ס וא״ת הואיל ויל״ס הר״ב לא נחלקו ט׳ לכאורה לישנא אדכא הוא. אבל בגמרא אמרינן כי הללי לברכות שאנו יכולים לעשותם ללא מיחזי כמשאוי כגון נר
: אמתניתין זו דברי רבי מאיר אבל רבי יהודה אומר לא נתלקו בית ובשמים מקדמינן להו לברכת המזון: בית שמאי אומרים שברא ' מ א י ו ר נ מ א M א ר ב ' ל  ב

 חידושי מהרי״ח שמאי ובית הלל על המזון שהוא בתחילה ועל הבדלה שהוא בסוף מאור האש־ שברא דמשמעלשעבר ״ולא בורא דמשמע להבא.
מ על מה נתלקו על המאור ועל הבשמים שביה שמאי אומדס על מאור האש ולא מאורי האש דחדא נהורא איכא בנורא: ובית י י ש  מם מה ™ ש

. שהרבה ש א ? המאור ואחר כך על הבשמים. ובית הלל אומרים בשמים ואחי׳כ־ הלל אומרים בורא. נכד משמע לשעבר: מאורי ה ״ ^ מ ש י י ^ 
 יגע במפח דהאללךםניחח מאור. ותרמב״ס כתבו לזה בפירושו. ולכן נראה בעיני שגס הר״ב גוונים

^ ™ כך כתב דכ״ע מזון בתחילה והבדלה בסוף וכוי לא נחלקו אלא על הנר ועל הבשמים וכו׳ • ותלמיד עועה שלא ידע או לא זכר הגמ׳ הגיה ר מ י א ה י  י
. כתב הר״ב משמע נמי לשעבר וכתבו התוספות וטמא ברא דלא פליגי ללשעבר משמע וי״ל ללשון א ר ו  האדם יייה טמא מאב הלשון כמו שהוא לפניט: ב

A הטומאה וא״כ פשיטא / _1 ולףי 
ח י ו ה י מ ל ת ש כ א ל ™ ז״ג מ 0 *cי* 

ט הסבו ע״ג קרקע מכבלץ את הקרקע או אס הסבו ע״ג שלמן מכבלין את נר קודם הכל מפני שהיו עניים ורוב הלילות היו בלא נר ועחה מאד מעמ י א v ב y *  דהאהכפי* ל
י השלחן ואלז״כ נוסלין מים אחרונים לילים ע״כ. וכתבו התוס׳ ז״ל בפ״ק לסוכה שמן ממה שסרח לשבת ואולי תכבה מיל אם יאמר הבללה תתלה ולא יוכל [ א ™ י י  יה^״כגד" "
^ (דף גי) לבסלר רב עמרם פסק בששה מקומות הלכה כנ״ש ול׳ מינייהו לברך בורא מאורי האש לכך הקדימוה ששאר הבללה יכול לומר בלא נר . y  יטמאו אח האדם >
 אגל הא דלעיל קשה אם חנן להו במתני' חלא הא. ואילך בסוף פרקין מי שאכל ושכח ולא ברך בש״א והרמב״ם ז״ל כתב ומה שהוצרך לכלול המזון עם ההבללה. כלי ללמדך מתוך
 לא «הרב חוי״מ בעלמא יחזור כוי ואילך לסוכה צריכה שתהא מחזקת ראשו ורובו ושלחנו לבפ״בדמס׳ לבדו האיך יהיה הסדר אס התחיל לאסל בשבת ולא השלים על מו״ש ועזל
ד שהוא בלל בראש הלברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעולה לפיכך צא זכר א סוכה (ואע״ג לק׳י״ל ללית הלכתא כשישה ובפ״ק לסוכה אמר אב״ רבי ו ץ י ד ? ב י ע ב ט £ ? י ׳ י * £ 
n יאשיה וכו׳ כמ״ש ברפ״ק לסוכה שאני הכא לאשכחן לרב הונא לקאמרהלכה מחלקותם בהבללה על שכלל הסעולה עם ההבללה עכ״ל ז״ל. וה׳יר יונה ! J i n B ו £ י ל  ״

. וא־כא מרבוותא  שמותר מחמת שיזהר >4א צריכה שתהא מחזקת וכוי כלעת בייש . ולא תזוז מנה) ואילך בספ״ל לעליות ז״ל לחה מאן למפרש מתנ״ במי שאכל בשבת וחשכה לו
 ינע בידיו ע*1 כתב ׳טלא סלין בציצית בייש פושרין וב״ה מחייבץ. ואילך תרי איתנהו במנחות פרק שנדחקו לפרש האי מזו; למתני' בברכת המוציא ושמיעא להו מהאי מתניתין
 םמביגן ע״ו אכ^טלאן התכלת(דף מי) כמה חומץ הוא נותן בש״א ד ובה׳יא ג׳ וכמה תהא משולשלת למבלילינן אריפתא וקא מוקמי לה למתנ״ במו״ש ליו״ש לטון לבעי למימר
ד אושעיא מפיך בהך בבא לב״ש ללב״ה קידושאאריפתא משלשל לה להבדלה אבתלה והאדך הד״ףז״ל ללחות סי׳ . וממי ל כ ״  בש״א ל׳ ובה״א ג׳ ע
ו ולב״ה לדב״ש וקבע בהא נמי הלכה בב״ה: בפי' ר״ע ז״ל. דסירודן שאין זה ע״ש. וכגמ' אמרי׳ זו לבד ר״מ אבל ד׳יא לא נחלקו בו׳.וכת3 תוס׳ ז״ל בסי ג ו ש  אבל מסידור ל
 משמע כך : בהן כזית מותר לאבלן ביל . אמר המלקכן. ומ׳ימ קשה לעניות כלמוכח בס׳ ע״פ(לף ק״ג) לא־כא למימל דר״י(דס״ל הלכה כסתס משנה וס״ל כב׳׳ה אליבא
. ויש לשאול האיך יכול לומר שמברך ואח״כ לר״י) היה שונה אותה בלשון יחיל והיה שונה בה לברי ר״מ בהליא. ור׳יע ׳ ו ל כל הבשר: ה בש״א נר כ ״ ״ ת ר ו £ ס ו  ת

i y מבליל למשמע שמותר לאכול קולס הבללה ובהדיא אמד׳ אסור לאלם שימעום ז״ל הרכיב מעס סתם מתני׳ אליבא לר״י כי היכי לתיקום אליבא להלכתא.
r < י ״ Y T J 

ר חחלה להתם ס שיבדיל. וי״ל למ״ש אסור לאדם שיטעום כף זהו כשי״ל יין לשתי והירושל׳ חולק על התלמול שלט להתם פסקו הלכה ללעת ב״ה מ ל ו , כלום ק ו ב ם י י ד ^ ש א * ה ב *  ד

) כוסות להכללה ולבהמ״ז. שמאחר שיכול לכרך גהמ״ז על הכוס ביין הנשאר קתני בברייתא ללד׳י הכי על מה נחלקו על הנר ועל הבשמים שבש״א בשמים א כ ח יא יםשטע ל ו  ולא נ
א ר ב . טוב הוא שיבליל קולם האכילה . וכי אמד׳ ^כא שאוכל קולם הבללה ואת״כ מאור ובה״א מאור ואח״כ בשמים וקיי״ל כתלמולא לילן : ש ו  והא דלא פליגי בנוסח ל
' מיירי במי שא״ל אלא כוס א׳ בלבל ואם יבליצ עליו לא יהי׳ צו יין לברך מאור האש , גרסי׳ המ״ם בנקול שז״א. ובירושל' בעי על לעתהון לב״ש ע י ח י א פ ר ׳ * י ^  ה
1. וחתוך כך התירו לו שיאכל בלא הבללה כלי שיברך נהמ״ז על היין. מ׳ נימא נמי אשר ברא פרי הנק ומשני יין מתתלש בכל שנה ושנה האש אינו ״ מ ה ם 3 ^ י ח י  ^ מ
ממי אמר רב יוסף לבברא ובורא נמי כ״ע ל״ס ללשעגר א w ה״ר יונה ז״צ. ובירושצ׳ מפרש ונותן שעם למה הקדימו בין ב״ש וכיןיב״ה מתחדש בכל שנה. ו ר ב  הבא דפ״א נ

 טתחדט תמיד עיין כלשון משמע

ז ע ו ל ב א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ  י
) ומ״ש הר״ב דלב״ש שברא וצא } ס א׳ ־ לכ׳יע ס״ל רש״י דנ״א ב׳ ל״ה ואח״כ מוזגין וכו׳]: ( * ד״ה״נוטלק 7ט׳ יב) האוכל במנתת בשבת וחשכה לו ואין לו רק ט י ו  מ
ר מכרך תחלה ממהנה מיל כשהביאוהו והבדלה לבסוף. דאפוקי בורא דמשמע להבא. הקשה רבינו הגדול הקשה כברזל הגאון מהר עקיבא  שלא להשתמש כתלמיד דעל מ
. כ שליט״א (באות מ״ח). ח״ל חמהני הרי כש״ס מסיק דבברא ובורא ל״ס כו׳ ״ ח א . ו ו י  ^ יומא מאחריכן. רק לב״ש נר תחלה שמביאין לו ונהנה ממט מ

ת בהמ״ז שנתחייב מקולס. וב״ה ס״ל דבשמי׳ יש להסמיך לנר דשניהן מעטן וצ״ע ו  לאשתמושי י כשונה הלפ
ע שבת. לחזק כתו משוס נפש היתירה דאזל מני׳. וזה כבוד שית כברכת הנר. מיהו אנן קיי״ל כב״ה אליבא לרבי יהולה למייתי הש״ס ללב״ה ״ כ \ י א י 1 א ו ה ^ י א י י 1 ^ 
״ כשמי׳ קידם לנר. ומזון בתחלה לשניהן. והבדלה מברך לבשיף: יג< למברך על כח האש שניתן בטבע ־ והוא רק תלא ניהו: יד) להרבה טונים יש 7 j ? » ' ^ » 5 ל  ש
ע באור(j) . וקי״ל דא״צ לחזור אחר נר במצ״ש מדאינו אלא לזכר. שאז נברא . משא״כ במוצאי יו״כ הוא סימן דכאני משאר יו״ט צדך לחזור ע . א״נ א  לאשתמושי בי׳,

 דקאמלי נ׳׳ה שמש תית לא אחריו
 כשונה הלכות קא מיירי אלא שנקי נהי סעוו^ (דאפילו פרסאי הוו ידעי כהו טסי) וגם יורע דברי חברות הנוהגץ בסעודה. ושמש ע׳ה שהתירו כיש נמי לא התירו אלא בנוהג כשורה אלא שאינו צהי בדנרי וזכרות

. דא״א ב' קלושות על כוס א׳. ש״ע סי׳ רצ׳־ס וכדעת  ןלמ״ש): ה בריב דיה נר ומזון כו׳ לוס א׳. איה דאלו בייל ב׳ כוסות צריך לברך בהמ״ן על כוס א׳ ולהתשלל ערבית ואת״כ להכליל על כוס אחר
. א׳׳ה עי׳ בס׳ מ״ש בשם הרימ . ולכאורה א״ל שלרעת ר״י באמת ׳ ו  הראב״ל בהשגות פכ׳׳ע מבבת הי׳׳ב למ׳׳ש המ׳׳מ שם. וצ״ע שלכאורה נעלם זאת מהצל״ח כאן: תוי׳יס ד׳׳ח נר לו׳ על המאור ועל הנשמים כ
 )חלקו בהבדלה לחודה רק שהשיב על ד׳ ר״מ שלפי דעתו נתלקו ככולל בהמ״ז והבדלה על כוש א׳ ולל״ע נר בתחלרs ע״ז השיג ר׳י דיוה כ״ע סיל למזון מחלה ולא נחלקו אלא על גר וגשמים ונתלקו באמת בהבדלה
 1חוד ומצאתי ביל׳׳ה שישב גלעי״ו קושית התום׳ דר״י ם־ל ה׳ כסתם משנה וכאן םשק כג״ה אליכא רריי. ותי׳ דלא אמרינן ת' כסתם אלא היכי דתיה הברירה למימני כאיזה תנא שירצה אמרינן מדבחר לשנות
 וגשנתו כהאי מכלל שדבריו נראים לו יותר. אבל אם לכרי אידך לא שייכי במשנה אין כאן הכרעה שהלכה כסתם. ולאן גמשנתינו ש>ה אלו דברים שבין ב״ס וביה בסעודה ולר׳׳מ שייכא לדברים שבסעודה . אכל
 לדי אין שייכות לסעודה כלל. ולכך הוכרח רבי לאחוז גמשנתינו דברי ר״מ אבל לא מסעם שהלכה כמותו. ע״כ: במענה נר ומזון. איה וגרכת היין לא הוזכרה במשנה ו־לכ״ע היא מאותר לבה״מ משוס דגס״מ
̂יק והסח הדעת ואם יביך על היין קודם יהיה הפסק בין ברכה לשתייה כמ״ש המי* 0י׳ ק״צ סקיא . ולעני[ נרלת היין והבדלה איזה מהן קודם כנר שמעט ממחלקותס במיא לענין קדוש והיה הבדלה  כר ס
 ומ״ש כן סשמע לכאורה ועי בירוש׳ גר״ס ; תר״ט ד׳ה בורא כו׳ לשון לקרא עדיף וכ י. מדיהם םתומין לכאורה דהלא ברא הוא מגי לשון דקרא כראשית ברא. יא״א לכוין דבריהם אלא בקצת מחק ולולי

 מדמם

 יערי בסוגיין דייה בורא י

 תוס׳ אנשי שם



 ״ציוביימ

 י אין מנרכין . «•*
6 ״ »  נוהלמנ! גיםמ is״n *י ו
o מזג׳ ענה הצגה כה עמג ע׳ 
 כש פיל וש/נ n"yf1 סימן ליו
ז«עי1 גי ' והימן י  סעיו ג׳ ה׳ י
 נ׳ יסימ! י5ח ס«יו ינ י• ער
' מכ״ס מהיי י י ! .  שיאותן
 שנפ הצכיז כה 0ול וע״פ 6£ 0 י
: ז במקום  ל5ח ס>ד1 י
כר. 0יי׳ «״ל מהלכית ז  שנ
 נרכות הל״א פמג ע' 5ז מוו
 ושיע מם הימן קמל מעין 6 :
 שיתעכל.מיי׳ שס ופ״ב הצייר

:  יפיל וש"« שם העיף ה׳

 תוספות חדשים
 [משנהו] ולא על הנשמים
 כר כתב הרע״ב דמה עעה
 קאמר וכו/וקשה למה הפסיק
 התנא בדין נר של מתים בין
 שחי המות(סר״ח): וט׳ש
ר משום דצא שבת.  חי־ע״ב ג
 אמת שהדין כך אך במתני׳
 לא הוצרך לזה וכן מוכח
: [בר״ב ר׳׳ה]  ממסקנת ממי
 שיתעכל כוי למקומו
 ויברך עכ״ל. ולענין הלכה
 הביא בש׳׳ע סי׳ קסיד דעות
 00 יש פוסקי' כב׳שויש כביה:

 ראשון לציון
 משנח ו [תיי״ט סד״ח]
 על הנר וכוי וכן (פרש׳׳י)
 ג;מ׳ בברייתא צ;ל וכן פי׳

 בגמ׳ בברייתא :

 תוספות רע״ק
 ובםוניין משקי' דבברא
 ובבורא לא פליני דהא
צר אור ובורא ו  מקיא מלא י
 חושך בורא רוח בורא
 השמים.חרי דבורא לשעבר
 טשטע אלא דמליגי רק
׳ ע * ) ע ״ *  ביצאור ומאורי ו
¥  שנו׳יא להגאון מהריא \
 מווילנא): מ״ו [אוח מט]
 בחרע״ב ולא על נר
 ובשטיש דעובדי כוכבים
 לפי שאםורי! בהנאה) מיק
 ביצר, דף ל״מ דאטיינן
 נתלת אסורה שלהבת
 מותרת וכתב עלה חרא׳ש
 הא דאסרינן לברך בשלהבת
 עבודת כי־יבייואע׳׳ג דשר־א
 משום דיש עטח גחלת
 ואע׳ם שאין חברכח אלא
 על השלהבת עכיל :

, אנשיי שם  תום
 דבריהם היה נ״ל לב׳׳$ם״ל
 דברכת המאור הוא כמו
 שאר פרטת דגם ביש מודו
 לעליף נוסי לומר בל׳ בינוני
 כיון שהקגיה מחדש אותם
 תמיד כמ״ש בירושל׳ כאן.
/ מהרצ׳׳ח): ה  (ליז). (ועי ב
 ו בריב ר״ה לא על הנר
׳ עבירה. באריכות לשונו  ט
 הורה לנו לעעמא משום
 שנעבד בו עבירה הא לא״ה
 אע״ס שלא שבת מון
 שהדליק נר לחולה שהודלק
 בהיתר ש״ר לברך עליו.
 (ש״ל). ובנמ׳ איי דמשום
 גזירה גזרו אף כהדליקו
 העובד כוכבים גמו׳׳ש מן
 האש הץצא מעצים ואבנים
 שלו שאין לחלק בין נר דלוק
 לנר דלוק ורק על האשהיויא

ב כן ת יום טו דה ברכות אלו דברים פרק ח תוספו ו  די עובדיה מברטנ

. לכתיב בורא חשך בורא רוח בורא השמיס  קרא עדיף ע״כ
 כדמייתי להו בגמרא: ן על הנר וכו׳ של עובדי כוכבים. כתב הרי׳ב
 שהעובד כוכבים עשה מלאכה לאורו וכי׳כ רש״י. והר׳יי כתב
 שהדליקו או שהעת אותו בשבת ע״כ. וכן פירש״י ממי בברייתא
: בשמים של מתים. כתב (  (דף מ

 גוונים יש בשלהבת אדומה למה וירקרוקת: ן לא על הנר ולא על
 הכשמים של עובדי כוכבים. נר משום ללא שבת שהעובד כוכבים
 עשת מלאכת לאורו וקיימא לן אור שלא שבת אין מברכין עליו הואיל
 ונעבדה ט עבירה. ובשמיס של עובדי כוכבים בבשמים שהם במסבה

 הר״ב דלעבורי ריחא עבידי. פי׳ רש״י
 לעבורי ריחא דסרתוט של מת עבידי
 ולא להריח: [״עד שיאותו לאורו. פירש
 הר״ב שיהנו מאורו ובירושל' רב אמר
 יאותו ושמואל אומר יעותו מאן דאמר
 יאותו אך בזאת נאות לכם (כראשית לד)
 מאן דאמר יעותו לדעת לעות את יעף
 דבר (ישעיה נ) ע״כ. ופירוש לעות
 כתט רש״י ורד״ק מלשון עת ויהיה
 ענינו כאן שהגיע העת של האור
ך וכו׳. כתב ר ב י א ״ ה ב ו  להאיר]: ז
 הר״ב ורוקא בשכת וכו׳ ולא תימא לשכת
 לתנן להודיעך כחן לבית שמאי. גמ׳:

 לאתר
 בית הלל דאינו חוזר. אבל במזיד דברי הכל יחזןר

 למקומו

 לעובדי כוכבים מסובים בה לסעודה
 מיידי ותא דתנן בסיפא ולא על הנר
 ולא על הבשמים של עבודת טכביס מה
 טעם קאמר מה עעם אין מברכץ על
 בשמים של עובדי כוכבים לפי שסתם
 מסבת עובדי כוכבים לעטדת כוכבים
 ואין מברכין על בשמים של עבודת
. דלא ם י ת  טכביס: ולא על הנר של ס
 אתעביד לאורה אלא לכטד בעלמא:ולא
 על בשסים של מתים. דלעבורי ריחא
 עבידי: ולא על נר וגשמים. דעבודת
 כוכבים. *לפי שאסורין בהנאת: עד
 שיאותו לאורגשיהט מאורו ולא שיהט

 ממש אלא שקרוב לו כל כך שיוכל לימות עי
 אס ירצה: ץ שיתעכל המזון שבמעיו.

 כל זמן שאינו רעב מתמת אותה האכילה הוא סימן שלא נתעכל המזון. ודוקא בשכח אמר

ה מ ל ת ש כ א ל  מ

ם י מ ש ב ל ה ר ולא ע ל הנ א ע ן ל מ ר ב  ך אין מ
ר ולא ל הנ ) ולא ט י ם ט כבי ל עובדי כו  ש
ר נ לא על ה ל מתים־*) ו ם ש י מ ש ב ל ה  ע
ם י#0 ת כוכבי ד ו ב י ע ם שלפנ י מ ש ב ל ה  ולא ע
: ( ר עד שיאותו לאורו ״ נ ל ה  אין מברכין ע
ת שמאי י ) ב ף ר ה ולא ב ב ש ל י»< ו כ א  ן מי ש
 אומרים יחזור למקומו ויברך וב׳ה אומרים
א ד איימתי ת . ע ( א ך במקום שנזכר ל ר ב  י
ו כב) ג ל המזון שבמעי כ ע ת י ד כדי ש ך ע ר ב  מ

א  ג
.  לא נייושצמ׳ ל״ג . ןלא על . גילושמד נ׳ ועל ננצ המש»
. . נל״( של וכ׳׳ה נמשנ״ג. אין נל״ג ואין וכ׳יה נמשנ״ג י  של6נ
 אימתי הוא מכרך נמשג״ג וער מתי מברך . שיתעכל

 נל״> שיתאכל .

 ח״ג

 השבוע. ה״ר יונה ז״ל. וכירושל׳ ר׳ זעירא שמיך הא דבעינן יאוחו לאורו אקרא
 דכחיכ וירא אצהים אח האור כי סוב ואח״כ וינלל אלהים פי׳ וירא היינו רמז
 ליאד!ו לאורו ויבדל הייט אח׳׳כ ברכה עליו. ואיכא דמפרש החם דיאוחו לאו
 דוקא דאפילו טרקלין עשר על עשר מברכין ומאי עד שיאוחו שיהא אורו ראוי
 ליהנוח בו העומדים תמוך לו ואז מברכין עציו אפילו הרחוקים ממנו ובלבד
. ׳ ו  שיראוהו. ומבואר יותר בבבלי וכמו שפי׳ ר״ע ז״ל: ן מי שאכל כ
 רשב״ס ז״ל פי׳ בפי ע״פ דף ק״א דבכל ז' המינים השעונים ברכה מעין ג׳
 מיירי. וחוס׳ ז״ל חלקו שם עליו. וכתבו דפת דוקא ושמא נמי כל מיני מזונות
 שיש בהן מהי מיכין הוו בכלל דברים המעונים כרכה לאחריהם במקומן ע״כ:
. ו י ע מ ב ד שיתעכל המזון ש . גמדהבי״תבשו״א: ע ר כ ז נ  במקום ש
 'יש גורס1׳ במעץ בלא שי״ן וכ״ה בהראי׳ש ז״ל. ויש מי שפ;י בירושל׳ דכ״ז
 שהוא 5מא מחמת אותה סעודה נקרא שעדיין לא נתעכל והיא דעת ר״ל ממ׳
 בבליח כאכילה מרובה אבל באכילה מועמת כדי להלך ד׳ מילין. ור״י אמר
 שם בירושל׳ וגם כבבלי דכ״ז שאיט רעב מחמת אותה אכילה נקרא שעדיין
 לא נחעכל. ופי׳ ה״ר יונה ז״צ אבל משעה שהחחיל להיות רעב אע״פ שלא

 מרי כיון שמתחיל להתעכל כמו שנחעכל לגמרי דיינינן ליה •נתעכל עדיין לנמר ליה ואינו
. עוד בירושל׳ חד אמורא מפרש מעמא לב״ש אלו כ ד  מברך עליו אח׳יכ. נ

 שכח

 משמע דהא כתיב יוצר אור ובורא חשך יוצר הרים ובורא רוח בורא השמים
 וטשיהם. כי פליגי במאור ומאורי בלבד וכדפי׳ ר״ע ז״ל: ו אין מברכין
. כתב בבית יושף ס״ רצ״ז כתב בא״ח בשם הרשכ״א ז״ל כל שבירך על ׳  כו

 א׳ מאותם ששנינו במשנתינו שאין מברכין אפילו בדיעבד לא יצא וצריך לחזור
 ולברך. ע״כ: של גוים. כתב רד״ק ז״ל בשרש גוי ורבותינו ז״ל הרגילו
 כלשונם לקרא לאיש אחר שאינו מישראל נוי. והיה ההרגל הזה אצלם לפי שכל
 איש שהיו רוצין לזכור שאינו מישראל רק מגוי אחר. ולא נברר אצלם מא־זה
 מי היא אם אדומי או ישמעאלי או משאר האומות. לפיכך היו אומרים גוי
 כלומר שהוא מגוי אחר שאינו מישראל ע״כ : בפי׳ ר״ע ז״ל. והא דתנן
 בש־פא וכוי. אמר המלקט. ובירוש׳ to תפתר בעבודת כוכבים של ישראל.
 ופי' הר״ש שידלי״ו ז״ל זאשמעי' דאע״ג דפקר ואין מאמין בה אלא להטעותם
. ובירושל׳ הדא דתימא כשנתונין למעלה מממתו ם י ת  אין מברכין עליו: של מ
 של מת אבל נתונין לממה מברכין שאני אומר לכבוד החיים הן עשויין: עד
. ע״ז סמכו העולם להסתכל בצפמיים בשעה שמברכין להראות  שיאותו לאורו
 שכבד יכול ליהנות ולהכיר בין ממבע למשבע כדמפרש בגמ'. ומה שנוהגין
 להסתכל בצפרנים יותר משאר הדברים מפני שהן בגופו ומזומטן אליו יותר.
 וי״א מפני שגדלים והגדול הוא סימן ברכה נהגו להסתכל בהן לסימן טוב בהמסת

ז ע ו  תפארת ישראל ב
 טו) נר מדלא שבת. ובשמים וצ״ע עכלה״מ. ול״מ נ״ל דעק״ל למסקנת הש״ס. למה באמח נקמה י^וני׳
 לב״ש שברא ולב״ה שבורא. ודוחק לומר דכמסקנא באמת משבש למתני׳.
 אע״כ דאף לפי המסקנא ה״ק. בבורא כ״ע צ״פ. דלעבר כמי משמע. רק
 פלוגתתן בכרא ובורא תליא בפלוגתתן במאור ומאורי. דלכ״ש דס״צ מאור.

ן י כ  י
 אחריו [םי׳ חצ״ל]וכ״כ בשמים לא מעכבי

 שהיו לעובד כוכבים בסעודה. סתס מסיבת עובדי כוכבים לעבודת

p טכבים: טז) נר מדצא הודלק למאור כ״א לכבוד. ובשמים מדעביד 

 לעבורי רית המת: יז) דאהור בהנאה. ואף על גב דאמרינן

 [ביצה ל ׳מ א׳] דשלתבת של עבודת טכבים מותר בהנאי*. הייט

. והכא ר ו ס  בהדליה ממנו נר אחר. אבל בעוד הלהב קשור בגחלת א

א דהפסיק מנא מר מחים בין בר ה ו  הרי על הנר קאמר ולא על האור • [
 מטלת כוכבים לנל עובד כוכבים. נ״ל לקמ״ל לנל שלפני עבודת טכבים דומיא

 ע״כ לס״ל למברך על כח האש שניתן במנע בשעת הבריאה כמ״ש רש״י. ולה
 אין גווניי לכן אמר מאור. ומפני ששעת החידוש כבר חלפה והלכה לה, לכן
 א׳ ״שברא״. דמשמע ״רק לשעבר״. משא״כ לב״ה צריך למכלל נמי בברכתו
 להקב׳יה . על הלהבה שלפנינו. לכן אמר ״מאורי״. דהרבה גוונים יש כה.
ל וכולל בזה כח האש והלהבה. ומהייט אמר נמי בורא . דכולל העבר והלהב. י י י • ״ _ ״ r י י H ״ ן I ״ ״״״. ,״ . . ״ , A״,t 1,״״ * - ״ ״ * . ״ u « ̂ י»י » ד 1 ב י ר ע ״ כ נ מ  לנר מתים. אפיי הגלצק במונ״ש אסול f PWJ ש ח* י L* PP מ
ל וכי׳מ נמי בירושלמי אדמקשי. לב״ש צימא ברא פרי הגפן. ומשני יין מתחלש. כ ן י כ ״ ש ׳ ל ^ ל , ] . ^ י w p א ל ן » * ם א י מ ס ל ם י י נ נ י  כ

ת לכם לשכת  להכיר. צורת ממבע היטב לאורו [שם ס׳י] ובירושלמי. פליגי אייאותו חנן ולשון התקרבות למקום האור הוא. כמו אך בזאת א

: יט)חמשת מיני ר ב ת יותר נועד להשתמש להאיר, דהיינו שכבר החשין יפה. כמו לדעת לעות את יעף ד . לשון ע  אתכם. או ימותו תכן

: כ) במקום שאכל: כא) ר״ל א״צ לחזור וקיי״צ לרמב״ם כב״ה . ולרא״ש לכחחלה חוזר [ / ן בזה [קס״ד ס ת שיה דנ . ר״א כל ז׳ המי ן  דג

 יחזור. ולרא״ש אפילו בדיעבד

. ב ע  . משעה שהתחיל להיות ר

 מיהו ב״ז בשכח. אבל במזיד לרמב״ם לכתחלה

 ויאכלו כאן ויברך בהמ״ז כאן [שס] ־. כב) והוא
 לא יצא. אמנם'ביש לו מעט פת אפילו פחות מכזית. יברך עליו

 ובאכילה מועטת. השיעיר כדי הילוך ד׳ מילין דהיינו שעה וי״ב
 מינועען

 מעצים ואבנים עצמו מותר לברו כיון דעכשיו הוציא האש. וכן נכרי שהדליק במוצאי שנת מישראל מברכי! עליו . והר״מ פרק כ״מ משבת כתב נס כנר הנועם משום מסבת עובדי כוכבים לעבודת כוכבים
א ט׳ וקשה כוי. ונ״ל דהתנא רצה לרמוז דהנך נמי של עבודת כוכבים ל  והיינו לאסור נר שהוא במסבה השילו בהודלק במוצ׳ש מנר ישראל דאינו נאסר משוס לא שבת אש״ה אסור משום מסיבה: בוע״ח ר״ה ו
 לאו מדינא לאורייתא הוא ראסירי יהא קי״ל בפסחים ל׳ כ״ה דקול ומראה ורימ אק בהם משום מעילה והיה לאיסור עבודת בוככים אלא דמ״מ משום חומרא דעבודת כוכבים נזלו בו לאסור להא מיהא נהנה בראייה או
 בריח ן(>ר הפסיק ביניהם בשל מתים דליכא ?הו איסורא לרמוז האמור משאיכ אי הוה תני סל משים לפניהם או לאחריהם לא הזה שמעינו מיד.ולע כהו״מ ז׳׳ל פסק למשנתינו גס׳נו מה׳ ברכות להודיע שלא תמעי

 *מ



רה ו 1 דברים פרלן ח ר עובדיה מברטנ ל H א D ^ H 54 ב ת יום טו פפו  ביונים חו

 כל ימוש השנה קאמר כפי׳רשי׳י בגמ'. והנא
 קידוש משום דיין לקידוש קודס לצרהי סעודה
 כדמסק בעור או״ח סימן רע״א ומדהתחיל

 שונה כמו כן דיני

 ודג

 למקומו ויכלה ח מברך על היין ואחר הך מברך על המזון.
 שאץ ברכש המזון מעונה כוס. וב׳י׳ה סברי ברכת המזון מעונה כוס:
 עונין אמן אחר ישראל המברך. ואף על פי שלא שמע הזכרת
 השם אלא סוף הברכה דמסתמא לשמים
א ברך: אלא אם כן שמע כל הברכה. ל ר המזון ״) ואין שם א ח א ם יק ל ה א ל  ח ב

ל שמא ברך להר גריזים: ך ע ר ב . בית שמאי אומרים מ ס ו כ ת ה ו  א
ל המזון ואחר ך ע ר ב ל אומרים מ ל ל המזון. ובית ה ך ע ר ב ך מ  היין *־) ואדר כ
ר ח ך כה) ואין עונין אמן א ר ב מ ר ישראל ה ח ל היין. עונין אמן א ך ע ר ב ך מ  כ

ה כי) 5 כ ר ב ל ה ך עד שישמע כ ר ב מ  הכותי ה
ס. עעין«׳•> יעוגין. וגיה . הכותי  , לאחר »"> אחר «״ה !משנ׳׳ג . ואין נמשנ׳׳נ אם אין• הכום נמשנינ כו

 נמשנ״נ כותי - כ>* הברכה טנשלע בל הברכה כולה .

 עד שישמע וכוי. כתב הר״ב שמא ברך להר גריזיס. עיין מ״ש הרי׳ב בדש פרק וי:

ה מ ל ת ש כ א ל  מ
 תרי תנאי ואליבא דב״ש. וממילא שמעת דב״ש שאמרו הכא מכרך על היין
 ואח״כ מברך על המזון ר״ל שהרשות בילו לברך על היין תחלה . והוו ב״ש
 לקולא . ונמ״ש בגמגום בסמוך גשם הרש״ש ז״ל הוו 3"ש לחומרא ושמא לזה
 כיון הירושל׳ שמצא הוא ז״ל: עונין אמן אחר ישראל המברך . ואע״ס
 שלא שמע כל הברכה כיון שצמע שהזכיר את השם עונין אחריו אמן(הנה״ה.
 ובישראל כמי צריך שישמע הברכה כי היכי ללא ליהוי כאמן יתומה ואין לו לסמוך
ל. ועי׳ במ״ש בסמוך בס״פ): אבל אין עוני] אמן ״  על הענץ . ה״ר יהונתן ז
 אחר הכותי המברך עד שישמע כל הברכה . פי׳ כשאינו שומע אלא
 הזכרת ה׳ בלבד אין צו לענות אמן לשמא כוונתו לעבודת כוכבים אבל כששומע כל
 הברכה עונה אחריו אמן למוכחא מלתא שאק כוונתו לעטדח כוכבים טון שאומר
 הברכה. ו י״א דדוקא על הכותי עונין אמן כששומע כל הברכה אבל אחר העובל
 כוכבים איןעונין אמן כלל דודאי אינומתבוין אלא לעבודת כוכבי/ועכשיו שכבר גזח
 על הכותים ועשאוס עובדי כוכבים גמורים אפילו ישמע כל הברכה מפיו אינו עינה
 אחריו אמן.ונראה צמוד הרב דאפי׳ אחר העובד כוכנים עונין אמן כיון ששמע כל
 הברכה מפיו שמאחר שאנו שומעי; שמברך על הדבר לשם אע״פ שהוא אינו יולט
 מהו השם שהוא חושב שהעבודת כוכבים הוא הבורא אפייה כיון שכוונתו לשם ואט
 שומעין כל הברכה מפיו עונין אמן אחריו. והכותי בזה״ז כמו העונד כוכבים דינו
 ועונין אחריו אמן כששומע כל הברכה מפיו וראיה מן הירוש׳ וכו׳ ונם מלשון
 הברייתא לתני׳ אחר הכל עונין אמן חוץ מתינוקת של בית רבן הואיל ולהתלמד הן
 עשויין הרי ללא מיעט אלא תיטקות שאין כוונתם לשם כלל. ע״כ. וי״מ דבעובד
 כוכבים עונה אמן אע״פ שלא שמע כל הברכה ושכן מוכח ביחש׳ מפני שאין כוונתו

. מ״׳ פ״׳ ך ו ב א מ בהי  ח ו
 שנז הלכהיז• מול וש״נג עסשימ!
• ]Ktt קעי 0עיו גי: עונין D " » w הלי״ג פמנ ע׳ h 'מ״ 
:  שם 0יט! לשו פטיף נ

־ המזון. ח א  ח ל
 הקדים תתלה דיני
 אס אין ידו משגת
 הוספות חדשים בדיני שבש ןץ״כו

 !*•״ג י׳ה]מברד על *r מזון והבדלה ואת״כ דיני הבדלה עצמת
ך על היין. »אס ירצה. וכן נמצא ר ב $ מ ^ ( K S 
 בפי׳ הנדפס ברי״ף. ומי׳ש הר׳יב
 שאין ברכת המזון מעונה כוס בגמרא
 דריש פרקין רמינן עלה מדאיצמריך
 ביש שמאי מזון והבדלה לצרופינהו
 שמע מיניה דברכת המזון מעונה
 כוס. ומשני שד תנאי אליבא דבית

 שמאי. ועיין מה שכתבתי לעיל במשנהד׳:

 שכח שם כיס אבנים טובות ומרגליות שמא לא היה חוזר ונוטל כיסו אף הכא
 יחזור למקומו ויברך וחד אמור6 אמר טעמא לב״ה אלו פועל עושה בראש
 הדקל או בתוך הבור שמא משדחין עליו שיחזור למקומו דברך אלא יברך
 במקום שנזכר אף כאן יברך במקום שנזכר. ונבנלי תניא א״ל ב״ה לב״ש לדבריכם
 מי שאכל בראש הבירה ושכח וירד ולא כירך יחזור לראש הבירה ויברך א״ל
 בייש לב״ה לדבריכם מי ששכח ארנקי בראש הבירה לא יעצה ויטלנה. לכבוד
 עצמו הוא עולה לכבוד שמים לא כ״ש. הנהו תרי תלמידי חד עביד בשונג
 כב״ש ואשכח ארנקי דדהבא וחד עביד במזיד כב״ה ואכליה אריא . דהא
 אפילו ב״ה מודו דבמזיד יחזור למקומו ויברך דהא שכח תנן ולא תימא דנקט
 שכח להודיעך כחז דב״ש. זגם רבה בב״ת געשה לו נס ואשכח ׳זנה לדהבא
 בעבור שחזר בשוגג כדעת ב״ש. וכתב הר״ן בפ׳ ע״פ דהא דתנן מי שאכל
 ושכח ולא בירך יחזור למקומו ויברך ה״מ בשוכח אבל לכתחלה קודם ש־עקור
 ממקומו צריך לברך . ע״כ : .ח בא להם יין לאחר המורן. ובתוך המזון
 לא בא להם וכשגמרו סעודתן בא להם לפני בהמ״ז. רש״י ז״צ: בש״א כו׳ >
 תמהתי שמצאתי בסי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל בא להם יין בתוך המזון ובימות החול
 מברך על היין תחצה מפרש בירושל׳ דמיירי מחון שאכלו הוא בן ברכה קטנה
 כגון שאכל ירק מבושל והוא מזונן או קטנית והוא מזונן מרכה אחרונה של
 מזונן הוא בנ״ר . וחיישי ב״ש לצמא שתי מקמי לבדך בפה״ג ואותו כוס
 לבהמ״ז הוא דטעונה כוס ומש״ה מברך ברישא בפה״ג עכ״ל ז״צ וצא ידענא
 מאי קאמר ולא מנא לו ז״ל שהירושלמי מפרש כך. ובגמ׳ פריך דהכא שמעי׳

 לעבודת מכבים. מהרא״ש ומה״ר יונה ז״ל: עד שישמע כל הברכה. כתב
׳. אמר המלקט ושמא כי  הר״מ ז״ל יש מי שיקרא ישמע והענין אחד שהכוונה כו
 הגרסא האחרת היא מה שתפס ר״ע ז״ל באומרו אלא אם כ[ שמע כצ
 הברכה וכו׳. ובבבלי ובירושל׳ פריך הא אחר ישראל עונין אמן חף על פי
 שלא שמע והתניא ענה ולא שמע לא יצא דהוי אמן יתומה. ומשני מתני׳
 כשלא אכל כזית שלא נתחייב בברכה וכ״ש אי לא אכל כלל ללא הוי־ אמן

 יתומה אלא כי נתחייב לכרך:

 להו לכ״ש דס״ל דברכה אינה טעונה כוס ולעיל משמע דס״ל איפכא דתנן
 בש״א נר ומזון וגשמים והבדלה דאם איתא דס״ל אינה טעונה כוס צמה לא
 היה מבדיל על אותו כוס שי״ל ואח״כ יברך בהמ״ז בלא כוס. אלא ודאי משמע
 לברכה טעונה כוס ומתוך כך יסדרם כולם על אותו כוס שי״ל ואשתכח דקשיא
 דידהו אדידהו. ועוד דבהדיא אר״י אליבא דב״ש ואם אין לו אלא כוס א׳
 במוצ״ש מניחו לאחר המזון ומשלשלן כולן לאחריו ובעי בגמ׳ לאדחוק׳ ולשנויי
 מתני׳ בשינויי דחיקי עד דפריך ליה והתני ר׳ חייא בהדיא בש״א מברך על
 היין ושותהו ואח״כ מברך בהמ״ז פי׳ דכהמ״ז אינה טעונה כוס. ומסיק אלא

ז ע ו  ב
O כ״כ  יין מאש. דמתחדש ודו״ק: (

 תפארת ישראל
 ש״מ דלב״ש ״ברא דוקא״. ושאני

 התי״פ . והק׳ הגאון רבינו הגדול מוה׳ עקיבא שליט״א . (באות ני) לתני
 בעדיות גבי מקולי בייש וחומרי ג״ה וכו/כהך תנא דמ״ה לעיל לגס לב״ש בהמי׳ו
 טעון כוס. עכלה״ט. ול&ע״ד ממתכי׳ ליכא לאכוחי כלל דב״ש ס״ל דאין טעון
. לאיכא לאוקמי דטעיס ליה ומנח ליה כס״ד לש״ס . ופליגי בסדר ס  בהמ״ז ס
 הברכות כבמ״א ורק מברייתא דרבי חייא מוכיח הש״ס דתרי תנאי אליבא
 לב״ש . ואפשר גם למסקנא לסך תנא דטעזן כוס לב״ש״מוקי לה למחט׳
 בדטטים ליה ומנח ליה. מיהו גם אברייתא רגיל הש״ס להקשות ולחני גבי

ן י כ  י
0: כנ) קידם בהמ״ז: כד) אס ירצה(ף) ושותה  מינוטק [מגיא שם םקי
. ואף דלעיל במ״ה. מרמצריך ס . וב״ה ס״ל טעון ט ס  דבהמ״ז אץ טעון ט
ס > ב' תנאי אליבא  ב״ש לצרף מזון להבדלה. ש״מ ס״ל בהמ״ז טעון ט
 דב״ש. ואכן קיי״ל ררק לכתחלה מצוה בכוס נקפי׳נ] ובפרט לי״א. דשתייה
. מיהו באיט צמא יניחנו לבהמ״ז  מעכב לבהמ״ז דאוריי׳ וכמש״ל ס״ז ט״ז
 [מגיא קעיי סק׳־כ]: בה) אף דלא שמע תחלת הברכה: כו) ובאפיקורס
 אפילו שמע כל הברכה לא יענה אמן, וכ״ב אחר קטן שבירך דדן למורו.

 או אחר ברכה לבטלה. לא יענה אמן(ה):

. הו״למד״ס ׳ ז ׳ י ס ד  ר״הפ״
) וברכה לבטלה לרא״ש H ) :(  מקולי ב״ש (טומא ד״פ ע״א וחולין ק״ה א׳
 ולרמב״ם סוף הל׳ שבועות הו״ל דאו׳. ואני בעניי לא ידעתי מנ״ל. (דבנדרים ד׳ ז׳ ב׳ ותמורה ד׳ ג' ב׳) לא קאמר רק
 הזכרת ש״ש לבטלה דהו״ל דאו׳. וצא ברכה שאינה צריכה דא"ל דהרמב״ס יליף לה מדאמרי׳(ברכות ד׳ ל״ג אי) דעובר משוס לא תשא. ליחא דא״כ ל׳׳צ
 קרא דאת ה׳ אלהיך תירא למזכיר־ ש״ש לבטלה. הרי אפילו בברכה שא״צ עובר בלא תשא וכ״ש במזכיר ש״ש לבטלה . בלי ברכה . אע״כ דהאי ילשותא
 דכרכות רק אסמכתא בעלמא היא . וכן משמע מדקאמר הש״ס מלת ״משום״. ולא קאמר עוכר בלא תשא. משמע ודאי ללאו ילפותא גמורה היא. ורק
 מדרבק אסור ברכה שא״צ. וכן מסיק רס״ז (א״ח סי׳ מ״ז סק״ז) וכ״כ רמג״א בשם תו׳(סי׳ רש״ו סק״ו). וכן ט הר״ן (ר״ה ד רמ״ז ס׳ ע״א) לש״כ
ן שהוא מלרבנן וראייתו להרי בספק אם אמר אמת ויציב. לחוזר ואומרו. ואמאי והרי ס׳ דאו׳ לחומרא . ואם דק״ל בזה דלמא משום לעשה דאמירה ־ה אמ ן ק ליה לט , ג =  מ

 ולשומע כעונה כאילו פיו ולגו דוחה
 שוץ כאמירת אוהה הברכה שמברך מכירו והוי כמפסיק כברכה עצמה ומוסיף ומשגה ממטבע שטבעו חכמים ככרכות ע״כ. וכן שמעתי מפי הר׳ אברהם דוד פאפו שכך קבל מאב1ו שקבל מהרמ׳׳ז זיצ. (פיל): בריב
 דיח עוני! כו׳ הזכרת כשס . לפ״ז אששר כשמע הזכרת ה׳ ולא שמס סוף מרכה אף בכותי עונה או אולי להפך דאף בישראל אינו עונה משום דהוי אמן יתומה. אבל לא p שpח כל הפוסקים וע׳ כס׳ מלאכת שלמה *

 דעות פינות בזה וצא הכריע
 ורשיל פוסק כבים :

 תוספות רע״ק
 8״ח [איח נ] בתוי״& דיה
 מברך על היין אם ירצה)
 קשח לי דלתני בעדיות
 גכי קולי ביש וחומרי ב״ה.
 והרשב״א בתשובה ס•'
 שטיב כתב'לפרש דלב״ש
 זריך לביךעלהיץ מקורס
 דסיל ואכלת «ו אכילה
 ושבעת זו שחיה ותרד
 וברכת משיח צריך לברך
 על היין תחילת כדי שיברך
 כשהוא שבע. ולם׳ז איל
 הא ראםרי ביה מברך
 על המזון היינו אם ירצה
 ועכ״פ דברי ביש הס נ׳׳כ
 חומיא דצריך לברך תחלה
 על היין. ובחיים בפרקין
 מ״ד דיה נוטלין וכו׳ בחב
 דכי אחשל בביה״ם לעגין
 נ״י אתשל, וכהינ ציל נ״כ
 בסיף פיקין עב״ל טבואר
 דהוקשה לר״תי״ט קושייתנו.
 אבל לא ידעתי במה דונה
 לו דלענץ טה איתשל אס
 לא בדברינו, עוד ייל
 רתנא דעריוח ם״ל כדך
ס  תנא דט׳ה דלעיל מ
 לביש בהפ׳ז מעון כוס :

 תום׳ אנשי שם
 לפרשמוקאלהבדלהמיחניי׳
 לה״ה לברך ולהריח בכ׳מ
 וגכיז. (ש״ל): ח בריב
 ד״ה מברך כו׳ שאין
 בהמ׳׳ו כו׳ והא דל״ס
 נעלמא אם גה״מ טעונה
ס $״ל דלרבותא מ״ה  ט
 לאעינ דצא בא לו יין כ׳א
 לאחר המזון ולא שתה כלל
 כתוך המזון אש״ה מברך על
 ממון ואח׳כ על היין ושתייה
: חוי׳׳ט ו  לא מעכב צממי
 ד׳׳ה מברך על היין כו׳
 מדאצנוריך כ׳׳ש מזון והבדלה
 כוי. נמשך אתר ל׳ הריי אנל
 לפניט בנמ׳ לא רמי עלה
 אלא מברייתא מיש ועי
 במלחמות : במשנת עונק
 אמן. סי׳ חייב לענות אמן.
 כיה הרימ כס״א וכיס בש־ע.
 והאימא נהוג עלמא לענות
 אחר המברך כשמזכיר השם
 כיה וביש. ודבר זה חידש
 הרא״ש זיל וע׳ כסי׳ קכיד.
 וכתב הרכ החסיד מהריש
 אכוהב שמנהג הרא״ש ז״ל
 הנזכר הוא דוקא לענות ביה
 וביש אתר ברכה שאין העונה
 חייכ בה אבל הנא לצאת
 י׳׳ח איזה ברבה שחייב גה
 כברכת חיירו המכוין להוציאו
 וסגי ליה לכוין דעתו מתחלה
 ועד סוף אינו ראוי להפסיק
ה וביש דהא  כלל בעניית ל



א כח ת ר י ב ג א ת כ ל  בועז־ ברכות אלו דברים פרס ח ה

p ח משגה א קודם קידוש יברך מי־א מרי תג*! דיין תדיר " l  בללא דפרק ח £
 י ובם הוא גורם לקידוש שייאסר «

ה ב האוכל חולי! בטהרה לא ימזוג כום הקידוש אחד נסיי לסעודת ראפשר «נשאר נ ש  מ
 לחלוה בידיו טנט״י. ויתטטא הלחלוה מהכוס שאפשר שאחוריו טטאיס באחיו
 באחוריו בשעת מוינה. ושיתטטאו שוב חידיס מהלחלוה. אלא ימזוג בום הקידוש קודם

 הנט״י ויקדש ואחיכ יטול ידיו לסעודה :
 משגה ג כשקינה ידיי בטפח טנטיי לסעודת לא יניחנו על השולחן דשמא חשולהן שני
 לטומאה שאינו טטםא לפת שעליו. וכשינע השולחן בטשקין שבמפה יתהוי

 הטשקין חהלה ויטמאו הטשקין שבמפת שוב לחפת שבצדו:
 משגה ד אחר הסעודה םכברין הערובות שחתח השולחן. ואח׳ע נוטלין טיט אחרונים. ואו

 להיפך. דשמא טונה שש פרוסת כזית ויתטאס עיי טיס אחתנים דאםוד :
ה ה כשסועד בטנתח ער מוצא* שיק טביך כהמיז. בשטים. גי והגדלה. ועל הנר ג ש  מ

 מכדך בורא מאורי האש. נר ובשמים לא טעכבי ההבדלה :
ה ו אין מברכי! על דגר שבמסיבת עובדי כוכבים. או על גר שתדלק לכבוד הפת  משנ
 או שהודלק לכבוד בהכ״נ. או שהודלק אפילו ע״י עובד בוכבימ בשבת באיסור.
 וכיב אין םברכין על בשמים שגטסיבת עובדי כוכבים. או שאצל תטת . דאינו להדיח סוב

 רק להעביר ריח רע. אין מברכיו על הנר רק כשהוא קרוב לו כיכ להכיר מטבע עיי :
ה ז אבל פת [וי״א דהיה א׳ טז׳ מיניו] ושכח ולא בירך אחריו במקומו. איצ לחזור נ ש  מ
 למקים שאכל. רק יברך במקומו. מיהו בר^• משם בםזיד. אם יש לו מעט פת
. ולראיש לא י . ואס לאו, לרמביס בדיעבד יצא כבירך במקום ב ס  יאבל בסקיס הבי ויברך ש
 יצא. שיעור חשהיית בין גטר-תםעודה לבהסיז לכל היותר. באכילה מרובת . אסור לברך
 בהשיז טשיחחילשוב להעח רעב. ובאכילה טועטת. מששהה שעה ר״ב טינוטען אסור לברך עוד:
 משגה ח דק לכתהילה ראוי שיברך בהטיו בבוס. ורק כשהוא צמא. שוחהו כץדם
 בהמ׳ז״שםע שום ברכה מישראל אפיי לא שסע רק [תחלת] הברכה חייב לענות אמן.
 אנל על ברכת אפיק־רם או ברכת תינוק דרך לימודו או שום ברכה לבטלה. אפילו שפע א'

 מהן שמברך ברכת שלימה לא יענה אמן :

 מחה צ״ת להזכרה עכ״פ יש להקשות על כל הברכות שמברכין ביו״מ שני על שופר ולולב
 וכדומה שברכתן וודאי רק מדרבנן. וכי ש״ל שיש כח ביל חכמים לעקור דבר מה״ת נקום
 ועשה. הרי רק בשב וא״ת יש בהם כח זה (כיבמות ד׳ צ׳ ע״ב) 1ק מסיר, בהגה׳ אשרי
 בשם מהרי״ח ובמרדכי בסוגיא דר״ה(ד׳ ל׳ ע״ב) לברכה שא״צ אינה רק מדרבנן [אב״י
 לברי קדשו של ע״ר זצוק״ל צריכין ביאור קצת. א׳) מה דהקשה ע״ר דל״ל קרא דאת ה׳
 אלהיך תירא למזכיר ש״ש לנמלה. הרי אפי׳ בברכה שא״צ עובר בל״ח צ״ע דהרי י״ל דצריך
 קרא שעובר נ״כ בעשה דאזהרת עשה הוא וכתמורה (ד׳ ד׳ א׳) וכדאמרינן כמה פעמים
 בש״ס לעבור עליו בעשה ול״ת . ואפשר דכונת אאמ״ו זצוק״ל לא״כ לכתוב גם העשה
 באותו האיסור מכתב בו הלאו דהיינו באיסור דברכה לבטלה וממילא הוה ידעינן לאו ועשה
ק משמע להלאו הוא לרבנן  דש״ש לבשלה בק״ו מברכה לבשלה . ב) מה שכ׳ ע״ר הכ״מ, ל
 מדקאמר הש״ס מלת ״משוס״ וצא קאמר׳ עובר בלא תשא . לכאורה קשה הרי מצינו כמה
 פעמים בלאו׳׳ גמורים לשון משום. כמו בבתים עובר משום בל יראה וכו׳ פסחים (ד׳ ה׳
. וצ״ל דכונח ע״ר. דאס היה אמרה ( . עובר משום שרץ השוק חולין (לף ס״ז א׳ (  ב׳
 הגמרא עובר בל״ת . אז היה מוכרח. דהוא צאו גמור. משא״כ באמר לשק משום. אז תו
 אין מוכרח דהוא דאו׳ אלא טכל לומר להוא אסמכתא וכמו דאמדנן(במכות דף ש״ז ב׳)
 דהמשהה נקביו שבר משום בל תשקצו. וביבמות (דף ס״ל ב׳) אמרינן דשיתין סבי
 איעקר׳ מסירקא לרב הונא. וכן אמדנן שם במכות. למאן לשת׳ בקרנא דאומנא עובר
 משום בל תשקצו. ובגיסין(לף ס״מ א׳) מביא רפואה-לאכול מחול שוי׳ אחספא לאומנא.
 ואף ריש להשיב ולומר. דמשום סכנה מותר. עכ״פ הרי אינה רפואה בלוקה. וא״כ אי
 לאו לבל תשקצו הוא לאו גמור . איך עוברין על לאו וביומא (לף פ״ג א׳) דמי שנשכו כלב
 שומה א־ןמאכילין אותו מתצר הכבל שלו. אע״ג שנוהגים הרופאים ברפואה זו כרש״י שם .
 אע״ב ללאו דבל חשקצו הוא רק אסמכתא. וכמו שב׳ נאמת רב״י למוי״ד ססי׳ קט״ז.

. וצ״ל מור בשם רמב״ם). ועיי תר״י ברי״ף ברכות (דף י״ב א׳) שמצינו ס ״  ולבדי רס״ז שם סק״ו לכ׳ ללהט אינו חייב מצקות גמור מדהוא לאו שבכללות צ״ע (גם יש בדבריו מ
 בהרבה מקומות שקורא עשה צדבר שאינו אסור אלא מדרבנן(ועי׳ רי״ף שם דמוכח מניה בהפוך). ג) מה שהקשה ע״ר זצוק״ל על ראיית הר״ן מאמת ויציב דליתי עשה וידחה ל״ת.
 לכאו׳ ואנא״ק יש לתדן. ללוקא היכא לודאי עושה עשה. אזי דוחה העשה הל״ת. משא״כ כאן בספק אם אמר אמת ויציב. דאולי כבר אמרו. ואז אינו עושה עשה ועובר על ל״ת. בזה
 אימ דוחה ל״ת. ואולי דעת קדשו של ע״ר היא. דעכ״פ מכח ספק דאו׳ לחומרא ידחה הספק עשה הספק ל״ת. ולכאורה מהר״ן הנ״ל יש להוכיח לבספק עשה ול״ת לא אמרינן לספק
 עשה לוחה ס׳ ל״ת. אלרבה שוא״ת עליף . ושל י״ל לטון ללאו ללא תשא נמשל בבירור עליז. והעשה לזמר עתה אמת ויציב היא רק נספק מוסלת עליז אין ספק מוציא מיל׳ וודאי
 אין עשה לוחה ל״ת. ל) מה שהוכיח ע״ר זצוק״ל הכ״מ מהא דמברכין ביו״מ שני צ״ע קצת. דהרי נוכל לומר כיון דתקנו רבנן יי׳מ שני תו משום לא תסור כלאו׳ למי. וכמו לאמרינן
 בסוכה (לף מ״ו א׳) והיכן צונו מלא תסור. ושפיר שייך לברך עציו. וי״צ לדעת מרן היא דאה איתא דצאו להזכרה הוא לאו גמור היה לחכמים מיד בתחלה לתקן שעל מצוה דרבנן לא
 יברכו כלל מפני חומר הלאו. ואני בחידושי לד״ף הבאתי עוד ראיה דלאו זה רק דרבנן. מהא דכתב הר״ן בפסתים (דף קנ״א ב׳) והרא״ש שם דאנן מקדשין בביהכ״נ אע״פ שאין
 אוכלי( אורחין שם. כיון דמעיקרא הכי אתקין. ומדמקלינן כ״כ ש״מ דלאו זה אימ דאו׳. והנה יש צ׳ בענין הנ״ל עוד איזהו תמיהות ואזטרם פה . א) איך כ' הרמב״ם סוף ה׳ שבושת
 הי״א. דאיסור הזכרת שם שמים לבשלה מקרא דליראה את השם נסקא לן. והרי והו רק לפי ס״ד בתמורה(דף ל׳ א׳) אבל לפי המסקגא האי קרא אמקלל בשם קאי דהוא אחד מג׳
 דברים שמלקין עליו. אע״פ שאין כו מעשה. ועצה בדעתי לומר. דהרמכ׳יס ס״ל דהאי לתמורה נדחה מהאי דברכות(דף ל״ג) דילפינן איסור ברכה לבשלה מלא תשא. וא״כ ק״ו מכיר
 ש״ש לבטלה זב׳־ק דאית בי׳ אזהרת לאו. שפיר א׳כא לאזקמ׳ קרא דלידאה את השם באיסור ברכה לבטלה. וכ״ש במזכיר ש״ש לבטלה. דהרי p מטעם דאין בהזכרת ש״ש לבמצה רק
 אזהרת עשה. לא לאו. אמרינו בתמורה שם דצא נוכל לאוקמי קרא דליראה את השם, דמיירי במלקות כדכתיב ברישא דקרא והפלא ה׳ את מכותך בהזכרת ש״ש לבטלה. שלא מציגו שענש
 אא״כ הזהיר ולפ״ז אחר דמצינו לאו דלא תשא בברכה לבטלה וכ״ש בהזכרת ש״ש לבמלה. ממילא שפיר מכל לאוקמ׳ קרא כפשמיה במזכיר ש״ש לבטלה. וידע־נן נמי מקרא זה מקלל חבירו בשם
 דלא גרע ממוציא ש״ש לבטלה ובגמ׳ שם להרי נמ׳ מוציא השם לבטלה. וליכא למימר דכיון דמצער לי׳ לחברי׳ לא תסגי ליה במלץת־הר׳ כתיב לא תקלל חרש כן נראה לי לתרן לעת הרמב״ם.
 ולהט מביא גם כן הרמב״ם בסוף הל׳ שבועות בהלכה ט׳ על הא דמזכיר ש״ש לבטלה ומברך ברבה שאינה צריכה הקרא דלא תשא. ובהי״א שם מביא הקרא דליראה את השם. דלא תשא
 הוא הלאו. וליראה הוא מייד בעונש דמלקות. אמגם לא זכיתי להבין דברי רבינו מהרש״א בר״ה(דל״ג א׳) בתוד״ה הא ר״י. בא״ד דאסרי׳ וכו׳ להביאו חוס׳ בשם גמ׳ מתמורה קרא דאת
 ה׳ אלהיך חירא.למייד בהזכרת ש״ש לבשלה. וכ׳ על זה המהרש״א ללאו מהאי קרא יליף לה הגמ׳ שם.אלא מקרא לליראה את השם הנכבד. והאי קרא את ה׳ אלהיך תירא דרשינן ליה בדוכתא
 אחריתא לרבות ת״ח.הנהבאמת ללרש רע״ק האי קרא בפםחים(לכ״ב ב׳)ובב״ק(למ״א ב׳)ובקילושין(לנ״ו ב׳) צרבות ת'׳ח.אבצ הלרשא שצו הוא רק ממלת את. לאתא לריבוייא.אבל עיקר קרא
 באמת דרשי׳ להדיא בתמור׳ כמ״ש התוס׳ בר״ה.דמיירי בהזכרת ש״ש לבמל׳.ואדרב׳ הילפותא דהניא רבי' מהרש״א מקרא דלירא׳ את השם נדח׳ שם בגמ׳.ומוקי לה על מקלל חבירו בשם וצע״ג]:

 ציונים
 א הרואה. >ל . ?ל המי?.
 מיי' שי• מה>כומ נר«מ
 הלימ פמנ ע' נ״ז מיי ופ׳׳מ
: 'ft v»B או״ח סימן ריח 
cc מקום שנעקרה . מיי׳ 
 סמנ tp מור וש״ננ שם סימן

:  מוסעים נ

 תוספות חדשים
 מיא [תוייפ דיה] שעמר
 כוי ממקומה גא״י כו׳ עכ־ל.
 איה כירושלמי ליק הגי׳
 מכל המקומות באיי ובו'
 וכיה בתום׳ דמתגיתץ יוכן
 הביאו התי״נו בספרו מטלר

 מלו

ק ״ ע  תוספות ר
 משנה א [אות נא] ברוך
ך ת  שעקד)וד,עוקר מברך ב
 וכו׳ וצונו לעק־ר עבודת
 כוכבים מארצנו. מהדשיא

 בחיא:

 תום׳ אנשי שם
 פיט א כמשנה הרואה.
 נופי הו״ל להקדים
 כרכות שהן על מעשה

ורה P פרק ט מברטנ I S H ה ברמת ! ד ב ו  רבינו ע
ה מקום שנעשו בו גיסים. כגון ממברוה ים •מון) ונחלי ארט! ומעבדות הירדן ואבן שישב עציה משה ע״ה א ו ר ק ט ה י  פ
 כשעשה מלחמה בעמלק ודומיהן. ואניסא דרבים כגון הני דאמרינן מחייבי כ״מ לברוכי אבל אניסא דיחיד
ס  כגון הרואה מקום שנעשה לו בו נס איהו חייב לברוכי ברוך שעשה לי נס במקום הזה ובט ובן בט חייבים לברך ברוך שעשה נ

 לאבות, במקום הזה וכל הכי ברטת
ה מקום שנעשו בו א ו ר ל פרק ט א ה כ ת ל י < ל מ  דחתני׳ במו הזכרת שם ו
ה גיסים לישראל ») כ ר  ב

עקרה ה גיסים לאבותינו במקום הזהב) • מקום שנ ש ע  אומר ברוך ש
: ( נ ו נ צ ר א דת כובבים מ ר עבו ק ע דת כוכבים אומר *ברוך ש  ממגו עבו

ל ה ע מ ל ש ת נ א ל  ס
 פרק ט א הרואה מקום כו׳ ־ בגמ׳ בברייתא יליף ר״י דבעינן לברוכי אניסא ׳ריש חייבין לברך שעשה נס לאבי במקום הזה כמ״ש הרשב״א ז״ל ובעל המורים
 מקרא דכתיב ויאמר יתרו ברוך ה׳ אשר הציל וגו׳: בפי׳ ר״ע ז״ל. בשם יש מפרשים . ור׳יע ז״ל נקמ כדעת הר1״ף והרמב״ס ז״ל: ברוך שעקר
. מצאתי שהרימ דילונזאנו ז״ל כתב מקום שנעקרס ו  וגנו ובן מו חייבין לברך ברוך כר. פסק ההלכה בס׳ ש״ע סי׳ רי״ח דכל יוצאי עבודת כוכבים מארצנ

ב ו ת יום ט ספו  תו
ר עבודת כוכבים מ ע  ®־P ט ש
 ׳ מארצט\משלמי
 כשנעקרה עבודת כוכבים ממקומה
 בא״י אבל נעקרה עבודת כוכבים

 ממקום

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
מ ט א) לרוב ישראל: ב) ועל נס דיחיד . רק בנו ותלמידו ומלכות. וכל שאר ברסת דבסרקן , בשם ומלכות ודוקא ברואה  ר
 מברכי! . ועל נס כמנהג העולם מברך בלא שם המקום מל׳ יום ללמד יום: ג) ובחון לאדן אומר ממקום הזה:



ורה ה מברטנ ד ב ו ב ברמת ההאה פרס ט ר׳ ע ת יום טו ספו  עיונים 56 תו

ם. כוכב  ממקום אחר אומר ברוך שעקר עבודת כוכבים ממקום הזה : ברכה שאין בה שכרת השם ומלכות אינה ברכה -י ב דקי
ל הזיקין . פירש הר״ב כוכב הנראה וכוי . א״כ וכוי. הנראה כמו שפותח הרקיע וערה כחן ממקום למקום. אינמי כוכב  ב ע
ועות־שהארן מזדעזעת ורועשת: ז ך:  ח״ל הרמב׳׳ס זיקים הם נצוצות והס תבניות הנראות בשמים שנראה כמו שיש לו זנב ארו
 כדמות כוכבים ויש להם זנבות ע״כ. ואינם טכבי השמים וכסיליהם רעמים. קול הנשמע ברקיע מעננים ששופכים מים מזה לזה כמה
 דתימא(ירמיה נא) לקול תתו המון מיס
 בשמים: ועל הרוחות. שבאים בסערה
 וזעף ואינם מצויות אלא לפרקים :
 ברוך שכחו׳ מלא עולם. ואי בעי
 מברך ברוך עושה מעשה בראשית שכל
 אלו מעשה בראשית הם דכתיב(חסלים
 קלה) ברקים למער עשה אבל על
ס ועל הגבעות וט׳ אומר עושה ד ה  ה
 מעשה בראשית הקא דלא מצי לברוכי
 עלייהו שכחו מלא עולם שאינן נראים
 ברוב העולם אלא כל אחד ואחד
 במקומו: הים הגדול. ים אוקינוס
 שמקיף העולם: ברוך שעשה הים

 אלא נבראים לשעתם ולעתים רחוקים
 מפני האידים העולים. והיינו דאמר
 שמואל(נח:) נהדין לי שבילי דרקיע
 לבר מכוכבא דשבינן דלא ידענא מאי
 כיהו. הכונה 5:לא ידע סיבת התהותו
 והפסדו ועיין במשנה ג׳ פרק ב׳ דראש
 השנה: מלא עולם. מתוך פירוש הר״ב
 משמע שאלו כראי! ברוב העולם ולי
 רשי׳י שאלו נראין או נשמעין למרחוק:
 *)[*רי״א הרואה את הים כוי. פירש
׳ עכ״ל ולא  הר״ב ים אוקיטס המקיף ט
 זהו הים שעוברים בו לא״י ולמצרים
 אע׳יפ שבש״ע סי׳ רכ״ח כתוב הים

 הגדול הוא זה הים כו׳ הטעתו לשון תשובת הרא״ש ז״ל שהעתיק הגדול. שמתוך גדלו וחשיבותו• קובע ברכת לעצמו: לפרקים.
ס י ש ל ש ה מ מ ל ת ש כ א ל  מ

) ועל דמועות י) ועל הברקים ן י ל הזקי  ב ע
ך  ועל הרעמים ועל הרוחות י) אומר ברו
ל ההרים לם0 ע א עו ל  שכחו וגבורתו מ
ת ח) הרו ת ועל הימים ועל הנ ו ע ב ג  ועל ה
ך עושה ח ת אומר ב ו ר ב ד מ  ועל ה
. ר׳ ידדדה אומר הרואה ת י ש א ר ה ב ש ע  מ
ת ה א ש ע ל ם) אומר ברוך ש ת הים הגדו  א
ל בזמן שרואה אותו לפרקים 0 .  הים הגדו

 על
. ג * . נדיג ונליו ל ו ת ר ו ב ג  ח״ג , הברקים . נממגינ בלקים איזל לוחומ. ו
ק בלי* « ל׳׳ג יכיה נמשניג . בז . כד׳׳ג ונלין ונל' ה ש ע  מ

אהו . ו תו נמשב״ג שר אה או  אימתי בזמן . שרו

 אוקיינוס
 נקראח ים

. גרס׳ זל״ג עשה מעשה בראשית וכ׳׳ה ג״כ ברמב״ם הל׳ ברכוח ת י ש א ר  ב
 פ״י גם בספרים המוגהים:רי״א כו׳.ולית הלכתא מתיה ולפרקים הוא דנרי ר״י.
 מהרמב״ם ז״ל אבל ברמב״ם שם סי׳ס״ו פסק נר׳" משמע לס׳יל דר״י לפרש אתא
 ופמ״ש שם ג״כ מהר״י קארו ז״צ ושם בספר שנצובא כתוב העשה את הים הגדול
 וע״ש ג״כ בב״י סי׳ רכ״ח שכ׳ שם בשם
 הנהיה הילך תשוכש הרא״ש מועתקת תשובת הרא״ש ז״ל* שים הגדול הוא ים
 כולה ממקומה סי׳ ד׳ לכלל י אוקיינוס והוא הים שעוברי! בו לא״י
א י , ד ד ./׳1 ר ״ י י ״ ה ר ו ״ h ״ n L u כ דהח וזיל וששאלת על הים הגדול שאומר נ ר ונה ז ה ו ב ע ם ר צ מ צ ס ו י ה ת א ה ש ע ץ ש ל  ע

ט דתנן ים הגדול למעוטי ימים קשנים שהם ל ל ש י ד ; ס }ה,ס ה ו נ ״ ק ו א ם י א י ן ל ה ו ד ג  ה

 שעוברים ט לא׳׳י ולמצרים יראה שהוא ים כמו שלולית שנפרדין מן הים הגדול שאינו
 מברך עליהם ברכה זו ע״כ: בזמן
. יש מרסי׳ אימתי בזמן ה אותו א ת  ש
 שהוא רואהו ס״א שרואהו וכןמצאתץ
 בכל הספרים הרי״א ז״ל וכ׳ שד ונ״צ

 דקאי
 ר״א הרואה את הים הגדול אומר כרוך שמשה את הים הנדול מלהזכיר ברישא ימים סתם ושי'
 ר׳י ים הגדול משמע דגים *קיימם מיירי ול״ס אתיק דתיק איירי נשאר כל הימים רפמה
 ימים גדולים •שכן געולס ואחא ר׳׳י למימר דים ה:דול י״ל כרכה בס׳׳ע ותיק מודה בהא
 דאי ר',* הוה פלי; את״ק ונאמר לתיק כולל כל הימים וים אוקיינוס ככלל א״כ הוי הלכה
 כסתמא דמים ולא ראיתי כסוס־ןים שספקו דאין הל׳ בר״י וגם הרמג״ם ז״ל כ׳ לעל ים הגדול
 מברך שעשה את הים הגדול הלכך נראה דדוקא בים אוקיינוס מיירי. עכ״ל ז״ל. ומה
כ גש׳ע שם סי׳ רכ״מ אכן מי  שכתבתי נפנים כקיצור כך היה נראה לכאורה וכן נראה 0
 שיעמיק כלשון השאלה יוכל להבחין שהשאלה היא אס הוא ים אוקיינוס ונ׳יכ ים הגדול
 שעוברי! בו לאיי ולמצרים והשינ שאינו אלא לוקא ים אוקיינוס כך נראה לע״ד וכן הסכימו
 כמה ת׳׳ח ה׳ ישמרם אעיס שלשון השאלה לחוק שאין שס לא מלת אס ולא מלת וגם הים

 ה:דול וכו׳ מ״מ האמת זרה דרכו והי יאיר עינינו בכל תורש. אטיר:

 לוקא אעיש שבלשון הפסוק
 שלנו הגדול כי כוא גבול
 מטרני של א״י וידוע הוא כי הוא ים
 שלנו כי איי אינה יושבת על יס אוקייטס
 מ״מ הכא משמע שהוא ים אוקיינוס מדקתני
 רישא ועל הימים ועל הנהרות והדר חנא

 הלנול הזה כתונ נל״ק נ&ין הלל nnrp נהשמטמ ותמזמ הןמוהו
 נא[ על מקומו הראוי לו .

 עבולה אומר ברוך שעקר עבולה מארצנו ומתק בקום עשה מלת זרה. ובירו׳ מתני׳
 כשנעקרה עבולת כוכבים מכל מקוננות א״י אבל כשנעקרה ממקום א׳ אומר ברוך
 שעקר עבולת כוכבי׳ מן המקום הזה.תוס׳ ז״ל וכך היא המםחא בהדי׳בירו/אמנם
 הרא״ש ז״ל נראה ללא הוה גריס ביח׳ רק הבי ״״ל ירו׳ כשנעקרה עמדת כוכבי׳
 ממקומה בא״י אבל אם נעקרה ממקום אחר אומר ברוך שעקר עבולת כוכבים מן
 המקום הזה. וכ״ה במור שם. חה נראה ג״כ מ״ש ה״ר יונה ז״ל ואס רואה אותו
 בחו׳יל צריך שיאמר ברוךשעקר עבודת כוכבי׳ מן המקום הזה.ואומר בשתיהן כשם
 שעקר מן המקום הזה כך תעהור מכל המקומות והשב לב עובדיהם לעבדך ע״כ
ל הזיקיןוכו׳. פי׳הר״ש שירלאז״צזיקיןמלשון ע : ב ד כ״ ר ס׳ י ״ נ  ועי׳ נ
 זיקוקין דנור דהיינו כמו שבט של אור p ברקיע וכאשר הולך ורץ נבלע ע״כ .
 וראיתי שכ׳ ה״ר ׳הוסף ז׳יל ס״א ועל הרוחות ועל הרעמים וס״א על הזיקין ועל
 הרעמים ועל הזוועות ועל הרוחות ועל הברקים . ע״כ: ועל הזועות. הרמב״ם
 ז״ל פ״ זוועות קול שאון נשמע באיר כקול ריחיס סובבים לאטם . וה״ר יונה
 ו״ל פי׳ זוועות רוחות חזקים שעושה בשעת הגשמים ומה שחזר ושנה על הרוחות
 מיירי שלא בשעת הגשמים שפעמים אפי׳ שלא בשעת משמים מנשב רוח גדול
 וחזק מפרק הדם ומשבר סלעים והיינו ששנה זוועות אצל ברקים ורעמים מפני
 שהוא בשעת הגשמים במו הברקים והרעמים ע״כ. ומצאתי ג״כ שפי׳ הר״ש ן׳
 תבון ז״ל זוועות שם לברק העצום שקוראים הלועזות לנפי״ש ע״כ. אכן לשון
 הגמ' הוא כן מאי זוועות אמר רב קטינא גוהה ופירש״׳ ז״ל בלשונם קורץ
 רעידת הארץ גוהה ע״כ ומפרש בנמ׳ דבשעה שהקב״ה זוכר את מיו ששרויין
 בצער בין או״ה מוריד שחי דמעות לים הגדול וקולם נשמע מסוף העולם וער
 סופו והיינו גוהה: ועל הרוחות. ירוש׳ מתני׳ כשבאין בזעם אבל כשבאין
 בנחת אומר בהן־ עושה בראשית: על הנהרות. לאו על כל הנהרות איירי
 אלא ד׳ הנהרות דכתיבי בקרא כמו חדקל ופרת.חוס׳ ז״צ:אומר ברוך עושה

ן תפארת ישראל י כ  י
 קודם. כפ״ו סי׳ י״ח. התם רק בדיעבד בבירך שנ׳׳ב על פרעי׳ יצא.
 וכ״כ בנירך על עיקר תחלה רק בדיעבד פער הטסל החביב. משא״כ
 הכא אפילו לכתחלה מכרך אמגם ממ״ב. כך נ״ל: ח) המשונים בתוקף
) הוא מיטנזעללענדשעם מעער דמדסמוך : מ [ : י  או רוחב [מגיא רכיח ס
: י) פעם א׳ לל׳ יום וה״ה כולהו [ ת ׳ כ  לארץ ישראל חשיב [סי׳ ר
 לבר מברקים ורעמי׳. כל שנתפזרו העבים ביני ביני חוור ומברך שניה:

ת 5 ט  תוספות אנשי שם מ
 שכבר גראה הברק אכל לשי מיש חכמי העש הרעם יתחיל קולם הברק אלא שקולו לא
p n איברא דהבי אמרי . ׳  ישמע נתחלל* . ע״כ: בר״ב דיה רעמים כו׳ ששוסכיס כו
 מיהו לא ידענא אמאי לא סי׳ כרכ אחא בר יעקנ ראמר נרקא תקיסא מריק בעננת
 ומשכר גזיזי דברדא וכשיס אמרינן דכוותיה מסתכרא. (ש״ל): בטענה ועל הנהרות.
 נראה מן הגמ׳ שצריך שלא נשתנה מהלכם עיי ארם שההנוהו דרך אחרת. (ע׳ח):
/ שמא ר׳י לוקא הוא דסיל הכי זאס״נ לש״ל בכל הפרכות שמברך כל׳  ברוך שעשה כו
 עבר שעשה מ״ב וכן נטלהו. אבל לתיק לעולם לביס מלול נמ׳ מכרך עושה וכ׳נ לעת

ן י כ  י
) ערדבעבען: ו) בזעף  ד) טכב עם זנב. קאמעס בל״א : ה
 ואינו מתחיל בלילה. ונסקא מינה לברכה: ז) ואם ירצה מברך ששה
 מ״ב ובשמע רעם וברק בפ״א. מברך רק עמ׳יב . דאסור לגרום
 ברכה שאינה צריכה [א״ח מו״ו]. ואף דבטסל חביב. יקדים ברכת הטפל
 לברכת העיקר ולא יברך על העיקר לפטור הטפל דאפושי בברכוח
 עדיף [כמג״א רייב סק״י] וכ״כ בחייב ברכה פרטית ושנ״ב. ברכה פרטית

 כראשית לקדמי בזמן מובא אלא משם לברכות אלו שק כולאה ילס־נן בגמ׳ מקרא
 דויאמר יתרו וכו׳ ונראה מזה לאי לאו הך ילפותא לא הוי מתקיים שוס ברכה במאי לאינו
 דומיא לבה״נ משיה נקסינהו בדשא. ואעיג רנלכת יתרו לא אשכחן כה מלכות אפשר
 דעתה ירעתי כי גדול ה' אין לך מלכות גדולה מזו וכמ׳ש רש״י בשי׳ החומש . (ס״י):
 ב במשנת ועל הברקים כו׳ כיה ברי׳ף וגירושל׳. וכרא״ש ג׳ רעמים וברקים . וממי ג׳
 רעמים ורוחות וברקים. וכ׳ המעי״ט וניל דעכ״ס אין להפסיק ברוחות בין רעמים וברקים.
 אבל נסור רעמים וברקים יש פנים לכאן ולכאן. ללמשמט האוזן הרשם קולו ישמע אמר

 השו׳׳מ
 דעת רג האי גאון והרמביםזיל במור שיע אלא שבסי׳ רכ׳׳ז כחנו בזה״ל על הזיקים והוא כמין כוכב היורה כחן באורך השמים ממקום למיץם ונמשך אורו כשבע (וגם כל האחףוני0

 ב חדק־ן . מ•׳' שס הלייי
 שמג עס מיי יש׳׳* שם שימז
: ההרים . מיי' ׳ ז שעין א  מ
 מס סלס״ו שמג שס פור ושיע
: 'h 5ש סימן לכיז םעיף 
: לפרקים. ס  הים הגדול. ע
 מיי׳ שס מול ושויע שימן ר>ח
 שגניף נ׳ ושימן לכל העיף יג :

 תוספות חדשים
 מלך וכ׳כ הר׳׳מ בכם מרדכי
 נעור איח סי׳ רכיל אכל
 כש״ע לא הביא רק כמיש
 התי״ע כאן והיא כגירסת
 הרי׳׳ף והראיש ואפשר משום
 דבברייתא דף נ׳1 ע״ב בבבלי
 איתא להדיא וזיל yp מקום
 שנעקרה ממנו עבודת כוכבים
 אומר ברון שעקר עבודת
 כוכבים מארצנו וכשם שנעקר
 ממקום הזה כן תעקר מכל
׳ משמע  מקומות איי ס
 להדיא לאף שנעקרה רק
 במקום אחד מברך מארצנו:
 [הוייטד״ה] רי״א כו׳ ולא
. עי׳ס״חלשרה  זהוהיסט׳
 מיח ופיה דמקואות מייד
 זר״י נושיה קורא לאוקינוס

 יס הגדול עיש:

 ראשון לציון
 משנה ב [בר״ג ד״וז] הים
 הגדול ים אוקיניס כו׳. לא
 ידעתי למה נעה הריב פה
 ממ־ט בקולש בכל מקום
 למרות הלכה כדברי מי ודע
 דהרמב׳׳ם רסיחשו כתב ואין
 הלכה כר׳׳י אכן בחבורו סיי
 מהלכות ברכות דע ט״ו פסק
 כר׳ - יהודה ובכ״מ נתן שני
 מעמיס לשבח דהלכתא כל׳׳*
 והעור סי׳ רב״ח תמה על
 הרמב״ס שפוסק כיחיד נגד
 רבים והביי מיישבו עיש וק
 מסק בש״ע כר" . ועמיש
 בחבורי יסל״מ רש׳ב דבימ
 כתי״מ דיה דברי ר׳ מאיר.
 [תוי״ס ד״ה] על הזיקין
 כו׳ ח״ל הרמב״ם כו׳ בימות
 כוכבים ויש להם זנבות ע״כ.
 ובמטר• בסיי מהלכות ברכות
 דין י׳ל זה לשונו ועל האור
 שב^יר שיראו כאילו הס
 כוכבים כופלים ורצים ממקום
 למקום או כמו כוכבים שיש
 להם זנבות על בל אחד מאלו
 מברך גלון שכחו וגבורתו
 מלא עולם ובמופלא שבערכין
 ערך זק שכתב הערוך אהא

 דברכות נח: מאי זיקין כוכבא
 לשביכו כתב בוה״ל ובלשון
 ארמית ניצוצי אשזקוקין דינור
 פי׳ רב האי זיל אש שמקדחת
 למעלה ונראה לה אור
 כענין שנאמר כו׳ והעמודים
 של אש שנראין למעלה חייבין
 לברך עליהן ברוך שכחו בו׳
 ושבינו שמא עומד כשגמ
 כדכתיב דרך ככג מיעקב
 וקס שנס מישראל עיכ חשבתי
 להיות נטן הדבר להעתיק
 מיש הגהות מיי' איק כ׳ או
 כוכבים שיש להם זנב כך
 סי׳ רב האי גאון זיל דשביע
 מלשון שבם מכתיב לרך ככב
 מיעקב וקס שבס מישראל.
 וכן בערוך ערך כוכב (וצ׳־ל
 זק) עכ׳ל. היוצא מזה על
 מה שקורץ(קאמענו שכןטרץ)
 הנראה ממש כתכנית הוה
 שכתב הרמב״ם והגימ שצריך
 לברך. וחלוש הוא שלא נזכר



 ציונים
no הגשמים. מ״׳ שם סל׳יה 
 ושויע or סימן רכא 9«י1 ג:
 בשורות טובות . פסחים ני
 «׳׳׳ שש הלינ פמנ פס שיי
 ושויע שם סימן ר«• סעי1 א :
 שמועות רעות . מי*׳ שט
1 י ע M 0 ססנ שס שור ושו״ע 
: ג בנה בית . מיי׳ שם  ג
 הלי* סמנ שס טול ושו״ננ שם
: םברך על  סימן ל« סעיף ג
 הרעה . מיי׳ שם הליל סמנ
»  8ס מור ושו׳ע שם סיס! ל

 ראשון לציון
 לא ביארו מהו הנקרא כשנס)
 ממשמעות הלשונות כמיש
 לשיי ליה כוכנא לשניע
 טכב היורה כחץ ברקינו
 ממקום למקום וארון כשבט
 שהוא יורה ונלאה כמו
 שפותח הרקיע ע״כ .
 אמנם (הקאמענו) שזכרתי
 איט ימיה כחן אלא עומד
 ונראם זמן מרובה וכלאי הם
 רב האי גאון והרמביס זיל
 לסמוך עליהם (ועכ״ש בצי
 שס ומלכות מפני ספק כפיי
 רש״י למשמע לוקא אס יורה
ק סי׳ הערוך ערך  כיק ו
 כוכב כתב גזה״ל סכבא
 לשנינו פי' הכוכב הנלאה
 בשמים מנתר ממקום למקוס
 כאלס השומן בשננו ומורילס
ך מ  על התינוק שמכה בו ל
 נקרא שביט וזה הכוכב שמו
 זיקים כו׳ ע״כ). עיכ יברך
׳ כדי  עליו ברון שכהו ס
 לצאת מת הגוזלים •

 חדושי מהרי״ח
 מיטנה ב [תוי׳ט ד״ה]על
 הניטטיס כתב חר׳ב כוי
 דאית להו לאהריני בהדי׳
 מכיל- ועיין שס בראיש בי

 הרב קיצר:

 תום׳ אנשי שם
 השיע בסי׳ רכ״ח. אמ«
 המיאשס רוצה להגים שעשה
 ומלעיל כתבתי. (שיל):
 |j במשנה וקנה כלים ,
 במאי ללא תני ועשה כליס
 חדשים אשמעינן דאפילו
 אינם חלשים ממש אלא אפיל)
 ישנים כל שחדשיס לו מברך
 וז״ש וקנה כלים שכבר היו
 כלי תשמיש ביי אחריב
 ועכשיו זס קנאם. (שיל)

ב כט ת יום טו ספו r פרק ט תו W T I רה ברםת ו  ר עובדד! מברטנ

 משלשים יום לשלשים יום: על הנשמים ובו׳. מברך הטוב והמטיב שם בב״י והוכחתי זה באדנות בס״ד בספרי לחם תמורות בפירקין
ל הגשמים. כתב הר״ב והוא דאית ליה ארעא בשותפות  והוא דאית ליה ארעא בשותפות עם אחריני דהט משמע הטוב סעיף לו]: ע
 והמכרב הכווב לדידיה והמטיב לאחריני אבל כי לית ליה ארעא כלל עם אחריני זוהי שימת הרי״ן*. וכתב עליו הרא״ש ולא נהירא דהא
 אומר מודים אנחט לך ה׳ אלהיט על כל מיפה ושיפה שהורדת לע כיו! שק לו קרקע כל שכניו משותפים עמו וכו׳ ולא בעי שיהא
 וכו׳. ואס יש לו קרקע לבדו מברך שושף עמו בטובתו רק שיהא בבשורה
ת *) מובה גם לאחרים בשלהם. הלכך גרסי׳ בו ת הטו רו ם יא) ועל הבשו ל הגשמי  שהחייט: J בנה בית חדש וקנה ע
ב ועל כגרסה הספרים וכו׳ דאית להו לאחריכי ב והמטי ו ט  אומר ברוך ה
: בשורות מובות. שהן ׳ כו ך p בהדהו ו ר ) אומר ב ע ת ו ע  שמועות ר
) כלי^ מובות לו ולאחרים כדתכיא^בגמ׳: ^ ר ש ו ר ״ ח ה ב נ ב : ג ת מ א  ה

בה*) ה מעין הטו ע ר ל ה ך ע ר ב . מ (* ו נ י ) אומר ברוך שההי י י ם י ש ד  ח
 ועל

 \yt , הבשורות הטובות «מנ״נ בשורות טובות. ועל נמשנ״ב על . שמועות מ״> בשורות וכיה וגמג״נ. שהתיינו
ק הזה . מעין הטובה גממניג מעין על הטובח 1  גמשנינ וקיימנו והגיענו לז

 כלים חדשים. בין יש לו טוצא בהן בין
 אין לו כיוצא בהן מברך שהחייט: על

. מפרש בנמ׳ ה ב ו ט  הרעה מעץ ה
 כנח שצפו מיס על ארצו ושמפו תבואתו
 של שנה זו אע״פ שרוו המיס פני
 האדמה ונעשית שדהו משובתם לשנים

 הבאות

 שלמה
 כלים חדשים לא סמפינן עלה להא וכר ונם שם הביא ד׳ הרשב״א ז״ל שבתשובה
 סי׳ רמייה מסוף דבריו ז״ל כתוב ולפי שעם זה כל אוחם שבפי הרואה כקנה
 כלים חלשים ונפלה לו ירושה מאביו וכל אותם מזכרים שם ללאו מזמן לזמן
 קאתו אלא במקום הנאה בלבל י׳יצ ללאו בחובה אמרום אלא ברשות ע״כ ולי
 הברייתא דחוק לדברי הרשב״א ז״ליאבצ לדברי הגאון אינו דתוק שהוא לא
׳ מידי דאתי מזמן לזמן  כתב אלא ללא סמכי׳ עלה למשק״ בפי בכל מערכין מעי
 ע״כ פי' דס״ל לכל שאינו בא מזמן לזמן כמועלות אין מברכץ שהחייט בחובה.
 דא״ל לס״ל לגאון ז״ל לאפי׳ ברשות אין מברכין לא״כ אפ״ כמסקנא לבכל
 מערבין לא אתיא דלא הוי בית חדש וקנה כלים חדשים דתנן להו במתניתין
 וברייחא אפיי כקרא חדתא. אבל הרמב״ם ז״ל שם רפ״י סתם דבריו דבין
 בהני דתנן הכא בפרקין דמברך עליהם שהחיינו ובין ברואה את חבירו לאחר
 ל' יום ובין ברואה פרי המתחדש משנה לשנה בכולהו נקש חד לישנא מברך
 שהחיינו וכן המור סחס דבריו דבכולהו נקש נמי מברך שהחיינו בית חדש בסי׳
 רכ״ג ורואה חבירו ורואה פרי חדש ריש סי׳ רכ״ה משמע דםבירא ציה דכולהו
 רשות דאי אפשר לומר דסבירא ליה דכוצהו חובה דהא מוכח בפרק בכל
 מערבין דברכת שהחייט לפרי חדש רשות דמצוה היא לבד ולא חובה. וא״כ
 קשה צרב בעל תה״ד ז״ל שהביא מהרי״ק ז״ל שם כו׳ רכ״ה בשמו שכתב
 שמי שאכל ענבים חדשים ובירך עציהם שהחיינו כשישתה אחייב תירוש צריך
 צברו שנית וכן וכו׳ למשמע דמבה היא מדנקש לשין צריך וכמו שמבואר בפי׳
. ובשלסי  רש׳׳י ז״ל בפרק היה קורא דף מ״ו דכל צריך לכתחצה משמע ע״כ
 הגבורים כתב שם ס״פ בכל מערבין לאף על גב דמלשון התלמוד משמע
 לאין שום עונש למי שלא בירך שהחיינו על פרי חדש צ״ע אס הוא רשות אם
 לאו ואי רשות הוא כפטור ע״כ. ומיהו אע״ג דרשות דמצוה היא ולא חובה

 נלע״ד דגם על ורד חדש מגרך שהחיינו
 בראייחו* או בהריחו לפי מה שנהגו העול׳
 שלא לברך שהחיינו אלא בשעח אכילתו
 של השרי מן הטעם שכתב הרא״ש ז״ל
 ס״פ בבל מערכין וו״ל ונהגו העולם
 מצאתיה מפורש בתו׳'ע״כ ובתשובה שקודם לקקוע הברכה של שהחייט לפרי חדש
 לזו כ׳ לאינו מברך פהחיימ על הבוסי בשעה שאוכל המין החדש כמו שהחיינו
MM«* י . לעשיית לולב וסוכה שקובעים בשעת אלא כשהבשילו האשכולות ענבים ע כ • י״׳*יוי* \״יי *י״י־י״ נ ; א ן ה נ ל ל י ג י ר ת ״  p ה

u י קדוש היום. כך נלע״ד ולסברא 
 שמעתי[שהסכימו כמה מחכמי הדור יצ״ו וכן השיב לי ג״כ בתשובת שאלה החכם
ך על הרעה ט׳ ר ג  הרשום בדורו כמהר״ר יעקבאבוצעשייא זלה״ה: J מ

 דאיתי הגירסא במשנה בין בגמרא בין בפירש״י ז׳׳צ בין ברב אצפס ז״ל
: ן  ולא מיל על שטי הגילסאופ נזה פדלט . 56 שלכאולה גירשפו נט>ה יגיע שלא מ&פי מי שיגרופ כ

 הגה׳ח בתשובת סרשגיא ז״ל הימן
א השיב דמשעת הראיה  מי
 מברך שהחיינו שהרי אינו מברך בזה אלא
 על שהגיע לאותו זמן ולא מפני שהוא שלו
 כבובה בית [חדש] וקנה כלים [חדשים] וכן

 מלאכת
 לקאי על הרואה מקום לצעי׳ בראש הפרק וצ״ע. ע״כ: בפי׳ ר״ע זי׳ל .
 לשון המתחיל על הנשמים וט׳ שמרדת צנו וכו׳. אמר המצקט ותותם בם
 בא״י אל רוב ההודאות ומלח רוב ח״ו אינה למעט כצ ההודאות אלא לשון רמי
 והוא תואר כמו מרוב אונים. מוגיוודו בצע״ז אבצ נהרי״ף ז״צ כתוב כאן
 וחתיס בה ברוך רוב ההודאות ואל ההודאות ושם נתן טעם ה״ר יונה
 ז״ל למה הוצרכו שניהם משום דס״צ צהרי״ף ז״ל דמלת רוב היא כפששה
. בירושלמי וגס בבראשית רבה ת ו ב ו  לשון חב ומיעוט : ועל בשורות ט
ף פרשת וירא מה ראו לסמוך בשורות טובות לגשמים ר׳ ברכיה בש״ר לוי ע״ש  ט
 מים קרים על נפש עיפה ושמועה טובה מארץ מרחק מה שמועה טובה ברוך
 הטוב והמטיב אף מים קרים ברוך הטוב והמטיב: ועל שמועות רעות פו/
 אית דגרסי ועל בשורות רעות שהכל נקרא בשורה בין לטוב בין להפך וכדכחיב
 ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגס מגפה גדולה היתה בעם וגם
 שני בניך מתו חפני ופנחס וארון האלהים נלקחה: *)[ג] בפי׳ ר״ע ז״ל. לשון
 המתחיצ בנה ביח חדש וקנה כלים חדשים בין י״צ כיו״ב בין אין לו. אמר
 המצקט כותיה דר״י ודצא כר״מ ופסק הד״ף ז״צ כר׳ יוחנן וכלישנא בתרא
 דננמרא דבין קנה כיו״ב בין צא קנה כיו״ב ונין י״צ כיו״ב ובין אין צו צדך
 לברך. וראיתי מי שפי׳ דהא דקתני וקנה נצים חדשים ר״ל דוקח דברים או
 בגדים הנלבשים אבל כגון מרבדים או יורות וקדחת וצלוחיות וכוסות וקערות
 וקיתוניות וכיו״באין לברך עציהם בצ״ס ע״כ ומפני שלא מצאתי בפוסקים ולא
 בשום מקום עד עחה מי שדבר בזה הוכרחתי להודיע ולגלות ולחוות דעתי
 וסברתי אף אני דנצע״ל בבירור ובלי שוס ספק דהכל שוה דכל כלי שהוא חדש
׳ רב״ג נסתם או תכשיט  אצלו ושמח ט כלעת הרא׳יש ן״צ שהביא בס׳ ש״ע ס
 או כצים שמשתמש בהן בבית כגון אותן שזכרתי ודומיהן צכה״פ של כלי מתכת
 על הכל חייב צברך עציהן בודאי הגמור ואין כאן משום ספק ברכות להקל
 וכדתנן כלים חדשים סתמא ואע״ג דבפ׳ אע״פ בכתובות תנן המשרה את אשחו
 ע״י שליש לנותן לה כלים של חמשיס זוז משנה לשנה והחם ודאי הוי דוקא
 בגדים עכ״ו לא אריא להתם כדאיחיה והכא כדאיתיה כך נלע״ד ומשמע מל*־
 המשנה דקתני מברך שהחיינו דחובה הוא לברך וכן מוכח מל׳ הברייתא דפליגי
 בה ר״מ ור״י מקסי במילתייהו לשו{ צריך תרווייהו בין ר״מ בין ר״י דהכי
 תניא בברייתא בגמרא בנה בית חדש וא״ל כיו״ב קנה כלים חדשים זא״ל כיו״ב
 צריך לברך י״צ פיו״ב א״צ לברך דברי ר״מ רי״א בין כך ובין כך צריך לברך
 ע״כ ובן משמע ג״כ מצשון האמוראים רב הונא ור׳ יוחנן וכדכתיבנא אלא שצריך
 שייך למיחני במיצי דרבנן וחייב שייך במילי דאורייחא וכדמוכח בפ׳ הערל די
ף  ע״ב וכמו שפי׳ שם במוקי יוסף אבל ראיתי שהביא מהרי״ק ז״ל במור א״ח ט
 סי׳ רכ״ג דברי התוס׳בשס מאון ז״צוז״ל ודאמרי׳ בפ׳ החאה דמברך על

 *) ננוו הכפיי לא נמ1א כאן שוס סימן ולק לקמן נסמון א5ל מגלו מל פרעה לשוס סי׳ נ׳ י

ן י כ  ישראל י
 ההודאות [רכ״א ם״ב].ומברך כשיעלה אבעבועות נגד הטיפין: יב) בטובות
 לו ולאחרים. דאל״ב שהחיינו. ודוקא בשמע מאדם נאמן שראה כן. וה״ה
. רק הוא  בסיפא: יג) לא נקט לשון ״בשורות״. דמוציא רבה הוא כטל
 שמע מעצמו: יד) וה״ה על ספרים. דקרה הוא מפנינים. ול״ד חדשים.
 ואפילו יש לו כיוצא בהן. ודוקא בשמח בהן: טו) וכמשתמשין ט גם
 ב״ב. מברך הטוב והמטיב. וה״ה כל טובה שמשתתף בו טא ואחרים.
 כבילדה אשתו זכר. משתחוה למזרח ומברך הטוב והמטיב. וכ״כ בקיבל
 מחנה. הטוב והמטיב. מדשמח נותן ומקבל: ט0 ר״ל אף יאפשר שיתגלגל

ת •8 י  [משניות זרעים] ח

ן תפארת י כ  י
 יא) בנעצרו מקודם [מר! רכ׳א] ודוקא באית ליה ארעא בשותפות דאל״כ
 מברך שהחיינו וא״ת מ״ש משנוי יין דמברך הטוב ומטיב היכא דשתי אינש
 בהדיה [כברכות ניט 0 אף דחמרא דשתי האי לא פתה האי. א״כ ה״נ אע״ג
 דאין לו שדה בשותפות חס*י בשיש לו לחבירו שרה ג״כ בבקעה זו. י״ל ההם
 נמי מדשותים יחד בהטבה על שולחן אחד ושמח כ״א יותר כשכל המסובין
 שמחים ע״י שתייתו. כשדה אחת בשותפות דמי. מיס באין לו שדה.
 אומר מודים אנחט לפניך ל או״א על כל טפה וטפה שטרדת לט. ואילו
ם וט׳ הן הם יודו וט׳ שמך מלכנו בא״י אל רוב  סיט מלא שירה ט



* עובדיה מברטנורד. ב בלבות הרואה £\T\ ט ו ת יום טו ספו  תו

 הבאות השתא מיהא רעה היא ומברך׳ דיין •האמת: מגל הטובה
. מון דאשכח מציאה אע״ג דלפה ה*א דאי •שמע ה ע ר  מעין ה
 בה מלכא חובסו במכות ויםורין ושקיל לה מיניה השתא מיהא טובה
 היא ומברך הטוב והמכדב: הצועק לשעבר. המתפלל על מה
 שכבר היה הרי זו תפלתשוא דמאי דהוה
 הוה : ד שתים בכניסתו ושתיים
. בכניסתו אומר שתכניסני ו ת א י צ י  ב
 לכרך זה לשלום נכנס אומר מודה אני
 לפניך שהככסתני לכרך זה לשלום הרי
 (זה) שתים בכניסתו. בקש לצאת אומר
 שהוציאני מכרך זה לשלום לאחר שיצא
 אומר מודה אני לפניך שהוצאתני מכרך
 זה לשלום וכל כך למה מפני שצריך שיחן
 אדם הודאה לטראו על מה שעבר עליו
 מן העוב ויתפלל על העתיד שהבא לו
 טובה: ך, הייב אדם לברך על הרעה.
 כשמברך דיין האמת על הרעה חייב
 לברך כשמתה ובלב טובכשס שמברך
 בשמחה הטוב והממיב על הטובה :

 מ;

. כתב הר״ב דאי שמע בה מלכא 0׳ לישנא טי  ג ועל השובה ו
 דנמראהוא. וכתבהרמב״ם שראהו איש בשעת מציאתו ע״כ. נ״ל
 דמעמי׳ משום דבעינן שתהיה הרעה מבוררת כמו שבטובה שמבוררת
 היא הטובה.וכתב עוד והטעם שהדברים המצויים אשר אין במציאותם

 ספק יברך על מה שנמצא מהם תחלה
ר ב ע ש . הצועק ל ה ע ר ה מעין ה ב ו ט פם. ועל ה  ואל יהא חושש למה שיקרה בסו
תה אשתו ת שוא כיצד הי ל פ  הרי זו ת
ד ל ת ברת ואמר י0 יהי רצון ש  מעו
א ה ב . הי א ו ת ש ל פ  אשתי זכר הרי זו ת

 כש״עסי׳ לפי שהעתידות ההם אפשר שיהיו או
; שלא יהיו: ף לכרך. שהיא עיר גזולה י ט ־ ' [ ה . י ^  ו
 ־ ובצורה כדמתרגם והערים בצורות

 ציונים 58

. מיי׳ מם ר ב ע ש  הצועק ל
 גלנינ המנ שם מול ומוי מ שם
ם  סימן לל מעיו א: ד עתי
. מיי׳ הלינה גו ו ת ס י נ כ  ב
 שמנ שם שור ושו״ע שם :
ב אדם. (נ: מיז: מגילה י  ה חי
, שס הציג כמנ שס פול  כה. מ״
:  ושו״ע שהסימן לכנ סעיף ג

 תוספות חדשים
 [מענה ד] בן עזאי אומר

 ארנע כו׳ עטל.
 ר״ל

 כדמתרגם והערים
) וקרויא כריכן  גדולות (במדבר ע
 רברבן. ופירש רשי׳י לכרך ושם מצויץ
 מושלים רעים ומחפשים עלילות ע׳יכ.
 ולמאי דתנינן בריש מגילה מוכח דכרך
 מקרי דוקא המוקפת חומת. וזהו
 דמתרגס בסון^פרשת חיישרהבחצריהם
 ובטירותס בפצחיהון ובכרטהון וכיון
 דבחצריהם פתוחים כרטהם מוקפין:
. כתב הרמב״ם אינו רוצה ל ל פ ת  מ
 לומר תפלה בטנה ולפאת מזרח ולא גם
ת ח  כן ברכה אבל היא בקשת: א
 בכניסתו וכוי. שיכנס לשלום. ואחת
 ביציאתו שיצא לשלום כפירוש רש״י.
 והרמב״ס מפרש ביציאתו שיודה לאל
 שהוציאו ממט לשלוס: ה הייב לברך
 וכו׳. פירש הר״ב בשמחה ובלב טוב

. והרמב״ם נתן טעם לדבר לפי שיש דברים רבים נראה בתחלתם טובה ויהיה אחריתם רעה ועל כן אין ראוי למשטל להשתומם ׳ ט  ו
. לשון הרמב״ס [אסילי] בשעת ע  כשתבא עליו צרה גדולה מפני שאין יודע כןופה ע״כ. והר״י כתב שיחשוב ט הכל כפרת עוטתיו; וביצר ר

ה ר ב ע  מלאכת שלמה ה
 מכרך על הרעה מעין על הטבה ועל הטובה מעין על הרעה וכן מצא ה״ר האמת כמו שיעשה נשעה שמברך ברוך הטוב והמטיב. כן סי׳ ודקדק ה״ר

 יהוסף ן״ל בכל הספרים : היתה אשתו מעוברת כו׳ . היינו דוקא
 לאחר מ׳ יום אבל גחון מ׳ יום מס׳ בגמרא למהני רחמי אם הזריעו שניהם
 בב״א. והרב אלי׳ המזרחי ז״צ בסי' צרש״י ז״צ בפ׳ דצא כתנ לרב הונא
 בשייר יוסי דאמר בתנחומא דאסי׳ על שתשב אשה על המשבר יתפלל
 אלם שתלד אשתו וכר ולאי טי תפלת שוא לסי שאינו קשה לפני השם לעשות
 הנקבה זכר ואת הזכר נקבה וכ״ה מפורש ע״י ירמיהו וכן אתה מוצא

אפ״ יהי ך ושמע קול צוהה בעיר ו ר ד  ב
ת ל פ א יהיו אלו בני ביתי הרי זו ת ל  רצון ש
. ם י ת ש ל ל פ ת מ ( ה י ך ר כ ל ם נ כ נ ! ד  שוא2 ף
. p עזאי ת ביציאתו ח א . ו ו ת ס י נ כ ח ב ר  א
. ושתים ו ת ס י נ כ ם ב . שתי ע ב ר  אומר א
. וצועק ר ב ע ש דאה ל  ביציאתו ים). ונותן הו
ל ך ע ר ב א ז ה חייב אדם ל ב ד ל  לעתי
ה שנאי ב ו ט ה ל ך ע ר ב א מ ת ם ש ש  הרעהכ) כ
ך ב ב ל ל כ ך ב ת ה׳ אלהי ת א ב ה א  (דברים יי) ו

. ( ב וביצר רע ע ו 7 ביצר ט ר צ י י ך נא) בשנ ב ב ל ל כ . ב ך ד א ל מ כ ב ך ו ש פ ל נ כ ב  ו

 ובכל
 מעין הרעה נמשנ״ג מעיו על הרעה . הצועק גדיג והצועק וכיה נמשניב ועי״ דיס , כיצר נמשגינ ל״נ. ואמר
 נמשכ׳׳נ ואומד וכ! נהמיו. צוחה נד׳׳נ צדוחות. יהיו אלי בני בייתי נמשנינ תהא בתוך ביתי. ושתים נדינ
 ואחת והוא מיס ועי׳ ל״ס . ונותן כמ:3״ג נותן. לשעבר נל׳׳( על שעבר וכיה מלשנינ. לעתיד נז״נ על העתיד וכ"? גמשנינ
 ושם לינ לנא. שהוא מברך נמשג״ג שמברך . יצריך נדיפ ובד״? יצרים ומפג׳ שלא פ$אפי ק נשום >וסיז אחל ל* מקגסי

 ג׳ןניס . רע נלינ הרע וכיה נמשנ״נ

 דוד ויפאל נ׳יע על פי' מניית ממי ומבואר טא נסי׳ הרמב״ם ז״ל. ומ״מ
 עיין ב;מ׳ וז״ל מאי כשם שמברך על הטובה אילימא שם שמברך על הטובה
 הטב והמטיב מברך על הרעה הטוב והמטיב והתק על נשורות טובות אומר
 הטוב והמטיב ועל בשורות רעות אומר בחך דיין האמת אמררגא לא נצרבה
 אלא לקטלינהו בשמחה. ע״כ . ויש מדקלקין לגרוס על הטובות ומסי שרוצה
 תנא להשמיענו על רעה א׳ שמברך בשמחה ובטוב לבב בשם שהוא מברך בשמחה
. בגמ׳ יליף לה ר׳ אחא משום ׳  ובטוב לבב על טובות הרבה: שנא׳ ואהבת ט
 ד לוי מקרא לכתיב חסל ומשפט אשירה אס חסל אשירה ואס משפט אשירה.
. מ״כ בשם הרב ך י צר י י  וה״נ מיית* בגמ׳ קראי אחריני להאי לרשא: בשנ
 המקובל האלהי כמהי׳ר יצחק אשכנז* ז״ל כי ב׳ עא״ת בייש היא ש׳ יכן עולה
 יצר מימטי ש׳ וזהו בכל לבבן בשני יצריך ביצה׳׳ט ובי5ה"ר.ע״כ: ביצ״ט וביצר
. ר״ל להשיב אל לט אהבת האל ולהאמין בו ואפי׳ בשעת העברה והכעס ע  ר
 והאף שכ״ז הוא יצה״ר כמ״ש בבל דרכיך לעהו ואפי׳ בדבר עבירה. הרמב״ס

 זיל

 בלאה . ולא* לפליג אמתני׳ וברייתא אשכח ולרש כוותיה . ע״כ: היה
. שאם הלליקה בביתו לא תסתלק אלא הי״ל לומר אס היא ׳ ך ט ר ד  בא ב
 בתוך ביתי הצל את בגי ביתי שלא ישרפו בחובה. או שהי״ל לבטוח בה׳ שלא
. הם לברי בן ׳  נפלה בתוןביתו. ה״ר יהונתן ז״ל: ף ונותן הודאה ט
 עזאי כדמוכח מפי׳ הרמב״ם ור״ע ז״ל: ה כשם שהוא מברך על

בה. וצא קתני כשם שמא חייב לברן על הטובה. לומר שחייב אלם  הטו
 לקבל הרעה בשמחה ובטוב לבב ויכבוש כעט וייטיב לט כשיברן ברון ליין

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
f עי׳יז טובה וכ״כ בסיפא איסכא . בשניהן מברך כדהשתא(א): יו) אחר £״ט (א) ואילה״ק מפ״ז לפשתים מ״א דאזצי׳ בתר סופה. כתב אאמ 
 מ׳ יוס משנתענרה: יח) בעיר נדולה מצויי׳ מושלים מחפשי עלילות ; רביט מאון זצוק״ל להכא לא נשתנה מצ״ע כסתם. ופ״ה מ״ל

. ור״ל בכניסתו אומר. יה״ר מלפניך דפאה ׳ ט  יט< תנא והדר מפרש ״ונותן״ ו
טי שהכנסתני וט׳ הרי ב׳ בכניסתו. וכ*כ קודם יציאתו ואחר ך ו י נ ס ל י נ ה א ד ו  ה׳ או״א שתכניסני לכרך זה לשלום. ובשבא למלונו אומי מ
ב. וזה נ״ל פי׳ הכתוב מאתו לא תצא הרעות [בלי׳רבים] והטוב [בל׳ יחיד]. דבכל רע מהגלגל  שיצא. והכי קיי׳יל [ל״ל]: ב) בשמחה. דהחכלית טו
. ם בתאוותתעטגיםהגופניים שמסוגלים שיחטא האדם בהן ג ל " ר ( ב ; נ ! תי : כא)מלכהיב ב׳ בי ת ט ע ר  ע״י מדת טובה מרובה על מדת ט

 יהי
 0׳ נ״ל דנועמא כו׳. לכאורה צ״מ דאדרבה אס אין הרעה מבוררת כיש שמברך הטוב והימזיב כ״כ הגאון מהי משה ולי לקימ להחוי״ט לאו לערן וינא קאמר אלא טגסו על הלשון מפין הרעם חה לא שייך אם
 צד הרפה מבורר כמו צד הטוגה ופשוט. (להימ): במשנה היה בא נדרך. צריכי לאי אשמעינן קמייתא ה׳א דוקא כההיא הו* תפלת שוא שאין תפלתו תוכל להועיל כלוס אבל בהא נימא ימ״מ הועיל שאס היס
 בתוך כימו עיי תפלה זו תשקוט הצוחה קמיל כיון שאינו שואל כן בהי׳ הףל תפלת שוא. ואי אשמעינן בהא הוא דהוי תיש להא אפילו בדרך נש איא עכשיו למעיל על מה יהוה אבל בההיא טמא כיון מיי
 נס אפשר להתהפך מון זינה לא הוי חיש קמ׳׳ל. (ש״ל): ה בריב ד׳׳ה חייב ארס ס׳ נשמחה כו/איה זה מדוייק מלשון כשם כמו שתמצא מבואר ממי שהעתיק נס׳ מיש. אבל עיקר כוונת משנתינו להשמיעט הא
 גופא שחיינ לנרך על הרעה. אלא דמפ׳;ס חיוב איכות הברכה שציל נשמחה. וע׳ז איט מביא ראיה מקרא. כי המקרא שהניא אינט כ׳א לראיה על הא וצריך לברך על הרעה ואהא מעי לקנוליכהו בשמחה

 והרמכ״ס מפרש ביציאתו
 שיודה לאל שהוציאו ממט
 לשלום עכיל-ושמעתי מהמנוח
 הגאון מוהרי f ז״ל שהיה
 אניד נפי׳׳פ דמיין יע׳׳א
 שהבריחו לרמנ׳׳ס לפרש כן
 דלא בפירש״י משוה להקדים
 נן עזאי הודאה לשעגר קודם
 צעקה לעתיד וה״ל להפך
 דנריו אבל לפירוש הרמביס

 איש
 ראשון לציון

 [משנה ח]חייב אדם לברך
. ז״ל הערוך י ו  על הרמה כ
 הרעות שמניא הקנייה על
 האדם לטובתו הן שהן כפרה
 לעוטהיו כאלם שמצער עצמו
 נהקזת דם ורפואתו היא
 עכ׳ל. וקצת משמע ג״כ נפי׳
 הל׳׳י שהביאו התייט :
 [תוייפא-״ה] וביצר רע ל׳
׳ שכל;ה הוא יצר  הרמניס ט

 חידושי מהרי״ח
 משנה ג [תו־יס ד׳־ה]
 ועל הםובה כו׳ כתב
 הרעיב- כי׳ וכתב הרמב״ם
. וניל דטעמא משום ׳ ו  כ
 דבעינן שתהיה הרעה
 מבוררת כטו שהטובה
 שמבוררת היא הטובה כו׳
 עכ״ל. נראה לי דאין כוונת
 ה־ב תוייפ ד«ה שראהו
 איש מקרי מבוררת דמאי
 נ״מ דהא מברך רטוב וא״כ
 אפילו אין הרעה מבוררת
 צריך לאשמועינן שיברך
 הטוב אלא כוונת הרב
 שה״פ הרמבימ שראהו
 איש ואו ספק אם יניד
 למלך או לא אבל אס הרעה
 מבוררת כבין שראה המלך
 עצמו או עבדיו שוודאי
 יאמרו למלך אי לא יברך
 הטוב ומשיב. (דבריס אלו

 הם קשה הבנה לפענ׳ד):
 [במשנה ד] ונותן הודאה
 לשעבר וצועק על העהיד
 לבא עכ״ל המשנה . לפי
 לשון הרע׳ב הוליל איפכא
 וצועק לעתיד לבא ונותן

 הודאה

 תוספות אנשי שם
על הטונה  בריב סדיה ו
 כו׳ הטוב והמטינ. ריל
 במציאה שיש מאה לנינ
 וכדסשק בש׳ע כקנה כלים
 שמשתמש הוא וביב. (מיח):
על הטונה  תוי׳׳פ דיה ו

 שואל בגמ׳ מאי קרא ודלש מקרא דחסד ומכפט אשירה ועוד מהרנה מקראות. שאס היה כונת המשנה לדרוש מבכל מאדך' גם הא יגעי לקבולינהו נשמחה
̂כוגן  ואע/ לעיקר חיונ ברכה על הרעה כבר צממו ממ״נ לקחני ועל שמועות רעות אומר כרוך ליין האמתימימ עדיין לא ידעכו תיזט מקרא ולק אמר כאן ת״כ לברך על הרעה כוי שנאמר ט׳ ואגב ממיל גם ל
. ובשמונה שמים פיה כ׳«״ל בקיצור ובדילוג פישעבד כחות נפשו ט(מ ' ׳ מ׳ש ובס׳ תשא"; תוייס דיה וביצר מנ ל׳ םלמבים ט  ןכרכה נציל כשמתה במ׳ש כשם שהוא מכרך כדל. וצ׳׳ע שלא הנץ ק מ

 (סכליס



 ציונים
 לא יקל . מיי' t't מהלנומ
. פ נ כ  נימ הבהירה הל״ה: לא י
 עגנופ ו: מ׳׳כפ״ז למי קדושים:
: ד ס ׳ מ » »  מיי' שם ה>׳נ &

 תוספות חדשים

ב ת יום טו ספו ה ברכות הרואה פרלן ט תו ר ו נ ט ר ב מ ה ד ב ו ע ׳  ל

א יקל וכו׳. נראה לי . בכל מדות המדודות לך בין מרה עובה בין העברה והכעם והאף שכל זה הוא יצר רע : ל ך ד א  דבר אחד בכל מ
. לא ינהג קלות ראש: כנגד דהואיל והזכיר אהבת הש״י עד היכן תגיע בא להזכיר כמו כן עד היק  מדת פורענות: לא יקל אדם ראשו
 שער המזרח. חון להר הבית אשר בחומה הנמוכה אשר לרגלי תגיע יראתו שזה שלא יקל וכוי הוא לירא אותו יתברך השוכן בבית

ס אדם להר הבית במקלו לשעגי לאחר המיסר״ילת״ק מ  מקדש לא י
^ r ^ M ה ^ " י ה ב ת ת קדש הקדשים׳ כ י  וכוי: ב

 בימי בית ראשון.והוא לשון רש״י ומסיים ־ *
 עזא*
 וצועק לעתיד וק׳ל והוא מון

 מאוד •

 ראשון לציץ
. לולא פירושו אפשל  רע
 לומר והתנא מטין למה
 דאיתא כילקיע בקדושים שניו
 ר״א ב״ע אומר משל שלא
 יאמר אדם נפשי קצה בגשר
 חזיר אי אפשי בלכוש כלאים

 שהיה אמה ערקסי; ע״כ. שפירושו לשון
) כלומר שסוגר ת דף כחי מ ר ב ) י ל  מרוקו ג
 הלוחות שנתנו בסיני ואותה אמה חומה
 היתה בבית ראשון ובה פתח או שער.
 אבל בבית שני לא היתה חומה ובה
 פתח או שער רק שתי פרוכות זה

» T C ? 3  לפנים מזה כדתנן בפייה דיומא והלכו אבל *
ו שישמים«ר מ . אעשה א ו על במנ ךו : ן  אסברי לה אבית ראשו
 עלי הוי וכשמנה פרקים
 להרמג׳ם ש f מביא המאמר
 הזה בשם רשביג ביותר ביאור
 ע״ש. הרי נגלה דע" יצר
 רע מתאוה לאכול את האסור
 ודומה לו והוא מתגבר עליו
 ומונע לא לשום סיבה כ״א
 מאהבת השם המצוה. חסן
 מאוד במצותיו. ועל פי
 הדברים האצה אפשר לפרש
 מה שסידרו וידוי של יוה״כ
 על חטא שיל ביצר הרע.
 ועמ״ש בסיד על הגליון
 בשמונה פרקים מ״ל .
ומא סמ  ובתיקוני כלי שלא י

ד:  הארכתי קצת בסי

ר ח ר א ב ך. ד נ ל ממו כ ך ב ד א ל מ כ ב • ו  נפשך
דד א מו מדת שהו ה ו ד ל מ ב ך ב ד א ל מ כ  ב
א יקל . ל ( ג י ד מאד א מ דה לו ב ך הוי מו  ל
רח בח) ר המז ע גד ש נ ) כ ת ראשו כי ם א ד  א
. ם י ש ד ק ת קדשי ה י ר ב ג נ  שהוא מכוון כ
ו ובמנעלו ת במקל י ב ר ה ה ס ל כנ א י  ל
לא יעשנו ל רגליו ו ע ק ש ב א ב  ובפונדתו כי) ו

( « ר מ ו ח ל ו ק  קפנדריאכי) ורקמך* מ
 כל

. בטאד ׳ י ד לך בה בכל הוי נ ד ו ׳ מ״> מ י » ן הו ד ל ד ו  . מ
/ מחח־ל כאן ד א יקל נ ד גמשנ׳ע ליג ב׳ מינומ אלו . ל א  מ
! ו ת ד נ ו פ א ב דתו נדינ ו נ בפו נ ולא וכ״ה גמשנ״ג. ו  לא יכנס נדי

מ  ו
 מיו.

 חדו£י מהרי״ח
 הודאה לשעבד. אבל
 תראח •בפי׳ הדטכ״ם
 שנשמר מזח חיל ובן
 עואי מוסיף שתים בשעת
 כניסתו הוא נותן שבח
 והודאה למקום כו׳ ובשעת
 צאתו מתשלל להצילו כוי
 וא״כ על התוספת אטרח
 שפיר במשנה ונותן הודאה
 לשעבר וצועק לעתיד לבא
 וקיל ועיין בתוי״ט דיח
 אחת בכניסתו נוי

'  והרמכים ט

 חוס׳ אנשי שם
 לתכלית א׳ והוא השגת
 השיית וישס פעולותיו טלם
 תנועותיו ומנוחותיו וכל
 דבריו מביאים לזה התכלית
 עד שלא יהא בפעולותיו
 דבר מפועל ההבל ריל פועל
 שלא יביא אל זאת התכלית.
 .והמשל ט שישים מכוונם
 באכילתו ושתייתו ומשגלו
 ושנתו ויקיצתו ותנועתו
 ומטחתו בבריאות גופו לכד.
 והכוונה בבריאות גופו
 שתמצא הנפש כלים בריאים
 ושלמים לקנות החכמות
 וקמת מעלות המדות עם

 והתאי גונא הנן במשנה ב' פ״ג דשקלים
. ו ת ד נ ו פ  ושם כתבתי לפרש״י]: ב
 עיין במשנה ב' פרק ז׳ לשקלים: מקל וחומר. כתב הר״ג ומת מנעל שאיט דרך בזיון. גמ׳ •

' י פ ת שלמה ו כ א ל  מ
 וביצ״ל עטדת יצה״ט"היא עשיית המצות אם טרח עליהם וסיכן עצמו בימים ובדרכים דכההוא בלבד משכחת שממונו
 חביב עליו יותר מגופו בפרס כשלוקחין כל רטי ממונו מידו אעפ״כ קא׳ קרא
 דגם בכגון ההוא גברא יהי ממונו בזוי בעיניו לגבי עבודת ואהבת ה׳ אצהיו.
 והיינו דקתני אם יש לך אדם כלוי שבדוחק ימצא מי שממונו חביכ עליו יותר
 מטהו ואגב ההיא בבא נקט נמי ברישא אס יש לך אדם וכו׳ והיינו נמי סעמא
 לבמתני׳ דריש ל״א בכל מאדך בכל מדה ומדה מדלא כתיב הונך או חילך
 כלכתבינן. ועוד נצע״ל דר״ע לקא׳ בכל נפשך אפי׳ הוא נוטל את נפשך ה״פ
 אפי׳ בשעה שהם הורגים אותו ונומלים את נפשו גם באותה שעה יאהב את
 בוראו ויקבל עליו עול מ״ש ולקרא ק״ש וכעובדא לר״ע גופיה דאיתא הפא בגמ׳.
 לאצת״ה א״כ ר״ע היינו ר״א . וסתמא למתני׳ כר״ע. א״כ אפי׳ כר״א אתיא
 אלא מקט צישנא קצילא: שד^א מודד לך בכל הוי מודה לו וכו׳ כצ״ל:
. מפ׳ בפ״ק ליבמות דנפקא צן מדכתיב ומקדשי ׳ ת ראשו ט  לא יקל אדם א
 תיראו. ומפ׳ התם אין לי אלא בזמן שבהמ׳יק קיים בזק שאין בהמ״ק קיים
 מניין ת״ל את שבתותי תשמורו ומקלשי תיראו מה שמירה האמורה בשבת
 לעוצם אף מורא האמורה במקדש לעולם. ונראה למפני שיראת המקום מצויה
 ברוב מ״א שמפני יראת העונש הס עובלין למקום ב״ה לפיכך הקלים' להזכיר
 אהבת המרץם שהיא מעלה יתירה לעבלו מאהבה והלר תנא לעבלו מיראה
 ג״כ שהוא לבר הניכר לעינים אע״ג למלתא דשכיחא נמי היא. ועול לרישא
 מידי במילי דברכזת שהוא עיקר ליני המסכתא: ה״ג מפגי שהוא מכוון
 וט׳: ורקיקה מקל וחומר. ממנעל דכתיכ ביה של נעלך מעל רגליך ור״י
 בר׳ יהודה אומר אינו צריך ה״ה אומר־ כי אין לבא אל שער המלך בלבוש שק.

 והלא

 ובית קיש הקדשים בימי בית ראשון
. אזור חלול שנותנים ט גדתו  באפו
 מעות. פירוש אתר בגד שלובש על
 בשרו לקבל הזיעה שלא למכף שאר
רם וגנאי לאדם לצאת באותו בגד  בג
א. ליכנם בפתת זה דרי  לבדו: קפנ
 ולצאת בפתת שכנגדו כדי לקצר הלוט
 דרך שם. ולשון קפנדריא תדמקיפנא
ד אעול בהא כלומר בעול שאני  ד
 צריך להקיף שורות של בתים אקצר
 מהלכי ואכנפ דרך כאן: ורקיקה;
 אסורה בהר הבית: מקל וחומר ;

 ממנעל
 פי, הר״באץר חלול שנותנים בו מעות

 r״3 . ח״ל ה״ר יונה ז״ל ביצ״מ
 ועבודת יצה״ר היא שיכבוש יצרו הרע המתגבר עליו וזו היא העבודה שלו מה
 שאלם יכול לעכול לבורא ניצה״ר עול טכל לומר שיצה״ט היא מדת הרחמנות
 וכיוי׳ב ויצה״ר נברא צאכזרות וכשהאלם איט מרחם. עצ הרשעים והוא אסרי
 עליהם נמצא שהוא עושה מצוה גלולה ועבולת ה׳ עם יצה״ר . עב״ל ז״ל:
. כתב הרב משה אלשיך ז״ל בפ׳ ואתחנן לף ך ש פ ת נ  אפי׳ הוא נוטל א
 רס״ז ח״ל והנה באמדו בכצ נפשך אמרו ח״ל אפי׳ הוא נוטל את נפשך והנה
 יותר היה צודק יאמרו אפי׳ נוטלים את נפשך ויחזור אל המעבירים את ישראל
 מל דתם כאמרם עבור ואל תהרג או תהרג. אך ע״פ דרכם המתיקו בפיהם
 נועם שיח לשון למודים להשכיל להטיב את אשר יבקשו נפשו ליהרג ואצ יעבור
 ט לא ישית צבו שהם מטציס את נפשו כי אדרבה הוא ית׳ נוטל את נפשו
 לבעלותה גם עלה על כל כמל חופה כנודע מגמלת המקדשים את ה׳ באופן כי
: ל  0ן הוא משוש לרט ואז טוב לו וע״כ ישמח ויגיל וישיש בשמחה עכ״ל ד
. נרסי׳ בברייתא בגמ׳ תניא ר״א אומר אם נא׳ בכל נפשך ך נ ו מ  בכל מ
 צמה נא׳ בכל מאדך. ואם נאמ׳ בכל מאלך למה נא׳ בכל נפשך. אלא אם ימ
 לך אדם שחביב עליו גופו יותר מממונו לכך נא׳ בכצ נפשך. ואם יש לך אדם
 שממונו חביב עליו יותר מניפו לכך נא׳ בכל מארך. ר״ע אומר בכל נפשך
 אפי׳ בוטל את נפשך. ונלע״ד דר״א ס״ל שלעולם כל העולם ודאי חביבא להו
 גופם יותר מממונה אמנם הוקשה לו אמאי שינה קרא למכתב הכא ובכל מאלך
 ולא כתיב ממונך או הונך או חילך כדכתיב בכמה קראי אצא להבי כתיב מאדך
 צ׳ מאל מאל כצו׳ אפי׳ אדם פרטי שי״ל נכסים מרובים במאל מאל ובפרט

ז ע ו  ישראל ב
 לפאה לנין בתר תחילה לעט היה באותו שעה. התם אינו השתא נגל סופו.
 לק כגל תחילה, ואילה״ק מעבי והעשיר ערכין פ״ל מ״ב. להתם ה״ש ממ״ל
 אשר תשיג יל הנולר. לנין גם להבא. תדע להא לקרבן שם מ״ג לנין כשעתו.
 עכ״ל ע״ר הגאון אאמ״ו זצוק״ל. ובספרי עץ אבות על א״ח הארכתי בזה:
 (ב) אב״י כוונת ע״ר אאמ״ו זצוק״ל הכ״מ . ליצה״ס הוא כח לישות ואהבת
 החריצות והזריזות והשתדלות. ונהכח הזה ישתמש האלם למ״ע. דצה״ר הוא

ן תפארת י כ  י
 יהי טנתךבהכתמשךבהס לצורך קיום הנוף לשם שמים לחזק גופך לעבודתו
. א׳ינ ביצה״מ למצות עשה וביצה״ר למצות ל׳׳ת שיהיה לו נבול לומר ׳ ת  י
 עד כאן תבוא(ב): בג) הרי מוכח שחייב לברך הרעה בשמחה כמו על
: בה) פל בהמ״ק: ה א ד  הטובה: כד) מדהזכיר אהבתו ית׳ הזכיר נמי ה
) אזור חלול: כו) דורכגאנג. לקצר דרט נכנס בפחת זה ויוצא כפתח  ט
 אחר: כח)מקל וחומר ממנעל שאיט דרך בזיון. ואסור בהר הבית:

 כח שלילי,. וסרבנות ועצלות לבלי לפעול. ונזה הכח ישתמש למצות ל״ת להתעצל
 ולבלי לעבור חוק, וצ״מ נ״ל של לפרש לעבולה לה׳ בשני היצרים. הוא יכול להיות באופן זה שישתמש אלרבא באש דיצה״ר כמו החמדה. והתאום. והכעס .
 והנאום. והקנאה. להתלהב עצמו לפעולת המצוה ולעשיית מעי׳מ. נמצא משתמש ביצה״ר למ״ע. ובקרירות ומנוחת סיצ״ט ישתמש לעכב ולקרר עצמו

 לבלי
 מעלות השכליות עד שיגיע לתכלית ההוא. וזה אשר בקש ממט השי״ת שנטין אליו באמת ואהבת כו׳ ל״ל בכל חלקי נפשו שתעשה תכלית כל חלק ממנה מכלית א׳ והוא לאהבת השי׳ת ולבר הזהיר הנביא ע׳ו גיכ
, וכבר כללו חז׳ל וה הענין כולו בקצרה במלות מוענוות והוא אמרם בצוואותיהם ׳  ואמר בכל דרטך דעהו ופי׳ חזיצ ואמרו אפילו לדבר עבירה ר׳ל שתשים לפועל ההוא תכלית והוא האמת אע׳׳פ שיש בו עבירה מצד א
 וכל מעשיך יהיו לש*ש.ע'כ:במשנה בכל ממוגך.לא קאמר אפילו נוטלין את ממונך משוס שהאלס עצמו מחריג ליתן כל הונו קודם שיעבור על ל״ת שבתורה כמבואר נא״ח סיס תמ׳״ו אבלי אין אדם רשאי ליטול בעצמו את
 נפשו.אבל מא מחריב למסור;פשו אס האנס רוצה להורגו או שיעבוד עטדת כוכבים לכן קאמר אפילו הוא מטל את צפשך.(צל״ח).א״ה ולפ״ז לא תקשי ליל בכל ממוגן פשיטא אם מתויג למסור נפשו פמחוייב למסור ממונו.
 דהכא אינו מ״רי שמזקיקין אותו לעבור או שיתן בל ממונו אצא מידי שבעצמו א״י שלא לעבור אם לא יוציא ע׳ז כל ממונו11ה לא בעבודת כוכביםדוקא אלא בכל ל״ת שבתורה.משא״ב מס׳נ אינו אלא דוקא בעבודת כוכבים ג״ע
/ ע'ש.ומתט׳ כריע אבלצ׳׳ע מספרי איידר׳׳עמקשה למה נאמר בכלמאדך אלא בכל ס  וש״ו.אבל בשארי עבירותיעבור ואל יהרג.ולפ״ז ציל כמיש הגר״א כשנ׳א דר״א למקשה אס נאמרכז׳ אינו מס׳ גם בכל נפשך לענין מ
׳ והלכך אסברו לה כו׳ ר׳׳ל ללשון ביש ה >ןת״ק ט י  מרה ט׳נבר״ב ריח לא יקל ט׳.קלות ראש הוא הסך טבל ראש ועניט שלא ירבה בשחוק ובדברי שעשועים הר׳׳מ בפי'.ובש״מ מפ׳ כגון עומד ערום וכץצא:ת\י׳ם ריח ב

ן י  שי



 תום׳ אנשי שם 60 תוספות יום טוב ברכות הרואה פלס ט ר׳ עובדה מברטנורה
I 

 ופי׳ הרמב״ס שנעשה לשמירת הרגלים: ואומר אל תבוז וגוי. פי׳ ממנעל ומה מנעל שאינו דרך בזיון אסור. רקיקה שהיא דרך בזיון לא
 הר׳יב אלא למוד מבעז. [״גמ' דהכא] וכי תימא א״כ קרא דה׳ עמך כל שכן: כל חותמי ברכות שבמקדש. המברך אוכ*ר בסוף כל
ק  למאי בעי הכא. וי״ל ראי לאו דמלאך שאמר כן לא הוינן מפרשי לקרא ברכה ברוך ה׳ אלהי ישראל מן היץלם ועד העולם חונן הדעת ו
. [*ובגמ׳ דסו)ה מכות(גג:) שלשה דברים עשו בכולם והעונין אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שאין עוטן ז ע  דאל תבוז לענין ב

 ב״ר של מעה והסכימו ב״ד של מעלה
. ושאילת שלום דכתיב והנה בעז  וטי
. ל]  וגו׳ ואומר ה׳ עמך גבור החי
 והרמב״ס מפרש שזה שאמר ואומר
 אל תבוז אינה ראיה על שישאל בשם
 אבל ראיה שלא יבוז וילעיג לתקנת
 חכמים אע״פ שתם ישנות וקדמוניות
 ועל זה הזהיר שלמה בזה המשל:

, . י ב  ר
( נ ז כי זקנה אמךל ל תבו . ואומר(משלי«) א ך גבור החיללב) מ  eowo זד ע

 ואוסר
y . כל חותמי נל״נ ממחיל r !fo״r . חותמי ברבות גדיי הייתם הברכות . שחיו במקדש נמשנ״נ שבמקדש. חיו n 
 אומרים מן העולם נמשב׳ע היו אומרים עד העולם ונד״ס לא היו אומרים עד העולם . המרנין נמשנ״נ
-חצדוםים . אין עולם מ׳> ונד״ו העולם. והתקינן נד׳*( התקינו•. את שלום נד״ג בשלום . ויאמרו לו יברכך

 ־* נג״נ >״ג כיו וגיס וגוי :

ש היו אומרים ד ק מ ת שהיו ב ל חותמי ברכו  כ
ו המעין ואמרו אין  מן העולם «0 משקלקל
. התקינו שיהו אומרים מן ד ח א א ל  עולם א
. והתקינו שיהא אדם ם ל ו ע  העולם ועד ה
פ כ) ו ל ) ר מ א נ ם ל) ש ש ת שלום חברו ב  שואל א
ם ויאמר לקוצרים ח ת ל י ב א מ ה בעז ב הנ  ו
ך ה׳ לא) ואומר כ ר ב ם ויאמרו לו י כ מ  ה׳ ע

 הי

 אמן אחר כל ברכה שבמקדש דכתיב
 בעזרא (נתמיה ס) קומו ברכו את ה׳
 אלהיכס מן העולם עד העולם ואומר
 אח״כ ויברכו שם כבודך כלומר שעונים
 ברוך שם כבוד מלכותו לע״ו. ואשמעינן
 הכא דבמקדש ראשון לא היו אומרים
 אלא ברוך אלהי ישראל מן העולם
 ולא יותר ולא היו אומרים ועד העולם:
נים. שאין מאמינים  משקלקלו המי
 בתחיית המתים ואמרו אין עולם אלא
 זה התקיט עזרא ובית דיט שיהו אומרי׳
 מן העולם ועד העולם לומר ששני
 עולמות יש העולם הזה והעולם הבא.
 להוציא מלב המינים שכופרים בתחיית
ת בשם.בשמו של הקדוש ברוך הוא ולאאמרינן מזלזל הוא בכבודו שלמקום בשביל כבוד י ב  המתים: שיהא אדם שואל בשלום ח
 הבריות להוציא שם שמים עליו ולמדו מבעז שאמר לקוצרים ה׳ עמכם וכי תימא בעז מדעתיה דנפשיה קעבד ולא גמרינן מיניה תא שמע מו

ר א ל מ  מלאכת שלמה ה
 להוזיע שאין העוה״ז לפני העוה״ב כלום אלא כפרוזדור לפני הטרקלין כלו׳
 הנהיגו ברכותיו בעוה״ו כלי להיות מילין לעולם שכולו ארוך. ע״כ: ואומר
 אל תבוז כוי. אינו על מה שהקליס כו׳(במובא בתי״ט) רמב״ס ז״צ. אמנם
 בפי' שפ״ ר״ע ו״ל מוכח בגמרא. וראיתי שכ׳ היו הר״ר מלכיאל אשכצזי ז״צ
 ח״ל נ״ל לר׳ נתן הוא סיום הראיה של זה הפסק כי ר״נ פי׳ אותו שמותר
 להפר ל״ת משום עתילעשות ש״מ שמותר לשאול בשלום חבירז בשם אבל מהפסוק
 בלא ר״נ לא יש ראיה כי הפסוק משמע עת הוא לעשות משום שהפרו תורתך
 ע״כ מייתי מר׳ נתן שהיה לורש הפסוק מסיפ־ה לרישיה. ע״כ . וז״ל הר״פ
 שירלי״ו ז״ל ובעל הערוך ז״ל כתב אמרו דמן התקינו שיהא אלם שואל כשלום
 חנירו בשם ואם אתה חאה שארך הזמן ונמשך הגלות אל תאמר שוו התקנה לא
 היתה אלא בזמן הראשונים ובימות מלכותן ועשיו אנו נבזים ושפלים ואין אט
 חייבין בתקנה זו. ת״ש אל תבוז כי זקנה אמך ואומר עת לעשות לה׳ הפרו
 תורתך פי׳ לקאי אתקנה ללעי׳ שהתקימ שיהיו אומדן מן העולם ועל העולם
 כלו׳ מן העוה״ז ועל העוה״ב לבשטל כטל המקום הפרו התיקון שהי׳ מקולס

 והוסיפו

 והלא לברים ק״ו ומה שק שאינו מאוס לפני ב״ו כך רקיקה שהיא מאוסה לפני
 ממ״ה לא כ״ש . ובגמ׳ א״ר יוחנן להא לקתני מתני׳ לא יקל ט׳ לא אמרו אלא
 מן הצופה ולפנים-וברואה ובמקום שאין גלר מפסיק ובזמן שהשכינה שורה.
 ובברייתא ס״ל לל״י לכזמן שבהמ״ק קייס אסור להפטת בכ״מ ביהולה מזרת
י ט ^  ומערב אלא צפון ולרום אבל בזמן שאין בהמ״ק קיים מותר: ך בל ח
 הברכות.מקודת שוא תתת התי״ו גרסי׳ לה לקא׳ אשלוחי צטר כמו שאכתוב.
 ואי הוה קאי אחתימת הברטת הו״ל למתני כל חתימות הברכות או לכה״פ
. כך נלע״ד. ובירושל׳- וגם בנוסחת ספרי כ״י אין שם מלת , * פ י  ליתני בכל "
י התי״ו קמוצה או חותם כמו שהוא ט ? י  אומרים ולזו הנוסחא שייך שפיר לגרוס ח
 בקצת נוסחאות. וז״ל ה״ר שלמה שדילי״וז״ל נל חותמי ברכוח שבמקלש. כל
 נהנים שלוחי צבור שבמקדש'. וקרי צהו חותמי משום ששאר הברכה
 העם היו אומרים אותה. אבל סיום הברכה היו מניחין לשלוחי צטר המקרינין
 הקרבן לאמרם להם לא היה להם מילוי לב להזכיר שם המלך הגלול הגטר
 והנורא. עכ״ל ז״ל. ופירש״י ז״ל מפרש בתוספתא שתקנו מן העולם ועל העוצם

ז ע ו  ישראל ב
 לבצי לעבור על מצות צ״ת. וזהו אלכעמיא נפלאה. שבאמצעות החכמה הזאת
 חפשו וחקרו להפך כל המתניים לזהב. וכל ערמתם היה לשוא. אבל על דרך
 היראה באמת נוכל להפך המתכיים המזולזלים של התאוות לזהב מזוקק שבעתיים
 (ישעיה ס׳ י״!) וכמו שנאמר ברחל ותקנא רחל באחותה וכמ״ש באליהו קנא
 קנאתי. א1 לחשב בעצמו מי אנכי בן מלך להתגולל עצמי בעפר ארץ החומרי.
 ובזה מובן ג״פ המאמר תמוה (בפ״ה מ״ה דאבות) ליהודה ביית אומר הוי עז
 בנמר וט׳ לקשה. הכי יעלה על דעת שנאמר לאדם כשנרצה לזרז אותו לשלימות.
 שיהיה כחיות רעות טורפי טרף. והלא היה טוב ונאות יותר לומר היה כאחד
 מהגדולים והטובים באת שהיו לפניך כאברהם יצחק ויעקב ומשה ואהרן
 ובלומה. אבל הטנה הוא לגלות לנו החבמה הנפלאה. איך טנל להפך התאוות
 הרעות לסבות אמצעיוח להוציא מע״ט מהכח להפועל. והנה ישנם ל׳ מלות
 רעות העומדות בראש כל התאוות והמלות המושחתות והם.א׳) עזות מצח ולמיונו

ן תפארת י כ  י
 כט) נוסח כל ברכה היה. באי׳י אמ״ה אלהי ישראל מן העולם מגן אברהם.
 וכן טלם.ואמרו ק רק במקדש משום דשם לא ענו אמן על כל ברכה וברכה,
 רק שס עכו השומעים על כל ברכה תהלה שלימה בשכמל״ו. שהוא תהלה
 להקב״ה יעל ההשגחה שלו ית׳ על עולמו י לכן אמר המברך מן העולם
 דר״ל שאומר לבני עולם השומעים ברכתו שיברכו גם הס [כך נ״ל פי׳
 הש״ס]: ל) ואין בו משום זלזול כבודו ית׳: לא) וא״ת מדעתיה מסשיה
 הוא דעביד ת״ש ואומר ה׳ עמך וט׳ הרי שגס המלאך אמר כן: לב) וא״ת
 לא שאל המלאך בשלומו. רק הודיעו כי הקב״ה עמו ושיצליח במלחמה.
 ת״ש ואומר וכו׳: לג) ר״ל לא תבזה התקנות הישנות. באמרך בועז
 מדעתי' דנפשי׳ הוא דעביד. כי זה גורם להפר חייו התורה. ונאמר

 עת
ר שהוא עז שבחיות. בי£ מדת הגאוה והגאון וציורו ודמיונו הנשר המגב״ עוף על כל בעל כנפיים. גי) מדת הקלות דעת לבלי לחשוב במתינות על הנולד מכל מ  מ
 מששה אלא לעשותה במהירות. ודמיונו הוא הצבי בקצות ומהירות מרוצתו. יד) מדת הקשיות עורף אשר דמיוט הארי. אשר לא ישוב מפני כל בהלחמו עם אחת
 מן החיות. ואם ירצה דרך משל אדם ליסע לעיר רחוקה בזמן קצר. אזי לא יאסר לפני רכט זבובים חלשים. הזוחלים לאט לאט. שבאמת׳ אין היושב על
 המרכבה כזאת בסכנה ליפול ממנה . אבל נם צא יבא אל תכליתו. אך בהיפך יאםר לפני רכט מסים דוהרים ודולקים באש הנח והמהירות״ וכאשר המוליך
 את העגלה בילו החזקה ובעין פקיחא יבין לנהג מרכבתו על לרך הישר . חיש מהר יבא שלם אל מטרת עוז תכליתו. וק הוא עם האדם על* ארץ שהוא
 בלמות ליוקט של מעלה יושב על מרכבה של ל׳ חיות בוערות באש המהירות. ואעפ״כ לא יפול רוכבו אחור. אלא בהשתמש בחכמה נהחיות האלו צמעשה
 העבודה. במהרה יבא אצ עיר תכליתו הנקרא ״רצון אביך שבשמים״: (Q אב״י ובחידושי כתבתי שהראה לנו המשנה כאן. איך האלם יטל להיות עושה
 עצמו למושל על מזלו. תחת שאדם אחר הוא כעבד נמשל ממזלו. וזה שאמרה המשנה בכל מלה ומדה שהוא מולדלך. שבבחינה זו אתה הנפעל
 והנמשל. הוי מולה לו נמאד מאד. שאז אתה הפועל(דיא מאטעריעללע פאססיוויטאט אומוואנדעלט דך אין איינע רעציגיאז־־מאראלישע אקטיוויטאט

ת י י ט ר ת ב כ ס מ < ל  אוגד זעצבסטשמענדיגעיט): ס

 שייך רק גבימ ראשון שהייל
 חומה עס שער כדרך הבית
 אגל בבית שני כקרא רק קיק
 ולא ביס אכל לדינא ודאי
 גס בכית שני לא יקל וע׳
 ס״ה דיומא מ״א אלא רצ״ע
 מהא דםיים המשנה שם
 ונתמלא כל הבית כו׳.(לה״מ):
 בריב דיה כל חותמי כו׳
. כיה גס בגמ׳ ׳  והעוכין ט
 וצימ מה ענין המנייה לכאן
 פאינו מדנר אלא מתיקון
 נוסת הברכה וכבר דקדק כן
 המהרש״א ועוד יש ללקדק
 תוסח מן העולם ועד העולם
 ככר היה בימי דת־ שסיים כן
 תהליס ספר א׳ וספר ל׳
 וכליה א׳ צ״ר וכאן משמע
 שבימי בית שני משקלקלו

 המינין תקנו . וי״ל שאף
 טנאמת קודם עזרא היה
 המסה מן העולם ועד הטולס
 לא היה זה אלא בשירות
 ותשבחות שאמרו גגבולין אגל
 הכהנים במקרש לא היו
 אומרים רק מן העולם ועין
 קאמר גש׳ס וכל בך למס
 לפי שאין עוכין אמן במקדש
 אלא בשכמל״ו פי׳ ללהכי לא
 אמרו במקדש בברכתם מן
 העולם ועד העולם לסי שהעם
 מנו בשכמל״ו ועולם ועד
 פירושו מן העולם ועל
 העולם כמ׳״ש הראב״ע בפ׳
 שלח וכיון דעונין כן לא
 הוגרכו הכהנים לומר מן
 העולם ועד העולם דהעונים
 פרשו הדבר שמן העול*
 שאמרו הכהניס היינו באין
 הפסק אב!־־ משקלקלו המינים
 התקינו שאין לסמוך על
 העונים אלא המברכים יאמרו
 p העולם ועד העולם .
 והטעם שאץ מוכין אמן
 מקדש הוא משוס ובמקדש
 היו אומרין השם ככתבו
 וילשי׳ מקרא כי שם ה׳ אקרא
 הבו גולל כו׳ והוא בשכמל״ו
 אגל אמן איו זה גודל משאיכ
 גגבולין שא׳א השם אלא
נ):  בכינוי ד כאמן. (מל׳



ב לא חלופי גיםאות ו ת יום ט ספו ה ברכות חח״אה פרלן ט תו י ו נ ט ר ב ה ט ד ב ו  ר ע
 י ואומד עת לעשות . נדי•

w w w e < ״ ־ * n a ' J K י ^ י י ^ * י ' ו כ 1 ו י ל מ ב מ ם ש י מ ע 5 פ ״ י ' ה כ ״ ' ס י י מ ו י P א ב  המלאך שאמד לגדעון ה׳ עמך גבור התיל וכי תימא לא שאל המלאך ר
: * ת  בשלום גדעון ולא ברכו אלא בשליחותו של מקום הודיעו שהשכינה בפיסקא שבגמ׳ ולדבריהם הכמ) התנא להא יר״כ לראיה צאוקימהא ט׳.«*'״« משפ ?

 עמו ולא גמרינן מיניה תא שמע ואומר אל תבוז כי זקנה אמך אל דאל תבוז וכו׳ אלא למוד יוכו׳ דכתיב עת לעשות ואייר נתן שנדרשהו
L !תבוז את בעז לומר שמדעתו עשה אלא למוד מזקני אומתך כי יש לו מםיפיה לרישיה ושמעת מיניה שפעמים מבעלים וכו׳ ואע״ג מיו 
י י ע צ . פליג הוה ליה למנקטיה בלשון א״ר נתן ז . . . . . 

י ^ ^ י ^ י ק י ת לה׳ הפרו ולא ר׳ נתן אומר דמשמע דפליג לא 3 ו ש ע ת ל  ואומר (*־ליס ידע) ע

 מהגר׳יא

ת ו כ ר  מס׳ ב

ת קשיא כלל דאיכא מובא במשנה כהאי ואינו מבלו לא לסניה ולא ד ע ת ר ו רתד • ד נתן אומר הפרו ת  תו
^ ן ? ג * ן  י גוונא ובפרק בתרא דבכוריס לצי? 8
 להזכיר הרבה. והרמב״ם כתב שהביא ולא לאחריה ועל המזון ״גלו

S % r c \ S 3 ם 3 ה ל ה ם ע י ר ב ו ע ל ה ל כ ה ע י א  י

ת לה׳ לי): ו ש ע  ל
ק מסבת ברכות י ל  ס

ק להפרע מתם ולעטש אותם כי הס הפרו תורה. וז״ש הפרי נק״ש ודאי קורא מהליא  כי יבא ז
ק שאין  תורתך עת לעשות לה׳. אבל מי שיעזוב הפסוק על סמרו ויפרשהו אמלינ! בברייתא י
$ ה מ א $ ע ואיט מכרך ?:יי >  ויאמר עת לעשות לה׳ הפרו תורתך יאמר כי כשיבא העת להפר
* אדם להפר החולה כדי שיבא עליהם העונש במשפע ווה העני[ ארוך ורחוק עמוק עמוק מי ימצאט וט׳ גלבו ואיה גסדא דמהרהל ! w ־ ״ 

 כי אין ביכולת אדם להשיגו כאשר אין בכח שכל האדם להיות שכלו כולל דעת הקב״ה וזהו שאמר הכתוב(ישעיה«) ט גבהו שמיס מאת בימשלמי^ל'

 על מי להסמך שנאמר עפ לעשות לה'
 הפרו תורתך: רבי נתן אומר הפרו
 תורתך . פעמים שמבטלים דברי
ד לעשות לה׳ אף זה המתטין  תורה כ
 לשאול בשלום תברו וזהו רצוט של
 מקום שנאמר (תהליס צל) בקש

 שלום ורדפהו מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור
ת ו כ ר  סליק משבת ב

 מהם ולהנקם יזדמט כבות לבני

 שאץ
 פריך הגמ׳ אלא רר׳« אמ־׳י
, קשיאנמי דר׳מ ת דאיפפימ׳ ן מ 3 ר ה ו ן כ י ת א ע & ה 3 מ נ c ^ , ר 3 3 ה ן ב ה , } ן א ן ך ע נ ן צ , ר ש ן ך ע ח ל ו  ח

: we ל«ו? * א • ״ל* י כ נ ה " ה • ו ה " ג ו י צ ה w ש c J *משום דעת לעשות שייג ונדי נימי 
 ובירושלמי אל תבוז כי זקנה אמך א״ר ב״ר בון אם נתיישט ד״ת כפיך אל תכזה אם יכול לעלות כו׳ הא ד5א

ת ברכות מתני׳ כר׳מ pw ג׳ק ו כ ר ת ב כ ס ק מ  כן גבהו דרכי מדרכיכם ומחשבותי ממחשבותיכם וכבר העיד הכתוב כי משפטיו ישרים כי כל דרכיו משפע. עה״ד: סלי
 , , שאץ לו מים כו׳ ולספי לא

ת שלמה כ א ל  מ
. ר״ל דאע״ג דאין ב״ד יכול לבעל דברי ב״ד  והוסיפו ועד העולם . ע״כ
 חבירו אא״כ גדול מממ בחכמה ובמנין ותקנה ראשונה נביאים הראשונים הוא
 דתקון והיכי אתו עזרא וסייעתו לבעלה . ומשני משום $ורך השעה דכבול

. ירושלמי ד חלקיה בש״ר קרא קודם שירד לסי הדוש ׳  המקום בשלוה והיינו כדמפרש ר״נ הפח תורתך עת לעשות לה׳ כדמפרש רבא עליהן פי׳ אמך היינו תורה: ר׳ נתן אוסר כו
י; ניחא דהא דמתיר היינו באין פ >ה ו ש ך w {ע ת ר ן ן ת ר ק ס ה ״ ת י מ ד ר 3 0 , מ ״ ם ה י מ  ממ׳ מסיפיה צרישיה מדריש הפרו תורתך עת לעשות לה׳. ופירש״׳ Yt הפח סימה העושה תור^ן ע
. לו מיס נקמני שאין לו מים . . , , , , 
; כו׳ והכא הרי יש לו או כדי ה א ת. ובםייעתא דשמיא. אתחיל לכתוב ליקוט באור מסכת פ ת. בעזרת אלדד מערכו  סליק פרקא וסליהא לה מסכת ברכו
 י r 1 _ ] לסמוך גאולה לתפלה דאינה
 אלא אחר נ! התמה וא״א
ן להתפלל קודש וא״כ הא לאמל י כ ל י א ר ש ת י ר א 3 - I יתכסה כמיס רקיא היינו אף י כ י 1 ת ו ו * se* w ׳ ף - » I 1 
 עת לעשות לה׳ לענוש. כשהפח תורתך. שבכתב ושבע׳׳פ: לד) נ״ל חובה היא. ולר״נ הוא כעץ התנצלות לבועז. דלהכי הפרו תורתך משום להת&לל יתורץ הגמ׳
ו דמתחלה^מקשס תנן א ש ס ר ג , ד ה ב ו  מ״מ בין ת״קלר״נ אם שאלת שלום חובה או רשות. כבי פירושים שהביא עת לעשות לה. וכוונתם לטובה. ועכ״פ אינה ח

/ ב׳] דלת״ק שלא הזכיר מלת ״משום" בדברו. ע״כ ה״ק שלא להזכיר השם אם כוונתו לעשות לה׳, א״כ רשות היא. ועיי ברכות ה  רש״י [מכות ל
: םליק םםכת ברכות [ ׳  [דף ס״ג א

 סתמא דלא כר" ומתנץ כריי
 וכוותיקין ואת״כ מקשה והרי
 לע מאה אס הערוס דבתחלה
 היה אפשר לסרש דהלב גחון
 ומלוה במים דלק״ש לא מקרי
 לגו רואה את העדוה אבל
 כשמתגץריי וכוותיקץ ומשום
 סמיכות גאולה לתפלה להתפלל
 בעונתה ולתפלה צריך לכסות
 גם הלב במים לק הריך
 והרי לט רואה את הערוה

 וחיק :
 פרק ז משנח ה שתי
 מבורות שהיו אוכלות
 גבית א׳ גזמן שמקצתן כו׳
 מצערפץ לזימון. סי׳ אם
 היו שלשה בהל חבורה וחבורה
 ורואין זא׳ז אז מצערפין וכמו
 דקתני בסיפא ואם לאו אלו
 מזמגין לעצמ( ואלו לעצמן המ
 דמיירי שיש זימון צכל או״א
 ואז אם ריאין >א״ז יכולין
 להצסרף אנל היו רק א׳ כזה
 ובי גזה או ב׳ ובי אין
 מצכןרפץ אפילו ברואי[ ובן

 מוכח בגמ׳ :
 פרק ח מענה ב בש׳־א
 ממלין גידים ואח׳יכ
 מוזגץ את הכוס וגה״א כו׳.
 לכאורה איגו מוגן שייטת

א ח ו מ  וביב היציאתו מתפלל טיץדמ זנל חי1יאח ו
 יתן תודה:

 משנו! ה םצוח״לכרך ברכה שעל הרעת בשםחח כברכתי על חטוב בשטחה .
 סדהבל הוא לטובת האדם . אף שנעלם םחאדם תכלית הטוב. וכיב
 ודיב לקיים מצות עמה בשמחה ולמנוע מעבירה בשםחח דהייב לאהוב ה' בענייני
 הנוף וענייני הרוחניות וענייני הממונות בין בהתוהתן או חססדן כל זה הוא מעין
w .הוא שלא יעמוד בקומה וקופה . ו  האד.כה שהייב לה׳-־ והיראה שחייב ל
 ביאש כליי סמוך מנגד שער מורת של ביתמיק. ונם לא יכנס לתוך חומת הר הבית
 במקל ובטנעליס . ונס לא בתנורו הלילה שנותנין לתוכה מעות כשהולך לסהורח:
 ונם לא באבק שברגליו ולא ירוק שמ על הרזיפח ולא יכנס שם בפתח אחד ויצא
 בפתח אחר כדי לקצר דרכו כשהולך לעני׳ ביבר חיל [אב׳י ולאנן אסור לילך
 בקומה זקןמח כלל. ובגלוי ראש ד׳ אמות . ומידות חסידות אפילו פחות םדיא
 ובביהכ׳״נ שלנו מותר לכנוס במקלו ובתרמילו ובאפונדתו. ולבנם בי בסכין ארוך
 אי כראש םנולת יש אוסרים. ולאיר איסור דגי*יי רק אסכץן קאי . דדוקא סכין
 מגולה אשור . ומותר לרוק שם ובלבד שיפשפנו ברגליו וםיט שעל רנליו ראוי
 לקנחו קודם שיכגס להתפלל. ולקצר דרכו עיי מה שעובר דרך ביהכ׳נ אינו מותר
. דאז מותר ביציאתו לעשות דדך . ו  רק בב׳ אופנים דהיינו או שנכנס להתפלל ב
. או בהיה הדרך עובר  ואפילו מצוח איבא ליכנס בפתח זה ולצאת בפתה אהד
 קידם שנבנה ביהכינ]. כל הברכות שאמרו במקדש היו אומדים בחתימתן מלבד
 שם ומלכות. אלתי ישראל מן העולם ועד עולם. כגין בא״י אלהי ישראל מהעולם
 ועד עולם מגן אברהם. ובן בכל שאר ברכות . תקנו חכמים חיאשוגים שישאל
. ואין לחוש בזה להזכרת שם שטים לבשלה. ך מ  אדם שלום הבירו בשם לאםר ה' ע
י ר נ ׳ £ י ה ת ר מ ש » מ כ . ו א ם ח  סדפתכיון שיהא שם שמים שנור בפיו. לבלי י

 תמיר כי מימיני בל אסוס:

 עת לעשות ליזלעעש אס הפרו שורתיך לבעל השאילת שלום בשם. א״כ

 דולבתא גבירתא כללא דפרק ט׳
 ט משגה א הרואה מקום שנעשח שפ נפ לרוב ישראל אומר ברון לחי שהכניסו לשלש

 י שעשה נס לאבותינו במקום הזח . ועל נס דיחיד. רק בנו ותלמידו
. וכל הברכות שבפרק! מברך נשם ח  מברך שעשה נפ לאבי אי לרבי במקום חז
 ומלכות. חוץ מנס שנעשה בטבע מברך בלי שם ומלכות : ראה מקום שבאיי
 שנעבד ובעקר משם עבירת כוכבים אומד ברוך שעקר עבודת כוכבים מארצנו ,

: ה  ובח׳״ל אומי שעקד עבודת כוכבים םמקומ ז
 משגה ב בראה קאסעט או ערדבעבען או ברק או רעם שבכה אי סער חזק.אוסד
 שכחו ונבורתו מלא עולם.או עושה מעשה בראשית,על הר שמשונה בטבה,
 ועל הימים ועל הנחרות המעונות ברוחב. ועל הסדברוח.ברוך עושה מעשר. בראשית.
ל. כל הברכות ו  על הים האמצעי םדסטוך לאיי. נקכע ברבה לעצמו שעשה ים הגי
 הללו חייב כשרואה כך מל׳ יום לל׳ יום . חוץ מרעם וברק וכדומה שיש בתוכם
 הפסק ומן. להכי כשגףפזרו העבים והזרו שוב אלו חוזר ומברך. אם נעצרו
 חגשמים וחזרו וירדו לתוך שדהו מברך שחחייגו . אף שירד גם לשדות אחרות.
 עכיפ אינן םשותפין כמימי נשם א׳ . אבל בטשותפין בשדח מברך כל א׳ מהן
 הטוב והמטיב. ובאין לו עדה כלל אומר מודים אנחנו לפניך ח׳ או׳׳א על כל
 מפה ומפה וכוי ואילו פינו מלא שירה וכוי באיי אל ההודאות ורוב ההוראות . על
 בשורות סובוח לו ולשאר אדם אימד הטיב והמטיב. ובטוב רק לו לבדו שההיינו:

 על שסועות רעות ברוך דיין אמת:
 משנה ג וכיכ קנח או בנה בית חדש או קנח כלים חדשים . וטיב לו ולאחר
 הטוב והמטיב. ואס רק לעצמו שהחיינו : קבל מתנה. מברך הטוב
 והמטיב. מריש נחת דוח בזה לו ולהנותן: מברך על חרעח דיין אמת אף
. ועל הטוב מביך הטוב והמטיב אף שאפשר שיטלנל בה  ייאפשר שיגולגל עייז סו
 ליער,: המתפלל על דבר שא״א שיתררה כן מובע. הרי וו תפלת שוא. ואסור :
 משנה ד הנכנס לביך מתפלל ט^ירם שיכנס לשלום. וכשהגיע למ^־מו נותן תודה

 מזיגה נננוינה ועוד חמאיתני
 לשון מוזגץ לתני פותי[ . ונראה משום דפסנץ מאוטם דלשתיה צריך גמיי אך כלא קביפות איצ ליגוול רק ידו א׳ ובקביעות צריך ליכוול ג׳ ידיו וכיה גגמ׳ כיצד סדר הסיכה כו׳ גא להם מיס כו׳ כא להס יי!
 כו׳ עלו והשיבו גא להם לרם כוי בא להם יין כו׳ ופירש״י דלסעודה מיירי וקשה למה לא נזכר אכח׳ בגמ' ענין סעודה אבל לסי מיש נכון מאד דפמלה בלא קביעות נונולין יד אחד ואחיכ בקביעות כל אחל
א שירא מאור האש ובה״א נורא מאורי האפ י ש  ואחל נועל שתי ידיו והכל לשתיה כפסק ה;אונים לכן הוזכר במשנה גיכ ובקביעות שייך מזיגה וננוילח שתי ידים ונכון מאד שייכות הפלוגחא: משנה ה ב
 אמרינן ממי גברא ונורא כ׳ע לא סליגי כיס במאור ומאורי וקשה הא בפירוש אמרינן במתני' דפליני ועוד איך יתכן דפלי;י במציאות אס חדא נהורא או הדגה ועינינו רואות להרגה מאורות יש. ונראה לברא
 הוא לשון עגר ובורא לשון הוה ואמרו ללא פלי;י גוה שהקג׳ה ברא יסוד האש ואנו מוציאין ככל עת אש מחדש והכל הוא מבריאת יסוד האש אך החילוק הוא שביסוד האש הוא גוון אחד וכאש שלגו הרבה גווני.
ד שאט מברכין איסור האש ושם חדא נהורא וצ׳ל ברא ומ*ר לשון עבר וגוון אחד ומ״א שאנו מברכין אאש שלנו והוא מתחדש בכל יום וציל טרא ומיתרי זמ״ק ו י  ורש כיש במאמ־ ובמאירי היינו ביש ס

 סליק מסכת ברכות



ב ו מ ט ספות פאה אלו דברים פרה א י  62 תו

 מסכת פאה*<
רה ו  ר עובדיה מברטנ

ק א א^ןי דברים שאין להם ר  פ
 שיעור. מדאורייתא
ם שיעורב) אבל מדרבנן יש להם שיעור להא ה י דברים שאין ל ן ל ק א א א ר  פ

1 נ  הפאח ת

ות שאדם הייב בהן על הזרע לא יתהייב בהן ב הרמב״ם התחיל במסכת פאה אתר ברכות בשביל שבל המתנ ת  כ
: ה  אלא אחר קצרו והקמה חייבת בפאה והיא עדיין בקרקע ובשביל זה הקדים לדבר ב

ן דברים שאין להם שיעור הפאה וכוי - לשון הרמב״ם ויש עוד דברים אתרים שאין להם שיעור הגון עפר סוטה ל ק א א ר  פ
 ורוק יבמה ואפר פרה ודם צפור המצורע ואולם לא ספרם כי אע״פ שערכם בכבד אין בהם תוספת שכר ואלה שספר
 בכאן כפי שיוסיף בהן יהיה תוספת שכרו ע״כ. ומהירושלמי העתיק וכן הביאו הר״ש. והביא עוד מהירושלמי למה לא תנינן תרומה עמהון
 א״ר אמי מפני המחלוקת כלומר שיש תרומות חלוקות זו מזו כגון תרומות מעשר שיש לה שיעור אע׳׳ג דהוי מצי למיתני ותרומה גדולה בפירוש

 כיון דלא מתני ליה ותרומה םתם לא
 תני ליה ועוד הוה מצי לשנוי כדמשני
 אאינך שאין בתוספת! מצוה. ותרומה
 גדולה אדרבה כשמוסיף הוא עבירה
 שמערב טבל בתרומה וטתן לכהן

 בתורת תרומת ואוכל. ועוד י״ל שהיא
 חלוקה מן השארכדמפרש אחר כך דבפאה בקש לעשות כל שדהו פאה עושה בקש לעשות כל כריו תרומה איט עושה עכ״ל. ועיין מ״ש
ד שיקצור קצת ואפילו הכי לא דמי לתרומה דבפאה מה שמתחיל לקצור ואחר כך עושה פאה אינו שיור מן י ? ל א פ  בפ׳יג משנה יי [*לאף ב
 השדה שלא לעשות פאה אלא שעדיין לא נתחייב אבל תרומה משנתמרת חייב ואפי'הכי איט יכול לעשות כל גרט תרומה תוספות פ׳ קמא
י וכיטנית. ומ״ש הר״ב שההוספה היא טבל. . ה ע  דנדריס] °והתוס׳ במסכת חגיגה פרק קמא דף ו׳ פירשו מפני המחלוקת. עין יפה. עין ר
. ובטבל אפילו כהניס אסירי כלכתיב בסדר קרח בפרשת ׳  ר״צ מפני מעשר ותרומת מעשר שיש בה וכרתנן בפרק ד׳ דתרומות משנה ג
 מתטת הלוים כן תרימו גם אתם ודריש בספרי אתם לוים גס לרבות כמים ופסקה הרמב׳ים בריש הלכות מעשר. ומיהו קשיא
 דע׳יכ לא הויא ההוספה טבל אלא כשהוסיף אחר שכבר הפריש התרומה כשיעורה אבל בתחלה הל ששיריה ניכרין רשאי לתרום כמו שירצה
. ״וצריך עיון. ובפרש״י דחולין דף קל״ז כתוב דלהכי ה ת ט . דפאה נמי ד ׳ . ועיין לקמן ובפירקין משנה ג ,  כדפסקינן בפ״ד דתרומות משנה ה

א ת שלמה ל כ א ל  מ
ח פאח «דך נקוצרך.  מ״ב גשם ר' מאיר ן, םהו^ה 1״S משום דאייתי בסון! ברבות ויאמר לקוצרים ה' עמכם שנח מיד םאד. דכתינ חכ̂י

J ושכחה פטורין מן המעשר והן מחנות עניים ועני נטי מטור מן הדמאי ע״כ BpS ואחר פאה רםאי משום רפאה 

. נלע״ד לאי לא הוי פאת הראש שנויה בכלל סתם פאה אבל כתרומה אע״ג דמדאורייתא נמי בכל דהו מיפסר נהי דמפטר ממיתה ׳  א אלו דברים כו
, התם בירוש׳ דפאה. , . ותו גרס '  לטבל מיהו לכתחלה רמי«א שיעורא דילה ט
 הפאה י״ל שיעור מלמסן וא״ל שישר מלמעלן. הבכורים והראיון א״ל שיעור
 צא למעלה ולא למטה. ואית תנאי תנו הפאה והבםרים והרא־ון א״ל שיעור לא
 למעלה ולא למסה. וטלהו מולו דאין פוחתין לפאה מששים. אלא דלתנא
 לברייתא קמי!חא אין פותתין הוי מה״ת ולתנא דברייתא בתריי׳ אין סוחתץ
 הוי מלרבנן. והתם מס׳ לענין הזין מאי ביבייהו אי הוי לאורייתא או לרבנן.
 וז״ל הרא״ש ז״לבנפקותא. ואע״פשא״ל שיעור מה״ת למעלה ניאו לה חכמים
 שיעור למטה כזתנן במתני׳ אץ פוחתין לפאה מס׳ ואם נתן פאה פחות מסי
ר  וחזר והוסף בהאפליגי תנאי בירוש׳ א־כא מ״ד כיון לא״ל שיעור מה״ת מ
 נפטר שלהו במה שנתן ומה שהוסיף אח״כ חייב במעשר ־ ואיכא ננ״ל אע״ג

Yfn 

 לקתני במתני׳ לא נישנית משום סעמא שאכתוב בסמוך גבי תרומה. ובחולין
 פ׳ ראשית הגז כתבו התוס׳ ז״ל. בירושלמי דפאה פדך אמאי לא חשיב נמי
 תרומה בהדייהו דחטה א׳ פוטרת את הכרי כלשמואל ומשני לתרומה י״ל שיעור
. ושוד איבא בירושלמי שימיא ׳  למעלה שאינו יכוצ לעשות כל גורנו תרומה ט
 r , אחרינא וכתבוהו תוס׳ ז״ל שם בחגיגה ע״ש. ותימה בעיני אמאי צא מקשו
 אמאי לא תנא חגיגה דגם היא א״ל שיעור כמ״ש ר״ע ז״ל בפ״ק לחגיגה סימן
. וכן שלמי שמתה לאפי׳ מדרבנן א״ל שיעור כלפירש התם. ושמא דמלתא ׳  כ
 שכל ההנאה היא לבעליו לא קתני ועול לשלמי שמחה אינם חובה במקום שי״ל
 בשר לאפי׳ ממעות מע״ש באות כלתנן התם סי׳ ג׳ ל׳ מלע״ד.וז״ל רש״י ז״ל שם
 פ׳ רה״ג. פאה דאורייתא א״ל שיעור כלל ורבנן יהבו לן בה ש;עורא בששים

 ציונים

 א אלו דברים. מנינה ו:
 זיה מכצל : חולי( י,>ד. מושי נדייס ו:

 תוספות חדשים
 טיג׳נה א

 [הוי׳׳מד״ה]אלו דברים כו׳
 כיון ללא מפני ליה בו׳ עכ״נ.
 וקשה דהא תני גיח. וצריך
 לחלק נין בגופו (ממונו
 כלכתב הר״ב. ואייל שהר׳׳ש
 אזיל לשיטתו שכתב שמתני׳
 איירי אפילו בממונו
 ומדאורייתא כמ״ש התי״נו
 היינו למעלה אק לו שיעור
 שדשא• לבזבז אבל למעה יש
 לו שיעור שלא יפחת
 ממעשר כדאיתא בםפרי עשר
 תעשר לרבות פרקמנויא כו׳
 ואם כן דומה ממש לתרומת
 מעשר שרשאי ג״כ להוסיף
 כסתם מתניתין בפיה דדמאי
 כמיש הר״ש והריב שם :
הו קשיא מי  [באיי] ו
 כוי. וני לק׳׳מ מתרומה
 אחר שהפרישה כל מה
 שמוסיף הוא עבירה משא״כ
 כפאה רמחובר כל מה שמוסיף
 אף אחר שהפריש שיעור פאה
 שס סאה עליו כדמסיק הריש
 במיג ומייתי לה תייט גופא
 בסמוך ודו״ק ומיש הרע״ב
 בבכורים ולא נתנה תורה
 בהם שיעור משום למתניתין
 איירי בדין הורה נקנו האי
 לישנא ואף מדרבנן אין להם
 שיעור אבל כפאה והראיון
 סיים שחכמים נתנו בהן

 שיעור ורלא כתו^-במסכת־־
 בכורי׳&»ב־זדרע״ש.(פר״ח):

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 פרק א א) לבתר דתנא ברטת שהוא,חיובו להקדיש ברוך הוא בגופו. סמיך ליס פאה - חיוט לאדם מממונו; ב) מדאורייתא

 למותר
 משנה ראשונה

ו דברים שאץ להם שיפור. למנת הלמב״ם שסובר מפלה ל  פרק א מיא א
ה ל פ ת  לאורייתא ה״ל למיחשב נמי חפלה שאץ לה שיעול מ
 אחת קצרה יוצא י״ח ואם מאריך ה״ז משובח כלאמל כגמרא לבלטת דף נ״ל
 מ״ב כל המאריך כה מאריכץ לו ימיו. ומיהו י״צ למ׳׳מ לא שייך למיםט אין
 לה שימול לאסור להאריך יותר מדאי כלאמל פ״ק דשבת מנעוין מיי עולם וטיסקין
רה. והא דא״ל יוחנן במס׳ ברכות דף כ״א הצואי  ב&יי שעה דאיכא ביטול מו
 שיתפלל אדם בל היום היינו כספק אם התפלל כמ״ש המוס׳ שם. ומיהו קשה
 אמאי לא חשיכ סיפול יציאת מצרים בליל פסח שהמארין ה״ז משובח כמ׳׳ש
 הרמג״ם רפ״ז מהל׳ חמץ. וי״ל משום דיש לו שיעול לממה כל שלא אמל שלשה
 דבלים פסח מצה ומרור לא יצא. ואע״ג דכל הכי דמשיב איכא מ״ד ליש להן
 שיפור למטה ופאה נמי כמ״ש הר״ב. הני יש להן שיפור מדרבנן ומל^רייחא
 למעה נמי אין להן שיפור אבל שלשה דבלים יצא בהן מדאורייתא. ואכתי יש
א ואי מייתי חטאת ק  לדקדק דלימשוב נמי חטאת קבועה דאי בפי מייתי בת מ
 שמינה ה״ז משובח. עיין במס׳ זבחים דף מ״מ(אולי אפשר לומר דהתנא חשיב
 דכריס שהםמצוה שיש להאדם להדר אחריהן והמרבה הוא מפובמ אבל זה צא
: ״פ) ו לם. נ״ל ז  שייך בחטאת ללא ליחטא ולא ליימי ואשד מי שלא חטא מעו

 , וגמילות

/ א״ל שיעור לנתינתו למעלה מ״מ יש שיעור לימין . הא פאה ובכורים נמי בסי מדרבנן ואפ״ה תני להו. וי״ל גסי לרה  שיעור למעלה . ואע״ג דייל שיעור למסה מדרבנן לרהיג בם׳
 הרחלים שחייליס ברה״ג כלהק י.תם וא־ט נוהג אלא במרובה כו׳ לאשקי פאה ובכורים דאפילו קרקע כיש חייבת בק כדלקמן סיג מ f . ואעינ למה שיש לפאה ובכורים שיעור
 למסה לא חש לה הואיל וא״ל שיעור למעלה. א״כ ה׳׳נ הא א״ל שיעור למעלה דאסילורבוא רחלות חייניס ברהיג. מימ לא למי דהתם הואמלרבק אבל שיעור מנין הרחלים ברה*
 הוי מה׳ח. ועוד להתס השיעור ללמנוה הוא לחומרא דכא ס:י בפחות מהאי שיעורא וכיון דאיצ שיעור למפלה ראוי למחשכינהו בדברים שא״ל שיעול מחמת חשיבותן אבל שיעור
/ ואינו חשוב כאלו שמנה ולכך לא חשיב ליה. (סו׳א בחגיגה): באיר חוס׳ פיק דנלריס. כיה בירושל' ה  למטה דרה׳יג לקולא דאינו חייב בפחות מקצבה זו וגריעיתא הוא לחץב ר
 הבי* הר״ש כאן. וצ׳׳ע שלא הביא התו״ט בשמו: באיר עין רעה ובינונית. וכ׳ עול שס אי? משני המחלוקת לסיד דתיומות המרבה בתרומה רא׳־א כו׳ עיש. ולפי׳ הא׳ מחלוקס

 לשו!

 תוספות אנשי שם
 תוי״ט בפתיחה דיה כתב הרמבים כו׳ והיא עדיין בקרקע כו׳ ממס 1ה נכון להקדמת
 סאה לחברותיה אבל לא לסמיכתה אחר ברכות. ונ״ל דלא
 קשיא לעיקר סדר זה זרמים איקרי. &"נ אחר שדבר במה שאלם נותן ליוצרו בהנאותיו
 מן העןלם. התחיל במתנות שצוה לתת לזולתו. ובהכי טמא להא כלאים קדים דמא
. דאין נמר הנתינה אלא לאחר  בזריעה אלא לאין גו מתנה. ואין להקשות מכורים קדמי
 זמן.(רמי!). ואף ללקט ושכחה לאפשר שיהיו בתחלת קציר מימ נקנו התנא מצוהשהיא
 הכרחית כסאה שמחוייב להניחה משא״כ לקט ושכחה לאם לא נשר או לא שכח אין שייטת

. (יין הלקח): ו  למצות אלו ועי׳ סיד מי

ו לברים כו׳ לא ספרם כו׳ לאין לומר תנא ושייר להא חנן ל  פרק א א תוייט דיח א
. ואפילו לפי׳ התוס׳ באלו נערות מ׳מ תנא ושייר תימצא דחיקא ס ר כ  אלו ל

 הוא. ע׳ בכללי הגמ׳ למהרייק. (רמ״ז): באיר אין בהם תוס׳ שכר. בזה ניחא ללא
 חשיב ציצית ולולב לאיתא במנחות מיב ציצית א״ל שיעור. ביו״ב לולב א״ל שישר. ומיקי לה
 לאיל שיעור למעלה אבל י׳׳ל שיטור למטה ולהנ״צ ניחא דמי אס מושיף מל שיעורן ועושה
 ציצית ולולב גדוליס יותר משיעור מנותן אין בעשייתן מצוה ואין מקילין שכר יותר מכי
 עושה בשיעורן. וק״ל אמא• לא חשיב נמי רהיג דאיל שיעור למעלה כדאיתא בחולין קל״ו
 דריא יליף לרה״ג מתרומה לאינו נוהג בחויל ובעינן שיריה ניברין בתרומה ורבנן לא גמרי
 מתרומה וטהג בחויל ולא בעינן שיריה ניכרין והאומר כל גת׳ ראשית דבריו קיימין. והא
 םתם לן תנא התם כרבנן לרה״ג נוהג בחו״צ ואיכ היה ללא בעיק שיריה ניכרין ואיל

 תוםפות רע״
 מ'» [אות ג] תוייט ד״ח
 אא דברים. וחתום׳ במס׳
 חנינח) קשה לי חא מ״מ
 מדאורייתא אין חילוק בק
 עין יפח לרעח. וחרי
 מתני׳ לא חשיב רק
 דאורייתא כמו פאח וכניל.
 וביותר כמטנ״פ דאס
 בדרבנן מה צריך לן דיש
ו עין ימח לעין י י ^ 
 ״־עת הא בפשוטו ניחא.
 רמדרבנן יש לו שיעור דלא
 יפחות מאחד מששים
 ובדאורייתא ליש ריש
 חילוק בין עין יפח לרעח
 וצלע׳נ׳: [אות ד] שם
 באיר רפאה נפי דבותח
 וציע) אף דהתוי״ט כתב
 בפרקין דיה אם שייר וכו׳
 בשש הדיש דאם שייר
 במחובר אף דנתן כבר
 שיעור פאת יבול להוסיף
 ופטור ממעשר. היינו דוקא
 אם נתן תהלח טתחלת
 חשדת או מאמצעה אכל
 אם נתן כשיעור בסוף
 חשדה איי לד\סיף כמ׳ש
 הד״ש להדיא וכן מדוקדק
 לשוןהתויימ בדבור חםמוך
 בטיש ומיחו היכא דנתן
 3אה בדינו בסוף שדוד .
 והוא ברור ולחנם חשע
 הפריח בס׳ מידו, על

 ודזיימ בזח:



ב לב ציונים ו ת יום ט ו פ פ ו ה טבדטנוחר׳ פאה אלו דברים פלמ א ח ד ב ו  ר ע
 הפאח . מיי׳ *tf מהלטפ
 מסיע הלטיו. המג לאויו
 לפ״ז : והבכורים . מ«*
 פ״נ מהצי נטליס הלייז סמג
 «מיו קלמ : והראיון . מיי׳
 &׳׳א מהל׳ הנינה הל״נ שמג
 «=ץ לכה : ונמ׳׳ח . מיי*

 «״י פסל׳ אבל הליא :

 תוםפות חדשים
 [כהייב דיה] וגמילות
 הסרים כו׳ ובהט נסיק כו׳
 מכיל. וכיס בש׳ע *דרסי׳
 רמינו וזה נאמר למצוה מן
 סמובמר. ולמרס בינוני אחד

 מעשרה:
(yst מסומ/ן») 

 חדושימהרי״ה'
 פרק א משנה א [בי׳ב
 דית] וגמילות
 הסדים דנופו כו׳ עביל .
 נראה דלא היה כוונת הריב
 דהתנא לא אי־רי בנט׳ה
 דממונו מפני שיש להם
 שיעור למעלה דהלא הוא
 תקנת אושא והוי דרבנן
 דומיא דפאה דתני אין לח
 ש־עור מן התורה אף
 יםדדבנןיש לה שיעור אלא
 דבאטת מתניתץ איירי
 אפילו בטטונו טן התורה
 רק שהריב דינא אתי
 לאשטעינן דמ־ האטת
 נטית דבנופו אין לו שישר
 כלל אפילו טדרבנן אבל
 בטטין יש שיעור מדדביג
 והוא טה־רוש׳ מביאו הריש
 וטשים-^על פאה איו גם׳
 בפאה נופ<ד5ןתנ^׳בפשני׳

ך-  שיש לח שיעור דרב־
 קאמר בירושלמי שאף
ת הדין כן אבל התנא  ממי
 דםתני' באמת איידי בבל

 גטיח

 תוספות רע״ק
 [אות א] בתר״ב ד׳ח
 וגמ״ח כגון בקור הולים)
 והא ר^א תני כיבוד
 או״א טשוס דאי בנופו
 בכלל כשיח הוא ואי בממונו
 למיד משל אב היינו בנופו
 אבל למ׳׳ד משל בן קשת
 ושמא למטה יש לו שעור
 אפי׳ מדאורייתא. (הריש):
 [אות ב] שסר״חוגמיח.
 אבל נמית דבממונו)
 והדיש כתב דלמאי
 דםפרשינן דמתני׳ מיירי
 בדאורייתא מיירי גס
 בממונו. וטרברי תופ׳
 חדשים מבואר דמפרש
 כוונת חריש ומדאורייתא
 איןלו שיעור למעלה-ילעניד
 הא טחני' תשיב דק מת
 שאץ לו שיעור נם למטח
 דהרי בחולין אומרים דהא
 דקתני במתני׳ פאת היינו
 מדאורייתא דאילו מדרטן
 יש לו שישר דהתנן אץ
 פוחתין לפאה מששים.
 והא מימ למעלה אץ לו
̂כ דאין לו שיעור  שיעור אע׳
 היינו לנטרי אפילו למטח
 וכיב חריש להדיא. אבל
 לענ׳ד כוונת חריש
 דמדאודייתא נם למטח אץ
 לו שיעור ד&ה דררשו
 בספרי עשר תעשר לרבית
 פרקמטיא היינו אסמכתא
, ד ר לעי ת ג ת ו  בעלמא. ו

. שאדם חייב להניח לא חשיב תרומה משום דשיעורה רמיזא בפסוקים כמו שאכתוב בס״ד ה א פ  תגן בסיפא אין׳פוחתין לפאה מששים: ה
. ועושה מצוה בהוספתו וכדלעיל ומיהו ת א פ  בסוףשדהו לעטיס׳כדכתיב(ויקרא כג) לא תכלה פאת שדך בקצרך: בפ״ד דתרומה: ה
 והבכורים. דכתיב (שמוח כג) ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' היכא מתן פאה כדיט בסיף שדה חייב במעשרות מה שהוסיף. 0כי
 אלהיך ולא נתנה תורה בהם שיעור: והראיון. שחייב אדם להראות מסיק הר״ש במשנה ג׳ ופליגי בירושלמי חד אמר אס נתן כשיעור
 בעזרה בשלש רגלים דכתיב (שם) שלש וחד אמר אפילו פחות מהשיעור דהא
ם. כתב רי . ונמץ־ןח) נפער מדין פאה: והבכו ( ם• והראיון ד רי • והבכו (  פעמים בשנה יראה כל זטרך וזאת הפאהנ
 הראיה אין לה שיעור דכל אימת דבעי ותלמוד הר״ב ולא נתנה התורה בהן שיעור.
 עייל ומתתזי ונפיק. פירוש אחר עולת ראיה ושלמי חגיגה שחייב ובמשנה ג׳ פרק ב׳ דבכוריס מפרש הר״ב דאף מדרבנן אין לה שיעור
 להביא כדכתיב(שם) ולא יראו פני ריקם אין לה שיעור מדאורייתא ושם אפרש בכרד: וגמילות חסדים. כתב הרי׳ב וכן כתב הרמב״ס
 דכתיב (לברים סי) איש •כמתנת ירו אלא שחכמים נתט בה שיעור דבממוט יש לו שיעור כדאמרינן המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.
) והשתא מדאורייתא  העולה מעה כסף ותגיגה שתי כסף: ובמילות חסדים. דבגופו ותקנת אושא היא בפי נערה במס׳ כתובות(דף כ
אבל גמילות תסדיס אין שיעור לגמילות מסדים בממוט וז"ש,הר״ש ודל ויתכן לומר שלא  ״כגון בקור חולים גלקבור מתים וכיוצא בה! 0
 דבממוט כגון פדיון שטים ולהלביש ערומים ולהאכיל את הרעבים בא לומר בירושלמי דלאמתוקם גמילות חסדים דמתני׳ בממוט למאי
ו לידו דמפרשינן דמתניתין איירי מדאורייתא [עי׳ כיון דלמסס יש לו שיעור  וכיוצא בהן־ק להן־ שיעור שישן בכל פעם שתבא מצוה ס

 חמישית מן הדוח שבנכסיו ותו לא מחייב דהכי אמרינן המבזבז אל מדאורייתא
 יבזבז יותר מחומש. הלכך מבעי ליה לאינש לאפרושי חמישית הריות בכל עת כדי שיהא מצוי כל זמן שיבא גמילות חסד לידו שיקיימט ובהכי נפיק

י ת שלמה י כ א ל  מ
 והבכורים. דאם קרא שם צכל שדהו מהוו בכורים הוו בכורים וקדשי וחיינין
 עליהן מיתה וחומש וכל דיניהן ותק נמי התם עושה אלם כל שלהו בכורים ואם
 לא השריש אצא אשטל א' או שבלת א׳ לבכורים נמי מפער מלאור׳. והראיון.
 כבר סי׳ ברפ״ק לחגיגה (וצ״ע אמאי עינה למתני הראיון ולא קתני הראייה
 כלקתני התם) לסליגי ביה אי מתני׳ מיידי דוקא בראיית סנים להיינו במ״ע
 ליראה כל זטרך א״נ במצות לא יראו עני ריקם להייט בראיית קרבן ע'׳ש.וגמ״ח
 מפרש נירוש׳ דהיינו בגופו. כגון לקבור מתים או לשמח חתן וכלה א״ל שיעור
 בין למעלה בין למסה. 1ת״ת. א״ל שיעור למעלה כלבתיב לליה ירווך בכל
 עת וכתיב והגית ט יומם ולילה וצא למעה לאי בעי פער נפשיה כק״ש שחרית
 וערנית קיים מצות ת״ת כלאי׳ בכמה לוכתי. ע״כ: והבכורים לכתיב וט׳

 על

 לאייל שיעור מה״ת כיון לחכמים נתט 3מ שיעור אם נתן פחות מכשיעור אין
 עציו תורת פאה ליפסר ממעשר עד שקלים השיעור כדי שיהא נראה בעיניו כאילו
 לא נתן ויחזור וישלים עכ״ל ז״ל.נראה קצת מסי׳ ז״ל צתי׳ הנפקותא שהיה לו שימם
 אמרת בדברי מחלוקת התנאים שלא כאותו הדרך שהעתקתי. וכ׳ הר״ש שיליצי״ו
 5׳y ג״כ דכי פליגי הני תנויי בירוש׳ בתקנתא דרנק הוא דסליגי ושכן סי׳ הר״מ
 ״לדלישנא לאייל שישר משמע דא״ל שישר כללע״כ. ואשמעי׳מתני,הכא
 שתם קצר שבצתא׳ לעצמו והניח כל השדה כמות שהיא לשם סאה לעניים מ יא
 מאה לא״ל שיער למעלה וחצ עליה ש0 פאה וסמורה מן המעשרות. ואס ל$ר
 יל השלה לעצמו והניח באחרונה שבלת א׳ לעניים ההיא בלחולה קלשה משום
 סאה דא״3 שישר למעה ופעורה וכל הקצור טצו ראשון חייב במעשרות,

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
 0 ימותר לעשות כל שדהו פאה ופעור ממעשר. אע״ג שלא הפקיר רק פ״א (א) אב״י וכן אמרינן צהדיא בג׳ימ(לס״ב אי) נשנים שהיו מהלכין

 לעניים. אבל למעה יש שיעור מד״ס. דאין פוחתין מששים. וכ״כ מטרים״ בדרך
 כירושלמי רפ״ג דבטרים: ד) כשעולה לרגל כל כמה דכעי עייל. וי״א על שוויי עולת ראייה ושלמי חגיגה. כמה רבעי להוי שוה. מירץ זה יש לו
 שיעור מד״ס. עולה מעה וחגיגה ב׳ מעין אבל קרבנות עצמן לא יביא יותר מהראוי: ה) בגופי אבל בממונו יש שיעור. אל יבזבז טפי מחומש
 הרווח. טור *״ל דמה נ׳ מיני חסדם יש שאפשר שניטיב בהם לתביריט. אי) בכח הנוף. ב׳) בכח ממונינו. גי) בכח שכלינו שחנכו היית׳
 שניען בו לחביריט לטובתו. ולטלן אין שיעור. דכל אשר בטחינו לעשות לטובת חביריכו. נמהר בו לעזרו. מיהוגמ״ח שבממון היינו להלוות לו
 כשנצרך. אבל לתת לו צדקה לחלוטין. לזה לבד יש שיעור. דאל יבזבז יותר מחומש [בכחובות ל״נ ע״א]. ובגופו נמי לוקא בחייו ספק וחיי חבירו
 ודאי. חייב להכניס א״ע לספק סבנה להציל חבירו מודאי סכנה [כירושלמי שהביא גאה״ג מ״מ םת״כ] [אב״י צ״ל סתכ״ו. ועיי שם כסמ״ע שכ׳
 דכיון דהרי״ף והרמב״ס והרא״ש לא הביאו הדין הזה. ע״כ השמיטו ג״כ הב״י בש״ע. ועי׳ א״ר בא״ח םכ״ט ם״ח]. ונ״ל עעמיה משוס דבבהי׳נ
 דמא דחבריה סומק עפי. אבל בשניהן בודאי סכנה א* בשניהן בספק פעור להצילו מה״ש דמה חזית דדמא דחברך סומק מפי [פשחים מ ל](א):

ה ראשונה תוספות אנשי שם איו  משנ
 ונטילות מסלים. מ״ש הר״ב למפי מחומש לא מיחייב. עמי דבמוטמ משמע לשון חלוק כדאמרינן פיק דמציעא מחלוקת כששניהם אדוקים בחורף שריל חלוקה ולפי׳
ו הב׳ כמשמעו. (רמ״ז): דיה הפאה כו׳ וסליני גירושל׳ כו׳. איה כוו>ט להירוש׳ נ י א  לעמי ממומש איסורא איכא. (ולעמ״ש בס׳ מי יששכר להני מילי במי ש
 ״״!א שהביא בס׳ מיש כאן. ומ ש חד אמר אם נתן כשיעור. ר׳ל דוקא אם כהן כשיעור ואח׳כ
 מוסיף חייב במעשר. אבל אס נתן החוח מכשלעור ואת״כ משלים לכשיעור או אפילו ליתר מכשיעור הבל סטור. ואדרבה קודם שהשלים. אסילו המקצה שכבר נתן אינה סנוורה
י לאפרושי מן הסעור על סחץג כמו שחששו בכמה מקומות. ושמא לעשות סייג לתקנת עניים בטלו חששות אלו ו  ממעשר. והראיש הקשה וזיל ותימה למה לא חשו חכמים דלמא *
ו ממ׳ע שכתב שכיז הוא יוקא כשהיה דעתו בתחלה כשהפריש סחות מכשיעור שלא להפריש יוחל ואחיכ י  ממנו ואמרו שאין עליו תורת פאה כלל כו׳. עיש. וע׳ במל״מ סיא מ
 נמלך להפריש יותר. אבל אס בהחלה היה בלעתו להפריש יוחל כל מה שמפריש אחיכ סשור ממעשר לכיפ. וההוס׳ בחגיגה כתבו שלמ׳ל שהמקצת שהשריש חייכת בממשל לא מהני
 שישלים לכשיעור אלא צריך שיפריש כל השיעור בביא ורק זה שיפריש בביא ייל שרת סאה ליפטר מן המעשר אבל מה שהפריש קודם חייב במעשר. ועיש במל״מ עול שהכריח שלעת
 הריש וסראביד מרד שהמקצת שהפריש פעור והתוס׳ חייב. ולעת מ״מ להמקצח שהפריש חייב עד שישלים. ובמהרייט אלגזי פיח דה׳ בכורות כ׳ שלעת הר״מ כדעת החוס׳ בחגיגה
 ואיל תורת סאה כלל עד שיפריש כל השיעור בב׳א. והכריחו זה מפסק הר׳מ ומפי׳ בהך דרפ״ל לתרומות. ועמשיש. וע׳ לק׳ במ״ג ובשנ״א שם. ו5״ע. וע׳ עוד שם במלימ שמסתפק
 כמפריש כשיעור ודעתו להסריש יותר אם מה שחזר והפריש ייל לץ פאה להפסד מן המעשר עיש. וע׳ גמה״ס בירושל׳ כאן. יציע : בריב דיה והראיק ט׳ סי׳ אחר כו׳. פי׳ א׳
 :וא סי׳ הריש וסי׳ ב׳ דהרמב״ם. אבל ק״ל לסי׳ הריש הוא ש״ס מרוך 0״ק לחגיגה ד׳ ז׳. ולייקינןלה התם מדתק הראיון ולא הק הראיה לראייה משמע דמי קרק ואלו ראיון
 ושמע ראיית סגים. וראיתי לרשיי זיל בחולין דף קל״ו שכתב והראיון מפ* בגמ׳ מעיגה דכל כמה לגעי לאתחזויי בעזרה ברגל מתחזי ומייתי קרבן עולת ראייה(והייט כר׳ל שם)
 ;ם מץיבן אין שיעור לדמים מהית וט׳ עיכ. ונראה שההכרח לס׳ כן דתרווייהו בהלל הראיון דאל״פ ללא נפרש אלא ראיית הנים בלבד תקשי דלא הף לומיא דאידך דהא ל״ל
 1יעורא אפילו מררבק. וא״כ מיש ממ׳ דחגיגס ראיית פגים ריל לכייל;מי ראיית הנים ומשיה הגא ראיון באופן לקשה על הרמג׳ם שפי׳ נגל סגמ׳ ובחנורו פיא ופיב מהל׳
 וגיגה טיל לתמדיהו וכפילה. עלה בילינו זמיש סל״ב סי׳ אחר לאו לאפוקי מסי׳ קמא אתא אלא לאוסופי להא והא איתא וכסי׳ לש״ לחולין. (ש״ל) ־. בסשנה ולח זתית. ניל
 1ע״ג דבייל ללדת לאיל שיעור בהלי מהו. לא דמו להו רהני לעיקר מצותן ייל שיעור למעלה אלא שאם רצה להוסיף מוסיף ואין שיעור לתוספת ״ ואם רצה שלא להוסיף הלשות
 :ידו. אבל תית עיקר מצותו וחיובו א״ל שיעור. אלא מחריב ללמוד יוס ולילה כפי כחן. וכן גמ״מ דמוקי בירושל׳ בגיח דבגוסו. נראה לדמי לחית לאיל שיעור לעיקר מצותו בת״ת.
 אעיג דאיתא בנדרים לאי בעי סטר נפשיה בקיש שחרית וערבית אלמא יש שיעור לתית. הא פי׳ שם הרץ דמ״מ מצוה מהית איכא משוס ושננתס עיש. (כוויא בתטגה): בריב דיח
 גמיח ט׳ ותו לא מחייב. א״ה כ״ה ל׳ הרימ ושייס לבד אס עשה הן במדת חסידות. והניה הריעבין בשיס החדשים וזיל. אץ זה מדויק שהרי כך אמרו המבזבז אל יבזבז כו׳ לא
 1יבו חומש אלא אס רצה לעשות ממדש חסידות ומימ לא יוסיף יותר מחומש. ע״כ. וע׳ לשון הר״מ בחבורו ס״ז ממיע דחומש הוא למי שאץ ידו משגת וכיס בסוש׳ע סי׳ רמינו.
 ׳ בפרישה שכ׳ לתרן ללא מוקמי׳ למשנתינו גם בממונו ומד שידו משגת משוס דמסתמא מרובא לסלמא קמיירי עיש : באיר חמשית סריוח. קיק דלא זכר שיפריש בראשונה
. צא מצאתי p בריש גס א״ל מובן כלל. ואפשר לבצ׳ל כיון דp למנוס  סקרן עפו׳ ביטשל׳ וממ׳ מנרכץ. (להימ): תוי׳ט פד״ח ונכרת ט׳ סי׳ טוןללמעםייל ט׳
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 «ד)»ת.מיי' ti's מהל׳ ה״מ fc״•
« יי׳״ל סי׳ ימו ״ r w כמג שס 
ם , בנה : אלו דכרי ם אוכל פירותיהם בעולם הזה וכוי. כחב הרמב״ם כי המצות כולם נחלקים בהחלה על שני חלקים. מעיף ג ד א : ש  _ מדאורייתא •כן הוא בהר״ש וע״ש]

״ Jjw האחד במה שיש ביט ובין הקב״ה כגון ציצית ותפילין ופר׳ והשני מצות התלויות בתועלת בני אדם קצתם עם קצפם כגון האזהרה על הגנבה i » / S r » ״ w 
i » וכוי וכגון הציווי באהבת איש את רעהו וכוי. כשיעשה האדם המצות שבהלק הא׳ יגמלהו הקב״ה עליה למוה״ב כמו שנתבאר בפי חלק * * * * * 
: וכשיעשה המצות שבחלה השני כמו כן תחשב לו לצדקה לעה״ב לפי שעשה המצוה וימצא עובה בעולם הזה בעבור שנהג מנהג הטוב ח " י י ע ס י מ ר "  פ

ם בין בני אדם וכו׳. וכל המצות שבץ י ש ד ח ' ת ו פ ם י  ת

 הג מהל׳ ה
ן י  מומיע •ו

רה ו ע מברטנ  ד
 ידי חובתו: ותלמוד תורה.אין לה שיעור
 דכתיב(יהושע א) והגית ט יומס ולילה:
 ות״ת כגגד בולם. שקול כנגד טלם:

: ( ם פ ל ד ט ג נ רה ב  ותלמיד תו
 אק

׳ • — ^ ״ ין י ״ * • ־ j ׳־־״ \ ״ ^ י י — j r u k11 ׳ 

׳ דמסכת תרומות פתב ; ובריש פרקו ק (מנמר ס) תרגום ירושלמי אשם ק . כתב הערוך והשיב את אשמו בראשו ן ך דג ילף דאבות]: ו שי י ך  ודינה של פלה י
^ הרמב״ם וקרן ידוע והוא כמו העיקר. [״וראיתי בפירוש החומש להרמב״ן בפרשת אמור בפסוק בעצם היום הזה (ויקרא «) שכרע ^ ^ ^ A 
ד אב ואם. בגמרא דסון* פרק קמא דקרושין דן1מבכטדאב ואם כתיב למען ו ב  אחל שעושה פירות היא שנעבור שהכת בקמים יקרא גק* הדבר קרנו]: כ
! יאריכון ימיך ולמען ייטב לך(לברים ה) חד בעוה״ז וחד בעולם הבא. בגמילות חסדים כתיב רודף צדקה וחסד ימצא חיים צדקה וכטד(משלי י ף ^  שע״^ ^
 דבל משאיכ בקי! מ״ל כא<. ובהבאת שלום כתיב בקש שלום ורדפהו(חהלים לד) וא״ר אבהו אתיא רדיפה רדיפה מגמילות חסדים. בתלמוד תורה כתיב ט הוא
ת חייך ואורך ימיך(דברים צ). ופרכינן בשלוח הקן נמי כתיב למען ייטב לך והארכת ימים(שם«) ומשני דלא תני אלא טוב לבריות דכתיב מ י ה פ ש ו ע ה ש א מ ב ר ד  א

ד תורה כנגד טלם. תלמו ד מעלליהם יאכלו(שם): ו  (ישעיה ג) אמת צדיק ט טוב דהייט לבריות דאצ״כ וט יש צדק שאיט טוב וביה כתיב עי פ

ת שלמדו ט כ א ל  מ
 פל פוף 3׳ ד״פ ז״צ. אמר סמלקש ואפי׳ מדרננן א״ל שיעור ור״ש אית ליה הכנסת אורחים ובלףח היינו גמ״ח ועיק תפלה דהיינו לטין בתפלתו הייט בכלל
 לבכורים א׳ מש׳ במ״ש גפ׳ בתרא למס׳ בכורים: שאדם אובל מפירותיהן. גמ״ח לכתיב גומל נפשו איש חסד. השכמת בהמ״ל וגדול בנים צת״ת הייני

 גמ׳׳ח יטחשתא לא צר־כי כך ראיתי מדקדקין גורסין משירותיהם במ״ם ללמד שלא כל הפידות יאכל
 להא דמביא יי״ש ומביאי כעוה׳יז רק מעע מהם וכל הקרן עס מותר הסירות קיים לו צעוה״ב וכ! מצאתי

 גם הקרן נתרבה ולק דייק
 בלישנא והקרן קיימת לו
 לעולם הבא ולא תני ואוכל
 הקרן כמו ברישא גבי סירוג*

(Wr ממהולש׳׳מ) 

 חדושי מהרי״ה
 ח״ת. דן את חבירו לכף זכות בכלל הבאת שלום דמתוך שהוא מכריעו מכות
 ואומר לא חפא לי בזאת אמש הוא או לסונה כמטין יש שלום ביניהן. ור׳ יוחנן

 לפרש לנו אתא דנכצצ שלש דממני׳ איתנהו למך ששה. ואיכא נמי לכנול או״א
 ור״י לא פליג עליה ע״כ כסי פירש״, והר״ן ז״ל . ונדוש׳ ר׳ מנא שמע כולסון
 מן הדין קריא כי לא דבר רק הוא מכם זה מ״מ. כי הוא חייכם זהו כבוד
 או״א. ונדנד הזה תאריט ימים זה גמ״ח. על האדמה זו הכאת שלום בץ
 אלם לחנירו. וכנגדן ד' דנרים שהן כפרעין מן האלם בעוה״ז והקרן קיימת לו
 לשה״ב ואלו הן עטדת כוכבי׳ וג״ע וש״ל ולה״ר מגל כולן וכוצהו יליף להו התם
 מקראי ולא קשה האי ידוש׳ במאי לשמעת מיניה למט ד׳ במתני׳. אסירש״י
 ז״ל שכתבנו כסמוך במ״ש ג׳ דמתניתין. דרע״ן ז״ל ה״ק הני ששה לר״י
. פי׳ הח׳ הרב משה אלשיך  איתנהו בכלל שלשה אחרונים למתני׳: בנגד כולן

 ז־3

ז ע ו  תפארת ישראל ב

ח יל* הגי׳ נתוס׳ לר״פ מפנין ולפ״ק דנ״ב ל׳ י׳ ובן ננוסחמ ספרי כת״י. וכן לרש , ט ג Q *־ י׳ י
M ™ 

^ הח׳ הגלוצ הרב משה אלשיך ז״ל כטף ס׳ משלי בססוק תנו לה מפרי ידיה במ״ם א ר ה \ , ק ן  י*י״ס , כ
 :' [תי״ט דיה] ^קצת>^נו לה מקצת מסרי ידיה בעוה״ז ולא טלו שישאר לה היתר להצטרף עם
 כעד כילםנ^בה^ובח מקרן לעוה״ב. ומאי דקשה ממתני׳ לכל העושה מצוה א׳ דנשלהי פ״ק דקלושץ
ה אמתני׳ להכא נכתנ שם. ומתני׳ דקמני אוכל מפיחתיהן בעוה״ז דלא כר׳ ^ ז 5 5 ׳ ׳ י כ י ^ פ 5 י ^ 
ב יעקב לאמר שכר מצות בהאי עלמא ציכא. ונשבת ס״פ מסכין מוקי להא דאר״י ^ מ ^ 
׳ התם ששה לברים אלם אוכל סירותיהן בעוה״ז והקרן קיימת לו צעוה״נ ואלו הן ו  עאדם אוכל פימתיק כ
 שמה עב־ן אדם לחבית הכנסת אורחים ובקור תולים ועיון תסלה והשכמת בהמ״ל והמגלצ בניו צת״ת
א והלן את חבירו לכף זטת. כולהו הני ששה איתנהו בכלל שלשה למתני׳. צ ש ף נ ״לקי י נ י ש ע ל י ג ? 

 לפ־ זה קשה הלא ת״ת י
 רוא בינו לשקים לכן כתבו ^

 שתית מביאו לכל זה

 בדרך וביד אתל מק קיתון של מים אם שותץ שניהם מתים. ואם
 שוחה אחל מהן מגיע לישוב. חיע קודמין לחיי חביח. מדכמיב ותי אחיך
 עמך חייך קולמין לחיי חבירך. ועי׳ נדרים דכ״ב למוכח דמותר להציל עצמו
 מספק סכנה ע״י אמירה שמאבדה חיי שעה של חנירו. אע״פ דקי״ל יומא
 ד&״ה כ׳ לחיישינן לחיי שעה וחמוד המלבר כפיו יותר מעושה מעשה. פערכץ
 דס״ו . לי״ל כמ״ש ע״ר אאמ f זצוק״ל נגי׳ ש״ס נדרים. דהכא וודאי חי*
 תמידי שלו סומק ספי מידי שעה לחבירו. ולהכי אמר עולא שם להאי גן
 חוזאי דשחש לחבדה ושאל אותו. האם סוב עשה. א״ל אין ופרע ליה בית
 השמיעה. מיהא הא דאמר רבי יוסי בנלרים (ד״פ ע״כ) גבי מעיי( של בני
 העיר. לכניסתן קודמת לחיי אחרים * צ״ל. במ״ש ע״ר זצוק״ל הט׳מ עי״
 שם. דהאי חיים אינו ר״ל שאם לא ישתה ימות * רק שיצמער הרבה בצמאו
 עי׳ ח״מ תכ״ה ס״ב וני״ל סי׳ קנ״ו. ושו״ת גאונים בתראי סי׳ מ״ה וס״מ
 ש6לה ח׳):(ב) כתב תוי״ס בל״ה אצו וט׳ והתוכן׳ חגיגה ל״ו וט/וכ׳ עלה רביע
 מלול מהר עקיבא שליס״א.[באות נ׳)ז״ל ולא זכיתי להבי^דפכ״*) מלאולייתא
 אין חלוק ובו וצלע״ג. עכלה״מ. ולפע״רנבעל מדעת כמוני. אליוקקאי.
 שיעור שלק שמלרבמ קבוע הוא. משא״כ תחמה. אף לשוה להן לאין לו שיעור מלאו׳ עכ״פ מלרבנן

ן י כ  י
, אנשי שם A 1 ״ ״ 1  תום

א ו) אין שיעור למעה דיוצאבק״ש שחרית וערבית [במנחות צ״ס בי] והרי ל  י״ל w ו
 וגסלמעייה
 חני נמי תרומה
ע ד^חיומה נכלל ג״כ תרומת \ / יסדחול״קק חגןה ק־ ששלל* הקלי. י ט ת מ  התוייע כשס מ־״מ ד
 מיילי בדברים שבץ אדם מעשר דיש לה שיעור(ב):t) אף דשכרמצוה בהאי עלמאליכא [כקידושין
^ דל״ע]. עכ״פ בהיה מעשיו שקולים. ובכללן א׳ ממך - מכריעו לטובה 5 ^ ׳ ׳ ^ ״ ?  ״
ם [כ-כתוס׳שבתקכ״זא׳]. ולסער״נ להתם בקרןמיירי: ה)ואע״גשגםזה ס י ץ ^ מ  אנל ך
 אי>ו קרוי עוה״ב כדמוכח בכלל גמ״חשבשכלו. הייע רק כשישאל חבירו עצה ייעצו למובתו. אבל
ת שלום הייט אפי׳ אץ שניהם רוצים. אפ״ה יעריח א״ע לפתותם א * מ ^ ^ * S f t S 
 (ביד): תיי״ט דיה שאדם לתווך השלום ביניהן [אב״י כעובדאלאהלן אדר״נ פי״ב וסנהדרין ל״ו ב׳
 אוכל ט׳ מ:הג המוכ כץ ויומא דעיא גי] ומה״ע לא קאמר תנא לעשות שלום. רק הבאת שלום.
^ לטיט להביא עצות מרחוק להכריחם בדבריו הרכים להביא שלום ביניהן: J ^ r i S % 
 מאותן שהקרן קיימת ואוכל ט) שקולה כטלסמדמביא ליר מעשה [בקדושין לימ] מיט דוקא במצות

 פירותיה בעוה״ז. וגם במיש י גמ׳ח
, , r _ , , ״  שכל המצות שבץ אדם לכל הנט דמני במתני׳ שאין להם שישרמדאור׳ _
. מיסו צרש״י חולין(קל״ז ב׳ ל׳;ה לאור׳). כ׳ דס״צ דמד^מיזי שיעורי דמו׳ ני ס׳ נקרא״. חשביק ליה כדאור׳ ^ ^ שיעורים חלוקים יש לה. כך טונח טס׳ f ^ ^ ; 

^ משנה ? ת י י ישי א י מ י ש ת  י

 דמתני׳ דכיילינהו ככללא חדא
 דהני כהני מישך שייט ואפיה
 פרימ להו ליי ה״נ טיל
 !מסרע כל מה דשייך בגמיח
 ולאתויינהו ג«י בהדיא. ועוד
 שןיה יכול לשנות דרך־קצלה
 ,מצות שבץאדס לתבירו וכיש

. שם מוכח ומתני׳ פליגא אר׳ יעקב דש׳ל שכר מצות בהאי עלמא ליתא כלל אף בכטד או״א ומס׳ למען  שהיה מוסיף וכולל טלם וקשה בין אתנא ק אר״י וצ׳יע. (לחיש): ד״ח כבוד *״א ט׳ מר כעוה׳ז וחל בפוה״ב ט׳
 ייצי לן לעולם מכולו עוב והארכת ימים לעולם שטלו ארון וכ^ הל״מ מ״מ מסל׳ תשובה. מראם ע6מו מ»0 דאמריגן לרבי יעקב מעשה הזא שאהד עלה לבירה לכטי אכיו ונפל ומת. (ש״ל): ד׳׳ח ותית ט׳ כי

 ראשונה ״יאה
 ליבא מיובא שלא להפסיק ממנה בלל אלא לקביעות זמן ביום ובלילה ופ״צ
 הפוסקים: ות״ת בנגל טלם. ירושלמי כתוב אחד אומר(מפלי ח׳) כל תפצים
 לא ישוו בה וכתוב אמד אומר (שס גי) כל חפציך לא ישוו. מפצים הייצו אבנים
 טבוח ומרגליות וחפציך היינו מצית כי״א(ירמיה יי) כי באלה תפצחי. אפילו
 כל מצופיה של סוכה אין שוות לדבר אחד מד״ח. (לברים אלו צליכץ ביאור

 דולאי

 רוועא אבל מי שנותן לכפלה פל מעאיו כמ״ש ממאן בצלקה פרוק מותר לימן
 יותל לכל אשל לאיש ימן בעל נפט א״ש ממ יאמר זכיתי לבי. נ״ל :
 ות״ת . פי' סל״ב לכתיב והגית ט ונו׳ ומשמע צבאולה לת״ח אין לו שיפור
 למעלה פיזיוב הוא לפסוק יום ולילה. וא״כ צא למי לכל הכי לאין להן שימור
 למעלה ולשות הוא אי בפי פטל ואי בעי לא פביל ומיסו נלאה לס״ת נמי



 ציונים
.t)» !ב אק »וחתין. מגי 
* הצנ״י ' מפי i r r ft'r *מיי 

; «  סמג לאוץ ל

 תוספות חדשים
י פ  םשניי. ב [תייט דיה] ל
. בפ״ח משנס ח' י  גודל כו
 מכיל והיינו הא דתק השש
 היה לו מאתים חשר דינר
 אפילו אלף טתנץ לו וק׳ל:

 ראשון לעיון
 [םענהב]ולפי רובהענוה.
 בערוך ערך ענוה התג גזהיל
 כריש שאה ולס׳ הענוה פירוש
 קמה כדפרשינן לעיל בעע
 (עי׳ לקק פ׳ז מ׳) העתקתי)
 סי׳ אמר קשירת הדבר הפרוד
 בלשון הקודש קרוי עניבה כו׳
 ותנא שאמר עטה גוי׳ו שוה
 כמקים ב׳ וייא לסי ענוותו
 של בעל השיה מן ומגוחך
 תרבני וסי׳ לסי גודל השדה
 ולפי רוב העניים שדהו
 מרובה ועניים מוענףם נותן
 לסי שדהו. שדהו ממומה
 וענייםמרובין נותן לפי מניים
ל. צא ולמר שלא היה  עכ׳
 תיבת רוב בגרסת הערוך וגם
 מהשסירשהתוי׳׳נו נגד הריב
 בעני! לסי גודל השדה דאינו
 מוסיף אלא שלא יפחומ
 מששים הוא נבון למאד ג0
 בכוונת פי׳ הערוך :
 [בי׳כ דיה] הכל לסי גודל
 השיה הו׳ טתן ומוסיף(על)
 ששים כו׳ *לי 5'ל עד ששים
 ולפי הגיה קלה טו יתיישב
 תמיהת התי״מ. שוב מצאתי
 כסוף ספר בית תלמוד
 שחיגר מאון אב״י באמיש

 שכתב כן

 תום׳ אנשי שמ
 ביזית כו׳ תיקן בזה ג'
 דברים. א׳ למה היא כנגד
 כילם ועיי איך שייך בה
 ג׳יכ מוג לכריות . (ש״ל):
 ב בם׳צזנח מששים. הא
א מחלקי׳ הפאה &׳  מ
 עניגיס כתרומה. משום
 דלשיעורח דתרומה אית רמז
 בקרא ומ׳ סייד דתממות.
 (ימין) : בריב סדית
 הכל לסי כו׳ . לפ•
 רוב העניים י וסיים הר״ש
 וע״ז קאי ולסי ענוה שבזה
 לא נתנו חכמים שיעור ולפי
 עטתו ירבה לעניים וכוי,
 מיש : תוייט דיה לפי
 כוי ותמהני למה יוסיף כו׳.

 אינה חמיה דקמיל ייתר
. ו  כברהפ ה׳ אשר נתן ל
 ואלתיה ליתנ• אין סויזתי;
 לסאה מש׳ ודיו רשפד
 הוה משמע בין בשדה גדולה
ח :ד׳ ( ז (רמ׳  ובין בקמנה.
 ולפי רוב הענוה וכן העתיק
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 £ אין פוחתין לפאת מששים. מדרבנן: אע״פ שאמרו אין לפאת ט בתלמוד תורה יוכה האדם בכל זה שהתלמוד מכיא לידי מעשה.
. אם שדהו לשון הרמב״ם י ב אין פוחתין לפאת מששים . שכן מצינו בראשית ה ד ש  שיעור. מדאורייתא כלאמרן: הכל לפי גודל ה
 גדולה ועניים מועעים נותן ומוסיף על ששים לפי גודל שדהו ואם הגז כמפורש במשנה ב' פרק י״א דתולין וע׳יש בגמ׳ דן! קל״ז ע״ב:
 שדהו קמנה ועניים מרובים מוסיף על ששים לפי רוב העניים: ולפי [״לפי גודל השדה. פירש הר״ב אם שדת גדולה וכוי נותן ומוסיף
 העגות. אית דגרםי עטה בוי״ו כלומר על ששים וכוי. ותמהני למה יוסיף שהרי
ה מששים* ואעיפ הפאהנמי גדולה כשהיא ששים מהשדה א פ  לפי רוב ענותו ירבה לעניים לשון ב אין פוחתין ל
ל לפי גודל הגדולה והרי העניים מועמים והר״ש כ ה שיעור. ה א פ  ועטתך תרבט (תהלים יח). ורמב״ס שאמרו י) אין ל
ב העניי׳ ולפירוב הענוהע); לא כתב בכאן דמוסיף וכן נראה דלא  השדהיא) ולפי רו
ו אשמעינ! אלא שלא יפחות מששים אף י נ ת ן  נ

ם מועטים והייט דבירושלמי r»..״שלמ י י נ ע ה ש . 3 ״ ״ D ״ ׳ n %m1w.1 r 

, * ומייתי ליה הר״ש שאומר לו הבא גמלים מ < יייש י נ ה י נ ע נ ח י י . 1 ™ ^ ה ? ! י פ  ״די w ה
t • לפי הזגניח  0(0 רונ • ונו 0 ג ו

 וטעון תף שיתעשר וכדתנן בפרק ת׳
. ודברי ט ע  דקות לא יניח הפאה כולה מן הרעות אלא ישער ששים לרע וליפה: מ״ח ובשדהו קטנה פשיטא שלא יפחות מששים שהוא מ
 מתחלת הרמב״ס בפירושו נראין כדברי הר״ש אבל בחיבורו סוף פרק א'
 מהלכות מתטת עטים כתב ומוסיף על אחד מששים לפי גודל השדה וטי כיצד שדה שהיא קטנה ביותר שאם הניח ממנה אחד מששים איט
 מועיל לעני הרי זה מוסיף על השיעור וכן אס היו העניים מרובים מוסיף וכוי נראה שמפרש לפי גודל השדה שיכלול גם אם היא קטנה
. [״וכן העתיק הר״ש. והר״ב שלא העתיק תיבת רוב הוא ה ט ע : ולפי [״רוב] ה  וכאילו אמר התנא לפי איכות השדה אס גדולה אס קטנה]
 כגירסת סדר המשגה דבירושלמי וכן הוא שס בגמרא ובפי' הרמכ״ם ובחיבורו אין הכרע]. וגרס הר״ב בשם הרמב״ס מה שתענה האין
. ומי׳ש הר״ב ואית דגרם ענבה בבי״ת וכוי. לקמן כמשני* ז' פרק ו' כתב דעטה בוי״ו כמו בבי״ת:  מביאר בדבריו. אם זרע רב או מעט

1 י נ ת  מלאכת שלמה ט

 פירש לשון עניה כלומר מה שתענה
 הארץ. ואית דגרסי ענבה בבי״ת
 ופירשו גודל הגרגרים וקטנן שאם
 היו השבלים של שדה במקום אתד
 מלאות וטוטת ובמקום אחר צטמות

 לפ גולל השלה ולפי רוב העניים ולפי ברכת הזרע כיצד וט׳ ולפ״ז הוי שבואע״פ
כ העגבה. נבי״ת היא נרסת סמ׳י׳ג במל׳׳ת סי׳ רפ״ד כי  מעות: ולפי רו
 גרגירי התבואה והענבים הבל נקרא ענבים וכן שנינו נס״ו ענבה של שעורים
 ע״כ. ומתני׳ ללא כר״ש דגרס׳׳ בירושלמי ר״ש לרש שני לברים לקוצו של
 בעה״ב. שלהו מרובה ועניים מועעין נותן לסי העניים שלהו מעוטה ועניים
 מרובים נותן לפי שלהו מתני׳ לא אמר כז אלא הכל לפי גולל ולפי העניים ולפי
 העניה. ופי׳ הר״ש שירלי״ו ז״ל לבירושלמי מפרש דלפי הענוה לקתני אתא
 לפרושי ללפי השלה ולפי העניים ללחומרא •קאמר כלו׳ תשער זה לפי מרת
 הענוה והמסילות ע״כ . וה״ר יהוסף נרי שב׳ ח״ל ול״נ דגרס>׳ עטה בוי״ו פי׳
. וגם מ״ש דה״ק ישער  גרגרים כמו בני״ת וכן פי׳ ר״ע ז״ל עצמו לק׳ פ״ו
 ס׳ לרע וליפה אין נ״ל אלא ה״פ ולפי רוב הענוה כלו׳ אם היתה שלהו קטנה
 ועשתה תטאה הרבה יוסיף על ס׳ כאילו היתה גלולה כיון שי״ל תבואה הרבה

 ע״כ

 ז״ל בריש סי׳ לשה״ש כי ע״כ אמרו ות״ת כנגל כולן לפי כי התי׳ת הוא כל
 והמצוה היא חלק והכל משיב אל החלק ולא החלק אל הכל ולא אל חלק זונתו
 ועור האריך ע״ש . ואותה שאט אומרים נכל יום בשחרית בסלוריס אלו דברים
 וכו׳ כ׳ החוס׳ נפ״ק לנרטת די״נ ע״א לרישא הוי משנה וסיפא הוי נרייתא
 ע״כ • ב אין פוהתין כו׳. בתילין אמרי׳ ממני׳ מייד בארץ ישראל ואתו רב
 ושמואל ואשמע־נן התם לגם בחיז לאח אין פוחתין מק׳: אע״פ שאמרו אין
ר. התפ מלאורייתא והנא מלרמן אי נמי התם אין שיעור עו  לפאה שי
 למעלה קאמר והכא קאמר ללממה יש לה ש״עור מן התורה. עיין במתג־תין
 דלעיל. וברמב״ם סוף פ״א לה׳ מ״ע משמע דאף על פי שאמרו אין לפאה
 ש־יעור קאי ארישא דקתנ׳ אין פוחתין לפאה מס׳. ח״ל שם כמה הוא
 שישר הפאה מן התורה אין לה ש;עור אס צו הניח שבלת א׳ יצא ׳״ח
 אבל מלנריהן אין תחות מא׳ מס׳ בין בארץ בין בחו״ל ומוסיף על האחד מסי

ז ע ו  ישראל ב
 ונראה דס״ל לרש״י סי׳ הירושלמי. דלהכי לא בקט תחמה. מלשיעוריו חלוקים
 מדאורייתא. ובאמת הוה סג׳ לומר. מליש לה שישר. רק נקט האמת לשיעוריו
Q אב״י ובחידושי אמרתי לבאר המשנה הקלושה. לכיון למצות  חלוקין: (
 פאה לכתחילה בספה ובע״ר זצוק״ל לקמן במ״ב והנטרים הם בהפך ראש
. וכן כמו שהפאה והבכורים הם נקודות הגבול  ותחלת הסירות וכביטרם רפ״ג
 במי\ם ובזמן. זה בסוף וזה בראש. בן לפנין האיכות הפנימי. הראיון היא
 נקודה הראשית הרותנית לראות ולהראות את פני ה׳ במעון קדשו. וג״ח היא
 נקודה השוסית בשבי נשמי של מעשה. ובפרט שג״ח בגופו לבקר ולקבור שהוא
 בסוף החיים . נמצא שכל אלו הנמנים כאן הם דוגמא מנקודות הגטציס של
 המצוות בכמות ואיכות. וכל נקודה של הנבול אין ראוי להיות לה שישר .
 דאל״כ צריך גבול לגבול. והכי באמת א־ן למצות האלו שיעור ונקטה המשנה
 תחלה פאה ואח״ב בטריס . הסוף קודם לראש. משום דמסכתא היא דסאה.
 וכעד מה שאמר ברישא שיש מצות שאין להם שיעור בארסן עשייתם. הזכיר
 ג״כ בסיסא דברים שאין להם שישר בענין מתן שכרם. והם נותנים לפנינו
 ציור מכללות התורה בצירופם יחד . זה מול זה . כיבוד או״א בראש החיים
 וג״ח בסוף . והבאת שלום הוא הקישור והשטת עצמו המתפשט מראש עד סוף.
 וכמו שכל זה הוא במעשה פראקסיס . כן.כנגדו בלימוד . שהעאריא,
 כן מחן שכרו הוא במדה זו של הכלל הטלל הכל. שלם הזה ועולם הבא;

 משנה ראשוגה
 כמה מצות שמבטלץ השלים שניהם חייבים בממשל.לאלמוה לבנן לשיעורא שאס פיחת אינן כלום:
 וכ״מ מלבר, סלא״ש בפירושו שהקשה למה לא משו חכמים שיבא להפריש מן
 הפעור על החיוב. והיינו כיון שחייבוהו חכמים במעשר מלרבנן ומלאוריימ*
. ותירץ מפני תקנת עניים משו כאילו לע ׳  פטור אתי להפריש מן הפעור ט
 הפריש וילע שציין להוסיף ע״ש . משמע מחלומה כה״ג ממרס פחות מכשיפול
 כשהשלים אינה חלומה לכ׳׳פ דהחם ליכא תקנת עניים וכיון שנפער מן הנ»כ0

ן לא ף י  [משגיות 1יעים] ט

ת ר א פ ן ת י כ  י
 נמ״ח שאפשר לעשות ע״י אחרים. אבל בא״א לעשות הגמ״ח ע״י
) נ״לדר״לאע״פ  אחמם מבטל הת״תכוי לקיימה [כירקד״מ3׳] (ג): י
: יא) לרמב״ם  כ־אמרו אין פוחשץ אפ״ה אץ שיעור למעלה. והכל לפי וכו׳
 ר״ל אס השרה קטנה עד שכשיתן ממנו חלק ס' להעני יהיה מועט מאד.
) מה שתענה האדן בעשתה מדונה. דהיינו ב : י ׳  אזי יוסיף על חלק ס
 [יותר מסי] לפי מענית המחרישה [א״נ שבולת גופה נקראת עטה
 כדאשכחןלקמן פ״ו מ״ו עטה של שעורה]. לאם רוחי השדה שפיס
 אמה. ונ״ט אמה מהן עשו ׳הרבה . והאמה האחרונה שבקצה השדה
 עשתה מועט. צריך להוסיף וליתן יותר מאמה א׳ לפחה [ונ״ל רה״ט
 משום מאה נתנה במחובר לקרקע כרפ״ל] כך פי' הירב״א זצוק״ל.
. ר״ל אם עניית העניים גדול י  יל״נ שהוא מלשון ולא שקן עמת ענ
. ולפי פשוטו יש לומר ׳  מאד יכול להוסיף .לישן להם יותר מחלק ס
 לפי מה שתענה הארץ. דאם יצוה ה' אתו את הברכר ימן ל&ניים
 יותר מחיובו. מראף על סי כן נשאר לו הרבה. דברנית הטובה רבו
 איבליה. וקמשמע לן ראפילו יוסיף הרנה הכל פסור ממעשרות :

 חלמוד תורה הוא השמח הרוחני המתפשט על הכלל ובמו שנכלל בזה הכל.

 ?ולאי אין הכוונה על לימול דבל אחל מל׳׳ת להר* יש
כלימה. ונ״ל שהכוונה על מי  מלמול חורה כמו מקרא מגילה ומס מצוה ו
 שמחדש לנר אחל בשורה ובודאי הכוונה על מי שמטין לש״ש. נ״ל זו׳׳פ) :
. והייני שאס פיחת ן ן פוחתין לפאה מששים . פי׳ הל״ב מררבנ י  משגה ב א
 חייב להוסיף. ומ״מ התוספת חייב במעשר כי? דמלאורייחא אינה סאה שכבר
. ופי׳ במשנה למלן ספ״א מהמ״פ ללאעא מייל בייושלמי כשפיחת ואח״כ ר ע פ  נ
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 ג נותנין פאה מתחילת השדה ומאמצעה. ולא אמרינן דפאת שדך ^ םתתלת השדה ומאמצעה. ואץ צדך להניח פאה בסוף שדה
 משמע רוקא בסו;* כדמשמע לשון פאת ואם נתן מתחילה ומאמצע לא דכתיב (ויקרא יט) לא תכלה פאת שדך לקצור אמרה תורה תן פאס
ד שיתן בסוף ואף על פי שיש לך עדיין קמה לקצור: ובלבד שיתן בםרף בשיעור. ב ל ב  תקדש בדין פאה ולתייב במעשר. הר״ש: ו
 כשיעור. כתב הר״ב והרמב״ם פירש ובלבד שיתן בסוף כשיעור פאת אע״ג דרבי קרא בתחלה ובאמצע שיש תורת פאה למה שנתן מכל
 מקום לא מפער אלא אם כן טתן בסוף
ס  השדה תשלום שיעור אתר מששים ע
 מה שנתן באמצע ובתחלה כן מוכת
 בירושלמי. ורמב״ם פירש ובלבד שיתן
 בסוף כשיעור פאה הצריכה לכל השדה

 הצריכה לכל השדה וכו׳ חוץ ממה שהנימ
 בתתילה ובאמצע. כן כתב בפירושו אבל
 בתיבות בפ״ב ממתנות עניים כתב
 ודל וצריך שינית בסוף השדה כשיעור
 הפאה הראויה למה שנשאר בשדה אחר

 שהפריש את הראשונה ע״כ. והדין עמו שחזר 0 מפירושו שק הוא שצריך שיניח בסוף השדה אחד'מששיס חון ממה שתניח בתחלה
. בסוף השדה והניח אותו לפאה סומך ד ח . מן מה דתני הרי, «ו פאה וצריך ליתן ובאמצע: אם שייר קלח א  בירושלמי. ראשונה מהו

 בסוף כשיעור. הרא אמרה קדשה משום פאה. מהו כשיעור כל שדהו עליו
 או כשיעור המשתייר. אפשר לומר קדשה משום פאה ותימר כשיור [כשיעור כצ״ל] כל שדהו אצא כשיעור המשתייר: אם שייר קלח אחד ושי.

ש י י  מלאכת שלמה פ

. ה ע צ מ א מ ה •0 ו ד ש ת ה ל ח ת ה מ א  ג נותנין פ

. ( י ד שיתן בסוף כשיעור י ב ל ב ש אומר ו  ד
ד פי) ח ח א ל ה אומר אם שייר ק ד ו ה י .  ד

 סומך

 משוס הסקר בשכבר נתן בחמלה או באמצע שיעוד במחונר ונקש להוסיף ציתן
/ הרא״ש י  להם בתלוש וכן סי׳ רשב״א ז״ל עכ״ל ז״ל: רי״א אם שייר כו׳. פ
 ז׳יל מלתא נאפ׳ נסשה היא ומיידי בשנתן שיעור סאה ומבקש להוסיף סי אא״כ
 הפקיר לעניים ולעשירים כשמטה בב״ה כך פי׳ ר״ש ז״ל. ונ״ל דאף ב״ש מודו
 דחיינ במעשר כ׳ לא הםקיר מה שהוסיף נתצוש אלא לשם פאה הוסיף ואין
 עליו תורת פאה והוי פאה נסעות ותיינ נמעשר כר והרמב״ס ז״צ סי׳ דר״י
 קאי אמילתיה דת׳׳ק ור״ש וכר. ובירר מס׳ טעמא דת״ק ור״ש.רי יוסי נשם ר״ל
 פ״ טעמא לתייק לכמינ וכקזצרכס מה ת״ל לקצור קרא יתירה ללמד או מתחלת
 השלה או מאמצעה יבול לתת פאה. ור׳ יונה בשם ר״ל פי׳ טעמא דר״ש לקצור
 יתירה אתא לאשמעי׳ שאם נתן פאה בתחלת השלה ומאמצעה קלשה היא ותורת
 סאה עליה להסשר מן המעשר שנם היא נקראת סאה למה שכבר ר^ר ומיהו לא
 מפטר נהכי עד שיק בסוף כשיעור. ואם לא הניח סאה בסוף השדה על שארית
 התבואה שקצר אחר סאה ראשונה צריך ליתן סאה מן התלוש.ולסי׳ הרמב״ם ז״צ
 לס״ל דר״י נא לחלוק דריש ר״י הכי ובקוצרכם לא תכלה סאת שדך שאתה חייב
 להניח סאה בסוף השלה וסיפיה לקרא דאמר פאת שלך לקצור ה״ק אם הנחת
 סאה בסוף אסי׳ קלת א׳ אז גם הפאה שהנחת מתחלת השלה הויא סאה והיינו
 למסיים סאת שלך לקצור. אבל אם לא קיימת פאה שבסוף גס מה שמחת
. לשון המתחיל ובלבד שית; בסוף ל  בתתלה לא הויא סאה ע״כ: בפי׳ ר״ע ד

 כשיעור

 ע״כ; ג נותנין פאה. ס״ סמ״ג שם סי׳ רס״ל להא* טתנין הוי בליע׳ דתניא
 אר״ש מס;י ד׳ דברים חמרה תורה להנית סאה בסוף השדה וכר ע״כ. ואפשר
 שר״ל לאע״ג להבא נמי במתני׳ ר״ש פליג מ״מ הא מולה לת״ק שאם עבר
 והפריש סאה מתחלתה או מאמצעיתה ששם פאה עליה וסמורה מן המעשר :
בלבד ס״א גרסי׳נלבל בלאוי״ו וז״ל הר״ש שירלי״ו ז״ל ובלבל שיתן בסוף  ו
 שיעור. ביחש׳ מס׳ כש;עור המשתייר מלקצור אחר שמית הסאה. רי״א וכו׳
 ר״י פליג אלר״ש וס״צ לבי יהינ פאה באמצע במחובר ובקש להוסיף א״ל שם
 סאה אלא כשיניח בסוף במחובר קלח א׳ לפחות. ושייר קלח א׳ דקא׳ אסוף
 לר״ש קסמיך. וסומך פאז שהניח באמצע או בתחצה אל קלת שבסוף ואפילו
 הניח בתחלה או באמצע כשיעור ם׳ חתר מניח בסוף קלח א׳ וטופל הראשון
 אליו כלאי' בירושלמי. ואם לא הניח קלת במחובר בסוף אין לפאה של. אמנע
 או של תחלה שם סאה לאין פאה במחובר אלא בסוף אלא נותן משום הפקר
 ויסק־ר לעניים ולעשירים. וה״מ משום דהניח הסאה שלא במקומה . אבל אס
 כלה שלהו ולא הניח סאה כלל במחובר מולה ל״י.לחזרה פאה לעמרים. .וכיון
ץ מן העומרים לתהצה או לאמצע או לסוף לטון לחזרה אטלן  דחזרה יהיב נ
 הוא דחזרה. והכי איתא בתוס׳ רי״א אם שייר קלח א׳ סומך לו משום כאה
 ואש לאו אינו נותן אלא משוס הסקר אר״י בד״א בזמן שנתן את הסאה ומבקש
. פי׳ בד״א דאינו נותן אלא ׳ ט  להוסיף לא נתן מן הקמה נותן מן העמרים ו

 ישראל
 ממעשר. ולר״י לקצור

 אמריי דמה
 שיניח בסוף

ן י כ  י
 אימ פאה עד דאיכא נמי פאת . ובירושלמי
 שאמר ר״ש ובלבד שיחן בסוף כשיעור היינו שצדן
 פאה כשיעור מה שחייב ממה שקצר אחר שהפריש
 הפאה הראשונה: טו) משיעור ששים. במה שנתן באמצעו ובראשה :

 משגה ראשונה
 לא מימייב ללמא אמי להפריש מן הפטור ט׳ ומצ״מ שם מדמי חרומה לפאס
 וצ״פ: משנה ג נותנין פאה ממחלח השלה וכר . וקשה היכי שלי לכמחלת
 ליחן מתחלה ובאמצע והתורה כתבה פאת שלך בהדיא . ובשלמא לר״ש למצרין
 שימן גם בסף ניחא לפאת שלך אשמעי׳ שצריך שיתן בסוף. וכתיב נמ* לקצור
 לשלי כמי מקצת בתחלה ובאמצע ללא נימא טלה לוקא בסיף. אבל לתייק
 הא כתיב פאת והיכי מקרינן ליה לגמרי. ונראה דלת״ק במי ס״ל הכי לצריו
 ג״כ לימן בסוף ואתי למימר לבתחלה ובאמצע נמי פלי אם נותן כסיף ור״ש
 לפרושי אחי כמה יחן בסוף ולישנא לכ״ש הכי משמע לקאמר ובלבל לומר להא
 לשרי בתחלה ובאמצע ובלבל שיחן בסוף. וא״כ לתרו״הו שרי לכחחלה באמצע
 ובמחלה ובלבל שיחן גם כסוף. וכן מוכח בחוספחא הביאה הל״פ לתניא נוחן
 פאה בתחלת השלה באמצע ובסוף ואם נתן בין כתחלה בין באמצע בין בסוף
 יצא . ל״ש אומר אם נתן בין בתחצה בץ באמצע בין בסוף ה״ז פאה וצריך שיתן
 בסיף כשיעור. ע״כ מבואל לתלי גווני נקע ת״ק ברישא לנותן לכתחלה אם
 נותן פלשה פעמים בסחלה ובאמצע ובסוף ואס נתן דיעבל אפילו במקום אחד
 משלשחן יצא. וליש את* למימר זמתינה שבסוף צריך כשיעור. וניחא הא
 לפשקו הלכה כר״ש להא לפרושי אתא . ומ״ש הרמב״ס במטרו אין מניחץ פאה
 אלא בתנאי פיתן גס כסיף מסתברא שאין ראוי לעשות לכסחלה עמא ישכח ולא יתן

ן תפארת י כ  י
 ע) או מאמצעה. ולכתחילה צריך להניח בסוסה : יד) נ״ל לבהא
 פליגי. מדכתיב פאת דמשממ בסופה וכתב לקצור דמפמע גס
 באמצע ובתחלה. ובירושלמי. לת״ק פאת למצוה. ולקצור לדיעבד.
 ולר״ש פאת לתשלומי חיוב סאה. ולקצור דגם באמצע ותחלה לפטור

 תוספות אנשי שם
. איה אין לפרש דסיל בלבד שבסוף ׳  ג בריב דיה ובלבד כו׳ משלוה ש עור כו
 השלים שיעור ששים לאפוקי אש כבר נתן שיעור ס׳ מלבד מה שבסוף לא מסמר
 אפילו מיח גס בסוף . דמה סברא היא זו שאס עשה שלא כהוגן בשני דברים
 שנתן נתחלש השדה וגס לא גק יכל השיעור לי לו שישלים השיעור בסוף השדה ומסמר
 ואס עשה שלא כמגן בדבר א׳ לכד שנתן מתחלה השדה כל השיעור לא ממי גם
 כשיוםיף ליתן גס בסוף השדה וצריך ליי״ן סאה אחרת שלימה בתלוש. אלא צ״ל דטונתו
 כמ״ש הר״ש דאצמריך לאשמעיגן דלא תימא כיון שנתן כתחלה או באמצע כבר נפער כל
 השדה מפאה אעיש שאין בו א׳ מס׳ ואם ית! בסוף להשלים השיעור יתחייב במעשר (כיון
 דמדאור״תא בכ״פ שגי וא׳׳כ כבר יצא י״ח פאה מה׳׳ת ומה שמוסיף אח׳כ אינו אלא מדרבק
 ואינם יכולים לפיממ מחיוב מעשר שחל סליו מה״ת) קמיל. (וצ״ל דטיעמא משוס דהפקר
 ביד הפקר וכמ״ש גתו״מ רפ׳׳ה ועמ׳־ש גשם הירוכל׳ מרא) אבל אם נתן כל השיעור
 מתתלת השדה פשיטא דיצא ומה שמוסיף ר.*י3 במעשר ובזה ודאי דגם התי־ק מודה יר׳׳ש רק
 לפרושי מלתא דתיק אתי. ע״ש בר׳׳ש. אבל גם זה תמוה מה ראה ריש להשמיענו סברא
 זו דבנתן פחות מכשיעור משלים ופמור ממעשר בנותן מתחלה השדה ומאמצעה מפי הויל
 לאשמעינן דבר זה ככל גוחן פחות מכשיעור וצ׳ס . ולסי׳ הרימ ר״ש סלי; את׳ק כסשמיה
 וש״ל דאף אם נתן מתחלה כשיעור אינו נפמר בהכי. ועץ : תוייט ד״ר! אם פייר כו׳
. איה לכאורה זו אינה קושיא דבשלמא ריש דס״ל שאף אם לא ׳  וקשה דליחני אם נתן כו

 אלא בסוף השמ'וממני' משמע ללכתחלה במחלה ובאמצע נמי שלי.היינו כיון ללא ש׳
 בסוף וצ״מ. ומיהו למאי לאמלינן מ״ש לפרושי אתא איכא למימר לל׳ יהולה לאמל אם שייר קלח אחל לפלוגי אדל״ש אחי למצריך שיחן כשיעור ואיהו אמר בקלח א
 סגי ותרוייהו אליבא לתייק פליגי. והא למסיק ואם לאו אינו נותן אלא משום הפקר. י״ל לאתאן לכ״מ. לר״ש אם נתן פחות מכשיעול. ולר״י אס לא נחן כלום הוי נתינה
 לבתחלה לשם הפקר. וא״כ בחנם כתב הר״ב לבהך משום הסקר פליג אר״ש. וגם הרמב״ס שפוסק כל״ש למצליך כסוף כשיפול וה״ל לפסוק כל״י לגבי ל״ש . ואפשר ללשון
 אס שייר לא״ר יהולה משמע רמלחא לנפשי׳ קאמר לאי אלל״ש קאי ה״ל למימל אפילו קלח אחל : ובלבד שיתן בסוף כשיעור. והיינו אס נתן בתחלה ובאמצע פחוס
 מבשיעור של כל השלה צריך להשלים בסוף . ואס כתן בסחלה כשיעור כל השלה אעפ״כ צריך ליחן בסוף טל המשתייר מה שקצר אחר הפאה שנתן בתחלה צריך ליחן
 כשיעור ששים מן הקציר האחמן שנשוף. שכל שנתן בתחלה אין עליו סולח סאה מל נתינה שלבסוף : אם שייל קלח אמל. הל״ש מפלש לה ללאו אללעיל קאי

 אלא

 **וגיס
 נ גותבק סאה. מויפ שרשס
 קדושים: ונלכד שיתן. מי"
 שם «'ג הצי׳ינ. no שם :

 תוספות חדשים
 משנה נ [תריט ד׳וז]
 ובלבד כר אבל בחבורו
. ולסעד/ דגם בחבורו ׳ ו  כ
 הונט שיק בסוף מכל שדהו
 ויאלת״ם אכתי יש לחוש
 לרמאים שיניחו מעע בסוף
 ויאמרו שלהשלים מניחיןאותו
 ומ״ש בחטרו למה שנשאר
 בשדה אחר שהפריש את
 הראשונה נ״ל פי׳ לכל השלה
 חון מסאה ראשונה שעליה
 אין צריך להפריש וכן יש
 לפרש ה משלמי אפשר קדשה
 משום סאה סי׳ כיון יקדשה
 ודאי איצ ליתן סאה על סאה
 ופ״ג מדברי הר׳׳ש בחד פיטש
/ משתייר על התבואה  וזיל א
 הנשארת קאמר שלא תאמר ס׳
 בכל השדה שהיה קודם שנתן
 כלל עכ׳־ל וא״כ אין כאן חזרה
 בדברי הרעבים כלל.(הר'ז):

 חדושי מהרי״ח
 ט״ג [תייט דיה] ובלבד
 שיתן בסוף בשיעור כתב
 הר׳׳ב והרטב״ס פי׳ כוי
 אבל בחבורו כר כשיעור
 הפאההראויהלמה שנשאר
 בשדח אחר שהפריש את
 הראשונה נוי עכ״ל. נראה
 לדעת הרב תוי״ט שבהבורו
 פירש כמו שםפרש כאן
 הרע״ב אבל לי נראה שאף
 אם נאמר שחזר בו אעפ׳כ
 נראה שיש הילוק דלחרעיב
 נותן בסוף השרה תשלים
 ־שיעור א׳ מששים עם מה
 שנתן יו' וזת א־נו נראה
 דא״כ לתיק ציל שאין
 צריך ליתן בסוף אף
 להשלים שיעור א׳ מששים
 ווה אינו נראה כלל דטה
 אס נתן בסוף כדינו צריך
 ליתן שיעור א׳ מששים
 וכיש כשלא נתן כדינו
 רק כתחילה ובאמצע
 פשיטא שצריך ליתן עכ״פ
 חלק ששים מכל השדה לכן
 נראה דכוונת חרםב״ם
 שאף שטה שנתן בתחילה
 או באמצע יש בה חלק
 ששים מכל השדה אעפ״כ
 צריך ליתן עור חלק ס׳
 טטה שקצר לבסוף על
 השיור דוק בדבריו והטעם
 מפני הרמאים כמ׳ש בפי׳
 נט בחיבורו וזח אני אומר
 לפי הבנת הרב תוי״ט אבל
 לי נראה שלא חור כלל
 ועיי בפי' שכתב ועכיפ
 יחן כשיעור פאת הרארה
 לשדה ההיא כו׳ עיש
 ונראה כוונתו למה שנשאר
 דאם היה כוונתו לכל
 השרת מאי עכ״פ טשםע
 לא שהות מזה ואי לכל
 השדה קאםר מה צריך
 עוד ועיין עוד ברמב״ם
 דפוס יעסניץ שיש שם
 ג״ב הגהיה כדברי אבל
 סתם וגם כתב שנוסחה
 משובשת נזדמנה להרב
 תוי״ט ואיכ אפשר שצ׳׳ל
 תיבות למה שנשאר ודו׳׳ק
 ני קצר ועליון להביא כל

*ז ׳  דברי ררםג



ב לך ציונים ת יום טו פפו רה פאה אלו דברים פרמ א חו ו  ר עובריה מברטנ
 שנש המ.
w "מי 

 ף כלל אטרו .
 פהוויס גי: נדי! נ.
 הלכה א:

 תום׳ אנשי שם
 פייר בסוף במחובר מה
 שהניח הוא שאה ולא קאמר
 אלא שהחיוב עליו לתת
 עוד כשיעור לכל שיי פראי׳
 ליה ולא נפער במה שהניח
 מתחלה שייך שסיר לומר
 ובלבד שית! ־ וממילא משמע
 דהחיוב עליו לתתו כדינו
 לבתחלה במחובר ובדיעבד
 אף מן החלוש. משא״כ ריי
 שאין כוונתו לחייבו לתת עור
 קלח א׳ לסאה. אלא כוונתו
 שדוקא אם שייר קלח א׳
 במחובר שלא קצרו עוד אז
 מניחו לסאה ומס שהניח כבר
 היא ג׳כ סאה. אבל אס לא
 שייר אף קלח א' במחובר
 אז הוי כאילו לא נתן כלל
 וחייב לתת פאה אחרת בתלוש
 ומה שנתן הוא הפקר ע״כ
 אינו שייך לומר אס נתן קלח
. '  א׳ אלא אם שייר קלח א
 וצ׳ע: בריב ד״ח ואש
. ׳  לאו כוי וסליג אריש כו
 לכאורה לסי׳ הא׳ שבר״ב
 דם!בלבד סלע ל״י עף
 בהא אר״ש דלר׳ע אם נמן
 כל השיעור מתחלה או
 מאמצע יצא ולר״י לעולם
 5ריך שיתן קלח א׳ לכסוף
 ולםי׳ הר״מ שם וכן לסי׳
 בחבורו פליגי בהיסך ללריש
 צריך ליתן בסוף כשיעור
 לכל סי׳ כדאית ליה וליי ס׳ל
 דבקלח א׳ ס:י : באיו־
. איה ׳  כרבי שמעון כו
 ע׳ ברדב״ז ויכ״מ שכתבו
 לתלז הא ללא ססק כר*
 נהכלל שבידינו דר״ש וריי
 הלכה בריי משוס דס״ל מס
 ת׳׳ק מודה לריש בזה וריש
 לפרושי מלתיה דת״ק אתי.

 והלכה כתיק עד ליי עיש
ר א ו ב  ונןעמא לריש מ

 בהירושל׳ שהובא בס׳ מיש
 ומשמע שהוא דרשא גמורה
 ולא אסמכתא. ומה לאי׳
 בתוספתא אריש מפני ד
 לברים לא יתן סאה אלא
 בסוף מפני גזל עניים שלא
 יראה שעה שאין אדם ויאמר
 לקרובו עני בא ועול לך סאה
. ומפני כעול עניים שלא ו  ז
 יהו עניים יושבין ומשמרין
 כל היום ויאמרו עכשיו נותן
 סאה עכשיו עתן סאה.
 ומסני מראית עין שלא יאמרו
 עוביין ושבין ראו ס׳ שקצר
 את שדהו ולא נתן סאה .
 ומפני הרמאץ שלא יאמרו
 כבר נתננו. צ״ל דר״ש דריש
 נועמא לקרא והיכ הראביד
 בפי׳ לתיכ. ולשינותיה דס״ל
 הכי בחכתי סובא אזיל
p והר׳מ בחגורו הביא 
 טעמא לתוספתא . ואיכ
 צ״ל לכאורה דפוסק כריש
 דדריש מעמא דקרא וע׳ מה
 שהאריך בזה התוי׳׳נו במיה

 סיב דיבמופ ־

כל י־) ל שהוא או ה כ א פ ל אמרו ב ל  על ידי הדחק צאי אוכל מקח יאק חייטי ד כ
ר ״*־ז הבקר. גי׳ . ונשמר . הסר ג ד ! ו ט) ובקצרכם יא, א י ר ק י ו ) נ י ת כ  נשאה ד

 קצירה

 ו
. פירש הרי׳ב בסוף השדה והניח אותו לפאה וקשה דלשני אם נתן קלח  עליו וכל מה שהניח באמצע ובתחילה חורת פאה עליה: ואם לאו
 שלא הניח אפי׳ קלח אחד בסן! השדה לפאה הרי מה שהניח אחד בסן? כלשון ר״ש. וע״ק ואם לאו אימ נותן לא נתן הל״לשהרי
 באמצע ובתחילה אינה משובה פאה אלא דין הפקר יש לה ופליג כבר נתן. ומיהו בזה יש לומר דלהכי קתט טתן משוס הפקר דעד
 אדרבי שמעון דאמר דמכל מקום היא חשובה פאה אלא דלא השתא לא הוה משוס הפקר. ולהט אס עדיין לא לקחוהו עניים
 מפער בעל השדה בהט והלכת כרבי צריך שיתן ויפקילס בין לעניים בין
ה «< ואם לאו יי) לעשירים. אלאקישיא הראשונה מיהו א ם פ מך לו משו  שמעון: ך כל דבר שהוא אוכל. סו
ם הפקר ־ח) : במקומה עומדת. והר״ש פירש בענין א משו ל  למעועי ספיחי סטים שאע״פ שהן אוכל אינו נותן א
 אחר ה״ל אם שייר קלח אחד סומך לו
 משוס פאה כשנתן שיעור פאה ומבקש
 להוסיף איירי דיכול להוסיף על המחובר.
 ויש לו תורת פאה לפעור מן המעשר. ואס לאו כלומר שכבר תלשו אינו נותן אלא משום הפקר דכל מה שמוסיף מן התלוש אין לו תורת פאה
 ואינו נפער מן המעשר אלא אסכן הפקיר אף לעשירים כבית הלל דפ׳יו. אבל היכא דלא נתן כלל מן המחובר מודה ר״י מותן מן התלוש
 כדמיכח בתוספתא עכ״ל. ומפי הר״ר טעבלין מירושלים תוב״ב שמעתי בשם• רבו מהור״ר יוסף אשכנזי שפירש למשנתנו רהט קאמר אס
 שייר קלח וכו׳ כלומר שלא נתן כשיעור אחד מששים ואפי׳ לא שייר אלא כעד קלח אחד שלא נתן עליו פאה. סומך לו משוס פאת כלומר
 רשאי להוסיף וליתן ככל שיעור פאה. וכההיא דתנינן במשנת ג׳ פרק ד׳ דתרומות לענין תרומה עלה בידו מששים ואחת תרומה. ויחזור
 ויתרום כמות שהוא למודי. ואם לאו כלומר שלא שייר כלל אלא שנתן כשיעור ששים על הכל כל מה שיתן אח״כ אימ נותן אלא משוס
 הפקר כדתנן נמי התם עלה בידו אחד מששים תרו^ה ואין צריך לתרום. חזר והוסיף חייב במעשרות והכי נמי רכותה שאס יפער
. ונפקא מינהדהפקר בין לעניים בין לעשירים משא״כ סאה דלעניוט׳ אבל לענין מעשר  ממעשרות צדך להפקירם:,משום הפקר
ל שהוא אוכל. כתב הר״ב למעועי ספיחי סטים הכי איתא בגמרא פרק ז׳ דשבח(דף סח־) וכתב ף פליז! : ף כ ס  פאה נמי פעור כדתנן ב
 הר״ש מקנו ספיחי ולא סמים עצמו דפשיעא דלא חזי כלל. ומיהו בכל דוכשי נקע בלשון, ספיחים במסכת שביעית (רפ״ז) דקתני ממין
 הצובעים ספיחי סטים וקוצה ע״כ. [*וכדבריו הראשונים אלו כתט התום׳ פ״ז דשבת וכתבו עוד או שמא הן אוכל נמור ולא ממעעינן ע״כ.
 וכ׳׳כ רש״י בפרק בא סימן דף נ ע״א אבל &ןבת פ״ז כתב כתוס׳ רהגוזל ששם כתבו] התום׳ דף קא דלהט נקמ ספיחים לפי
. ועי׳  ?אי! דרך ללקטם בשנה שנזרעיס אלא לבסוף ארבע או חמש שניםשתשרשיס מתפשטים בארץ ומשביתים ושורש שלהן עיקר ע״כ

' י פ  מלאכת שלמה ב
 כשישר אע״נ וסי פל ק הזכיח בירושלמי. אמר המלקט כתב ה״ר אפרים קא׳ לר״ש סובר לצריך ציתן בסוף א׳ מס׳ על כל השדה כולה או מ״מ צריך
 ליתן א׳ מס׳ מהנשאר מן השלה כולה. ולא יתן א׳ מס׳ מן הפאה עצמה שנתן
 בתהלה ובאמצע בסף. ע״כ. ועי׳ בס׳ קרבן אהרן פ״א לפ׳ קלושים ותוסיף
. כל לבר שהוא אוכל למעוטי ׳  לקח טוב בכולה מתני': ד כלל אברו ס
 ספ־חי אסט־ס עכ׳׳ל ר״ע ו״ל אמר המלקט ע׳ במ״ש רפ״ק.למעשרות בשם
 תוס׳ ור״ש ז״ל. וראיתי להעתיק הנה כל פי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל. ח״ל כל
 שהוא אוכל בפ׳ כלל גלול למס׳ שבת מפ׳ אוכל למעוטי ספיחי אםשיס וקוצה
 וכ׳ בתוס׳ להא לנקס הני ולא קאמר כל לבר שאינו אוכל משום דהני חזי קצת
 לאכילה וקמ״ל ללא חשיבא אכילה דילהו ולהט נקט ספיחי ולא נקט סטיס
 וקוצה עצמן להנהו פשיסא ללא תזו כלל ויותר נבון לומר למשוס לתני בשביעית
 כלל גדול אמרו בשביעית כו׳ וקתני התם ספיחי אסכרס וקוצה דהן ממיני
 הצובעין אשמע״ לכלל לתנא גבי פאה הוא למעוטי כללא לתנא בשביעית וכ״כ
 רש״י ז״ל שם פ׳ כלל גלול וז״ל והאי דנקט הני ולא נקט שאר מיני! שאינן
 ראויץ לאכילה משוס לאייל׳ לגבי שביעית תני להו ליי׳ל שביעית נקט הכא גבי
 פאה ומעשר דליתנהו ע״כ והא לבמתני׳ לשביעית תנא ססימין ולא תנא
 נרעינין אסטיס וקוצה עצמן למשמע בריש פ׳ כלל גלול זוטא להגרעינין מאכל
 אלם הן ועול לבגרעיכין לא שייך כלוי להא כל זרע ואפ״ לירק מתקיים
 כלאמדנן לקמן בפ׳ מלבנות אלא מלולין שייך כלוי. לתנא בהדי אין מתקיים
 בארז תניצהו ולאו מאכל אלם הלכך תני ספיחי. ורש״יז״לכ׳ בפרק המזל

 קמא

 אשכנזי ז״ל כן מוכיח וכו׳ שפי׳ פי׳ כשיעור. כשיעור המשתייר ע״כ. עור כתב
 התכם הנ״ל על מה שפי׳ ר״ע ז״צ בלשון אם שייר וכר אלא לין הפקר יש לה. וז״ל
 ונ״לשפי׳ זה לחוק מאד הוא דהיאך י״ל דין הפקר והלא לא נת; משום הפקר
 רק לשם פאה ושל מהו הלשון אינו נותן הןל״ל אינו ניתן להוה משמע לשעבר .
 לכן נ״ל הפי׳ כך ר׳׳׳י הבר אם שייר קלח א׳ סומך לו משוס פאה ר״ל אם שייר
 קלח א׳ בשיעור פאה שנתן בתמלה או באמצע כגון שנתן ס׳ פתות קלח א׳ יכול
 ליתן בסוף אפי׳ הרבה והכל משום פאה כיון שיש בה קלח א׳ של חיוב פאה.
 ואם לאו שהניח מתחלת השלה או מאמצעה שיעור סאה א״כ פטור הוא משום
 חיוב פאה ואס״ה מי שרוצה להניח בסוף שלהו לא יתן משום םאה רק יתן
 משום הפקר ופליג אר״ש לאמר אינו יוצא משוס פאה על שיתן בסוף השלה
 תשלום שיעור הפאה עכ״ל ז״ל: זו ההנה״ה מצאתי מטושטשת הרנה ונראה
 שהיא מה״ד ׳הוסף ז״ל ח״ל. זה הפי׳ שהביא הר״ע ז״ל אא״ב נותן בסוף
 השלה תשלום שיעור א׳ מם׳ עם מה שנתן אינו נ״ל כלל לא״כ הול״ל ובלבל
 שיתן גם בסוף. ע״כ נראה דבולאי צריך ליתן גס בסוף כשיעור כל הסאה
 משוס נזל עניים ומשוס בטול עניים כו׳ ור״י בא להוסיף ולומר שאפי׳ כל שלהו
 יכול לעשות פאה ובלבד שישייר קלח א׳ לעצמו להייט שיתחיל לקצור קלח א׳
 ואותו קלח ישייר לעצמו ולא יתן כל השלה פאה לעניים אבל אס לא שייר
 לעצמו א״ל לין פאה להיותו פטור מן המעשרות אא״כ הפקיר. ובירושלמי

ן י כ  ישראל י
 יט) לאפיקי ספיחי סיכדם. והוא מין צבע וחזי לאכילה ע״י הדחק.
 משא״כ סיטים עצמן לא חזו כלל [נרה ל׳׳נ עיא תוס׳ שש] ולרש״י [שבת דס״ח]
 להט לא ממעט סיטיס גופיי׳. מדאין דרך ללקעם עד שיעשו ספיח

"י  ראשונה 6
 כאילו לא הפריש לרשאי או חייב להפריש בתלוש * לז״א להא סל״ש כריש פרקין
 מפרש לפלוגתא היא בירושלמי ואיכא מ״ל לאפילו הפריש פחות מכפיפור יש
 עליו חולת פאה ומה שמוסיף חייב במעשל . וצ׳׳ל ללפי׳ הר״ש הא להפריש
 כשיעור וחזר והוסיף במחובר פעור ממעפל היינו השלמתו מתחלה להוסיף .
 והר״י אשכנזי איילי באין לעתו מתחלה להוסיף. ובמשנה למלך פ״א ההמי׳ע
 האריך בלינים אלו ולא ראה לברי הל״ש להבא . ומשמע לי להיא גופא עעתא
 לבמחובר מוסיף לשם פאה ובתלוש לא. משום כיון למצות פאה במחובר והלכך
 כשהניח מליין במחובר גלי לעתיה שרוצה להוסיף לסאה. אבל מלשן הרי לא
 היה לעמו מתחלה לשם פאה : מענה ד בלל אמרו בפאה. וה״ה כלקט ושכחה
 ופרע ועוללות אימיה להאי כללא להא מקציר ותעזוב יצפינן לכל הכי ובטלהו

 כניב

ן תפארת י כ  י
 טז) מצערף הכל: יז) שנתן מאמצע כל השיעור: יה) ר״ל כלמה שנהן
 במחובר. מדלא נפט כספו הו״להסקר אם הפקיר אף לעשירים [כלקמ!
 רס״ו] ומתן פאה אחרת בתלוש. ואז איע שסיף על ששים. כך נ״ל:

 משנה
 אלא מילתא אחריתי קאמר מי שנחן שיעול מאה ומבקש להוסיף אם שייר מן
 הראשונה קלח אחל מחובר מוסיף מול לשם פאה ופעור ממעשר ובתלוש לא
 וט״ש. ומיי בחוי״ע שכתב עול פי׳ אחר בשם הר״י אשכנזי לה״ק אם לא נתן
 תחלה כשיעור פאה אפילו לא שייר אלא כבד קלח אחל שלא הפריש כנגלו הכי
 לא יצא חובת פאה ומה שמוסיף מתה שס פאס עליו. אבל אם נתן תחלה כל
 השיעול מה שמוסיף עכשיו אץ עליו חורת פאה ואינו פעול ממעשר אלא א״כ
 מתטון לשם הפקר ולמי לההיא לפ״ל לחלומות מ״נ עכ״ל. ופי׳ זה לכאורה
 שותל פי׳ הליש דלהר״ש אף אם הפריש תחלה כשיעור מומר להוסיף על המתובל
 לשם סאה. ואץ לומר ללפי׳ של הר״י אשכנזי מיירי שכבר חלש לפאה •הראשונה
 יגסליש מה שמוסיף 6י>ז פאה להר״ש אא״כ היחה פאה פחות מכשיעור להוי
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נשמר. למעוטי הפקר שאין *•  בפי' הר׳׳ב משנה ת׳ פרק ב׳ לכלאים ףושם-כתבתי פירוש של שם קצירה אלא ברבר הראוי לאכילה: ו
ו כאחל. כתב שומרים שאיע חיוב בפאת לכתיב(ויקרא יס) לעני ולגר תעזוב אותם ת מ ס ל 1 ייM םסיחיק. ועיין] ריש פרק ז' דשביעית: ו י י ^ י * 
. למשעי כמהין ץ ר א ^ הר״ב למעונך תאנת וכו׳ שנלקעיס הפיהת שמתבשליס בהן ראשון פרע להפיזר שכבר נעזב: וגיח־ליו מן ה 2 
ה ראשון פי׳ באילן אחל בעצמו. וז׳׳ל תרמב״ם בפ׳יב ממתנות עניים ופעריות שאין להם שורש בארץ וגלוליהם מן האויר שאין חייבין בפאה י ג מ י יכיי ד ב ת  ע״א ב

 יש באילן זה מה שנגמר־היום ויש ט לכתיב(שם) קצד ארצכם: ולקיטתו
נשמר כ) ״וגידוליו מן הארץ «>) ולקיטתו כאחד.*למעועי תאנה וכיוצא בה מן  ו
 האילטת שנלקנףם הפילות שמתבשלים
 בהם ראשון ראשון לכתיב (שם) קציר
 משמע רבד הנקצר־ הרבה ביחל:
 ומכניסו לקיום . למעוטי ירק שאינו
 מתקיים אלא מתעפש מיד דכתיב(שם

. ה א פ ת ») •ומכניסו לקיום «< חייב ב ח א  כ
; ( י ה ־ ל הז ל כ אה והקטניות ב התבו  ו

 ובאילן
 ח״ג. י ־

׳ מה שנגמר לאחר כמה ימים. ועיץ י ג ח  חאיץ. ח״נ צייכת ל

. ומ״שהר״ביכתיב י  משגה ב׳ פרקג
 ופטריות דםיי־בא יעי קציר משמע דבר הנקצר הרבה ביחד.

 ^ * ולשון הר״שדסתס קציר מתבשל ביחד:
 לקיום) וכטכניסו לקיום ״׳י ומכניסו לקיום. פי׳ הר״ב ״למעוטי

 ירק ךולשוןהר״ש רוב ירק קאמר דיש

 וגידוליו נד׳נ וגידולו . ולקיטתו נד״ו ונדימ ולקיטתן,
f u בס ובנדה כאחד ופיה נדיש. וטבניסו tan כאחת 

 ונל״ש ומבניהן.
) פאת שדך בקצרך ואין הירק נקצר : והתבואה והקטניות  ירק חייב בפאה כגון סומים' ובצלים כדתנן לקמן (פי׳ג משנה גי) מ

י דמהו מכניסן לקיוםוכו׳ על׳ל], ועיין בפ״ג משנה ב׳ וגי. וכתב תבואה מחמשת המינים חטה ושעורה וכוסמת שבולת שועל ושיפון י ״ י י י 3 [ ! , ״ ;^? '^ 
הר״ב] דכתיב פאת שדך בקצרך ואין הירק נקצר וכ״פ קטניות פולין ואפונים ועדשים ודומיהן: בכלל הזה.להתחייב בפאה ? עור [# £ P ™ n & n i £ S 

 דביי ״תום׳ ברכות רף לח הרמב״ס־ ופירושם זה דחוק דאמאיתלימתניהי; טעמא במכניסו כשישלמו

J לקיום דהוה ליה למתלי טעמא בדבר הנקצר. ותר״ש כתב ע״פ תורת כתנים(בפרשת קדושים) וסתם קציר מכניסו לקיום יצאו ירקות שאף S f ™JTiSw 

 חסינים חייבים בפאח יק על פי שלקיטתו כאחת אין מכניסו לקיום עד כאן. ולשון הרמב׳ים א2שר ליישבו שז״ל ולא יפול על שדת ירק שם קצירה ונוכל לפרש שרוצה

אה והקטניות. ^בילושלמי דלשינן ובקצרכם אץ לי אלא תטאה התבו ן אותו.לקיום: ו ^ לומר שלא הונח שם קצירה על דבר שאין ממעי , ? , ^ ^ S 
, ן  בעוחיי כפיי עחק־צח ג
 גם סותרים דבריהם רגיל
 למ״עו תום׳ בפיק דרית
 דף י*ב ?יא דמדאורייתא
 ליכאדויוכ פאהרקמתירו׳ט
 ותיחי וכ״כ חר׳ע1 בפרקץ!
] בתוי״ט דיח  [אות ח
 ומכניסו לקיים. *מומי

g מין הנשמר ואע׳יס' שאץ הוא עצמו נשמר להא הפקיר כרמו והשכים כבקר ^ ^ T p ^ G 

 חזיל בירק ובין במערות

 קמא דמשום דבשניעית אסור לזרוע תני ספיחין. ונשמר. מפי התם למעומי
 הפקר מון היוצא בשדה מופקרת. וני׳ל להאי כצלא אהני נמי ללקט ושכחה
 להא בכולהו כתיב קציר. והאי נשמר דפאה לאו להוא גופיה נשמר אלא שיהיה

ל הזה. כתב הד׳ב כשישלמו בהם כל התנאים הללו. וכן 0$ דברי הלמב׳׳ם. ודברי תימה ל כ  קטניות מנין תלמוד לומר ארצכם. הר״ש: ב
 הם דהא ודאי שנשלמו בהם כל התנאים. וכן סתם הרמב״ס בפרק ב׳ ממ״ע וכתב כל הדומה לקציר בחמשה דרכים אלו הוא שחייב בפאת

ז י  מלאכת שלמה מ
 מתבשלין כאחת והמתגשלץ אינם ממתינין באילן עד שיגיעו חבריהם לבשול .
 אלא טפצין ולוקטין המתנשצץ יום יום זה׳יה כל אילטת דלמו ל&אנה. ומכניסן
 לקיום לאוצר כלי לאכול ממנו בשאר ימות השנה למעוטי רוב ירקות לאט׳יג
 לחייבין טלהו במעשר פטורין מן הפאה. ויש ירקות שמכניסן לקיום ותייבים
 בפאה כגון שומיס ובצלים ולוף וקולקס. והתבואה והקטניות ככלל. כת׳ כ
 משמע לה״פ כל התבואה וכל הקטניות נמס תוך הכלל הזה וליכא למעוסי בהו
 מילי לכי ממעטינן באילן ובירק הוא לממעסינן לאית בהו מיכין ללית בהו הני
 תנאים לפרשינן. והכי איתא התם יכול הירק והקשואים זהללועין זהאכטיחים
 והמלפפונות הכל בכלל חייל קציר מה קציר מיוחל שהוא אוכל ונשמר וגידוליו
 מן הארץ ולקיטתו כאחת ומכניסו לקיום יצאו ירקות שאע״ם שלקיטתן כאחת
 אבל אין מכניסן לקיום יצאו חאנים שאע״ם שמכניסן לקיום אבל אין לקיטתן
. ס״א התבואה ׳ : והתבואה ט ל  כאחת והתבואה והקטניות בכלל הזה. עכ׳יל ף
 בלא וי״ו. ונדוש׳ לרש*׳ ובקוצרכם אין צי אלא תבואה קטניות מנין ת״ל ארצכם

 אילנות

 ונצח חייב בלשו״פ ופטור מן המעשר מ״מ תעזוב יתירא כתיב בהו כלא״ נפ׳
 הזרוע. והא קבעי׳ נשמר אלא ש״מ מין נשמר קאמרי׳ וכ״כ הראב׳יל ז״ל
 בשי׳ תו״כ. ועול הק׳ הוא ז״ל לאמאי לא תני באילן אלא הני שמנה ותו לא
 והרי תפוחים ועוזרליס וערמונים ולווים ואפרםקין ואגסין ושזפין ירימין ופרישין
 ותותים. ותדז ז׳יצ שאפשר שש באלו מינים שאין מכנישין אותן לקיום מון
 תותים ואפרסקין ותפוחין ועוזרלין ופרישין והשאר אפשר כי לא היו אצלן מן
 חלוק יכין אס הכעהיב עצמו המשומר שהיו רוב אותן המינים מצויין בהפקר ע״כ ונראה למתוחים אין כאן
 או אחר זוכה 0 .ואס זוכה קושיא לאין לקיטת; כאחת והזו כתאנים. ונלוליו מן הארץ למעוטי כמהץ
. ולקיטת! כאחת למעוטי תאנה שאין פירותיה  פטריות למאוירא קא רבו

 דחייבו חזיל בירק כתבם
: Vt3 חתוי״ט לקמן >ו״ח 

 תום׳ אנשי שם
 ך בריב ד״ח ונשמר
 למשעי הפקר. להר׳יש אין

ן תפארת ישראל בועז י כ  י
 (ד) ואילהי׳ק ממ״נ. אי בהפקיר השלה והתכזאה המחובר בה. סשיטח
 להזוכה בה חייב בפאה כשיקצרה. להא אמרי׳ (ב״ק לכ״ח אי) המפקיר

 כקמה לנד חייג נלשו״פ
 מתעזוכ יתילא ופעור מן
 המעשרות ואם •וכה גם
 כקרקע חייכ בכל. ולהר/ג
 היכא דלא זכה רק בקמה
 לשלם המור מכל. ואם

 כרמו וצמחר השכים ובצרו חייב בפאם הא מהגז שבצרו הוא עצמו
 צאו דתידק מינה לנזכה אחר ככרם וגפנים וכצרן סטור . דמ׳׳ש רק התס
ד הנסניס במחובר וצא הקרקע לבכה״נ בזכה אחר פטור. לפאת ק מ  מידי נ

: בא) למעוטי כמהין ופטריות ( ף ) ר ק פ  זכה גם כקרקע יש חלייז אחר ד והי פנים: כ) למעוטי ה
 מיני שוואממק. שאינם.מושרשים בארן ומאוד קא גדלו: כב< למעוטי

. מיהו שימין ובצלים מדממיסן ק ר ״ל תאנים וכלכיי׳ב (ה): בג) למעוטי י ש . (פאה׳ש). ועמ ל כ  מ
ק כל התנאים הנ״ל.ונ״ל דקמ״ל תבואה וקטניות  ישיג מיה: בםחיד עייכבר לקייס חייבים: כד) שיש י

 דהא שאר גידולים יש שאין בהן כל התנאים הללו וצריך לחקור אתריהן

 חיינ נכה״ג. ואי״ל להכא מיירי נהפקיר רק התבואה המתוברת ולא הקרקע
 שלך אמר רחמנא . והרי אין השלה שלו. משא״כ בעל השלה שהקרקע שלו
 , . , דנכה״ג למה צי קרא תעזוב פרט להפקר שכולו עזוב כר״ב כאן. תיפוק
 ליה שאין השלה שלו.ונ״ל להכא מיירי בהפקיר הקרקע עם התמאה.ונקצרה ברשות הפקר.ואז הזוכה בקרקע ושמרים אח״כ פטור.ועי׳ בר״נ נלחם(לף מל ב׳)
 דייה איתניה המפקיר : (ה) כך כתב הר״ב וכ׳ עצה הגאון מהי עקיבא שליט״א [באות ז׳]. מזה תמוה צי לנרי חו׳ רפ״ו לנרכות ט׳ רק נתירש רצה״ר . וכ״כ
 הר׳יש עכלה״ג. ולפעי׳ד אף לבכל לוכתא כ׳ חוס׳ לחיוב פאה ומעשר איט רק כלנן חירש ויצהיר . (כשנח לס״ח ונלה ל״נ ופשתים לנ״ו) עכ״פ צפמ״ש

 ראשונה הרא׳׳ש
 לשון מכניסו אינו מיושכ לה׳׳ל למימני דבר המתקיים. ויומי קשה למאי דאמר
 בנמ' ספ״ל לפסחים רף א גבי אנשי יריחו טתנין מאס לירק ונדחו גילס
 חכמים במאי קמיפלגי בראשי לפתות שמכניסן לקיום ע״י לבר ארור . ופי׳
 רש"1 ראשי לפתוח מכניסן לקיום ע״י האמהות. מ״ש מכניסן לקיום מ״י ד״א
 שמיה קיום ומ״ס לא שמיה קיום. והלכך לאנשי יריחו א״ש לישנא מכניסו לקיום
 שמכניס לבל שאין מתקיים לקיים לבל אחר. אבל לחכמים לס״ל לאי שמיה קיום
 ה״ל צמיתני לבל המתקיים: והתבואה והקטנית ככלל הזה ־ צ׳׳פ כיון לכנר

 תנא

 נע/כ. אינרא שכ״כ הרימ
ך  בפי׳ אך לא ידענא מכיל מ
 לרשות יבת״כ לריש לכולהו
 מלכתיב קציר מה קציר
 מיוחל שיש נו כל אלו וכ״כ
 הריש. והר״מ גופיה בחטרו
 רפיצ מהי מיע כ״כ. (ש׳ ל):
 במיטבה וגידוליו. טמיש
 משנה כחוריע. ובס׳ ש״ל כ׳ שא•

 כתיב קציר ותעזוב .. ואפ׳יג לבשכחה לא כתיב חמזוב כמאן לכתיב ביה למי
 וכן פי' רש״י במולץ לף קל״ל מי לכתיב בהו תעזוב כתיב נהו וללא כתיב בהו
 הא כתיב בהו יהיה משמע בהויתו יהא בעזיבה להא לא כתיב כהו נתינה ע״כ
 התני״וגלל'י מ־״ר^ן ^ ומה״מ פטרינן הפקר משכחה : ונשמר. למעוטי הפקר שכבר נעזב כמ״ש
ה הר״ב. כלומר שכבר נעזב קולם קצירה אגל קצר חציה והפקיר מציה הזמה מן י , ט ע ״ ה  ^ ך
ה ההפקר חייב בפאה לכל השלה לכבל אימייב משפה שהתחיל לקצור ושל עניים * y : תוי״ט ד  שלו. «
 ומכניסו לקץם כר לחוק אין צו כח להפקיר וכמו קצר מציה ותקליש חציה לספ״ב: ומכניסו לקיום.

 מא

 זה תיקון כמשגה בפועל אלא
 ר״צ ריש לפרש כן במ׳ש
 כעל* הכללים והיינו לדייק
 גאומרו וגלוליו מןהארן ולא

ח תמוה . ונפיני מ ר  כ
 מילושל׳ אמרינן אין לי אלא קוצר שולש מנין היל לקצור עוקר להיינו תולש עם השישים מניין ת״ל קצירו מיהו נזה יש ללחות ולומר רתולש ועוקר ברבר הגקצר מא רמרבינן. אכל תימה למסיק בירושלמי אילגוון
. יש להפליא על הריב דל איך לא שת לבו לראות שכמשנו רונס ככולם של השנאים שבמשנתימ אימ גס כתבואה ׳  מניין כו׳ ואילנוש לא ש״כא כה קצירה כלל. (ביל): ריח בכלל הזה כו׳ וראי שנשלמו כו
ה וחיוב. למשכתת בתבואה וקענית שלא הניאו שליש לודאי פפורין מסאה שאינן ג*כל ואע/ מקוצר לשחת אינו משסיק לפאה דחפבינן ליה אתחלתא לקצירה אבל הקציר עצמו וראי פעור כיח ללא ר מ  וקטנית נ
כ תבואה וקנוניה שלא הביאו שליש וגס  הוי אוכל. ועצין שאינו נקוב שאינו כארן ולא קדינן ביה שדן לא מיחייב אפילו נהבואה וקנןניי!. והפקר ודאי איתא כהו כמיש התוי׳מ עצמו. ונגרר מכניסו לקץס נכנס ̂ג
 נקמנית משכחתלמעוגף אפונים ממלמים שאע״פ שהן ממי>י)־הקעניי>דין ירק לק שאין מכניסן לקיום. אלא ודאי האמת כפי׳ הרימ והריב והוצרך להשמיענו שאפילו תכואם וקטנית שעיקר חובת השאה נהם

 י«נוא



ב קיךן ציונים ת יום טו ספו רה פאה אל1 דבלי• פרה א תו ו ה מברטנ ד ב ו  ר׳ ע
 ה ובאילן. מ••׳ pw . BE׳
 סי"? לל׳׳ה יי״נ ומיק «>לושין
: ו לעולם הואנותן.  דף נ
 •משלמי ל״מ נמלא למעשלוס •

 מ״' שם הלייא:

 ראשון לציון
 [טשנה ה] ובאילן האונ.
 נערוך ערך A כחב הערוך
 שימש אוג אילן ושמו בלשון
 ישמעאל אלסומיק ובעליו
 מתקנץ העורות לבנים כף
 ואילן העולה מאלץ ביער
 הוא ופריו לומה לשני חולפת
 ומבשלין אוחו ט׳ :
 [תי״ם דיה] האוג כ׳ הריב
 ט׳ ולכך יש לפרש צמח להכא
׳ . לפוס 0?  ג״כ אילן 0
 להתוי״ט לצמח דההא היינו
 ילק ממשנה להכא לחנן
 ובאילן האוג כוי מי מצי
 להקשות ואולי (א היה
 בגרסתו אלא התחלת המשנה
 האוב אבל לע ממשנה שבגמ׳
ק בירושל׳ איתא מרסא  ו
 שלפנינו ובאילן האוג. ודע
 עוד רמיש הריב כפירוש
 הראשון שהפרי שלו אדוס
 וכ״כ בריש דמאי וכפ״א
 דמעשרום מ״ב שקורץ לו
 נלע״ז קורניא׳׳ל כתי הר״ש
 בזה הלשון האוג אילן שפריו
 אדום כדשנן בריש מעשרות
 האוג והמתים משיאלימו
 וי״א שזהו איל! שקורי;
 קומליי׳׳ר בלעי) ולא יתכן

 דאין מכניסו לקיום פ׳כ

 חרושי מדןרי״ח
ל[ האונ וכי' באי  [ט׳׳ה] ו
 והזיתים בו׳ עכיל המשנה.
 ניב ואף שהונעו במסכת
 מנחות חיתים נלקסימ
 בשלשה פעכלם נמגא אין
 לקיטחן כאחת עכיפ כל

 חלק מהם גלקס בפעם
 אחת דהיינו הראשון
 שרואה השטש והשני
 שפטוך לגג והשלישי
 שסטוך לקרקע ואתי לאפיקי
 אילנית שאין להם שום
 1טן קבוע לאתח חלל. רק
 איוה פירי שנתבשל לוקט

 וק׳ל :

 תוםפות רעי׳ק
 [אות ט] טשנח ה האוג,
 עיי בתוי״ט ריש דמאי
 דיה וביהודה האונ :
 [אות י] בהרעיב ריח
 האוב. ולאו רוקא אלו)
 דהא איכא בנות שוח
 דלקיטתן כאי כדמוכח פ״ק
 דריה תר״ש במחניתץ
 הקדום: מיי [אות יב]
 בהרע״ב דיה לעולם.
 פעורה מן המעשרות)
 והטעם דפאח פטור
 ממעשרות ניכ ילפינןטקרא
 דובא ולוי כי אין לו חלק
 ונתלה עטך יצא פאה דיש
 לו חלק ונחלה עמך אט
 חליי עני דיש לו חלק
 בפאה כן כתב הרא״ש וכן
 כתבו התוספות בבא קמא
 דף כ״ח ע״א דבור המתחיל
 זה ווה. ומכל מקום הפקר
 לעניים ולא לעשירים לא
 מצינן למיפסר טטעם זה
 דלביה לקטן רפיו דחפקר
 לעיים אינו חפקרכ^ואף

. ובכן) נחת כתוב בכלל הזה לא ימצא כל . אילן שהפרי שלו אדום כגון התבואה והקטניות ומי ג  כשישלמו בהם כל התנאים הללי > ה האו
 וקורין לו בלע״ז קורנ״י אולי״ם . ורמב״ם פירש שהוא צמת כלל התנאים האמורים כי אם בתבואת וקטניות.ועיין בפרק ג'משנה
 שמעבדים בו העורות וקורין לו בערבי סומא״ק והאשכלות שלו ראויין ב׳ [״דלעולס לקיטתן כאחד ואולי דמשום תנאי דנשמר כתבו הר״ב
 לאכילה *ולאו דוקא אלו שמנה התנא תייביס בפאה ולא מיני אילטת ובפירוש הרמב״ס כשישלמו שהרי אפשר שיפקיר תבואתו וקטניותו]:
רש רמב״ספי ךכתבהר״בו - ג * ההאו * * * * * > «  אחריי אלא אלו ודומיהן קאמר: ולעולם -» יי-״^י ^
אבל בריש דמאי כתב בשמו . ׳ ו ם צמת כ ז ו ג א ה ) ר ״ ג . מי שלא הטח ף, ובאילן *האו ה א  הוא נותן משום פ
ם והגפנים והרמונים והזיתים שהם אילנות וט׳ ולכך יש לפרש צמח ן והשקדי  פאה בשדה במחובר חייב ל^ליש מ
ץ בפאר, כי); ן לעולם הוא דהכא ג״כ אילן] *)ובירושלמי אילנות ב י  התלוש והפאה שמפריש מן התלוש והתמרים ת
ת מנין ת״ל שדךואיכא דלק* מפרס חיה ו ר ש ע מ ס פאה*) ופטור מן ה ו ש  ונותן לעניים ״פטורה מן המעשרות: נותן מ
 עד עד ע״כ והביאו הר״שמשנה דלעיל [״ועיין
^ yfipft ן5ןן j׳־j י מ״ש במ£נה ב' ^ךק
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 להקדים האילמת שנשתבחה בהן האדן לאותן שלא נשתבחה בהן - רש לומר הפא דלא אתא אצא לפרושי אלו שלקיטתן כאחת הילכך לא
. תום׳ פרק קמא י  חייש למתנינהו על הםדר. אי נמי האחרון אחרון אין לקיטתן כאחת טלי האי כמו הראשון שלפניו ותנא לא זו אף זו קתנ

 מלאכת שלמה 7י״י*

ז ע ו ל ב א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ  י
 בה) קארנעלקירשען בוים ףי׳א גערבער בוים: מ) ה״ה כל אילטת שיש הרא׳יש רפ״ו לברכות ללכ״מ חיוב ברכהמלרבנ!

 בהן התנאים הנ״ל רק נקע הני מדהן פילות המצויין בא״י. מיהו
: ( ן  מדאורייתא אין חץב סאה ומעשרות רק בדגן תירוש ויצהר (
 כו) בלא נתן במחובר: כח) שיצבור החמאה בכרי. ויחליק פני הכד
 למטלה לישותו. דאז נגמר נקיות התבואה ואז ראוי ציתן תרומה ומעשרות:

 והנך קראי אסמכתא
 בעלמא נינהו. א״כ מלעכי׳פ שאר מינין עכ״פ מלרננן מחייני נפאה. עביל
 שפיר ילפותא. אברכות דרנק. מחיונ פאה ומעשר לרבנן. ואי משום קשית
 רנינו הראשונה. כדי שלא יסתרו פוס׳ כל הגמרות הערוכוח הני׳ל. למפורש
 דאין סאה נתאנה. נ״ל דמ״ש חוסי פאה. הוא לאו לוקא. אלא ל״צ
 מתנת עניים ובכללן אתה מוצא מעשר. שכולן חייבים בה מדרבנן נכל מקום,
ר ממעשר בחייל. [ובירושלמי סוף חלה. ורמנ׳ים פי׳ב מתרומות]: (ו) אב״י כתוס׳ נר״ה (לי״ב א׳) ד״ה איילי ולתוכו ברכות(לל״ה א) ו  משא״כ ירק מ
 ד״ה לבר. גם שאר אילנות וכל ו׳ המינים חייבים בפאה. וצ״ל לגם לחוס׳ תאנה עכ״פ ספור. להרי אין לקיטתה כאחת. ואפ״ה ילעינן לתאנה צריכה
 ברכה להרי ואכלת ושבעת וברכת אכל r׳ המינין קאי כרש׳יי שם ל״ה ז׳ מיגים. ואם כן ק״ו. ללאחריה כשהוא שבע מברך. לפגיה לכ׳יש. ועוד לחאנה

 חיינ ננכורים וכגמ׳ שם. ותמהני על הגאון מהרע״ק זצוק״ל שהעלה לברי חוס׳ בצע״ג:

 משנה ראשונה תוספות אנשי שם
 חגי כל שהוא אוכל ונשמר וכוי למאי הלל ומט חטאה וקמנית פשימא למי לפשעא לקרא בהן משתעי אף הן אינם יוצאים מהכלל האמור שצריכין לשלימות כל התנאים
 דללו ואס לא נמצאו בהם פטורים. (לחיש): בא״ד כ״א בתבואה וקכונית. פי' לפי שלא
 ימצא לעולם כל המרים הללו בכללות אלא בתבואה וקענית לאפוקי אילמת דאיכא הכי
 ואיכא הכי והיינו למסיים עלה ועי נפיג מ״ב דלעולס כו׳ כלומר לבהו לעולם הוא כך
 משאיכ באילנוח׳(שיל): ה תויימ דית האוג בו׳ מכרם וזית. לבזיש כתיכ לא תפאר
 אחריך ודרשיק כלא העול תפארתו ממנו והיינו פאה וכרם גמר אחריך אחריך מזית גמ׳
 חולין קליא. ואיכא למילק להויל ב׳ כתובים הבאים כאחד לאין מלמדין ואי קייל כמ״ד
 מלמלין ניחא. (נ״ל). והר״ש כ׳ ומכתירא רדרשא רת׳׳כ אסמכתא בעלמא מראיצעריך קרא
 כס׳ הזרוע לכרס וזית ומדאורייתא לא מחייב בהאה אלא דגן תירוש ויצהר רליש קצירה אלא
 בתבואה ותירוש ויצהר להוא כרם וזית מדכתיב אחריך. ע״כ״ והר״מ שיל דפאה נוהגת
 בכ״ל מדאורייתא. ואזיל לעעמיה ממעשר נמי לא סיל כאינך פושקים לאין חייב מה״ת
 אלא רגן תירוש ויצהר: ו בריב סד״ה לעולם כו׳ מן המעשרות. ע׳ תולע״ק. וכתב
 עוד הריש ואי ל>* האי קרא הוה מחייבים להו לעניים לכיון דזכי להו רחמנא בהאי שרה

 תבואת

 בכלל. ונלאה משום לבקרא החיכ קציר וסתם קציר היינו תבואה וה״א להאי
 כללא בל שהוא אוכל ט׳ בחטאה לחול מיילי וה״ק כל תבואה שהוא אוכל וכשמל
 כו׳ קמ״צ לבקענית נמי מיירי וכליליף בירושלמי ובקוצלכם אין לי אלא חטאה
' . בקצרה  קמנימ מנין ח״ל ארצכם מ״י : ה ובאילן האוג והחלובין ט
 ה״ל למיתני כל האילנות חייבין חוץ מן התאנה. ואפשר לאתי להימל בין אוחם
 שאין בהן סכנה בעצייחס ובין אותם שיש בהם סכנה והס הממרים והגפן המוללית
 כללקמן לפ״ל לסל״א מלכתיג אותם ממעעינן שיש בהם סכנה לפעולין לגמרי
 לליכא לקיומי בהו חעזוב קמ״ל לחייבים ואוחם למעועי מעזיבה שאינו עוזב
 אלא מחלק כדלקמן: ו לעולם הוא נוחן . לשון לעולם משמע בין
 שהניח פאה במחובר ובין לאחר שקצל ומתן בשבלים. ובין לאחל לישה קולס
 שנכללה התבואה מן החכן והמון בכל אלו פעול מן המעשר על שימלח הייט
 גמל ברירת התבואה ומעמיל כפי וכלחניא נמי בחוספתא ומייחי לה בב״ק לף

 צ״ל מצוח פאה מן הקמה לא הפריש מן הקמה יפריש מן העומלים לא כחן מן המומרים טחן הן הגדיש לא נתן מן הגליש נותן מן הכלי סל שלא מלחו מרחו
טp לו. ובירושלמי משמע למפרש לעולם אפילו נחן שאה כשיעור והוסיף אחל כן התוספת ג׳׳כ פעור ומוקי לה כב״ש וע״ש. ׳ומלשון הלמב״ם בחבורו  מעשר ו
 ;ראה שמפרש לעולם אפילו נוp רוב החביאה לשם פאת פעור : משום פאה ופעור ש' . החילוק בין קולס מילוח ובין אחר מירוח משום• שהמירוח קובע
 למעשר למיקלי לאשיח מנך לאיזגן ומשממ לאחל המירוח חייב הפאס במעשר מלאולייחא לאע׳׳ג רפאה ממול ממעשר מדאורייתא מקרא לובא הלוי
 ומדאורייתא אין לחלק בין קולם מירוח או אח״כ. מ״מ כיון שהוקבע כל הבלי למעשל ע״י המירות תו לא פקע ועי׳נ מוקמינן קלא לפמר פאה ממעשר בפאה
 הניחגח קולם מירוח וה״נ אחריי גבי לקוח לפעול מממשל מקרא ללרשינן חטאח זרעך ולא לוקח בנ״מ זף פ״ח ומוקמי׳ לה נמי רוקא קולס מירוח במ״ש
 החיס׳ שם לפי פי׳ ריב״ם וכן מסיק הר״ש כאן. וכבר הקשה הר״ש לאי קלא לפאה והפקל נמי ר\לס מירוח למה לי קלא תיפוק ליה מקלא ללקוח וע״ש מה
 שתילץ. והיינו עעמא לס״ל לחז״ל לסברא הוא ללאחל מנממייב פי־י מירוח לא פקע חיובא בפאה והפקל ולא כלקוח . ומיהו שישס ל״ח שם בתוס' הוא בהיפך
 ללוקח לאחר מילוח לוקא פעול אבל קורם מילוח הלוקח חייב לעפר מן התורה כיון שאצלו נתמרח וכ׳׳ה ג״כ דעת הרמב״ם לפ׳׳ב מהלי מעשר. ולפי שיעה
 זו משמע להא לאמלי׳ במחני' לפאה והפקל חייבין במעשר אתר שמירת . היינו ביל הנוחן לוקא כלאמרי׳ מירחן מפשל ונותן כיון שאצלו נתחייב. אבל אם לא
 מישר הנותן מחן לעניים פאה או הפקיר. אין העניים ח״בץ במעשר כמו לוקח וכן הזוכה מן ההפקל פעור לפשל כיון שלא נחמלח בילם. אגל לשיעם הל״ש
 והריב״ם אם לא מישר בפה״ב ונמן פאה חייבים העניים לפשל וכן הזוכה מן ההפקר לחיובא צא פקפ וב״כ הרא״ש בפירושו כאן בהליא שחיינו אח בעה״ב
 לפשר שלא יפסידו העניים המפשר שאס יחן להם מבל צריכין לפשר. ונמצא לשימת ר״ת והרמב״ם לוקח שוה דינו לפאת והפקר והתוס׳ והל״ש הקשו ממחני׳
 לשימת ר״ת וגם הלאל׳ר ולמאי לפי׳ ניחא. וא״ח לשימת הר״ש והליב״ם בפלמא גבי הפקר ניחא ללא פקפ חיוביה אבל פאה מתחלה לא נתחייב חלק מטים
 מפולס. וצ״ל לאין ברירה איזהו מל פנייס. והתוס; בב״ק לןי צ״ז כתט אפי׳ למ״ל יש בלילה כל זמן שלא הפריש פאה וצא ברלה הוה הכל שלו ונתחייב הכל
 ושוב לא יפעל ע״כ נכאה לכוונתם שאם רוצה לגזול את הפכיים אין לו מובפין וחשוב כשלו ולא למי צעוללות לאמרי׳ ספ״ז המקליש כלמו משנולפו העוללות

 הם

ח לנרים אלו «t מלופ ונייושלמ* על מאה זצעיצ לא נמגא מ׳״ק ומג״: כ׳ שנמנם ה«י״מ גהשמפופ ש>ל«ו jw< המשנות, אנל נם שפ M פבאמיס גל״ן . מל*« מגאפי הלניים.  *) אי
pnpj ונכרין הדנריס שכל הלנון . י ט ל ה^ונ ו ו  ה5צו כמגנים נלנור נפיע הממחיל נוה הלשון ונאילן אילגוט מניין וכ1׳ מכרם חי0 . נ׳רומלמ׳ והניאו הייש נמשנה ללנניל. והוא שהיד 61ח״כ עשחיל מנ
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ורה ב פאה אלו דברים פלמ א ר׳ עובדיה מברטנ ת יום טו ספו  70 תו

 עד שימרח. שיעשה כרי וצבור של תבואה אבל אם לא להפריש
 פאה אחר המירוח צריך שיפריש התרומה והמעשרות תחלה
ה שאין פעור מן המעשרות *אלא הפאה א  ואחר כך יעול מ

 דראש השנה דן* יכ : ו [״עד שימרח. פירש הר״ב שיעשה
 כרי וצבור של תבואה. ובפרק ד׳ משנה ח' פירש כשהוא משוה
 פני הפרי ברתת. וכן כתב הליש בכאן. וכ״כ עוד הר״ב בפ״ק

 דמעשרות משנה ו׳ . ולשון הרמב״ס ופירוש מריחה מריקה שנעלה קודם. המרוח
 וזאת המלה מושאלת בדרך המליצה

ם הפקר ופטור ל־) ד שימרה כח).ונותן משו  בענין ברירת התעה מן התבן והשלמת ע
ה מ ה ב ת עד שימרח.ומאכיל ל) ל ו ר ש ע מ  מן ה
ת עד ו ר ש ע מ  ולחיה ולעופות לא) ופטור מן ה
. ונוטל מן הגורן וזורע ופטור מן מרת  שי
. ( ג ע ל ד שימרח לב) *דברי ד ת ע ו ר ש ע מ  ד

 ונותן משום הפקר ופטור מן
ת. (משום הפקר) המפקיר  המעשרו
 תבואתו ובא אתר וזכה בה אין הזוכה
 בה חייב במעשרות דכתיב (מרים יד)
 ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך
 יצא הפקר שידך וידו שרן אבל המפקיר
 תבואתו לאחר המרוח *אין ההפקר
 ההוא פוער מן המעשר : מאכיל
. ואפילו הוא עצמו מותר ׳  לבהמה וכו
 לאכול אכילת עראי קודם מירות אבל
 הבהמה אוכלת אפילו אכילת קבע :
. דמן התורה הזורע פעור מן המעשר ׳  ומ״ש הר׳יב אבל המפקיר וכו׳ אין ההפקר פוער וכו׳ נראה לומר נוטל מן הגורן וזורע וכו
 דסמך אמ״ש גבי פאה שצדן שיפריש התרומה והמעשרות תחלה אפי׳ לאחר מרוח דכתיב(שם) עשר תעשר ואכלת וזורע לא קרינן
 ואחר כך יעול הפאה הורה לנו בזה שהמצוה היא שיפריש וכו׳.. ביה ואכלת. מיהו מדרבנן חייב. ס׳יל לר״עדקודס מדוח פעור מן

 וכדררשינן נמי במשנה י״א פרק ה׳ דמעשר שני מדכתיב(לנרים כו) הממשל
 ככל מצותך אשר צויתני הא אם הקדים וכו׳ א״נ פן לא יפרישו העניים והמכשלה הזאת תחת ידו יהיה. והכא נמי בהפקר דטתה רפאה של£
 יפקיר אלא אס כן הפריש תחלה. וכ! לשון תרמב״ם אבל אתר הברירה לא יפקיר ממט כלום עד שיפריש המעשרות ע״כ. והכי תנ! במשנת

'  מלאכת שלמה ב

 כתן
ו ובי שכ׳יז נ•׳ הייישלמי . נל״ש ל״נ מא ! ׳ ם הפקר מ תן משו ו נ  חיג , ו
 ע״מ. ומאכיל לבהמת ולחייה נכהדמו״י מאכיל לבהמה לחית

ף : . ולעופות נייושלמי ולעו ו י א  נצא ו

 צרכי הזרע עד שלא ישאי לעשות בו
 אלא להוליכו אל האוצר והוא דומה כמו
 הממרק לכלים (עיין בריש פרק בתרא
 למקראות) שאין עישין אותו המירוק
 אלא כשנשלם הכלי ע״כ]: נותן משום
 הפקר ופעור וכו׳. פירש הר״ב דכתיב
 ובא הלוי וכו׳ ירושלמי פ״ו הביאו הר׳יש
 ועיין מה שאכתוב בס״ד בריש מעשרות.

 אבל אפקיר בחר מרוח להוי הפקר דחליש צא: ומאכיל לבהמה. לאכילת בהמה
 עראי חשיבה: לברי ר״ע. ודמן פציגי עליה וצא מצי זרע אפי׳ מקמי מרוח
 דל״ר להפקר להפקר לא שכיח ומצחא ללא שכיחא צא גורו ופאה נמי שאני
 לקעביל מצוה ועול למחייב בה וצא פקעה עכ״ל ז״ל: ועוד גרפי בירושלמי
 ואתיא לר״ע למחייב נמעשרות הזורע אחר מרוח מלרבנן. כחטיוח גני חנון
 שהם לא חשו צלנרי חכמים ונחרבו לחטא צמה נחרבו חנרות מי חנון נ' שנים
 על שצא חרב הנית שהיו מוציאין את הפירות מכצל המעשרות מפני שהעמילו
 דבריהם על ל״ת להוו דרשי עשר חעשר את כל תבואת זרעך שרט ללוקח
 ואכצת פרפ צמוכר ע״כ. וז״ל הר״ש זי׳צ נקצור אמרי׳ בירושלמי אתיא דר״ע
 בחנויות נני חנון דתניא כוי והשתא אינו ר״צ לרי׳ע סבר כוותייהו לשומרן
 אפי׳ מדרבנן דחס ושצום שהרי מזכיר אוחם לגנאי התם ובתלמוד שלנו בפרק
 השוכר את הפועלים דףס״ח אצא ה״קאתיא צאסוקי מדילהו דמשמרחאסור
 לזרוע עד שיעשר מלרבכן אע״ג לצא קרינן ואכלת וכי הייכי דממעסינן מניה
. לא קאי ר״ע ע ״  לוקח איכא למעוטי נמ׳ זורע ע״כ: עד שימרח דברי ר

 רק

 לקחני לעולם הוא טחן משום פאה לשלם משמע אפיי צאחר שהפריש חובת
 הפאה דהיינו א׳ מס׳ חוזר ומוסיף ואותו תוס׳ פטור מן המעשרות. אתיא
 כנ״ש דאמר לק׳ רס״ו הסקר לעניים הפקר ופטור וכן פאה זו שהוסיף והפקירה
 לעניים פטורה אנצ צנעה״נ חייבת אא״כ הפקירה אף לעשירים כן סי' ר״ש ז״צ:
׳רשכ' שגם וו . ע' נפי׳ הר״ש ז״ל פ״ג למע׳יש סי  ונותן משוםהפקר
. ׳  הננא נ״ש היא וחזר ויישב לאפי׳ כב״ה אשיא ע״ש : ומאכיל לבהמה כו
 פי' הר״ש ז״ל ועוד י״ל דנקט כאן נהמה צאשמעי׳ דצאחר מרוח אפילו נהמה
 אמרה ע״כ.וז״ל הר״ש שירלי״ו ז״ל. ונותן משום הפקר. הבקר נני״ת כמו נס״א
ר. והפקר פטור מן המעשרות כדתנן בס״ק דתלה. ומשמע  נזר עמים כמו פז
 ממתני׳ דאם הפקיר אחר מרוח דשוכה מיחיינ נמעשר. ומפ׳ נירוש' מהפקר
 דנ״ש עסקי׳ דצא אלים שהפקיר לעניים וצא צעשירים לס״צ צנ״ש למהני האי
 הפקר להפקיע מידי מעשר ואשמע״ הכא דהיינו, לוקא דאפקיר קמי מרוח
 ומעמא דדיו צנא מן הדין להיות כנדון ללשו״פ דהוו מתנות עניים דמינייהו
 גמרי ב״ש וכלצקמן נפי ב״ש. קמי מרוח הוא דאיתנהו. זה״נגני הפקר.

ן י כ  ישראל י
 מותר. מיהו אף לאחר מרוח י כשדעתו להכניס לביתו רשאי
 לאכול בהמה קיע ואדם עראי כפ״א דמעשרות : לב) דאז

 אשורי מד״ס עד שיעשר: לג) ולרבנן אפילו מקודם חייב מד״ס
י ח י* ל ב  משנה ראשונה י

 הם לעניים שאינו מקליש את שאינו שלו. שאני כגוללומ שניכלין ומבולרים שאלו
 של עניים ובבא לידם למו: עד שימרת. ואז מעשר הבפה״ב ונותן משום פאה
 והפקר דלפניים חייב ליתן לבר המתוקן כדין פאה לשעורה מן התמשר ואם
 יחן להם שאינו מתוקן יפשירו העניים כמש״ל בשם הרא״ש. וללעת ר״ת והרמב״ם
 שכתבט להעניים א״צ לעשל אם לא משר בעה״ג. מ״מ חייב בפה״ב למשל שלא
 יוציא ממחח ילו לבר שאיט מתוקן כמו בנותן משוס הפקר לכ״ע טעמא מש׳׳ה
 הוא. והרא״ש לא הוצרך לכתוב משוס הפסל עניים אלא כי היכי ללא מיקש י
 כשמעשל בפה״ב ינכה המפשר מחלק של עניים: ומאכיל לבהמה. אבל אחר
 מירוח אסור להאכיל אפ״ג ללא מציט טבל שאסור בהנאה כמבו המוס׳ במכת
 רף כ״ו להנאה של כילוי ילפינן מטבל טמא לאמר החם לאסור להלליק וה׳׳ה
 כל הנאה של כילוי פ״ש: נוטל מן הגורן וזורע . גבי פאה והפקר לא מני
 טפל מן הגולן. לפאה והפקר איתא נמי במחובר ובשבלים כמו בגורן. אנצ
 זורע לא שייך אלא לאחל הלישה . אבל אם הם בשבלים למי לנופפ שחלים
 לפ״ה למעשרות למולו חכמים לל״ט ופ״ש : הורע ופעור. ןורמ לפטור מן
 התורה מלכחיב ואכלת ללוקא לאוכלה חייב כלממפמי׳ נמי מוכר מהמס. ולפי שיטת הכייס וליב״ם ללפיל ללוקח לאחר מילוח חייב לחיובי׳ לא פקפ ומוקמי׳
 לקיא ללוקח פטור לוקא קולס מירוח נראה לה״ה זורפ לאחר מירומ־ חייב מן התורה אבל הר״ש עצמו כתב כאן ללאחר מירוח חייב מללבנן. ונלאה לזול־

 שאני להכוונה כלי לזרוע תלוי בשפת גמר מלאכה שבאותה שעה כשכוון לזליפה פעול וכ״כ הרמב״ם בהליא רפ״ב מהל׳ מפשר. וא״כ בכה״ג מפולס לא בא
 לכלל חיוב מן התולה לבשעח גמרו שהוא החיוב היה פטור פנחטון לזריעה והלכך אין חיובו אנא מללבנן. והיינו נמי לכתב הר״ב מן התולה פסול אפי׳
 לאחר מילוח כלומר אס נתמרח אלפסא חריפה. ומ״ש הר״ב לס״צ לר״פ קולם מירוח פעור אפילו מללבנן. ומשמפ לבהא פליגי חכמים מליו. ואפ״ג לבפא

 והפקר משמע למולו חכמים לפעור אפילו מלרבנן שאני זליפה לאי פטרת לי׳ לגמרי לעולם יפקיפ כל חבואחו ממעשרות שיצניע הכל לזרימה ולאכילה ונפאי

 וה^שי

ן תפארת י כ  י
 ומתן אחר כך חייב בתרומות ומעשרות החילה: כט) הזוכה
 בה: ל) עכל: לא) דאכילחן בקבע כעראי דאדם דמי ולא נקע
 עראי לאדם משוס דנעי לאשמעינן רבותא דבבהמה אפילו קבע

 תוספות אנשי שם
 תבואת דעך קרינן ביה. ע״כ: במשנה עד שימלח. למאן רבעי בכ״מ ד׳ פיח לאיית
 פגיהבית מיירי מתני׳ עד שימרח בבית ובנון דלא הכניס השנואה במיז שלה אצא לאתר
 שננןהרה מן המוץ הכניסה בבית ומירחה שם ומאחר שתל עליה חיוב מעשר פו לא מיפערא
 אפילו הפקיר. ויתכן לאשילו מרחה בשלה ואחיכ הפקיר למחייבת מדרבק אם חזר והכניסה
 גבית אוחו שזכה בה. ר״ש. וזעת הר׳מ בפ״ג ממעשר הצ״כ משמע שהיא כסכרא האחרונה.
. ׳  עיש ועמשיל סיד מימ ונברשת רפ׳ז: בריב דיה ונותן משום הפקר כו׳ ובא הלו׳ כו
 עיקר פסוק וה נדרש כספרי לסטור לשו״פ מן המעשרות ומשיה נקע לי׳ הריב גגי ההקר
 לרכותאדנפאה יד עני וכעי\כ שויפ בהכרח לצריך ליתן לו הסאה אכל הפקר מצי למהדר
. ובהכי ו  ולמזכי לנפשיה ולא הוו שוין קמיל דאס׳ה פעור הואיל ויש כח שוס לזכות ב
 אצנוריך לאשמעינן האי בבא. וכבא דבהמה אשמעיק לאכילת הבהמה לא אקרי אכילת
 קבע ואפילו מובא ומשיה תני בהמה חיה ועוף אפילו לשלשתן יהד. (רמ״ז). ובש״ל הוסיף
 דמה״ע נמיתל עופות לירכיה שאין דרך ליתן לעוף א׳ אכילה מרוכהשהיא אכילת קבע.
 והב״ד כ' דאורחא דמלחא נקע שאין דרך לגדל בחצרו עוף א׳ בלבד משאיכ בהמה וחיה :
ת ונותן משוס הפקר כו׳ והדדרשיגן נמי כו׳ לא המתי מה ענינו לכאן. (ל״ו): י  תוי״מ י

 המעשרות

 ציונים
ט הפקר . מיי' פ״נ ו ש  מ
 מהלי מעמר הלינ : ומאכיל
p״c לבהמה . מ״' שם מיס׳ 
נוטל מן  ליומא ל!< י׳ : ו
רן . מיי' שם פ׳״ הל״ג  הגו

 (זלא כיי־נ) :

 תוספות הרשים
 מ״ו 1 הריב ד״ה]עד שימרח
 כו׳ ואח״כ ׳עול הסאה עכ׳״ל.
 פי׳ א׳ מסי מכל התנואה
 שהיה קודם שהפריש תרומה
 ומעשר שלא יפסירו ענייס
 כמ״ש הרעיב ס׳׳ה מ״ב וכ׳ימ
 מל׳ הרמבים בפי׳ ע״ש וכן
 מבואר בפירוש הר״ש דהנןעס
 שלא יפסידו עניים עיש ולס"!
 ניחא דלא כ׳ הרעיב כן גבי
 הפקר לאחר מירוח דשם אף
 לחיוב תרומה ומעשר לא
 פקע מימ אין לו להפסיד
 משלו כלום אלא חייב להודיע
 למי שזוכה בו שהפקירו אחר
 מירוח או הוא עצמו יפריש
 מיניה וביה וזה ברור ולא
 ידעתי למה הוצרך בחיינו
 דיה נותן לכתוב פעמים
 אחרים לזה שצריך להפריש
 חממה כוי קודם הפאה
 והוקשה לו למה לא כתבו
 הרע״ב גבי הסקר ע״ש דלפי
 מ״ש א׳׳5 לכל וה ןהוא

 פשוע. (הר״ז):

 תוםפות רע״ק
 אש זכה בו העני חייב
 להח)יר ואין ללוי הלק
 ונהלה עמו. הר״ש :
 [אוח יא] דברי רע״ק)
 קאי על ונוטל מן הנורן
 תורע. ועיז אמר הרעיב
 דאין הלנה כריע ועיין
 תוי׳׳ס פית מיא דמעשרות:
 [אות יג] בהיע״ב דיה עד
 שימרח. אלא הפאה הנפלה
 קודמ המרוה) ואפילו למאן
 דאית ליה ברירה כל ומן
 שלא הפריש פאת ולא
 בררה היה הכל שלו
 ונתחייב הכל במעשר ושוב
 לא יפמור תוס׳ ביק 'דף
 ציד ע״א. והר״ש בפרקין
 מיג כתב והאי דטעשר
 ונותן לו ואפילו מיפטר
 מדאורייתא מחייב מדרבנן
 כדאשכהן בפרק ביצר
 טברכין דף מ׳ הלקט
 וחשכחה והפאה שעשאן
 לנורן הוקבעו עכיל . וכיב
 רש״י שם ב״מ וויל מרחו
 מעשר ונותן לוכדי שלא
 יששיד העני שאילו היה
 נותנו קידם. מירוח אעיפ
 שעני מצרף לקט שבהה
 ופאה הרבה ועושה מהן
 כרי פםור מן המעשרות
 שהרי הפקר הוא אבל
 עכשיו שנתמרח ביד בעיה
 נתחייב במעשר דהכי
 אמרינן בטסי ברכות לקט
 שכחהיפאה שעשאן בנורו
 הוכןבעו עכ״ל: [אות יד]
 בהרעיב דיה ונותן משום
 הפקר. אין ההפקר ההוא
 פוטר מן המעשר) לדעת
 ר״ת פ״ז דב״ם דלוקה קודם
 מיוה חייב במעשר ולוקח
 לאחר מירוה פטור מהית
 ניהאהא דצריך קרא לפטור
 הפקר א£ילו קודם מרוה.

 ולאחר



 ציונים
: <tto DC 'מיי , י ו ל  כהן ו
ec 'המקדיש ופודה. מיי 
 פיג הליה ובסוס׳ ממות 07"1:

 תוספות רע״ק
 ולאחר מרוח דהייב הבא
 בהפקר באמת רק מדרבנן.
 אבל מה״ח אינו הייב
 דהיובה מן ההפקר הוי
 כמו לוקח. ולאינך פוסקים
 דםברי בהיפוך דלוקה
 קודם מרוה פטור מה״ת
 ולאחר מרוח חייב. א״כ הא
 דהכא הפקר אחר מתח
 הייב היינו מדאורייתא והא
 דאיצטריך קרא לפטור
 הפקר קודם מירוה ולא
 פטרי' סדק לוקח חיינו
 לענין אם חזר הבעהיב
 וזכה בו כדאיתא-נביקדף
/ חייב ה כ  כיח עיא ד
 בפאה וכוי ופטור מן
 המעשרות כך למדתי
 מדברי הר״ש דכאן :
 [אות טו] המקדיש
 ופודה) עיי בתום' ביט דף
 כ״א עיב דיה ומפירות

 ובפיי שם:

רה פאה אל1 דברים פרק א תו&פות יום טוב לן ו  ר׳ עובדיה מברטנ

ת הגורן. שקט ב' פרק ג׳ דדמאי לא ישליך על שיעשר ועיין מ״ש שם בס״ל:  המעשר אפי׳ מדרבנן ואין הלכה כר״ע: שלקחו א
 הבואה מ; הגורן וקנסו חכמי׳ שיהיו חייבים להשריש החמות ומעשרו׳ שלקחו אש הנורן. פי׳ הר״ב וקנםו׳׳חכמים וכו׳ שלא יהו קופצים
ד שלא יהיו קופצים לקנות תבואה וט׳ לגתוה ולגרטת והוא לשון הירושלמי ומסיים בו הרמב״ס בפ׳יו  ולתת אותם לכהניס ולוים אתרים כ
 או יין לגתות ולגרנות ואס קט קודם מרוח שעדיין לא הוקבעה תבואה מהלכות מעשר וז״ל ויקנו טבלים כדי להפקיע מתטת אחיהם:
. משום דוקא ׳ ט  זו למעשר המעשרות שלהם: המקדיש המקדיש ופודה ו
ת דמתניתין דלאחר מרוח הגזבר אין ת הגורן המעשרו ת א ק ל  ופודה. המקדיש גרנו ופדאו מיד הגזבר בהן ולוי ש
ד שימרח ^־).*המקדיש ופודה חייב הפודה חייב וכדפירש הר״ב להכי תנן ם ע ה ל  יהוא גדיש או קמה שלא הוקבע למעשר ש
: המקדש דאן£ על גב דמתחלה היתה ( ה ת •עד שימרח הגזבר ל ו ר ש ע מ  כשהיה ביד ההקדש חייב הפודה להוציא ב
m גס כן התבואה שלו הוה אמינא דכי ^ m _ _ _ n . n w w w w w ממנו המעשרות אבל אם נתמרח הגורן 

, i שיטרח . גד״נ עד שימרחו ; י ״ , . , t המעשרות שלהם , ו י  , ! • י ח

 ביד הגזבר הואיל ובשעה שהיה ראוי הדר ופדאה ואף על גב דלאחר מרוח
. פירשו בר ז  שייקבע למעשר דהיינו בזמן המרוח היתה ביד ההקדש אין הפודה הוא שפיר קרינן ביה תטאת זרעך קמ״ל ללא: הג

 חייב להוציא ממט מעשרות שההקדש פטור מן המעשרות:
 מלאכת
, נצשון המתחיל ל ״ י ר״ע ו פ  רק אסיסא דונוטצ מן הגורן וכר וכמ״ש: ב
 וגומל מן הגורן צריך להגיה בסוסו דקולם מירוח פטור אז מן המעשר אפיי
. ק המעשרות שלחם עד שימרחו  מדרנק: בחן ולוי שלקחו את הנ
 כך צ״צ ומלח פסורין צריכה מחיקה . ואיח דגרםי גם הכא נס־פא על שימרח
 בלא ו ״ו וקאי אמוכר. וכ׳ נספר אגולה ופי׳ ר״ת ללא מפער לוקח מה״ת

 הר״ב במשנה ג׳ פ״ג דבכוריס

 שלמה
 מקרא לואכצמ וצא לוקח אצא כשלקח אחר מרוח משם לקשיי צי׳ םפ״ק לבכורות
 גני לוקח סבלים ממורחין מן מכרי מעשרן והן שלו משמע מעשרן מדאורייתא.
 ופי׳ ר״י אפכא מר״ח לצוקח קלם מירוח פטור לאחר מירוח חיינ ע׳ כמ״ק
 לנסרות וכס׳ השוכר את הפועלים ע״כ וצא מצאתי מי שהאריך כנר נזה

 יותר מהר״ש ז״ל: המקדים ופודה. כך צ״ל נמשנה :

 תפארת
 קנסוהו רבנן שלא יפסדו
 לאחיהם העניים; לה) דנשעת מרוח פטור היה. ונקע שפדה המקדש.׳

ן י כ  י
 לד) ובלקחו אח״כ מדכבר נתחייב למעשרות

ן י כ  ישראל י
 לרבותא ראע״ג דבשעת זריעה וגם השתא התבואה שלו היתה. וסד׳יא
 דשפיר קרינן ביה תבואת זרעך אף שמרחה הגזבר ביני ביני קמ״ל:

 תוספות אנשי שם
 במעזנה חמעשרות פלהן.לשיעת ר״ת כמילות דלוקח למתייב במעשר ניתא. דהמעשרות
 שלהם אף שנתמרת נידם והוקנע למעשר י בלוקח ישראל. מ׳ימ בכהן ולוי פעורים ולא
 קנסו נכה״ג. אלא לשיכןת הליש והריב׳־ס דס״ל איפכא דמירות דמוכר קוכע והכתמרמ
 ביד לוקח סעור קשיא מאי קאמר המעשרות שלק הרי בכה׳׳ג אמאי מנעי להו
 לאסרושינהו דמדלא קתני פעורי! מן המעשרות ש״מ דמיהת אפרושי בעי ואמאי לא אוקמינה
. ודיוקא דסיפא קשיא איפכא דקהני  אדית כיון דנלוקח מישראל נמי אינו אלא מזדמן
 עד שימרחו הוא דמסערי אנל אם לקחו אחר מרוח המוכר חייבים . דלהר״ש וסייעתו
ת קשה כיון דאפילו לוקח ישראל בכה״נ מיפער כ״ש כהן ולוי. ואפילו ד  איש אגל נ
 הימא דלריס נמי כלוקח הממורח חייב מדרבנן מ״מ אמאי קנסו בכק ולוי שי2סירו
 מעשרותיהן לגמרי. והו איכא למידק דמדקתני הכא עד שימרחו ל׳ רבים למשמע דקאי
 אכהן ולוי דאין פנוורין אלא עד שימרחו אכל לכשימרחו מחייבי וכייעתא לר׳׳ת רכיון
ק ולוי ;תחייבו ליסנס לאחרים משוס  דמירוח הלוקח קובע מהית משיה אפילו ביד כ
 קגסא והא דקתני המעשרות שלהן ה״פ דיכולין למכור הברן אע״ס שמעשרותיו
 מעורנין בתוט . וקמיל דלא קנסינהו כהכי להוציא ממנו המעשרות בשבלים או שלא
 יוכלו למכור כולו עד שימרח ויוקבע למעשרות . .ונ״מ לדמי עוה״נ דמעשרות שבתוכו. דעד שימרחו הנאת המעשרות שט שלהן הוא ויכולין למוכרו כולו. ומ״מ אם מרחוהו בידם
 נתחייכו במעשרוחיו ולשינוה הר״ש קפה דהל׳״ל על שימרח כמו באינך דמתני׳. ואולי לפי שיי של הר״ש מלת שימרחו היא ממפעל וקרינן •י?יחי ואמעשרוש קאי דפעורין מהמעשרות

 עד שיתמרחו המעשרות ביד המוכר . וצ׳׳ע . ולפי׳ קמא מלח שימרחו הוא מהקל המיס והרי׳׳ש שניהם שואיס כמו וימרחו על השחין ד־בעיה. (לח״ש):

 מעינה ראשונה
 והפקר צא שייך זה . ובן משמע בב״מ רף פ״ת למה תרבו חנויות בני חנון
 קולם חורבן שהיו מפקיעין פימתיהן ממעשרות שהיו אומרים עשר מעפר ואכלת
; המקדיש ופודה חייב . משמע לוקא הפולה מייב אבל ׳  ולא מוכר ט
 ביל הקדש פעורה אפי׳ הקליש חטאה שנתמכחה בילו כיון שהיא ביל הקדש
 פעורה ונ״מ אי קלש׳ מזבח הוא מומר להקריבה דאל״כ מבל אסור למזבח משום
 ממשקה ישראל. וזהו ללא כשיעת הר״ש דלעיל גפאה והפקר דכשנוחן לאחר
 מירוח לפאה והפקל לא פקע חיובו. וצ״ל לה״ה ביד הקדש חייבת ונקע הפילה
 ללבותא לסיפא לכשמירח הגזבר פעולה אפילו ביל הליוש . ולשיטת הלמב״ס
 ול״ח ניחא לכל אמר מירומ הלוקח פעור אלא מדרבנן חייב ובהקדש לא מור .
 וקצת קשה שבספ״ג מהל׳ מעשר כתב הרמב״ס הקדיש קמה למנחות פעולה
 ממעשר ע״כ. ומאי איריא יץנה אפילו הקליש מבואה שנגמרה כמי. משמע לס״ל
 לבהקלש נמי גזור ופודה נקע משום סיפא כלפי׳ וכן משמע פ״ק ללמאי מ״ל:

 כללא דפרק א׳
. ה) שרניל להכניסן לקיום ולא יתרקבו. ובגדולי קרקע . יש בכל מיני ׳  בפעם א

 תבואה וקטניות כל התנאיס הללו:
 םשנח ח ובמיני אילן. יש באוב וחרובים . אגוזים. שקדים ונ&נים. רטונים,
 זיתים. ותמרים. כל ח׳ תנאים חנ״ל והייביס בפאה. ובשאר גדולי קרק«
 ואילנות צריך לבדוק אס יש בהן ה׳ תנאים הנ״ל. מיהו מדאורייתא אין חייב
. ומדים כל הםינין שיש בהן תנאים י  בפאח רק דגן תירש ויצהר הגדלים באי

 הניל אפילו בהיל הייבים בפאה:
 משנח ל אעיג דמצוה ליתן פאה במהובר. אפ״ה בלא גחן במחובר יתן חלק
 ס' מתבואתו בתלוש. אבל דשאה שיתן בתלוש אין פטור ממעשרות
 רק אם נתנו כ־\רס שמירה הכרי. אבל אהיכ צריך להפריש תרומה ומעשר
 על הפאה קורם שיתנה להענייס. וכיכ בהפקיר תבואתו קודם מרוח בכרי או
 הזוכה rp פטור מתרומות ומעשרות. ולא בהפקירה אחר מרות. וכ״כ מותר
 לאכול עראי מתבואתו. ולהאכיל לבהמה אפילו קבע כשלא מרח עדיין הכרי .
 ופטור מתרומות ומעשרות. ולא אה״כ. אבל בזורע תבואתו׳ קודם מרוח הייב
 לעשר מדברי סופרים ומדאורייתא אפילו זרע אחר מרוח פטור מלעשר: כהן או
 לד שלקחו תבואת םבל קודם מתח , רשאין להפריש תרומות ומעשרות לעצמן. אךל
וח. חייבים ליתן התרומות ומעשרות לבהניס ולוים אחרים. המקדיש  בלקחוה אהר טי
 תבואתו לבדק הבית . אס סדאו קודם מרוח . הייב הפודה בתרומות ומעשרות . ואם

 פדאו אהר שמרהו הנזכר. פטור הפודה מתרומות ומעשרות;

 הלכתא גבירתא
 &רק א משנה א מדאורייתא אין שיעור למעלה ולמטה בפאה ובכורים.
 י ומד׳׳ס לא יםהות בהן פהות מחלק ם' שבשדר% , וביכ חעולת ראייה
. מדאורייתא אין שיעור כמח חן ל מ  ישלמי הנינה שמביא כל אדם כשעולה ל
 שיין. וםר״ם צריך שיהיה העולת ראייה עוח מעה. והי&למי שמחה ב׳ מעין.
 ולא פהות מזה. וכ״כ נ״ח להבירו בין בגופו בין בממונו. מדאורייתא אין לו
 שיעור. ומד״ס בממון לא יוסיף על הטישית עשרו. וכיכ לימוד הורה אין לו
 שיעור למעלה. ורק בשעה הדחק •צא בקיש של שחרית וערבית. אעינ דשכר
 מצוה בהאי עלמא ליכא. אפ״ה יש שאוכל מהן פירותיהן בעוה״ז גיכ . ואלו הן
 כבוד אוי׳א. וג״ה בנופו. בשכלו ובממונו. והמתאמץ לעשות שלוש בין אדם

 לחבירו. והמתמיד בתורה ששקולה יותר מכולם :
 משנה ב רק למטה קבעוהכמים שיעור לפאה שלא יפהותםהלקס'.אבל למעלה אין
 שלעור שכששלח לו ה׳ ברכה בתבואתו או שעניים מרובים לפניו ורצה
 לחוםיף מוסיף כמו שירצה. ואפילו עושה בל שדוד פאה עושה והכל פטור ממעשרות:
 משנח ג לכתהילה חייב ליתן השאה כולו כסוף השדה . רק אם ניזן לפאה
 בתהלת השדה או באמצעו. הרי זה יתן בסוף השדה חלק 0׳ ממת

 שקצר אחר שנתן פאה הראשונה. מיהו כולן פטורים ממעשר :
 משנח ד כל נרולי ארץ או אילן שיש בהן ה' תנאים הללו תייבין בפאח
 א) שנאכלים שלא ע״י דחק . ב) שלא גדלו במקום הפקי־. נ) ששואבים
 יניקתן :pxrv . ר*אפוקי כההין יעסריות דטאויר קרבו. ד) שכל המין מהכשל



ב פאה ואל! מפסיקק פלק ב ר׳ עובדיה מברטנודד! ת יום טו ספו  72 תו

 מפםיקין. ביש טסחאות ל״נ בוי׳יו אבל בנוסח פרק ב ואלו
. לא ת י ל ו  שבירושלמי גרסינן בוי״ו: והשל
. הר״ש: ודרך הרבים. פי׳ הר״ב חל  זו אף זו קתני חוטר מנ

. בין שדה לשלה ויהיו נחשבים כשתי ץ ק ס פ  פרק ב אלן מ
 שדות לענץ שאם הניח פאה באחת מהן על
 חברתה לא עלתה לו לפאה דכתיי(ויקרא יט) פאת שדך שלא יניח פאה
. ״נהר: והשלולית. אמת המים שמחלקת  משום סיפא וכו׳ ולהכי תני דרך הרבים בתר דרך היחיד משום וסיפא ־ משדה לחברתה: הנתל
 דאדידיה מתניא הוי לא זו א̂ן זו: . שלל לאגפיה שאמות אחרות של מים
חלב) שותות ממנה: ודרך היחיד. ד׳ אמות: ה א). הנ א פ  [*ושביל הרבים ושביל היחיד. פי׳ פרק ב א ןאלן מפסיקין ל
ת נ) ודרך היחידי) ודרך הרבים. שש עשרה אמה ומשום לי  הר״ב ואשמעינן דאפי׳ שביל דרבים והשלו
ל סיפא נקע להדבעילמתניםיפאשכל ם ושבי  הרביםי•) ושבילי) הרבי
 אלו אין מפסיקין באילן וקמ״ל דאפי׳
 דרך הרבים שהיא רחבה ע״ז אמה אינה
 מפסקת באילן: שביל הרבים ושביל
 היחיד. שביל זוערטובא לשקיל כרעא
 ומנח כרעא ואשמעינן דאפילו שביל
ע לימות החמה ולימות הגשמים כלומר שמהלכיו ט  דרבים אם הוא ק

ע 0 בימות ה ובימות יחיד הקבו מ ח  ה
ם י מ ש ג  ה

 ואא גלינ אלו וכיה נמשנינ. ודרך היחיד גלינ דרך היחיד
. ושביל מ׳ נ׳לושצמ׳ י  וכיה נמשנ׳ינ ונב״נ שם הג" דהיר ודהי

 שביל היחיד ושביל הרבים .

ך ף ך  אס הוא קבוע וכו׳ ואי לא לא מפסיק ן
ן י } ך י  דהא משום סיפא הוה זו ואץ צי׳ל זו ה

 והכא ברישא נמי לא צריכא למימרא
 אלא לאשמעי׳ דדוקא אס הוא קבוע
 וכו׳. אבל ראיתי בס״א דגרםי שביל
 היחיד ושביל הרבים. וכן הגרסא

ע בימות החמה וכו׳. כתב הר״ש והשתא  במשנה דירושלמי]: הקבו

 ח״נ

ק בין השדות ס פ  כולהו צריכי דמאי אמרת לתני דרך הרבים למימרא דאפי׳ לאילן בו אפי׳ בזמן שהשדות זרועות בימות הגשמים מ
 אינו מפסיק ושביל היחיד דאפי׳ לזרעים מפסיק ולשתוק מטלהו הזרועות

 אחריני א״כ הוה אמינא דרך [היחיד] דלא קביע גרע משביל היחיד דקביע ושביל הרבים דקביע עדיף להפסיק לאילן מדרך הרבים דלא קביע:
ר ט ה  מלאכת שלמה ו

ו חוסי ז״ל שם תנ נ . עכ״ל ז״ל . ו י מ רי תכמי מ א צ״ע אהיכא קאי כמו שזקלקו ע׳׳פ רובה ואין לנו אצא לנ ו ׳ ואצו ב ו . ואי נרסי ל י א א נ ק ש ר  פ
 בפי הכוש שביל היחיד 1שביל הרבים הקנוע. שניצ היחיד אצטריך לאשמעי׳
 לאע״ס שהוא קטן מדרך מפסיק מאחר שהוא קנוע ולה״י אצטריך לסל״א
. ושניל הרניס אצסריך לאשמעי׳  כיון שא־נו קבוע לא מפסיק אע״פ שהוא רחנ
 לאפילו לשל דנים הוא בעינן קבוע אפילו בימות הגשמים. ע״כ. וו׳יל שם
 נפי חזקת הבתים. לה״י ולה״ר. נירושצ׳ פריך אמאי אצסריך למיתני לם״ר
 לטון לתנא דה״י מפסיק כ״ש לה״ר. ומשני משום סיפא נקכויה לקחני הכל
 מפסיק לזרעים ואץ מפסק לאילנות אלאגלר וכוי. וקמ״ל לאפילו לה״ר צא
 מפסיק צאיצן. ומפרש נמי אמאי תני שניצ הרנים כיון לתנא שביל היחיד
 מפסיק. למשום אילן צ״צ למתניי׳ כיון לאשמעינן לאפיצו לה״ר צא מפסיק
 לאילן כ׳׳ש שניל הרניס. אצא אחא לאשמעי' לנשה״ר נמי בעינן שיהא קבוע
 בימוה״ח ויימוהי׳ג. והשתא אצסריך למתני כולהו. שביל היחיל לאשמעיק
 דמפסיק צזרעים אע״ג לנריע • ודה״ר אשמעי׳ לצא מפסיק צאילן. ודה״י
 אשמעי׳ ללא נעי׳ קנוע. ושה״ר אשמע׳' דנעי׳ קנוש . ואין להקשות ללא
 ליהני שה׳׳ר ואנא ילענא דנעי׳ קבוע מדתנן לה״י לא־ לא נעי לא ליתני דה״י

 הפיס׳ נר״פ ואלו מרפות וכתבתיו שם: מפסיקין. פי׳ על
. טי  תנואה וקטנית לאילו סאה לאילן הא תני כסיפא לאין מפסיקין: הנחל ו
 וכ״ש גלר . והיינו דתנן נסמוך ואינו מפסיק לאילן אלא גלר. וכתנ הרא״ש
 ז״צ פי׳ הר״ש ז״ל הנחצ מצ׳ נחלי מיס ואין לפרש מלשון נחל איתן להיינו כור
 כו׳ וצ׳ינ לאפשר צסרש נחל איתן דהוי טפי מנור צפי שאינו עשוי לזריעה
 ובשביל סיפא ואינו מפסיק לאילן חנייה עכ״ל ז״צ וכפי׳ משמע מן הירושלמי
ם. לכרמיהם או לשרותיהם ל הרבי  וכ״פ רשב׳׳ם ז״צ בס׳ חזקת הבתים: שבי
 אנל אינה לרך לעוברי לרבים. הר״ש שידצי״ו ז״צ. אבל הר״מ ז׳׳ל נפ״ג
 כתב אבל שביל היחיל והוא הפחות מל׳ או שביל הרבים הפחות מט״ז אמה
 אס היה קנוע וכוי וכתנ עליו הראב״ל ז״ל לא כי אצא אפילו י״צ ל״א אלא
 שהשניל• הוא לרך בין השלוח והכרמים ואינו לרך עונרי דרכים ע״כ וטען
 מהד״ק זי׳ל ורבי נו משמע ליה לשביל היחיד הוא צר מלרך־ולכך של יחיד
 שיעורו פחות מל׳׳א שהוא רה״י ושה״ר סתות מט״ז שהוא לה״ר ע״כ. ועור
 כת׳ הר״ש שיריצי״ו זי׳ל בשם הדא׳יש ז׳׳צ שכ׳ ונ״ל שצ״צ ארך ההפסק מקינה השלה

 אל קצהו דלא ישאל בו מחובר כלי שיענוד הנקר בכליו לה״נו ל״א נלי אלא ליתני שה״ר להוי רבותא מפי. או אפכא לצא ציתני לה׳יי ואנא ירענא
 ללא בעי׳ קנוע מלתנן שה׳יר ולא תנא דה״י דהוי רנותא טפי. להא אי לאו
 לתנא תרוייהו לא הוה ילענא הי מינייהו מפסיק דה״י רחנ טפי ושניצ
 הרניס בקעי בה רניס . ע״כ . והכי איתא נמי נחדושי הרשב״א ו״ל פרק
 חזקתהנתס לף נ״ה. איצ רשב׳יםז״צ נראה מריס דה״ר ולה״י שפי׳ שם

 לה׳׳ל

ן ט . ע״כ. ונ״צ מ ׳  הנסק . לאי נשאר ט ל״א בצי הפסק חשיב כשלה א
 היה לפסוק כרבנן לאמרי התם 3פ׳ כצ סאה. מפוצשימראש השלה לסופו
 כלנרי הר״נ ז״צ. אצא דר׳ יוחנן סיר בירושצ׳ כר׳ אצעזר נר״ש דמלולה
 נחמפ־ם אורך הפסקתה סגיא. ונפ׳ כל סאה אמרי׳ נהליא לכ״ע סירי לבקטנה

ן תפארת ׳ישראל י כ  י
) נהר אף אם מים שבו אינן בהמות ומשאות  6״ב א) ליתן פאה מכ׳׳א לעצמו: ב

 נמשכין: ג) קאנאל והוא חפירה בדי אדם. ורוקא במים שבו
 נמשכין: ד)ד׳ אמות: ד.)ט״ז אמה. ומשוס סיפא נקע לה דאפ״ה
 איע מפסיק לאילן: ו) שביל זוער משיעור דרך הלל. והחילוק בין דרך
 לשבילpr. 7 היינו מעיר לעיר מיוחד ליחיד או לרבים ליםע שם טס

 תוספות אנשי שם

ן י כ  י
 אכל שביל אינו רק ממקום למקום בשדה מיוחד ליחיד
 או לרבים רק לאדם לבד. ונקט תנא דרך היחיד לרבותא דרישא דמפםיק
 לזרעים ותבואה. ונקע דרך הרבים לרבותא דסיפא. דאף שרחב ביותר
 אפ״ה איט מפסיק באילנות . ונקע שבילים דצריך קבוע. ואס״ה
 מפסיקץ ברישא ולא בסיפא: ז) אפילו שביל הרבים צריך קבוע וכו׳:

 משנה ראשונה בזמ1
 פרק ב א ואלו מפסיקין לסאה . פי׳ הל״ב לכתיב פאת שדך 1א יניח
 משלה לחברתה סכ״ל. משמע למשדך לריש למשמע שלה אחת
 וכ״כ הר״פ לבח׳׳כ לריש שלך שלא יניח משלה לשלה. וקשה לא״כ במעשר נמי
 הא כחיב היוצא השלה. ופול דלקמן מ״ה אמרינן לשני מינים בשלה אחח צריך
. הא במעשר לריש לה מקרא כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ן  שחי פאומ מנא ל
. ולקמן מ״ו משממ להך לשני מינים ״ל  כמ״ש הל״ב ספ״ב לתרומות ובסאה מנ
 הל״מ הוא ונראה לה״ה לשתי שדות וקרא אסמכתא בעלמא : הנחל. פי׳
 הר״ב נהר וכ״כ הרמב״ם ולטעמיה אזיל לגבי נחל אימן בפ׳׳מ לסוטה מ״ה נמי
 מפרש נחל נהר. אבל הנ־״ש כתב דהכא אין לפרש לנחל היינו עמק בלא מים
 כמו נחל איחן לא״כ היינו בור והיא״ש למס זה לנחל גרוע מבור שאינו ראוי
ק . וכ״כ הרשב״ם ס פ  לזריעה כלל ומשים אילן חנייה לכאילן אפילו נחל אימ מ
ל הייט מקום קשה צרורות וסלעים וכ״נ מפילש״י ח  בסי חזקת הנחים לף נ״ם מ
. ו ר ט מ  בב״ק דף ס״א וכ״כ סמ״ט בפשיטות במ״מ סי׳ מר׳׳ה ס״ה וצ״ע לבילוש!׳ מוכח להליא לנחל הוא נתר שאינו מושך ואמת המים המושכת וכ״ב תרמב״ם ב

. בחב־ ׳ ו : והשלולית וללך היחיד כ ר  ומיהו מ״ש הרא״ש דמשום אילן מגייס המ״ל לענץ זרמים נמי נמל פליף אפילו אץ בו שימול שלש תלמים כשיעור ס
 הרא״ש ונ״ל שצריך שיהא אורך הה$סק מקצה שלה אל קצהו שלא יכאר בו כדי שיעטר הבקר וכליו להיינו ל׳ אמוס בלא הפסח יכיוו שהמחרישה יטלה לעטר

 פשרה

ב א תוי״מ דיה ואלו כו׳ גרסינן טי״ו. וסיפ בהססקה v מהניא דלא תקדש אותה ״  פ
 סאה להסטר מן המעשרכלכתכ הר״ש ובהכי נסמכה שפיר למאי לסליק. (רמ״ז):
ל י ב ש ת לא זו אף 1ו. עי׳ חוסי ריש האיש מקדש וצ׳־ע: תו״ח סד׳׳ה ו י ל ו ל ש ה  ד״ח ו
̂לי  הרבים כוי . והכי משני הש״ס בריש כרכוש . ריל מ1ר דקאי ברבים סייס מ
 דרבים כלמשני בריש ברכות עד דקאי נשחרית פריס מילי לשחרית. (שיל): תוי״ט ד׳״ה
. אבל קשה ראדרבא לפי גי' זו משמע דשה׳׳ר אע׳יפ שאינו ׳ ׳ר כו׳ אלא לאשמפינן כו  ושה׳
 קבוע ושבה״י דוקא הקבוע מדלא סמך שהיר לקבוע. וההכרח לומר שי. י' הר״ב כני׳
 הירושלמי אלא שהסוסריס פעו והחליפו הגי׳ בסי׳ ע״ס הני׳ שבמשנה . (ביד): בא״ד
ה דירושל׳. והבי סלרינהו הרמב׳ם בסיג למ׳ע. והתוס׳ במנחות ע׳־א הכריחו נ ש מ  ב
 גי׳ )ו מהירושל׳ ובזה איש דתני הקבוע גל׳ יתיז־ משום דטיקר המדוש הוא בשהיר.
 (רמ״ז). א׳׳ה אולי היה להרמיו גי׳ מזרת בתום׳ דמנחות שם כי לסי הגי׳ שלסנינו לא באו
 להורות הגי׳ במשנה אלא למרות הגי׳ גירושל׳ דליג כיון דתני שהיר שה״י למה נצרכה

 אלא

 ציונים
 א ואלו םפסי־כךן . נ׳־?
 to. 3*3 כה: מתוק עא:
 הו״כ 9' יןדוש־ם מינ נוצה
 מ«" פל פוף מיל ועיש נסי
: ו 3 ס 3 r p l קלכן אהרן וסשמיז 
נ מהצי מתיע  הנתל . מיי' פ׳
 הלינ : דרך היחיד וכו׳ .

 שם הציג :

 תוספות חדשים
 משנה א

ל הרביס. י ב ש  [במשנה] ו

 פירש הרע״ב ואשמעיק כוי.
 ילשי זה ה״ל לאסמוכי שביל
 הרביס לקבוע אלא משום
 מקנו דרך הרבים נקנו נמי
 שביל הרכים והכי משני
 השים בריש ברכות. (סר״ח):
ו מפסיקץ ל  [בריבד״ח] א
 כוי על חברתה כו׳
 עכ״ל. ול״נ מימ לענין מ״ש
 בסוף הפרק שאס קצר חציה
 ומכר חציה הלוקח חייב בכל
 וכן בהקדש וכן לענק לסטים
׳ ממילא מה שמפסיק לא  ט
. ועייל כמשיל ק חי  שייך זה ו
 בסוף הס׳ לעולס^נותן משוס
 סאה על שימרח ואיכ אס לא
 נתן משדה אחד עד שמרח
 אם יש הפסק בין שדה אחר
 צריך לעשר ואחיכ נותן משוס
 סאה אם כן מפסיד המעשר.
 אנל אס אינו מפסיק יכול
 ליסן בשדה ב' על הכל:

 (מממוש״יז ןן׳׳ל)

 חידושי מהרי׳׳ח
ל י ב ש  מיא [תוי״ט דיה] ו
 הרבים כו׳ פי׳ הריב
 ואשמעען כו׳.נ'ל דלכאורה
 קשה מניל לחר״כ דשביל
 הרבים דוקא קבוע דילמא
 קבוע קאי אשביל היחיד
 אגל שביל הרבים אפילו
 אינו קבוע מפסיק (אז) יש
 לומר דלגופיה לגבי זרעים
 למה ליה לםיםר שביל
 הרבים דהלא אם תני שביל
 היהיר הקבוע מפסיק מכלל
 דשביל הרבים אפילו אינו
 קבוע מפסיק ואי משום
 הםיפא באילן חני לח שביל
 היבים שאינו קבוע בזרעים
 מפשיק הא באילן אינו
 מפסיק הא קבוע אפילו
 באילן מפסיק ז א דהא חני
ך חיחיד שאינו  במיזני׳ די
 קבוע ושביל היחיד חקבוע
 וכסברת חדיש שמביא
 חתוי״ס בריח חקבוע נמצא
 הס שוים ע״כ דיך הרבים
 שאינה קבוע ושביל חרבים
 חקבוע גיכ הם שווים
 ישניהס אינם מפסיקין
 באילן נמצא הדרא קושיא
 לדוכתיה למח חני שביל
 הרבים אלא עיכ כסברת
 הריב דאפילו שביל הרבים
 ולורעים דוקא קבוע אבל
 אינו קבוע אינו מפסיקוקיל:

 תוספות רע״ק
ב מ״א [אות טז] בריב י  פ
 ד״ה הנחל נהי מלשון
 נחלי מים) אבל אין לפרש
 מלמק נחל איהן דאיכ
 היינו בור. כ״כ הריש".
 אבל חרא״ש כתב דאפשר
 לפרש נהל איתן דהוי טפי
 מבור דאין עשוי לזרוע
 ומשום סיפא דאין מפסיקין
 ^איל[ חנייה והרשב״ם ב ב
 דף ניה כתב גיכ הנחל

 מהל



 ציונים
 אל*
: OB 

 » הגיע

 וחבור . מ«' cs הל ד
 אפ p חרש , מ״

ב לץ ו ת יום ט ורה פאה 1אל p^MD] פרק ב תוססו ה מברטנ ד ב ו  1ו* ע

. פי׳ הר״ב שדה שאינה זרוע וכ״כ הר׳יש ומשמע מלשונם ר ו ב ה  ו
 דהא חרושה מיהם הויא. וקשה דא״כ הייט ניר. והרמב״ס פי׳
ר האין שלא זרועה ולא נעבדה אבל נשארה שממה. וכן פי' הר״כ  ט
ד שלשה תלמים  במשנה ח׳ פרק ב׳ דכלאים וםון* פ״ד. ומ׳יש הר״ב כ
 של מענית המחרישה עי׳ מ״ש גפ׳ ב׳
א א״כ ל  והניר י) וזרע אח״ דכלאיס משנה ו׳ בם״ד: א

ר. שרה שאינה זרועה והאדמה לא  הזרועות ואי לא לא מפסיק: חבו
יר. חרישה כמו : והנ ר מ  חשס(נראשיתמז)מתרגמינן וארעא לא ת
. מון ששתי השדות זרועים ר ח  נירו לכם ניר (ירמיה ד): וזרע א
 חעים וביניהם קרקע זרוע מין אחר ושיעור רוחב הבור והניר

 וזרע אחר כדי שלשה תלמים של ״מענית
רט) הבו . הגשמיםח) ו  המחרישה: וחקוצר לשחתמפסייל,

 ב אמת חמים

 ראשון לציון
 ם׳׳א [תוי״פ סד״ה] אלא
 א״כ חרש כו׳ ל׳ רש׳י
 במנחות כיו דף עיא ע׳׳ב כוי
 ושם מבואר נזה׳ל וחכמים
 אומרים אין מספיק קוצר
 לשחת אלא א״כ חרש מקום

 הקרחה כוי :

 תוספות רע׳׳ק
 כנחל איתן קרקע מלא
 צרורות ואבנים שאיר
 לזריעה . ועי׳ פיט מיח
 • ״ דםוסה ובהויים שם

/ ע״א סי׳  במנחות פרק ו' רן! ע״א ע״ב ועי׳ מ ש ובפשהים דף נ
נה יכולה להקצד לנהלים קנים נ״מ לנחל  במ״ו פ״ג י ב שאי
^ ד ט ם ^ נ ^ מ ן ת י  מכאן ומכאן: ר׳ יהודח אומר מפסקת. ופליג את״ק דאמר לעיל על כאחת. פי׳ הר׳יב עד שהעומר באמצע אינו יכול וכו׳ ע״כ. וז״ל א
 שלולית דהייט אמת המיס דבכל ענין מפסיק ור׳ יהודה סבר דאם הר״ש אמת המיס היינו שלולית דקאמר ת״ק דבכל ענין מפסיק ואשא שדרך לנד* w קנים:
^ ר ח ^ ב ת י ?  יכולה ר״י למימרדוקא באינה יכולה. להקצר כאחת שאם עומד באמצע אי>י אהר ם
 יכול לקצור מכאן ומכאן כדמשמע בתוספתא ומיהו בתוספתא ןימשמע] דתרי מיצי כינהו דקאחשיב במלהיה דתנא קמא שלולית וקוצר לשחת וכהב הרא׳׳ש יזיל ונ׳׳ל
8 ^ 5 ״ א א ^ ח ג ק ו ט < י ס פ ו מ נ י ו א א ק י** ל ס פ ! מ א כ ט 1 ו א כ י מ צ י1ו ו >  וג׳ תלמים של פתיח ואמת.המים שאינה יכולה להי׳־ןצר כאחת. רי״א אם עומר באמצע &
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 ובל
 והבור נדיג הבור בלא וי׳ץ וכיה מופג״נ הי^צר נימשלמי

 לחקצר חיג קוצר .
 על שהעומד באמצע אינו יכול לקצור
. שהיא רחבה כל כך ת ח א  כ

 ישאר בו כדי שיעמר
 הבקר וכליו דהיינו ארבע
 אמות בלי הפסק דכיון
 שהשחרישה יכול לעבור
 משדח לשדה בלי הפסק
 חשיב כשדה אחת עכיל:
 [אות יח]׳ בריב דית
 והקוצר לשחת. וקוצרים
 אותו להאכיל לבהטות)
 משפע דוקא לבהמה אבל
 מוצר מודם שהביא שליש

 וחכ״א מא׳ על הכל ואר״י אמר שמואל לא חיינ ר״ע אלא במגמר לקליות
 דהיינו לומי־א לשחת שלא הניאו שליש שקצרו לארם דקלות לאלם כינהו ואפ״ה
 לר״ע לא הוי קצירה אכל נמנמר לאוצר פי׳ שנשל כ״צ ומלקמו ע״מ לאוצרו

 לה״ר סי׳* אמה דה״י ל״א ולא זו אף זו קתני ע״כ: והבור כו׳. כתכ
 הרמנ״סז״ל נפ״ג והוא ש־היהרוחכ כ״א מאלו כשלשה תלמים של פתיח שהוא
 פחות מנית רונע נל״א נשלה קסכה שהיא חמשים אמה על שתי אמןת או

 לאדם דהיינו לקליות הוי
 התחלה דקצירה והייני
 ממש כרסבר ר״י פיי פיח
 רמנתות . אבל באמת תטוח
 לי רהא בטנחות שש אמרי׳
 להדיא רע״כ ר״מ לאו
 בשיטת ריי אמרה דאימר
 דשמעת ליה לר״י לבהמה
 אבל לאדם מי שמעת ליה .
 ופירש״י שם ורימ אפילו
 בקוצר לאדם מדלא קתני
 והקוצר לבהמה וציע :
 מ״ב [אות כ] בתוי״ם דייה
 שאינה. וקוצר מכאן
 ומכאן מפסיק) ובפר׳׳ת בשי
 סיש חיים כ׳דעיקר הנירסא
 אינו מפסיק ואם לאו
 מפסיק והיינו כחרע״ב:

 תום׳ אנשי שם
 אלא נרםי׳ צילושל׳ כיון
 לתנא שבהיי שה׳״ר למה
 נצרכה: בריב דיה וזרע
 תחר כוי תלמים של מעגית
 כו׳ . סי' תלס במיג סיב
 דכלאים. ומענית ברפיינו
 דאהלות: ד״ה והקוצר
 לשחש כו׳ לבהמות . ס'
 חור״ע ובתפא׳״י בבועז .
 וכוונתו אהא דרי! משמיה
 מסשיה וכמ״ש כמהיס שם
ש י• ב כמשנה שאינה ״  ט

 יכולה. לאשמעמן מוחא
 דאע״ס שהקמה עולה מכאן
 ומכאן בתוך האמה עצמה
 כשהיא רתכה כ״כ הזי
 הפסק לכך ת;י בלשון
 זה דקאי אאמה . (ה״מ):
 בריב ד׳׳ה אמת המים
 כו׳ דהיינו אמת המים

 פתות אכל אם היתה יתירה על זו אין הנור או הכיר מפשיקה לשנים אא״כ וליישנו לא פלינ ר״ע. ופרכינן והא כי אתא רנץ אר״י מחייכ היה רי׳ע אף
 היה נו רוחכ נית רונע אנל זרע אחר כל שהוא מפסיק נה ע״כ והוא מן
 הירושל׳ ופ י הרמנ״ס ז״ל כור הוא שלה כו׳. והר״ע העתיק נכאן לנרי הר״ש
 ז״ל ולאו לוקא: הקוצר לשחת כוי. נירושל׳ כעי למימר דר״י נמי ס״ל
 כר״מ מההיא למנחות דפ׳ ר׳ ישמעאל אר״י אימתי בזמן שהתחיל על שלא

 הניאה שליש ע״ש נירוש׳. וז״ל הר״ש שירילי״ו ז״ל. לשחח . כירושלמי מפרש כשיגמר נשולו. וחכ״א אין מפסיק קוצר לשחת אא״כ חרש'את מר\ס הקרחה

 נמכמר לאוצר ור״מ כשהניא שליש איח ליה התםננרייתא לאתחלתא לקצירה
 היא ומשני ר״מ ס״ל כר״ע בלא הניאה שליש ופליג עליה נהניאה שליש . וז״ל
 רש״י ז״ל נחצמוד המוגה שנילי שם נפ׳ ר׳יי לף ע״א והקוצר לשחת מפסיק
 אם קצר לשחת את אמצע שלהו ועשה קרחת נינתיים מפסיק צתח פאה לכ״א

 להו״ל שלה ניר אבל לא חרש לא לקוצר לשחת תחלת קצירה היא וכי נמר
 בישוצייהו וקצר ליה לטליה שלה מומר קצירתו למי ופאה א׳ על הכל. ע״כ:
 ר אעת המים כו׳. שהיא רחנה כ״כ על שהעומד באמצע כוי. לשון ד ׳׳ע
 ז״ל. אמר המלקט נפי׳ הר׳׳ש:״ל ולת״ק מפסיק נכל ענץ אעי׳פ שעומל נצל
 א׳ וקוצר מצל השני ע״כ. והרמנ״ס ז״ל פי׳ ואינה יכולה להקצר כאתת כי
 כשיהיה נצל א׳ לא יוכל לשלוח ילו ולקצור בצל אחר ע״כ. וכתנ ה״ר אפרים
 אשכנזי ז״ל איני יולע למה לא פי׳ ר״ע ז״ל כפי׳הר״מ ז״ל שהוא פשופ יותר
 ע״כ. ונלע״ל לומר שאינו פשומ יותר ואף כי רי׳ע ז״ל הפס לשון התוספתא
 שאעתיקנה בסמוך נס״ל . וגם ס׳ תוי׳ימ כתב שמכואר הוא שע״פ התוס׳ הוא

 רוצה

 דבשחת לחייב בפאה תני לה ר״מ לנלל שליש וקוצר לקליופ ולא מפליג בין
 קוצר לנהמה או לאלם לכיון למחיינ בהך קצירה שלא לקצור לפני העומר ה״נ
 מחייב נפאה נהך קצירה ומאי רמשייר מכאן ומכאן לאוצר הנשאר לצללין זה
 מתחייב בפ״ע חה מתחייב בפ״ע כר״ע ללקמן בפ׳ מלמות. אינו מפכ־ק
 אא״כ חרש . דמשום למפסיק בקצירה לא חשיבה שתי קצירות להפסיק סאה
 אלא אחחלתא לקצירה היא וכולה חלא היא אא׳׳כ חרש ואז הוי שלה ניר .
 עכי׳ל ז״ל. וק שם פ׳ ר״י למנחות מסקינן רר״מ לא בשימת ר״ש להתם ולא
 בשימת ר״י להתם אמרה למילתיה אלא בש׳־שת ר״ע רבו אמרה למלחיה לתכן
 בפרקין ללקמן המנמר אח שלהו ושייר קלחים לחים רע״א פאה מכאו״א

ז ע ו  ישראל ב
 3״ב (א) מ״ש הר״ב לשחת נקצר לנהמות. כתנ עלה רכיכו הגאון מוה'
.  עקיבא שליס״א [נאות י״ח] וז״ל משמע אבל לאלם לקל־ות כו׳
. מלכתנ כן גם הר״מ. נ״ל לכוונת לף  וצ״ע עכלה״מ. והנה קול עלה נ
. לאפי׳ בקוצר לבהמה אינו מפסיק.  רבותינו. או למנקמ רנותא אלינא לרננן
 או דעעמאיהיב. דמלחנ קציר שחת הוה לנהמה. אפי, נתכוון הוא לאדם.

ן תפארת י כ  י
 ח) בזמן שהשלוח זרועות: ט) ארץ שממה: י) חרוש: יא) תבואה שלא הניאה
 שליש(א): יב) חזר ונקש מפסיק. לומר דבשחת סליגי ר״מ וחכמים:
 ינ) את המקום שקצר לשחת למרהתחיל בו לקצור גרע מבור וניר.
 וטלן שיעור רחבן ג׳ תלמים והוא מעע פחות מרובע [רובע הוא י׳
 אמות ועפח וסתות מאצבע. מרובעים] ודוקא בשדה קעכה שכל א׳

 אינה רחבה רק נ׳ אמה על ב׳ אמות רוחב. אבל בשכל א׳ גדולה יותר מזה. אז בבור וניר צריך שיהיו רחיים כ״א רובע ממש ־ יזון מזרע
 אחר דסי י בכ״ש [ועיי רמב״ם וראניר ס״נ ממתנות ענייס]: יד) טיט שלולית [אב״י עי׳ רתוי״כו וסי' רביא] וקראה בכאן אמה . מלאינה רחבה בשלולית
 רק כדי אמה מכאן וכד אמה מכאן ואפ״הלרי׳י מפשקת: טו) שהעומד באמצע א״א שיקצור כאן וכאן: טז) פליג את״ק דס׳׳ל דבל״ז מפסיק:

 משנה ראשונה שיפסע
 שקצר גאמצמס אפילו קודם שתביא שליש וחרש מקום שקצר ה״ז מפסיק ע״כ
 משמע שמפרש בהיפך דחרש מהני אפילו אחי קצירה גמורה . וה״ק אא״כ חרש
 למהני אפילו קצר כדרכו. ולפ״ז צריך למימני אא״כ חלש דלא נימא ניל דמפסיק
 היינו כשלא התחיל כקצירה קמ״ל : ב שאינה יכולה להקצר כאחת.
 וצריך מעם מאי שנא אמת המים ששיערו בה כיכולה להקצר כאחת מפי מכל
 הכי הכור והכיל ו־ירמ אמר. ושמא אמת המים הוי צורך לשלוח להשקותן והלכך
 כשלה למי וא כו מפשיק אא״כ אינה יכולה להקצר כו׳ וכל הני אפילו יכולין
 ליקצר מפסיקץ וכן נראה לפי מ״ש הר״ב דאמח החים היינו שלולית דלעיל

 משלה לשלה בלי הפשק חשיב כשדה אחת מ״כ: וזרע אחר . הייכו מין אחר
 שאינו כלאים עם השלוח כלמכן ריש מס׳ כלאים אבל אס הנא כלאים ככר הוצרך
 להרחיק ביח רובע כלתכן ספ״ב לכלאים ובלא הזרע ההרמק מפסיק : אלא א״כ
 חרש. משמע לחכמים חרמי נעו קוצר לשחח וחרש לחריפה מגלי עלה לקצירה
 ללאו אתחלתא לקצירה הוי אכל עמלה החטאה יקצר כלרכו אפילו חלש אח״כ
 לא חשיב הפסק דכבר מתחלח הקצירה אתחלה לה חיוב פאה ומיפפר נפאה
 אתח וכי אמד׳ דכיר הוי הפסק כשלא התחיל בקצירה. ולהכי צריך למיתכי
 הכא אא״כ חלש אע״ג לתני לה ניל. ולשון הרמב״ם בחבורו פ״נ מהמ״ע שרה

 וכ״נ
 כו׳ גהכי איש דלא חני ריי׳א אמס המיס משום דקאי אמאי דכבר נזכר למעלה . והא דשני משלולית לאמת המים . משוס דלר״י דוקא ;דולה מפסקת ולהכי מפרש מילתיה. אכל הת״ק לאסילו קטנה מסשקת ת

 שלולית. (רמ׳יז)': חוייפ דיה שאינה כוי ומיהו בתוספתא כו׳. איה לא זכית־ להכין למה לא נוכל לפרש;ס גתוססתא שסך ואמת סמים כוי הוא התחלס מאמר ומדברי די כמו כ«ש;תיט. ואי משוס וי״ו דואמת
 [משניות זרעים] יןיך .10 ה'>
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 ולתנא קמא מפסיק ח!* על פי שעומד מצד אחד וקוצר מצד השני יכולה להקצר כאחת אינה מפשקה והלכה כר׳ יהודה: וכל ההרים
. שהרי על פי התוספתא הוא אשר במעדר יעררון. הר שתורו וקוןו ואין בקר בכליו יכולין פר  עכ״ל. ומבואר שיש כאן עעות סו
. כלומר ל כ  מפלש ובתוספתא מפורש שאם עומד באמצע וקוצר וכו׳. הואיל לעבור שם ומפסיק בין שתי השדות: הוא נותן פאה ל
 ואם עומד בצד אחד איט יכול לקצור בצד השני סבירא ליה לר״י נותן פאה אחת לכל שתי השדות ולא חשיב הפסק* הואיל והס נעדרים
 דמפסיק . ולכך צריך צהיוה בתחלת במעדר כלומר שבני אדם חופדם
ף אותו הר בכלי שחופרים בו את הקרקע ר יי) יעדרון יח) א ד ע מ ר ב ש  דבריו שאם אינו עומד באמצע. ותו וכל ההרים א
ו הוא אין זה הפסת שהרואה אומר אין זה ר בכלי ר יבול לעבו ק ב ל פי שאין ה  בירושלמי הוון בעי מימר מן מה דאמר ע
ר אלא למחר חופרים אותו ק לזרעים קרקע ט י ס פ ל כ) מ כ ל י״): י ה כ ה ל א יי נותן פ ל לק5 ו כ  ר״ייבעומד מצד אחד ואיני י
אם דדה במעדר וזורעים אותו ושתי השדות הם ו ( א גדר ״ ל  מצד השני אבל אםהיה עומד באמצע ואינו מפסימ לאילן כ») א
ש ר פ מ . ם י ע ר ז ל ק י ס פ מ ל כ ה ג : ת ח ר א ע . ש ל פ ״ ™ ל » י * ״ ל נ * « י « מ  וקוצר מכאן ומכאן איטמפסיקאשכח ו
 תנא ופלינ היה עומד באמצע וקוצר בגמ׳ בירושלמי דהכל לאתרי סלע שהיה
 מכאן ומכאן מפסיק מצד אהל אינו מפסיק. וה׳׳פ ס״ד דמי ישיבה עובר על פט כל השדה . אם צריך הוא לעקור אה המחרישה מצד
 למימר דר׳יי ס״ל בעומד מצד אחד וכו׳ ומכל מקום אם היה עומד זה כדי לתת אותה לנד זה מפסיק: אלא גדר. גבוה עשרה מפחים:

 באמצע וט׳ דאינו מפסיק . אשכח ברייתא דפליג אםברא זו דתט שער
 היה עומד באמצע וכו׳. וכן פירש בכ״מ פרק ג׳ מהלכות מ״מ(ויש גם כן ע׳ים שם שמ״ש שהולכת צ״ל שחולקת) והשתא פירוש הר״ב
 אתיא שפיר כס״ד לירושלמי אבל אין זה דרכו ולא דרך כל מפרש להלכה. שעם היות שכן דרך רש״י דל בהרבה מקומות לפרש המשנה כס״ר
 דבגמראהייט משום דדרך פירושו כסדר המשנה שבגמרא וראוי הוא להבין המשנה כס״ד ערס בואו למסקנא דגמרא אבל פירוש הר״ב
 בסדר המשנה בלא גמרא ראוי ונטן שיפרש כמסקנא דשמעתא לכן מסתבר שיש להגיה בדברי הר׳׳ב וכצ״ל עד שאם איט עומר באמצע
 וטי. ועוד יש תימה בדברי הרי׳׳ב מה שפסק הלכה כר״י ולעולם הלכה כתנא קמאדסתס לן רבי כותיה. והא דהרמב״ם פוסק כדיי
ה היא ונכתב בשםר״י משום רהוא אמרה בי מדרשא ואתא לפרושי שלולית ד  הוא משעם שכתב הכ״מבפ׳ הנזכר וז״ל נ״ל שהוא מפרש ד
 דהנא ברישא דמפסקפדה״מ כשאינה יכולה להקצר כאחת ע׳יכ. ועיי; מ״ש במשנה ו׳ פ״ג רבכורים. אבל הר״ב דמפרשכשיעחהר״ש
 דת״ק ור׳׳י פליגי ה״ל לפסוק כת״ק: הוא טחן פחה לכל. דלא דמי לבור. דהכא איכא למימר שלא יניחה כך טרה אלא שלא היה יכול
 עכשיו לחרוש בבקרים ולמחר יחפור כמ״שהר״ב. [״ומ׳־׳ש הר״ב כלומר נותן פאה אחת וכו׳. ובמשנה שבירושלמי גורס כן להדיא ומכל
: ג [*ואינו מפסיק לאילן. לא לכל האילנות דלחרובים וזיתים אינו כן כמו ששטט במשנה דלקמן]: [ ג ״  מקום במשנה דלקמן ל

ר ע  מלאכת שלמה ש
 דרחנה כ״כ הוא דמיירי ר״י וניש״ה פליג אנל נקמייתא מודה לרננן לבפי
 קנועה . ומסיק לאשכח תני בברייתא נדנרי ל״י היה שמל נאמצע וקוצר
 מכאן ומכאן מפשיק מ5ל אתל אינו מפשק למשמע לדוקא נההיא דרתבה
 כ״כ מייד ר״י ועלה הוא לפליגי רבנן לנאינה רחנה למצד אחל הוא לאינו
 קוצר מודה ר״י לרננן דאינו מפסיק אא״כ היא קנועה . והכי תניא בחושפתא
 כהליא אמת המיס שאינה יכולה להקצר כאחת אר״י אס עומד באמצעה וקוצר
£קי הקו״ף דגושה החורש ננקר אינו יכול לעמר  מכאן ומכאן מפס־ק, שאין ה
ר יהוסף ז״ל נקל לנש. ולשו; אע״פ לקתני ״  בכלי המחרישה שלו ע״כ . ונס ה
 נמתני׳ נלע״ל לה״ק אע״פ שאין הנקר וכו׳ דסל״א כיון שאין המחרישה •כולם
 לענוד הוי הפסק ונותן שחי פאות קמ״ל דאלרנה כיון שנמעלר יכולין להעדר
 לא הוי הפסק : J הכל מפסיק לורעים. כתנ הרא׳׳ש !״ל לאתא לאתרי
 הא דאר׳יל בירושלמי היה שם סלע על פט כל שלהו אם עוקר הוא את המחרישה
 מצל זה וניתנו מצל זה מפסיק מצל אחד אינו מפסיק וצהנהו אמוראי מרנה
. ז״ל הר״ש ש־דלי״ו )״ל ואין מפסיק  מצר וחצב ע״כ: ראינו מפסיק לאילן
 לאילן אצא גדר לת״ק היינו כולהו אילנות דתניק פ״ק למחייני נפאה מפסיק
 להו גדר בר מחרובץ כלמפרש במתני׳. ונירושל׳ מפרש סלר מסען וכמה

 קירוב

 רוצה לפרש אלא למסתבר שיש להגיה כף. ונם הר״מ ז״ל שם בחבורו כתב לשון
 היולי ר׳יל סתום וז״ל או אמת המים שאינו יכול לקצור מה שבשני צדדיה כאחת
 ע״כ. וכתב שם מהד״ק r׳y כי נראה לו לפי מה שפסק הר״מ ז״ל כר״1 לס״ל
 ז״ל ללא פליג ר״י את״ק כו׳. אנל נירושל׳ משמע קצת לפציגי רנק עליה
 דר״י ואעי׳ג ליכולה להקצר כאחת מפסקת ובלנל שתהא אמת המים קמעה
 ע״ש ובפי׳ הר״ש ז״ל: וכל החריט כו׳. פי׳ הר״מ ז״ל עול פי׳ אחר מלנד
 הפי׳ שהניא ר״ע ו״ל שר״ל הר שאינו כולו שוה אלא יש נו מקומות גבוהות
 ומקומות עמוקות אע״ס שאינו יכול לחרוש אותו כולו כאחח אעפ״כמניחפאה
 א׳ בסוף ההר על כל ההר ולזה הסכים ג״כ בחבורו נפ״ג להל׳ מתנות עניים.
 וז״ל הר״ש שידלי״ו ז״ל אכולה מתני׳. אמת המים. מפרש נירושל׳ לאתא ר״י
 לאוסופ׳ אפ־לו שאנה קבועה משיכת המים בה נימוה״ח ונימוה״גכיוןלאינה
 יכולה להקנר כאחת מפסקת. והתם נירזשל׳ מהרש ינאי אינה יכולה צהקצר
 כאחת אי מייד נעומל מצל אחל וא־נו יסל לקצור מצד השני ועלה הוא דפליגי
 רבנן לנעו קנועה לוקא. אנצ אי רחנה הרנה אלא שיש מקום גבוה מהר
 באמצעו נענין שמתחלק לשנים ועומל שם ומתהפך וקוצר לצל זו ומתהפך וקוצר
 לצל זו מולו ליה לאע״פ לאינה קנועה מפסקת או ללמא אלרנא לוקא נהך

ז ע ו  ישראל ב
: השיבני רביט הגאון הנ״ל (  נטלה לעתו אצל כל אלם (כפסחיס ל״ו ב׳
 ילעתי שילוע לכבודו גולל הדוחק מה . וחידוש ראיתיכעת. שהאישאלקי
 הגאון מהר״א ורלנא זצ״ל בספרו שנות אליהו. כ׳ נ״כ כהר״ב וכמפורש יותר
 וו״ל כיון שקצר לבהמה ולא לאלם. לפיק־ מפסיק. עכ״ל הגאון רבינו הנ״ל:
 שבתי וראיתי בלי להצדיק נם דברי מאור עינינו הגאון רב״א זצוק״ל. נ״ל
 שרבותינו כולם כתבו כן על פי הירושלמי הכא. דר״ז ס״ל דר״מ בשיטת ל״י
 אמרה. וכרי ללא לאוקמה למתניתין בתלתא תנאי כקו׳ הבבלי במנתות שם.
 ע״כ ש״ל לירושלמי דר״מ נמי רק לבהמה קאמר. כך נצפע״ד העני בדעת:

 ראשונה
ק נכאה מלבלי  שלולית שמחלקת שלל לאגפי׳ . אגפי׳ היינו השדות שבצדה ו
: ב הכל מפסיק לזרעים. פי' הרי׳ב לאתרי  רש״י בפ׳ הט>ס לף ס״א
 סלע מ״ש ור״ל אפילו אין כרוחבו כשיעור שלש תלמים לאל״כ פשימא לא גרע
 מבור וניר: אלא גלר. ונראה לה׳׳ה חריץ עמוק משרה ורחב ארגעה להוי
 כגלל למטן כלאים כדתע פ״ג לכלאים מ״ת ובכמה לוכתי וכן בפ״ז לפירוגין
 מ״ג וקתני גלל וה״ה חלין לדמי ליה וצ״ע שלא כתבוהו המפרשים. זלא פול אלא
 שמלנרי הרא״ש שכתכ בר״פ לנחל היינו אפילו אץ נו מים הוי הפסק ספי מטי

ן תפארת י כ  י
 יו) שיפסע: ית)שההר זקוף וא״א לחרפו עם שיורים. או שההר קשה
 ואי אפשר לבקוע הקרקע בקנקן המחרישה. איל חופדן אותו מקום
 בידי אדם במרא וחצינא. ואם הר כזה מפסיק בין ב׳ שדות: יט) ר״ל
 פאה א׳ לשתיהן. אבל אס אותו מקום המפסיק אין חופרין אותו כלל
 אפי׳ ביד ארס אן צריך ליתן פאה לכל שרה לבד. וכלקמן סי׳ כ׳:
 כ) כל הנזכר כמ״אוב׳. והכל לאהויי סלע שחולק הסרה. וצריך לעקור
) גטה י״ע . ב  המחרישה מצד זה לצד שני: כא) פאה של אילטת: נ

 חה
 משנה
 וכ״נ מלברי הרמנ״ם בחבורו שלא העתיק שלולית כלל אלא אמת המים. וא״כ
 תנא לממני׳ אמאי מני בלישנ" להתם קרי לה שלולית והכא אמה . אלא לסמם
 אמת המיס משוי לצורך השלה כלפי׳ הר״ג פ״ק למ״ק מ״ב שלכך נקראת אמה
 וכיין שצורך השלה הוא אינו מפסיק אא״כ אינה יטלה כו׳ אבל נחל אפ״פ שראוי
 גס הוא להלקות אין עשוי לכך וככל מנין מפסיק והיינו נמי לאמרו בירושלמי
 לנחל מפסיק אע״פ שאינו מושך ואמה דורןו מושבת וקבועה וכ״כ הרמנ״ם
 בחבורו והיינו ממעמא לפי׳. ונראה לפ״ז לאמה היינו שלולית הא לאמרי׳ גבי

 ציונים
 וכלההרי0 . שם הלני, ו :
 ג הכל חמפיק . מוס׳ ג׳׳נ
 «יג ואינו מפסיק . מ׳׳׳ שש

 י־יצנ? יס :

 תוספות רע״ק
 [אות יט] בי׳ב דיה
 הוא נותן. הואיל וחס
ט ק  נעדרים) ולשון אע״פ מ
 בםתני׳ הוא קצת דחוק
 רהא אדרבא מיה הטעס
 חו*יאיןמפסיכך;.ותרמב׳"ם
 בפי׳ תיקן קצת דבא לוסר
 *fi'w שאץ הבקרים יכולין
 לחרוש אותה ונשאר בור
 מימ אין מפסיק עי״ש
 באורך. והרמג״םלנפשיה
 כ׳ פי' אחר שהוא מקום
 שאינו מישור ויש בה
 תלוליות ומקום א׳ גבוה
 ומקום א׳ נמוך . ואסר
 מתני' אף על פי שא״א
 לחורש לבקוע אותה בכלי
 המחרישה במענה א׳ אבל
 חורש אותח מקומית
 מקומות מ׳מ אין לחשוב
 אותה מוחלקת להפריש
 פאה מכל הר וגבע אלא
 נותן פאח אחת לכל מפני
 עכל הזרע מחובר . וכיב
 הרמביס בחבורו :

 תום׳ אנשי שם
 ה״נ תגן במ״א והקוצר לשחת
 דהוא >«י התחלת מאמר
 מוחזר ונקנז מהשיק ומימ
 תנא והקוצר בוי״ז :
 בא׳׳ד ולתייק מפשיק וכוי
 ומ״ש התיק שאינה יכולה
 להקצר . סי' אם אינו עומד
 מוכה אפילו מצד א׳. ורי״א
 אם אינה יכולה להקצר אפילו
 בעומד יהוכה מצד זה אע״פ
 שיכול(קצרה געומרו בהמצט
 ויפסיק . (רמי׳ן). אבל תמוה
 ללפ׳׳ז ר׳׳י במתני׳ אומר אוהו
 לשון שאומר הת׳׳ק כתוס'
 ואיך יתכן שיסבלו 5׳ לשונות
 שוות ג׳ פירושים שונים
 שנהם תלוי כל המחלוקת.
 ומצאתי שהק' כ! כש׳ מ׳יח
 ימס׳ היי אתר כתוספתא
 עיש: בא״ד דדיה היא.
 :ועם זה לא נהיר לפי
 התוספתא לפי' הר״ש דכהדיא
 שליג ת׳ק אר" אלא מועם
 מדלא הזכיר התנא מחלוקת
 דר״י לעי׳ גבי שלולית
 (לכאורה ר״ל דהוי כמו התם
 יאח״כ מחלוקת) א״נ מדשקלו
 וע־ו אליביס בילושל' וכ׳כ
 בע׳׳ח. וסכ׳׳מ נראה למסי
 לר״י אף בהושפתא אתי
 להרוש׳ דאיהו גריס אר׳י
 איל הריש גורס רי״א
 ולפלוני אחא. (רמי!) :
 בריב דיה הוא מחן כוי
׳ קשה נהי דכשעת  שהרואה ט
 התרישה אינה נראית כשזה
 בור אבל מ״מ בשמת הפרשת
 כסאה שהוא זמן הקצירה
 נראה לכל שהוא בור ואמאי
 מפן פאה לכל. (מ׳׳ח):
 ג בריב ד״ח אלא גדר
 גבוה י״ע . מתנן כסיד
 ימאיס מ׳׳ג . (ומיין) ;



 ציונים
" שה •:לכיא:  ר ולחרובץ. מי
 לדתים שם הלב׳׳ג: ה הזורע.
ד; שני מיני חטים . י י  הל

: w שס הלכה 

רה פאה ואלו מפסיקי( פרק ב תוספות עם טוב לח ו ה מברטנ ד ב ו  ו* ע

 שער . [*וכן במשנה ה׳ פ״ג לכלאים] ומפרשינן הענפים והוא
 לשון עברי כדכתיב וימלע השעירתה בספר שופעים סימן נ׳
. עעמא כתב הראב״ד בהשגותיו בסי׳נ ן  צפירש״י: ד ולחרוכי
 מהמ״ע ודל מפני שהס גבוהים הרבה ומסובכין כרתנן(בפרק ב׳
 דבבא בתראמשנה ז׳) בחרוב ובשקמה
 תמשיס אמה ע״כ־• ה [*שני מיני

 תוספות רע״ק
 סיד [אית בא]בל היואין
 זאיז). היינו שאדם עומד
 ב ?ד חח־ב זה וחבירו ערמו־
 בצד חרוב זח ורואים וא׳׳ז
 ב״כ הרטבים . והדאב״ד
 כתב שראיח זו היא שאדם
 עיטר בראש חרוב זה
ד אחר. מ  ורואה החרוב ש
 ואם חיו ג' אילנות
 החיצונים רואים את
 האמצעי והחיצונים אינם
 רואים זאיז נותן מ!
 החיצונים על חאמצעי
 ומאמצעי על חחיצונים אבל
 לא טן החיצונים ט!ח על
ה. ירושלמי: משנת ה  י
 [אות כב] תמיט דיה

 ללא אזלינן בתר מחשבתו לעשות עשאן נידן. ״״ל ח-רישל׳
 קצר) במר׳ח בסי מיה
 בחיי לחרמב״ם פינ הטיו
 כתב שפי' הירושלמי דאם
 קצר ח׳׳א וחיש לעשוחן
/  בורן א' ונמלך ועשאן כ
 נעשח חכל כבי מינין בץ

ה א א נותן פ ל ק א ) אינו מפסי » ש ת ו  שער כ
ת : ף ולחרובין כי) ״כל הרואין זה א ל כ  ל
ת ק היו בי ה ו ר רבן גמליאל נ מ  זהי-י׳). א
ם ה ת לזיתים שהיו ל ח ה א א א נותנין פ ב  א
ת ל הרואין זה א . ולחרובין כ ( י ל רוחנ כ  ב
ד צדוק אומר משמו אף ה. רבי אליעזר ב  ז
ל העיר בז< * ח הזורע כ ם ב ה  לחרובין שהיו ל
א עושהו ד אף על פי שהו ח ת שדהו מין א  א
ה אחת">*). זרעה א  שתי גרנות«< נותן פ

. ענפי האילן קריין שער ופירוש שער כותש שהגופות ש ת ו  שער כ
 של אילנות מתערבץ זה עם זה למעלה מן הגדר כעלי זה התקוע
ה. כל זמן שהעומד אצל אחל ת ז  במכתש: ף בל הרואים זה א
 מהאילנות יכול לראות האיל! האחר אע״פ שיש ביניהן גלד אינו

 מפסיק ולוקח פא: מאילן אחל על
ח.  לזיתים שהיו להם בכל רו

 חעין. פירש הר״ב כגון שחמתית ולבנה
 לתנינן בפייה לבי־יב משנה וי מכר לו
 חשים והוי פחמתית ונמצאת לבנה וכו׳
 ואפשר לבשאר מיני תבואה לא נמצאו
 חלוקים במין אחר אבל בירושלמי
 אמתניתין דלקינן תני רבי חלפחא ב!
 שאול to שני מיני חעים היא שני מיני
ן גורן אחל וכי׳ שתי א ש  שעורים]: ע
 גרנות וכו׳. מפורש בירושלמי והביאו

 הר׳ש
 גורן אחר או ב׳ גרעת . אלא כאשר
 עשה.p יקום *)לעשות פאהאחת או
 שתים. ומשמע נמי דמ״רי שעדיין לא
 נתן פאה וכי הא דתנינן בסוף פרק המא
 דלעולם הוא טחן משום פאה וכוי עד שימרח. °וז"ל הירושלמי קצר חצי אגדו וחצי שמותית לעשותן גורן אחד ונמלך ועשאן שתי גרנות חינו
 מפריש מן האגדו על השמותית לא בתחלה ולא בסוף קצר חצי האגדו וחצי השמותית לעשות! שתי גרטת ונמלך ועשאן גורן אחד מפריש
 (על) [צ״ל מן] האגדי שבסוף על השמותית שבסוף מן האגדי שבתחלה על השמותית שבתחלה עכ״ל. ופירוש שמותיה כמו שחמתית דמתניתין

ת י' פ ל פ ״ ל ב  מלאכת שלמה 0

 חבירו
 פאה אתת היו טתנים על כל הזיתים
 שהיו להם לצד מזרחה של עיר ופאה
 אחרת על כל הזיתים שהיו להם לצד
 מערבה וכן לארבע רוחות: שהיו להם
 בכל העיר . אין נותנים כי אם פאה
 אחת לכולן אע׳יפ שאין רואץ זה את
 זה ואין הלכה כרבי אלעזר בר׳ צדוק
 שאמר משמו אבל הלכה כר׳יג: ה שני
. כגון שחמתית ולבנה : ן  מיני חמי

ת נותן שתי הלבלר ח ק א ו  שני מינין אע׳פ שעשאן ג
ת ח ה א א ת נותן פ ח ת שדהו שני מיני חמין עשאן גורן א . הזורע א ת ו א  פ

 שתי
 ד נוחנין נמזנינ שהיו נותנין ח״ג . ד נוחנין נמזנינ שהיו נותנץ . ו״ אליעזר בד׳ צדוק נדיי rft ר׳ אלעזר בר׳ צדיק • ה עשאן נל׳ס אש ;׳שאן

 כגפשנה ללק׳ .

 כל שרואה סנ׳ החמה זהו הגזע וכל שאינו רואה שני החמס והו מהשרשים
 שלא כלנרי הרמכ״ם ז״ל נפ״ג מהלי מ״ע שכת: דקאי אאנשיס שע״ג. ופי׳
 כן משוס דלא שייכא ראייה נחמני! ואין פי׳ זה נכון. ושמא כיון הר״נ ז״ל שלא
 להרחיקן יותר מדאי שאם הי״צ חרונ א׳ כאן וצשוף פרסה חרונ אחר אלא
 שלא יהא שום דנר מפשיקן שאין שנרא שיתן מזה על זה . והנכון כדפי׳.
 ולמעוטי נמי הראשונים רואין את האמצעיים ואין הראשונים רואין ™ . שהיו
 להם בכל הרוח. ואפילו אינם מאין זא״ז. וכירושל׳ מפרש שהעיר מכוונת להם
 אח הרוחות ־. משמו. של ר״ג: שהיו להם בכל העיר . מד׳ רוחות עתנין פאה
 א׳ ופעמא מפני שק גבוהין מאל ומשונכץ כדתק ננ״ב נחרוב וכשקמה נ׳

 אמה

 קירוב גזען אצל הנחל או השלולית דמש״ה לא מפסקי דכי חורש א;לי נכנסין
 כלי המחרישה ננחל או נשלולית לכהכי מחזי ללא הוו הפסקה ועוד מפרש התם
/ הרא״ש ז״ל שיער כמו וימלט י ר כותש . פ ע  שיעור מפן עכ׳יל ז״ל: ש
 השעירתה לאהוד והוא יער שאילטתיו דקים ולנוקים זל״ז וארם נתנה נהן
 וכן הופך שער שחי שורות דפ״ל לכלאים ומשמע דקרינן ציה נס־״ן סבולת
. פ״ ׳  כמו שהיא מלת השעירתה. ועי׳ש נסי קרנן אהרן: ד ולהרובין כו
 הר״ש שידלי״ו ז"צ.כצ הרואין זא׳׳׳ז. אחרוניןקאי ואע״ג דלא שייך ראייה באילן
 משער תנא הכי דאילז היה להן ראייה הז רואין זא״ז שאין שוס לנר מפםיקן.
 ולמעוטי אם היו נתיס נבוהין נאמצע שמפשיקין. והכי אשכחן בפ׳ הספינה

ן י כ  תפארת ישראל י
 מתערבים ממעל לנדר. אצל א׳ רואה השני אפילו ממעל לגדר מצשרפין: בו) לרוח א׳ של עיר:
 כה) בעומד כו) אף בב׳ רוחות ואין רוצי; זא״ז: כח) שלקפו בב׳ זמנים: כט) ודוקא

 שכנר

ן י כ  י
 חון מחרובץ וזיתים: בג) ר״ל שענפי האילן

 ועיי מה שנתבע בס״ר [כלאים פיה מיג]: בד) שגבוהים הרבה

 תקציר ובין חקמה ואיי
 להפריש מזח fv כיא
 טאגדו לאגדו ומשחמתית
 לשחמחית אבל אם קצר
 היא וח״ש לעשות כיג
 ונטלך ועשאן בידן אחת
 כל הקציר נעשה מין אחד
 וכן כל הקמת ואינו יכול
 להפריש מן האנרו שלבסוף
 על חשחטתית שבתהלה
 אבל יכול להפריש מן
 חאגדו שבסוף על תאנת
 שבתחלח וכן מן חשחטתית
 על תשחטתית שבקמה אבל
 לא מאגדי שבקמה
 לשחטתית שבתלוש ובן

 בהיפוך עייש :

 תום׳ אנשי שפ
 ד״ח שער כותש כוי
 מתערבין כו׳ כ״כ גם הריע
 ולא הצריך שיהיו נוגעים
 בגיר. אכל הר״מ הצריך
. ר ר ג  שיהיו טנעיס נ
 ועי שנ״א כאן ובריש ס״ה
 מלאים מיג : ד בדיג
 דיה כל הרואים כו׳ האילן
 האחר. א״ה כ״מ גס הר׳׳מ
. ובזה איש שלא נצטרך " פ  נ
 למה שנדחק הרדב״ז מאורו
 להרמב׳ם לשרן לפי׳ הרמב״ם
 שהובא בתור״ע הא לקשה
 איך יראה העומד בצד חרוב
 ז: אש חבירו העומד בצד
 החרוב האחר. הלא הגדר
 מפסיק ניניהם ונדחק לשרן
 שריל שאם לא היה שם גדר
 היו יכולין לראות זאץ.
 משא״ב לשי׳ הריב איש
 שאף אם יש גדר יוכל לראות
 מ:מע את התרוב שמעבר השני

 ממעל לגדר. ולכפרה אף לשי' הרמבים לא קשיא רהא כבר כ׳ הריכ ששיעור הנדר י״ט וא״כ שפיר יונלו האנשים לראות זא״ז ממעל לנדר. וציע . ומשמע שאם אין ביניהם גדר אעיפ שאין רואין ואיז עתן
 פאס א׳ דהא לא גרעי משאר אילטת דלא תגן כהו שיעורא דרואין ואיו מפשיק אלא גדר. אגל הר״מ בסי׳ כתב בזה׳ל מאין זא׳׳ז שלא יהא גץ אילן לאילן שוס סתר שישתיר ביניק ויהיה מרותק זמיז שאם יעמוד
 האדם אצל האחד יראה השני ע״כ. משמע דמס׳ בהיסך שבאלו אפילו ימין נדר מפסיק ביניהם אין טתן פאה א' אאיכ רואי! זא׳ז. וכ׳מ מדבריי בחבורו. וצ״ע מ״ט. וניל שזהו כווכת הראביד כהשגתו שם שכ׳ לא
 ידעתי מהו זה. והיינו דגם הוא מפי סתימת דברי הר׳ימ בתנורו דמיירי בלא גדר. ואפייה גוחן ב׳ פאות כשאינן מאין זא״ז לכך השיג וכתב לא ידעתי מהו זה. ר׳׳ל מיש מרובין משאר אילנות, ומפי דמשנתנו
 מיירי מדר מפסיק. אבל ראה *ה פלא שמצאתי להראג״ד Yt גפי׳ לתו׳׳כ שסותר לדבריו בהשגות שם. וז״ל שם נראה מנמ׳ דמי מערכא דלחומרא הוא שאס היו ג' וכו׳ אינו נותן מן הראשים מזעיי. ולא ידעגא
 מ״מ. ושמא מפני שהם נמוכים משאר אילנות מפני שי״ל ענפי• מרובין ופארוחיהם ארוכים כדאי' כפי לא יתפור ומפני זה הם נחכאי; ומ״ז הלכך אפילו ברוח א׳ בעינן שיהו סמוכי; כדי שיראו זא״ז וראב״צ לאסלוני
ף לחרובין כוי.  אכולהו קאי ואמר אף לחרובין שהי/ בכל העיר נותנים סאה א׳ וביש לזיתים ולשאר אילנות אעיפ שאינם רואין זא״ז כלל עכ״ל. וזה ממש כמשמע בדעת הל״מ. ומוסף נועם לשבח : במשנה א
. אלא שראיתי להרימ גס" שכ׳ ואין  נראה דה׳׳ק לא זו בלבד לזיפים דלדידך גמי לא תלו בראייה כלל בההיא ודאי דאמינא דסני בפאה א׳ לכל העיר אלא אף לחרובץ דלדידך חלי נרא״ה לדידי ־ 1 העיר רשות א׳
 על ריג חתק ובודאי דר״ל על בבא דזיתים דאילו.בחלובין הרי י״ל מולק ראכ״צ. וש׳׳מ דלא סליג ראכיצ בזיתים. וצריך לדחוק ולס׳ אף דר׳יל לא סוף דבר כמו שאמרת הל הרואין אלא אף לחרוכין שככל המיר. (ש״ל):

׳  ה בטשנח הזורע את שדהו שני מיני חפץ, הא דנא תני בקצרה זרעה ב' מיני חסין י״ל דהך בבא נשנית בס״ע אח״ז בגהמיד בימי נחום הלבלר כמבואר במשנה דלקי. (ש״ל): תוייפ דיה שגי מיני חנףן כו׳ ואסשי ט
 מ־א•

 ראשונה
 ולאו כאילנות ממש אלא אפילו שרשי צמחים שאינם אילנות: ד לזיתים
 שהיו להם בכל רוח. אץ לפרש בכל רוח אפ״פ שאין רואיך זא׳׳ז לא״כ זיתים
 קילי מחרובץ. ולראב״צ משמע למרובץ קילי למותר אפילו מרוח לרוח. וזימים
 באותה הרוח . לבך נראה ללר״ג בזיתים אפילו רואין זא״ז לאשר, אלא באותה
 הרוח ובחרוכין כשרואץ זא״; אפילו בשחי רוחות מופר.וראג״צ מיקל טפי בחרובין
 אפילו אין רואיך זא״ז. ולא מצינו מעם מה נשתנו זיתים וחרובץ משאר אילטת .
 והראב״ל שמצא פעם לחרובין לא ביאר כזיתים כלום. ולכך נ״ל להכי גמירי לסו
 כלפי' לטיל •* ה שני מיני חטים. שיי הר״ב שחמתית ולבנה. במנמומ
 לף ע׳ אמר כוסתין מץ מטים ושבולת פועל ושיפון מין שפורים. ולמטן כלאים
 אינו כן יפי׳ כהל״ש ריש כלאים שהאריך בזה . והכא לפנין פאה צ״מ אי מיקרו
 טסמץ וחטים שני מיני חטים וק שבולמ מועל ושפורים : עשאן גורן א'
 נותן פאה אחת. במלא הניח פאה במחובר מיירי כמ״ש מוי״ט . והא ללא
 פירש תנא למתכי' כשמניח פאה במחובר כמצוחו מה דינו. משום וממילא

 משנה
 ומט לה התם משום אילן מאילן אפילו נחל איט מפסיק . ותשמע אפילו לחב
 הרבה קאמר מללא קאמר ללזרפים תני ליה למפסיק אפילו בפחית מרוחב מלש
 חלמים ולעיל צ״ט. ולמאי לפי׳ בר״פ לעיקר לין זה לאין מניחץ פאה ממלה
 לשלה הוא הל״מ א״כ י״ל להט גמירי הלכמא לזוקא גלר מפסיק באילן ולא
 חריץ ובן נראה לנחל ושלולית לא הוזכר לענין כלאים ולא בשום מקום אלא
 בפאה. ומ״ש תיי״ט בפ״ב לכלאים לטעמא להני להכא לחומרא והכא למומלא
 לא מסחבר דאטו משום ספק איימינן עלייהו לניזל לחומרא ועור לא״ב לענין
 עירוב ליתני להו נמי למפסיקין ומעלבין שחים. אלא כלפי׳. והיינו נמי לבחרובין
. ולקמן  וזיתים לבסמוך איבא שיעור אמר ואין טעם ללבר אלא שההלכה היא ע
 פי׳גמ״ה מוכח להא ללא מהני הפסק באילן לוקא שהקהקע והאילנות הם של
 אחל אבל כשהקרקע של אחל מפסיק ובעל האילנות נוחן פאה מכל אילן ואילן
 כיון שאין לו קרקע מחמיו חשיב כל איל! כשלה בפני עצמו וכ״כ הלא״ש שם
 וכ״נ מלבר׳ הר״ש שם. אבל הרמכ״ס מפרש שם שהאילטת של אנשים הלבה
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ת. הס כל אותן שנים שנים ו נ ו  ן הלבלר . הסופר: הז
 הנזכרים בפ״ק דמסכת אטה שקבלו שנים מפי שנים [עד] מפי
 שמעון הצדיק: ז שדה שקצרות כותים . לעצמן *ולא שקצרוה
 פועלי כותים לישראל דאז הוי כאילו קצרוה ישראל: קרסטוזז
ם. דרך הנמלה לחתוך *קנה  נמלי
ם. ה שזרע השבולת מלמעה ולזה קורים קרסו ש ע : ן מ ת ו א  שתי גרנות נותן ב׳ פ
י רבן גמליאל ל) *לשון יכרסמנה חזיר מיער (תהליס ה לפנ פ צ מ  ד שמעון איש ה

ם ת ר נ מ ת הגזית ושאלו א כ ש ל  ועלו ל
ל ב ק ל אני מרבי מיאשא ש ב ו ק ר ל») מ ל ב ל  ה
ו מן ל מן הזוגות לב) שקבל ב ק א ש ב א  מ

ם עשאן ת שדהו שני מיני חטון א ה מסיני בזורע א ש מ ה ל כ ל  הנביאים ה
ה ד : ן ש ת ו א ות נותן שתי פ ת שתי גרנ ח ה א א ת נותן פ ח  גורן א
ה הרוח ת ר כ ה נמלים לח) ש ם לי) קרסמו ם לנ) קצרוה לסטי  שקצרות כותי
רה ם חציה פטו רה לי) . קצר חציה וקצרו לסטי ה לי) פטו מ ה  או ב

 שחובת

 ו׳ פרק. ה׳ דבבא ?חרא ופירוש הר״ב אדום אלא דבירושלמי מקצר

: פטורה . דכתיב גבי פאה (  פ
 ובקצרכם על שתהיו אתם הקוצרים;

 שחובת

 כראמריי׳ בייש ב״ק (דף ו) תנא ירושלמי ארתנן חב במקום חייב
 יאגדו. נראה לי שהוא נד הנזכר בכתוב (שמות ע׳) במן שהוא
 כזרע נד לבן. ואע״פ שרש״י מפרש שם גד קליינדרא ואינו לבן.

 והמן היה גם כן לבן. והר׳יב מפרש
 כאן לבנה. והכי כמי תנינן שחמתית
 ולבנה בהדדי בפרק ה׳ דבבא בתרא
 לא קשיא ולא מיד דלבטנית החמין
 היינו כקליינדרא שהוא ירוק ולנבי
 אדומה לבנה קרי להו התנא וזהו
 מה שאמר הרמב״ם בפירוש משנתט
 זאת אדום וירוק וירוק זה כחלמון
 ביצה לא ככרתי וגם גירסת הר״ש
 אגורי ברי״ש [״וכן הוא בירושלמי
 ריש פרק ד׳ דמעשרשני אבל בפירקין
 דהכא בירושלמי נרם בדליה] אני
 מפרש לבנה שהוא מלשון ארמי בדניאל
. ולפי זה הוא ] כתל  ה׳ על נירא [די
ד לבן הוא  לבן ממש כי ניר שהוא פ

ה שתרגם אונקלום בפרשת בשלח לק ככפור דעדק מירא שפירושו דעדק כסיד שהוא קלוש על הכותל ולבן ורצה מ ל  וכן אני אומר ע
 המתרגם לכלול מה שנזכר בכתוב במקום אחר(והמן) [צ״ל והוא] כזרע גל לבן וללא כפי׳ רש״י שמפרש שרוצה לומר מין צבע שחור
 לק שנקרא גיר: [״ושוב ראיתי להרמב״ן בפירוש החומש שכתב כן בפרשת בשלח]: ן לפני רבן גמליאל ועלו. כלומר ששאלו לרק
. פי' הר״ב לשון יכרסמנה שהקו׳׳ף והכ״ן* שניהם ממוצא החיך ולכך מתחלפין; וראיתי ה ו מ ס ר ק T ך  גמליאלי־ולא היה בילו ועלו שניהם:
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t גהחיזלח המול MIS שנמ״ש י5זה מילין קרם־ם ״ « vש כרסמוה יכ׳׳0 מ״כ 7׳ י  מלת אמ וכ׳׳ה נמשב״ג . ן רךסמוד. "

 ידג

 להרמב׳
 מלאכת שלמה

 דף עא נרייחא [הכל מודים חרש מפסיק לא חרש אינו מפסיק].וז״ל הרש״ש ז״ל.
 שקצרוה לסשים.שדה של ישראל שקצרוה לסמים ישראל ולא הספיקו לנזול העמריס
 עד שנאו עליהם והניחום פטור דנפקא לן נתו״כ פ״א דפ׳ קדושים מדכתיב
 וכקוצרכם את קציר ארצכם אתם תקצרו שלה שלכם ולא לסטים להרי ןכקוצרכם
 כתיבי. ובירושל׳ מפרש אי בעינן שיחפרו בשדה שיחין ומערות לקט השדה
 נשנוייא: קרסמוה נמלים. מלשון יכרסמנה חזיר מיער נחלוף קו״ף בכ״ף .
 כמו אכלי מן שמיא מלי קול. קובע כונע. ודרך הנמלים לקרסם קנה השנלת
 מלמטה. וה״ט דשברתה הרוח או נהמה . וטעמא דכל שאין ראוי לביצה טלה
: קצר חציה וקצרו לסטים חציה. פתורה לגמרי אף מה שהוא קצר ו  מעכנת נ
 דלא חזרה פאה צעמרים ופטור נין ממה שקצר נין ממה שהניח וקצרוה לסטים.
 ושעמא כלמפרש לן מקרא לעיל. וכשקצר חציה אח״ב אותו החצי הוא דמחייב

 אמה. עכ״צ ז״ל. וכן פי׳ הראב״ל ז׳יצ שם בהשגות. ואית לצ״ג שהיה להם
ש איש ״ רע ר  בכל הרוח בה׳יא אלא שהיה להם בכל רוח: ו מעשה שז
. פי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל לפני ר״ג הזקן ק בנו של הלל הזקן , ו  המצפה כ
 כלתניאהלל ושמעון גמליאל ושמעון נהגו נשיאותן בפני הבית ק׳ שנה ע״כ .
: ועלו ללשכת הנזית . משמע שר״ג הזקן עצמו עלה  וי״ג ובא לפני ר״ג
 עמו לשאול.ובנזיר דף א אמרי׳ דמדלא מני וחשיב במתני׳ שקבלו מיהושע וכלנ

 שמעי׳ לקמאי ובתראי חשבי׳ ומציעאי לא חשבי׳
 ואילו קחשיב כולהו כתלא מפני שהיו מנית שני

. ונירושל׳ משמע מחום הלבלר בא להעיד ולהוסיף ללאו ר י  התם פ״ז מז
 דוקא היתה הקנלה נשני מיני חפים אלא ה״ה נשאר שני מינין למין א' אם
: ז שדה שקצרות עובדי כוכבים כוי. פי׳ ר״ע ׳  עשאן גרן א׳ נותן פאה ט

r 
 ופ״ רש״י ז״ל דמן הנניאיס
 ואילך. ודכוותה נמי כתנינן

 יל שקצרוה לעצמן והוא פי׳ הדושל׳ ולא תקשי לא״כ היינו לסטים לה״פ כשהיו ותו לא. הלכך נותן פאה ממה שקצר: קצר חציה ומכר חציה. נקמה טון דנמה
 הנעלים עונד׳ כוכניס וקצחה ואח״ל נתגיירו והיינו למ״תי הר׳׳ש ונם הרא״ש
ד כוכני׳  ז״ל במתני׳מת״כ ונקוצרכס פרפ לשקצרוה עובדי כוכני/מכאןאמרו שנ
 שקצר את שדהו ואח״כ נתגייר פטור וכו׳שברתה הרותפ׳ ר׳ ישמעאל דמנחו׳

 שקצר שייך חונת פאה דהא וכקוצרכם קרינן ניה הלכך מי שלקח הקמה חייב
 ליתן א׳ מם׳ על כל השדה: הפודה מיד הגזנר הוא מתן פאה לכל. והוא
 שפלאו קודם קצירה להקדש כלאיתא נירושל' ונותן פאה לכל דהא בקצירת

 חציה

. מזילה ן מ 5 ע  לג< ל

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י

 שכבר בשל הב׳ בשעה שקצר האחד. דאל״כ

 ן מעשה שזרע ר׳
 בעיקר מציתו ובא לשאול על

 לרבי עקיבא ב׳ פאות לב) שנזכרו במסכת אבוח שקבלו זמ״ז
. לאו לד) נ״ל דר׳יל אפילו גזלן ישראל: לה) הנמלים דרכן' לבשן השבלים : ל) כלומר בימיו שהיה ר״נ נשיא. ודקאמר עלו [ נ  [כפ״ג מ׳
 רר״ג עלה עמו לשאול. והרי הוא היה ראש סנהדרין. אלא פעל סמיך לשרשן וחתוך כזה נקרא קרםום: לו) קמ״ל אפילו הנהו דשכיחי:
: לו) נ״ל אפילו החזירו התבואה פשור . מדכתיב ובקוצרכס : פר ) סו . אלא ר״ל ב״ב של ר״ש עלו: לא  שלא נזכר שם פעלו

 •משנה ראשונה י"ל
 משמע טון לעורן חל׳ ובמחוכר שלא הגיע עדיין לגורן טחן פאה אחת : שקצרוה עוכלי כוכניס פעורה והיינו לאמרו מלה כת״כ מכאן אמרו נכרי שקצר
 שלהו ואח״כ נחנייר פעורה ע״כ לדמי ליה לבשעמ קצירה היה של נכרי ובא אח״כ
 ליל ישראל . וניחא השתא לתני נמי קרסהוה נמלים שברחה הרוח משום
 למעיקרא חני קצרוה עובדי כוכבים בין ע״י מקח בץ ע״י גזלה הלל חני לכוחא
 מפי קלסמוה נמלים או הלוח ומ״מ התבואה היא של בעלים אפ״ה פעורה.
 ומ״ש הר״ב דאןלו קצרוה פועלים טובלי כוכבים לישראל הוי כקצלוה ישראל ע״כ
 וכ״ה בירושלמי. וצ״ע הא אץ שליחות לעובדי כוכבים עיין בכ״מ פ״א מהל׳תרומה
 לץ י״א כשם הכאכ״ל. ונראה דמלרבנן גזרו בה שלא לבטל מצות פאה שכל אחל
 יקצר מ״י עובד כוכבים ולטנץ חלומה כמי והיינו כדאמכי׳ במנחות לף ס״ז

 משום
 דידיה היא נמה במה שאכלה ואי דאחריס ישלמו לו אם ניזק. (דמי!). איס ע' גס׳ מיש. ולפי' 5״ל ההנו הכא כופים איידי לליסטים ואינך. ולק׳ בש״ד מיו איידי דלקנו ושכחה: בתויח דיה וקצרו ליםמיס.
 והיה קצרו טתים כו׳. א׳ה למיש הימ׳׳ז דכותיס היי;ו מדעת לא שייך למתני פדורה כיו! שחובת הפחה ממה שקצר הניח בקמה זו ואינו יכול לתת להם הכאה שככר נתחייב ונס הם אין מולק בלי רשותו.
 זלסייהמ׳פ לכותים היינו הנעלים שאח׳ה נתגיירו סשיעא ללא שייך למתני קצר חציל וקצרו ?וחים חציה. וצ״ע. ואולי כונה הסיח אהך לקצרו לסנןיס חציה וקצר הוא חצייה דמשנה ללק׳. וקרהמוה נמלים ושהיתה
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 שמעין. נלאה דר״ש רצה ולאי להניח הפאה במחובר
 המחובר מה יניח . ואמרו לו לעורן תלי וממילא
 במחובר פאה אחת כלפי׳ לטיל •־ ז שדה שקצלוה כותים . פי׳ הר״ב
 לעצמן. ומשמע שבגזילת קצלוה וקצת קשה היינו קצרות לסמים . ואץ לומר
 לסיפא בלסטים ישראל. .הא כ״ש הוא לבלסעים עובלי כוכבים אמרי׳ בפי בחרא
 דב״ק מסתמא לא מייאשי בעלים ובלסעים ישראל ולאי מייאש וכיון למתייאש
 בלא׳׳ה פטור מטעם הפקר. ושמא קצרוה לעצמן שלקחוה מישראל וקצרוה וחזרו
 ומכרו העומרים לישראל פ£ורה. לאילו מכרה לישראל היה הלוקח חייב והשתא

 ו אמר נחום . נדל גו: :
רה נו׳ . ה שקצי ד  ז ש
 מיי' שס פ״ב הל״ד ׳. קצד

 חציה . שם הל״ה:

 תוסעות הדשים
 !משנה ז] וקצתה לסטים.
 והיה קצרו נוחים חציה אלא
 דנקנו לסטים לרבותא ותדע
 דהא איבא מ״ד בירושלמי
 דילסטים כשקצרוה שלא
 לאבדה תייב ולסמים לקאמר
 היינו אפילו יהולים. (פדמ):

 תוססות רע׳יק
 מיז [אות בנ] בר׳׳כ דיה
 שדה. ולא שקצרו פועלי
 כותים) כ׳ הפריה בם׳ מים
 חיים דמסתברא אף שאינם
 פועלים כיחיס כל שקצרוהו
 לצורך הישראל אף בלא
 ידיעתו חייב כפאה ועיי!
 פ״א הייא מהל׳ תרומות
 בב״מ דיה כתב באיה:
 [אות כד] בריב ריח
 קרסמוה נמלים. קנת
 השבולת מלמטה) ואס
 קיסמוה באמצע אינו טפםלק
. ברייתא ש י  אא׳יכ ה
 מנחות דף עיא ופסקה
 חרמנים: [אות כה] בריב
 דיה קרסמוה. לשין
 יכרםםנה) וכן היא בפיב

 מיג דשביעית:

ם י ש ש נ  תום׳ א
 נראה שהכריחו לזה משום
 לתגן ב׳ מיט חמין. אפל
 אשכחן שעורי! ושיולת שועל
׳ מיני שעורים הם .  מ
 והפול והסזל ט מיני פולין.
 לםסד הוא בערבי מאם
 והם קנונים מפולין. אנל
 מחני׳ נהמ ט מיני הטין
 משום ללא אפשר בל׳ אחר
 דאי אמר שני מינין היא
 אפילו חטים ושעורים
 כדקאמר ברישא . (רמ׳׳ז):
 ול״נ דלא דק דולאי ב׳ מינין
 שייל כ׳ שמות אע״ג דלענץ
 כלאים לא הוי כלאים מ״מ
 כאן לעגין פאה ודאי הוו ג׳
 מיט! ונותן ב׳ פאות אף
 כשעשאן גורן א׳ דנתר
 שמא אזלינן משא״כ הכא
̂ם מקרו רק  דתרווייהו חט
 שייל שם לוי תיטי שחמתיח
 וחינף למה בזה תלוי אם
 עשאן גורן א׳ או ב׳ נרכות
 ושיו כ׳ החייט משאר
 מיני תנואה לא נמצאו
 חלוקים במין ח׳ דוקא. (יין
 הרקח): f בריב דיה
 שדה שקצרוה כושים
 לעצמן. צ׳ל אפילו מדעת
 כעלים שמכרוהו להם וחזר
 ולקחה מהם דאי בלי רשותו
 הייט לסטים . ולא מבעיא
 קאמר לא מנעי היכא דאיהו
 כבר סלק עצמו ממנה
 מרעתו אלא אפילו לסטים
 דבע״כ ולא עלה על דעחו
 להסתלק ממנה. ול״מ לסטים
 דלא שכיח אלא אפילו
 נמלים לשכיח. ול״מ נמלים
 שגזנדן ומצניעין והוי נגל
 רצונו אלא אפילו הרות להכל
 נשאר שם ואפילו בהמה לא



 ציונים
 שחובת הפאה.מ״' עםלפ'*
 וש׳׳ג הל״ז »' : ח קצרו

. שם 9*3 הל ״ה ׳ ו  ?"סטים כ
 חלופי גרםארת

ב לט ת יום טו ספו w פאה ואלו מפסיקק פרק ב תו m , י ד ב ו  ו* ע

 שחובת הקציר בקמה.כלומר חובת הפאה של זה הניחה בקמה ונהי להרמב״ן בפי' החומש בפי אמור בפסיק בעצם היום הזה-שכתב וז״ל
 לאס כלה שלה חזרה פאה לעומרים וחייב להפריש פאה מן העומרים וישתמשו חכמים בכל לשון עכבה בכ״ף נגור מולא יעקבם כי ישמע

 ה״מ היכא דבלה הוא אבל הכאהואצא כלה״ךן הלוקח נותןפאה לכל. קולו(איוב לז) ויאמרו מתקשעמןתכשיעין ואמרו קרםמוה נמלים מן שחובת הפאה גילו׳ הקציר
* ^ , 1 E S T : [ ,שחובת הפאה ממה שקצר נשאר בזה יכרסמנה חזיר מיער עכ״ל 
ת הפאה. ובפי' הר׳יב שחובת תוספית חדשים ב ו ח ה לסטים ש ת צ | ק ה לח) * ך מ ק ה ב א פ ת ה ב ו ח  החצי שקנה.הלוקח והוי כאילו לא מכר ש

ם ו פ ד ב ה ש * מ ה שקצר. הקציר וק הגייסא כ מ פאה מ תן ו הנ אחצי  לו אצא מה שנשאר בשדה אחר שיוציא חציה וקצר הו
ה ש״סירושלמי: גאהממילליןצולמיםמכירה א קח נותן פ  ממנה הפאה שראוי להוציא מאותה שדה־ «קצר חציה ומכר חציה הלו
א ש4ר ה ל 1 ״ ב ה ל א א נותן פ . קצר חציה והקדיש חציה ״הפודה מיד הגזבר ת ( ״ ל נ * ל  וכן הפורה מיד הגזבר מוציא מן ?
^ U f f i f f i ח מ : מלאכת ^ ה ל י כ ה י ש ה ל ר א י ה ה א פ ה ה ד פ  ש

ה פירוש כישפדאה' במחוכר יאבל א א >י*1 פ *"יי צ ח *1 י1 י ל ה
ע  י ' '  חציה הראשון נמי ונקוצרכם קרינן ניה עכ״ל ו״צ: שחובת הפאר, בקמה. וכדכתיננא • ח הלוקח נותן פאת לכל • ב

 ו;ראה שצ״ל שחונת הקציר נקמה לפי מה שסי׳ ר״ע Yt וכ׳יה נירושל׳. אנצ לחצייה שקצר כיון שהיה כלעתו לקצור הכל וחלק העניים לא קנה ואלעתא דהכי אם פלאה בחלוש שעורה .
 בסי׳ הר״ש והרא״ש ו׳יל מצאתי שחונת הסאה בקמה וכן בהד״ש שירילי״ו Yt קנאה שית; פאה צכל. הרא״ש ז״ל. ולעי׳ בסמוך כתנתי סי7 הר״ש שידלי״ן ז״ל :

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
. הו׳יל כלא מכר לו הפאה. ואפילו לא מכר לו קרקע כלל. אבל ף ט  לח) ר׳יל הוא השאירה בקמה ואיט חייב באחריות שלה: לט) דמדחובת פאה ב

 במכר חציה וקצר חציה כל אי נותן פאה לעצמו:
 משנה ראשונה

 (פדית):
 תוספות רע״ק

 מ״ח[אוח C] קצר חציה)
 ואס מבר חציה וקצר חציח
 זה נרתן מאה לעצמו. ואת
 *החיל לקצור ואהיכ מכר
 הצית מהנשאר במחובר
 הבעל חשדה נויזן פאח
 לכל כ[ מתבאר טמתני׳
 דלקמן פרק השמיר מ״ה.׳
 שם[איח כז] הפודה מיד
 הגזבי)בעודו בטהוב׳ קוים
 קצירה עי׳ לקמן פיר מיו:

 תום׳ אנשי שם
 הרוח או כהמה ודאי דה״מ
 למיחכי אלא דרישא דמהו
 נקע והיה לאיכך: ח בט־ענח
 הפודה מיד הנזכר. מ׳
 במיש כשם הרש׳׳ש . וע׳
 בסי הון עשיר שהקשה מ׳ש
 מהמקדיש כרמו משנודעו
 בו העוללות דקי׳׳ל רהעוללות
 לעניים משום דאין אדם
 מקדיש לבר שאינו שלו.
 והכא נמ• משהתחיל לקצור

 נחתייב בסאש כל השלה ואיך
 יכול להפקיע חיוב פאת
 השייך לכל השלה עיי ההקלש
 הלא דשאיש הוא ולא למי
 להקדיש קמה ופדה עומרים
 לפעונ*: דהתם כדקתנ*
 נועמא שנשמת חובתה היתה

 בקמה מה שקנה הוא וכ״כ הרמב״ם והיא״ש. משמם לכשלא ידע הלוקח וסטר
 שלא היה למוכר מעולם לק המחצה שמכל הלוקח נותן פאה לכל. אבל מנכה
 למוכר מן הלמים למי חלק הפאה שנותן ממחצה של המוכר לומיא למתנומ

 ס״פ הזרוע לקח הימנו במשקל נותן ומנכה כו׳ :

 ׳1
 משנה ד וכ״כ הרובין שנבודין מאד עי שהעומד אצל א׳ רואה את הבי אין חגדר

 מפסיק. וכיב זיתים כל העומדים ברוח א׳ מהעיר מצטרפין :
 משנה ה שדה שזרוע מין א׳ אעיג שקצרו או לקטו בב׳ זמנים. נותן רק פאה א׳
 לכל. מהחלק שיקצור לבסוף ואם היא זרוע ב׳ מינים כיא לבד. נותן
 שאה לכיא. ב׳ מיני חיטי[ וכדומה אז תלוי בזמן לקיטתן. דבלקטן בזמן א׳ ניחן
 פאה א׳ כשיעור שניהן מאיזה שירצה. ובלקסן בב׳ זמנים נותן פאה לכל א׳ בעצמה

 משנה ו כך אמיו לנו השנהדרין שהוא הלםימ :
 משנה ז קצרוה עובדי כוכבים לצורך עצמן אפילו ברצון ישראל. או שקצרות
 ליטטין אפילו נזלו נס הקרקע. קיקע אינה נגזלת. איכ לא הויל קצירך
 או שנשכוה הנמלים כל השבלים . או שעק״־תן בהטח. או שנעקיו השבלים עיי
 הרוח. אע״ו שנשארה ה־זבואח ביד בעליש פטור מפאה. ולא עוד אלא אפי׳ קצר
 הוא או שלוחיו חציו הראשון ואחיכ קצרו הניל חחצי האחרון. פטור מפאה גם

 ממה שקצר הוא תחלה דחובת הפאר. בקמח הנשאר ואינו חייב באחריותה :
 משנה ח אבל קצר א׳ מהניל חהצי הראשון. ואחיכ קצר הוא החצי האחרון נותן
 חלק ס׳ מטח שקצר הוא. קצר חציוץאחיכ מכר החצי האהרון.הלוכך נותן
ד י  חפאח גם ממה שקצר המוכר.ואפי׳ אחר שקצר חציו.הקריש חציו האהרון.הפודה נ
 הגזבר וכץצר אחיכ נותן פאה מכל השרה.[כזיתו בקצרה הנובר בעודה הקדש.נ'ל רעכיפ
 גוחן פאת חלק ס׳ ממה שקצרו בעלים מקודם(ועי׳ רטבים פיב ממתנת עניים היח)]:

 משים בעלי טס: ח קצר - חציה ומכל חציה . אבל מכר תחלה ואת״כ
 קצר זה טחן פאה על מה שלקח וזה גוחן פל מה ששייר כדלקמן פ״נ מ״ה
 בחוי׳׳נו: הלוקח נוחן פאה לכל. פי׳ פאה של כל השלה אף על מה שקצר
 המוכר ומיילי שילע הלוקח שהמוכר קצר חציה ולא נתן פאה ונשאר חיבת הפאה

 הלבתא גבירתא בללא דפרה ב
 פרק ב סשנה א אין מפרישין פאה משדה לחבירתה, ואלו מפפיקין ליתן
 1 מכל אהד פאה לעצמו. א) נהר אע״נ שאין מימיו נמשכין . ב) אמת

 המים שנעשה בחפירת ידי אדם ומים שבו נמשכין. והעומד באמצעו אינו יכול לקצור
 בבי השפתיים. נ) ודרך שמעיר לעיר שרחב ר׳ אמות ומיוחד לאדם ולבהמה ולמשא.
 והוא שייך ליחיד . או דרך ששייך לרבים מעיר לעיר כלעיל. וד\א רהב ט"! אמות .
 ד) ושביל היהיר שעשוי לצורך הילוך ארם כין השדות ואינו רחב ד״א• או שביל שבין
 השדות ששייך לרבים ואינו רהב ט״ז אמה. אם זה או זה קבוע בימות-החמח וכילית
 הנשמים אפי׳ מיוחד לרבים. ח) אם טפסיק בין ב׳ השדות קי־קע שאינו חרוש ולא זרוע.
 או שחרוש ואינו זרוע.או שזרוע מין אחר.בנון שעורים שזרוע באמצע חיטין. או קצר
 לשחת,ם*הו כשכל א׳ מכ׳ החלופות רחב רק ב״א על אורך נ׳ אמות.אז בכל א׳ מנ׳ הנ״ל
 זריך שיהיה ההפםק רק רוחב מעט פחות מיובע. אבל בשכל חלק רחב יותר מני על ב׳
 אמות,אז בבור וניר צריך שיפסיגץ ברוחב רובעשלם,ובזרע אהר סגיביוחב כיש מפשיק:
 משנה ב וכשמפסיק הר תלול. עד שאינו יכול לחרוש ב׳ החלקים עם גיבה ההר
 כאחת . אלא הורש כל חלק בפ״ע . או שהיה חריץ עסוק באמצע השדר.

 באופן חנ״ל. כיון שהכל זרוע טצטי־ף :
 משנה ג כל הנך דםפשקי היינו רק בשדה זרעים. אבל בין אילנות לא טפםיקח
 רק נדר נביה י״ט. ואס הענפים שבאילנות שמזה ומזח מעורבץ יחד

 ממעל להנדר . גם גדר אינו מפסיק:
 ן n«o v שקצרו uv>j ״ץ!

 מזורה לתלולח הקצירה המתייבת בפאה נעשית מהקרש הפעור אבל הכא בשעת מבתה היתה לליבת שהרי משהתחיל לקצור תומ״י נתחייבה בפאה ועל״ן לא הקדישה ועיש שהאריך הלבה ועמ״ש התויח לק׳ פ״ד מיז
 ומ״ת ומשיש. ול׳׳מ היה ניל לליל לעוללות. דהוא של עניים בלא שום תנאי ואפילו הפילם הרוח. ולבך לא חל עליהם ההקדש. אבל בסאה אף שהתחיל לקצור מ׳מ אין לעניים בשרה כלום אלא שהבעה׳׳ב מוזהר
 בלא תכלה ומתוייב להפריש פאה. אבל כ׳יז שלא הפריש אס הנשאר במחובר קצרוה לסעים והיה קרסמוה נמלים ושגרתה הרות * בהמה פעורה כמ׳ש הריב שם לנהי ראם כלה שדה חזרה סאה לעומרים ה׳׳מ היכא
 דכלה הוא אבל הכא הוא לא כלה. והא רבמכר חציה הלוקח נותן פאה לכל הייט ללא מכר לו אלא הזכות שי׳׳ל. וכיון שהוא היה אסור לכלות בקצירה והיה מחוייב להניח הסאה כשיעור. עיכ גם הלוקת מחוייכ להניח כל

 הכאה. ובודאי אם כיל הלוקח קצתה לסטים פעור מכל ולא אמרינן לחלק העניים לא מכר לו דבאמת הכל שלו קודם שהפריש אלא שתל עליו החיוב דלא תכלה אם יקצור.משאיכ בסקרש דקצירתה הוי כקרסמוה נמלים
 ועיין בירושל׳ כאן שאם הגזבר קצר חצי תציה שהקדיש א! הפורה מיד הגזבר הוא טחן פאה למה שקצר הבעה׳ב קולם שהקדיש ולמה שקצר הוא אחר מליח אבל הנקצר ברשות הקדש פעור ועי׳ מסיס שם וציע . ואס
/ קצירת השכלת  הקרישה טלה והתחיל הגזבר לקצור ואח״כ פלאה. לכאורה למ״ש התוי״ע ברס״ק דקצירת השבלת הראשונה הוא כמו כדרות בשבואה לענין מעשר והוא מבואר כירושל׳ שם א״כ כמו שמרוח ההקדש פוער ה

ח. וצ׳ע שלאמצאיד גילוי לרין זה . ״שאיה קצירת השכלת שלא נעשה מעשה בנוף שאר השבלים ועמש״ל פיי מ׳ ן ל  הראשונה הוער את כולה. ואולי שאני מירוח ש;עשה מעשה ברשות ה־־\ןרש בכל הפירות ס

 חלופי גרסאות
 א אחת ואחת מיג אחר
 ואחד וכיז נל״ו ונל׳׳נ
 וגמשג׳נ כהו מהעיז הסויימ ולא
 כגלי שזל׳ו־סו נמיש החלשיס .

 תוספות חדשים
 מ״א [בי״ב דיה] שבין
 הזיתים כו׳ וכיש שארי אילמת
. כגון שאין נהם ל ט  כו׳ ע
 כל הדברים השנויס בפ׳א

 משנה ד׳ וק״ל :
 (מממלמיח זצ׳ע)

 תוספות רע״ק
 טיא [אות כח] בריב ד״ח
 שבין הזיתים. ונקט
 זיתים). דלב״ש אפילי
 אילנות שא״ח בפאת
 מפםיקין כדאיתא ביריש׳,

 חריש;

ב ת יום טו ספו רה פאה מלבנות התבואה פרק J תו ו  רבינו עובדיה מברטנ

א מלבנות. ערוגות מרובעות ובשביל שעשויות כדפוםי פרק ג א [*מלבנות. פי׳ הר״ב בשביל שעשויות וכו׳ קרויין  *יק ג
 *)הלבנות קרויץ מלבטת: שבין הזיתים. מלבנות ולקמן אכתוב טעם אחר
ל אחת ואחת; והר״ב העתיק מכל אחד ואחד כ  וה״ה לכל שאר אילנות *ונקע זיתים לאשמועינן דאפילו זיתים שחייבים בשם הר׳׳ש: מ
* וכן הוא במשנה דפוס בבלי וירושלמי » ״ * 1 ״ * ^ v  בפאה לא מפסקילב״הוה״ששאראילטת *
א מלבניתהתבואהא)שביןהזיתי^ וגירסא נסנה היא שאף ששם הרבים ג  שאיןחייבי!בפאהדפשיעאדלאמפםקי: פ
אחת בלשון נקבה מלבטת עם כל זה ת ו ח ל א כ  ב״ש אומרים פאה מכל אחד ואחד. בשיא פאר! מ

> מלאכת שלמה שם ?  * c ״יי *«ים ־ מ
ו לבנים שקרוי מצנן וכן נקרא רבוע . מלבנות התבואה . ה״כו ערוגות מרובעות כעין לסוס שעושין נ ל ״ . Yt הרש״ש ז ׳ ו  פרק נ א מלבנות התבואה כ

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
י j א) ערוגות מרובעות: ב) רבותא קמ״ל דאפילו זתיס שחייבים בפאה מן התורה. אפ״ה לא מפסקי לב״ה. וכ״ש שאר אילנות:  ^ף3

 1 משנה ראשונה ת ספות אנשי שם

. פירוש הר״נ נזמן שהאילנות מלוחקין פינ א במשנה ארח ואחת. סגי׳ שלפנינו חמוה שכאן;׳אחת ואחת וכדברי ביה וכן בסוף ת ת  פרמ ג א בש״א פאה מכל א
 י הלנה המשנה ג׳ מאחד. ובמשניות החלשים הגיהו גם שם מאחת וכיה בלים אבל לא
 כן הוא בד״פ ובדיק ודברי החוי׳מ תמוהים כמו שהעיר שם בד״ס. בי היכן מצא הגי׳ במשנה אחת וכדברי הל״כ אתל. כי במשניות דיו ש׳׳ח שעם פי׳ הר׳יב נדפס במשנה אחד ובר׳ב אח׳
 כקן ע( החי״ח:כד״ב דיה שבין הזתיס ט׳ שאין חייבי[ כו׳ ר׳>י מה׳ה.(למ״ז).ואע׳ג לגפנים נמ• מה״ת חייביןמימ אין זולעין תבואה ביניהם משום כלאיס.וזה איש לשי׳ ר׳ת שכתבתי פיק מ״ר.



ת? ו טנ ו ה מב ד ב ו ב פאה מלבנות התבואה פרק { ר׳ ע ת יום טו ספו  ציונים 78 תו
 א בח״א . מיי, &׳ינ מ ?לטפ ״

ם בית שמאי לבית הלל. מכל מלב! ומלבן הואיל ועומדות הערוגות פסקי פסקי ואין די מו . שם הנפרד מלב! לשון זפמf : ו י ט נ » ו  ב
/ _ / r% 1 ״ י ,m. w. -• 0 . : י ל נ י ׳  מ>מומ עח: וכמוס >

m ־ ואשכחן כהאי גמנא בפרת ה׳ רשביעית [משכה די] ובמשנה ע׳ )מתערבין זו עם זו קסברי ב ש דמפסקי זיתים [אבל] היכא דראשי f e t r t n 

ף פרק קמאדשבת [*עודחחרים] ואע*ג דאין הלכה כביס שמאי שורות מתערבים מזה לוה [מולו] דלא מפסקי ובזמ! שהאילעת כ ם ^  וחיייטל״ה] ו
׳ עכ׳ל. ולא נ״מ בהודאתם . וגדולה מזו בפרק ה׳ דתרומות משנה ד׳ מרוחקים זה מזה על שבקרקע בית סאה שהוא נ' אמה על נ׳ אמה  נ״מבהולאחם ט
״ דפליגי ר״א וחכמים אליבא דב״ש וכן , , אין בו י' אילטת מודים ב״ה שעתן ? ^ ? ^ ף 2 6 י י % 
) < פאהלכלמלב! ומלבןדהואיל והאילנות ג ל כ ל ה ד ע ח א ם מ י ר מ ו ל א ל ת ה י ^ בפ״ב דאהלות משנה ג׳ ועיין רפ׳יק ב ^ ה ׳ ״ י ״ ״ י ־ 5 • 

ן מרוחקים *״)נראין הדברים *שלא י רב ת י) מעו ו ר ו י ש ש א ו ר ם הי א ם ש די מו י שורות. לשון הר״ש ו ש א  ראשו! לציון דפביעית: ר
ל האילטת נעשו המלבנות ובזמן י ב ש ב ת ל כ ל ה ד ע ח א ה מ א א נותן פ ו ה ) : למאי דפרשינן דמלבנוש הס השורות ש

1 O T ^ T * 
0 שהאילנות רצופים ויש עשר אילנות ם י ח ^ ם י ח ^ ס ר י י ו ^ ) ף י ו ה ד ש ת א ר מ נ מ ה ; ד ת ט ב ל י מ ש א י י מ י מ ה ל י ה ל ו ה י ה ש ' ^ ק י  ליבמות יי׳• יע
י בפתות מביש סאה מודים ביש שמאי ב , ר ת ז י ה א א ד ^ פ ח א ה ט א י >J״ £ ויש לפרש דמלשון שדה הלב! [היא] עי׳ש ^ t פ  ״
 U י כשמתבשלת התבואה מתלבנת ומלקעין שנות; פאה אחת על הכל לא נחלקו

: ב המנמר.מלקע שדהו מקומות ז א ע p ״ אותה ולקמן דשנן נמי מלבנות הבצלים דרכן להלבין ירק שלה! אלא כשיש עשר אילטת בבית ס ת י י 5 ? י  ת

^ כסמתבשלים ועוד אפרש דכל שדה [חון משלה האילן נקרא שדה] מקומות דמחזי כמנומר לשון ונמר חברבורותיו (ירמיה ע) שקצר ב

ב י ב

א ל ש ש .  ה׳
 האילנית נעשו המלבנית) הלבן ע״ש שהחמה זורחת בהן ואין בהן צל כשדה האילן ע״כ: התבואה שנתבשלה ראשון ראשון בשדה: ושייר קלהים להים* אותן

. שלא ו * מ י ״ » ( . * . י ״ ן t *) ״ ו ש א ן ר ו ש א ה ר ל ש ב פ נ . פי׳ הר״ב שקצר החטאה ש ר מ נ מ ה  ב
. ומעתה כ ; /  רפ׳׳ב י ומפרש בירושלמי מקום הזבלין עולי! תחלה. ופירש הר״ש כלומר מקומות המזובלים יותר בשדה שם התטאה ממהרת לעלות ע
 תום׳ אנשי שם במשנה ד׳ בפרק קמא דתנן התבואה והקטניות בכלל הזה. ובכלל ההוא שלקיטתן כאחת ואפייה לא מצינו פעור מפאה השדה שלא
 אכל לדעת >ך» מולהי גזדבל בשיווי וממהרש במקומוח המזובלים משוס רמ״מ כל קלח וקלח לקיעשו כאחת. ואין גרעין מתבשל קודם לגרעין והפי מד בפ״ב
ו חשובי! מאד גבי אינו מפסיק לאילנות. וזה ידוע שאילנות שה! אפי׳ ממין אחד אינם מתבשלים כאחד. אלא דלקיטתן כאחת היינו לאפיקי שאנה ^ י פ ^ ס ^ 
 באיי ומרש החימו לה׳ וכיוצא בה שלקיטת פדות האילן האחד אינם כאחת וראיה לדברי מהירושלמי שהביא הר׳׳ש במשנתנו לענין שבת וחרדל שמואל אמד
 ^ מפני שאין הראשון ממתץ לאחרון שבהן וכו׳ על דעתיה לשמואל מפריש מכל קלח וקלח ע״כ הא קמן דלאו בתר שדה אזלינן אלא
ה מכל אחד וכו׳ דר״י פליג והט קיימא לן ומלשמואל נשמע לר״י שא״א לומר שחלוקים הם במציאות] : ד  תמוהים' דסא'מלי' הריב בשר קלחין. [*ועיי! לקמן ב

י ב ? מלאכת שלמה ר ^ ' w S ™ 
 עלמא מלב] ש5 פתחים וכן ז״ל. ובירושל׳ איתא תנאי לנית רבי דתנו שנין האילנות. ותרוייהו צרכי

 אילנות צריפי לנ״ש דאעי׳ג ללא מחיינ נפאה מפסקי. חיתים צדכי לב״ה
 וע׳ במה״פ שם שנדחק לס׳ של עץ שקונעין נו הדלתות מלק כלאמרי׳ בעלמא מצבן ש5 פתחים וכן

ז ™2 פ״ בערוך. והואיל מנומרות הערוגות שסקי פשקי ואילן זית בין הנינים ״ ״ ״ , ״ - ״ - מ י  די י;ש*1 «
l לאין מתערבות זע״ז קסנרי נ״ש דמפסקי ונותן פאה מכאו״א . ונ־רושלמי זאע״ג דמחייני צא מפסקי ע״כ. פי׳ אבל זיתים או שאר אילנות כיו״ב שחייבין w ה ״ ב ו  כמ״ש התו״ח' '
 ר׳׳י גרמיצ מושם בש״ס מפרש לה אי ברצופץ אי במרווחי;. (הגה״ה כתב הר״ש ז״ל נשם הירושל' מה בפאה לב״ש ליכא רנותא להואיל והן חייבין נפאה ה״א מחייה ס״ל לנ״ש
א כי אנן קיימין אי במרווחין אף בייש מולו שהוא נותן פאה מאחת על הכל. ואי למפסיקין כדאמרי׳ נעלמא לבת מינה מחריב בה . אנצ שאר אילמת ללא  החדשים: דיה בשי
ת ברצופץ אף נ׳׳ה מולו שהוא נותן פאה מכאו׳יא. אלאאנןקיימין משועץמטע מחייבי בפאה ה׳׳א ללב״ש נמי לא מפסקי דכאויל חשיני. קמ׳׳לתנאי דנית ט י * י ל ' ״ D ? , T ״ ^ 
. ונירושל׳ מ״מ דב״ש שאין לרך מ׳׳א להיות מכניסין זרעים נין האילנות. ת מול! כיש ^3 עשרה לבית סאה. ואינו כן נפי׳ ר״ע ז״ל. מועתק מהח׳ הר״ר סוצימאן רבי « ח » ב  י
ר אוחנא ו״צ. אכן נלע״ל שרי׳ע ז״ל העתיק מפי׳ הרמב״ס ז״ל ומשמע שכך אתיא לנ״ש כר׳ יוסי לתנן נסמוך מלבנות הבצלים שנין הירק ר״י אומר פאה כ  הפסק האילנות ט
 וכמקורכות מולו ב׳ה להוי היתה ני׳ הרמנ״ס ז״ל ביחשצ׳ וכמש״ש נכ״מ. אכן הח׳ הנ״ל זי׳ל תפס הלשון מכאו״א. כמה דר׳ יוסי אמר אין לרך ננ״א להיות מכניםין בכלים בין הירק
י לפנינו בירושל׳ והיא גירסת הראנ״ל ז״ל שם נהשגות. וע״ש). ראשי כן ב״ש אומרים אין לרך ננ״א להיות מכניסן זרעים נין האילמת. ומסיק ו צ מ ה 5 ' י ^ ל ב £ • 50i* 
^ שורות מעורכי!. מון שהערוגות ארכן מצפון ללרום ורתנן ממזרח למערב מסתנרא לנ״ש יודון לר׳ יוסי ור׳ יוסי לא יודה לנ״ש . ב״ש יולון לר׳ יוסי p ^ f "לל״שת דבעשל 
ת ואין קוי השורות ממזרח למערנ ישרים אצא א׳ נכנסת וא׳ יוצאה נענין שאין שכן אין לרך מ״א להיות ממיסין נצלים בין הירק. ר׳ יוסי לא יולה לבייש ט ^ > ה י כאה -לא מ ) 

 נעשו מלכמח אלא התכוין האוירין ישרים וראשי קוץ של כנד רחנן קרי שורות. מולו לנ׳יה לנותן האה שכן לרך ננ״א להיות מכניסין זרעים נין האילנות • ב המנמר וכו׳. נערוך
 שיהיה כל מלבן שלה בס״ע • מאי על הכל. ומה שהקשה ר״ש ז״ל נפי׳ המשנה נמה שפירשתי א״ש. עכ״צ המנמר פי׳ הזורע שלהו מינים הרנה . ר״א קוצר מקום ומניח מקום כמו

ר י ן 1  ולא משום הפסק האילנות י י י נ
—  והר״ב זיל עירב השימות . . .—— —

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ י ? W E < ־ 8 E 
yfi) ולא נחלקו רק ביש י׳ אילנות מפוזרים בנ׳ על נ׳ אמה. ובמקורביס א) ואילה״ק מ״ש אילנות מזרע אחר דמפסיק (כפי׳נ מ״א) והרי (  KJ2JL ג
ה . הכא כשנטועות י׳ אילנות על קרקע שהיא נ׳ על נ׳ אמה.יהיה ״  למש^ גס ביויל לב״ם יותר. מדלמיעקר קאי מידו ב״ש. ובמרוחקים ביותר m ב
ח כל אילן מרותק ממניין יותר מרובע. והוא הוא המלבן שטן כל אילן ואילן. ו ו ש ר י י ל ה ת ד ו מ ל ה מ ד ש  מפסקי אלמת ולהר״מ מ ממראה שלא בשביל האילנות במשה ה
ל והרי בכה״ג אמרי׳ התם לזרע אחר מפסיק מ״מ. י״ל שאני התם זמחרפ ה כ י ה י ן ש ו ן כ ת ו m ^ ה ת ו ע א ר א ז ל ר ו א ש כ ת ש ו כ ל י א ץ ה ה נ ב ר ^מ״ א ה ן  לה^לפ; שאי

) של הערוגות, ולא נקע ראשי מלבעת. נ״ל רמעורביס לא נקראו מלבטת: ה) בכה״ג מורו ב״ש לבית הלל  משום לכיון לאינן רציפיו מלבן ומלבן שדה לבד(א): ד
) קוצר תבואה שנתבשל ראשון ראשון בשדה ומחזי כמנומר: ז) שלא נתבשלו: ? ומדב״ש נשמע לב״ה במרוחקים היו״ר זיתים בטפי מנ׳אמה: ו ^ { ^ י ^ ) * * ^ 

ל כ  הכניס הזרעים. ילדכ למה משנה ראשונה מ

J הרבה מולו בית הלל שנותן פאה מכל אחת וכשהן מקורביו מול* בית שמאי משמפ למלבטת שאין בהן אילנות בלל 'פשיעא ללכ״פ פאה לכל אחת מק׳׳ו ? S ^ ש״״ ?2!״ 
. לשון הרמג״ם בחטרו כמהאילטת מרוחקין נראין המרים שלא בשביל למלוחקין . ובמתני׳ ללקמן כבי שבת וחרלל מפרש הר״ב מפני שאין ררכן ,  S JSS\ וכו
- האילנות נמלק הזרע ונפשו מלמות . ובמקורבץ ניכר ששלה אחת היא ובשביל לזרוע מהן שלה אחת לפיכן חשובים כ> אותן ערוגות כל אחת כשלה אחת . ל ר כ ' ^ ה ש ש ה ע ז ר ש מ ן  ל
ן אילנות נחלק הזלפ פ״כ. והוסיף בכ״מ וכתב הממם לבמרוחקין שיפור כל מלבן והכא בתבואה שלרכה לזרופ שלה שלימה למה יחשבו הערוגות כל אחת כשלה. ! ן מ ל י מ א ש ע ה ש מ ׳א ו ;  ב

 הוא כשביל האלנות . וביה הוא גלול וכלאי ליחשב שלה ובמקורבין אינו נחשב כשלה ע״ש. וקשה ללפ״ז אבל הראב״ל מביא נירסת הירושלמי בהיפך לאם האילנות מרוחקין פאה אחת
 סיל שללך להכניס ורעים מל

 בין האילנות וא״כ אי! ראיה שנחשבו אצלו כמרוומין ושפיר א״ל גס ביו״ל לכיס שנשכיל האילנות עשא! מלנטת. וכס׳ שיל ב׳ ללכיש לנין לומר שחתלה קולם האלמת זרען לפי שאין לרך כו׳ עיש והוא תמוה דא׳יכ
 כרצופי! נמי נימא הכא . ותו דנאלגות זקנות שבודאי היו קודם שזרע מאי איכא למימר. וצ׳ע: תיי״ט ריח ומורים כו׳ אליבא לביש. ל״ל לקאמר שם לאחל שהורו ביש כו׳ ואיך תלי הלכל בלאתר שהודו 1אף
 קודם שהודו יטלין לפלוגי אליבא לב׳׳ה. ולי לקימ לכיון לתנא רא׳׳א חירוס ותישרף להכי שפיר הוצרכה המשנה לומר לאלזר שהודו דאליכ לא היה ר״א אומר תילום וששרף כיון שהוא שמוחי ופוסק ככ׳ש בכל
 דוכתי וביש אוסרים הכל. להכי תני לאתר שמלו.וע׳ תוס' שבת ק״ל ליה דל״א ונדה ז' דיה שמותי.(לה״מ בשם שויח באר יעקב בכללי הסו:יות כלל ל״ת):בא"ד בפ׳ב דאהל1ת.דאיתא המס באיזה מקלח אמרו כו׳
 א״כ סליגי אליכא לב״ש.ואפשל לומר לשם לא קאי אביש לכד אלא אכימ שאמרו ש־עמיא למקדח כנון בפי/ לאהלות בעושה מאור מתחלה או חלון שהוא לאויר או הסריגות והרפפות השנויוש שם לשיעורא כמלא מקדח
 של לשכה וכן גפיי! לכלים מייכ הוא הכל לרבנן לסחמא בוותייהו אכל לרימ כאמת סגי כמקלת של הרופאים ותני סלוגתייהו בפלונתא לביש וכיה משום לעלה קאי. (שם בשם השוית הכיל): דיה ראשי שולות כוי
 יעוד כו׳.הקי הרמיז זיל לפ״ז אמאי קרי מלבנות לבצליס ולא לירק כיון לאין צל לא על הבצלים ולא על הירק וכולו הפך לגן ע״כ ואפשר ל״שנ להסס היק מלבטת הנצלים שבין מלכנות הירק ותיבש מלמוח שבתחלה
 6תרווייהי • (ש'ל) י ב נטענת ושייר קלחים. לא קלת א' ואי מפוזרים אלא קלחים רבים במקום א׳ וכן במקום אחר וכיה הרינז בפ״נ למיע שנשאר הלח מפורר מלבנות מלבנות מרוחקות



ב מ ציונים ת יום טו רה פאה מלבנות התבואה ITfi ג תוספו ו ה מברטנ בדי עו  ר'
 ותביא , היי׳ שס te׳׳fr יג :
 ומודים חכמים . נ7ה נא.
 מיי׳ שם : בזורע שבת.
: נ המחליק. *רושל'  נזיר גי:
 ספ׳׳ןדחגנה. גרי' שש הלי״ג:

 תוספות הרשים
 ביוסי מגיה סאה למודים
 ביה כדהתכ הר״כ וק־ל ולכן
 תכי ששמא ומודים.וכמפ:ה כ׳
 הק ומודים חכמים להורות
 דקאי גס אביה דשליק מיניה
 (שס) וכן כתב השריית:
 מ״ב [תוי״מ דיה] מכל
 אתר כוי שמואל אמר כי׳.
 ק״ל לשמואל למה נקע מתני'
י מקומות דכוימ למתני  מ
 סתם והוי קאי לקלתיס גם
 מיש התויינן דגירסא הנכונה
 אחש ואתה ניל דאדרבה הגי׳
 הנכונה אחד ומשיה סליגי
 אי קאי אמקומות אי קאי
 אקלחיס אכל אי גרסינן אחת
 השינןא דאעלוגות קאי ודוחק
 לומר לנליגי בגירסא ותו
 דמשני' לא אדכר ערוגות
 למימרא דעלייהו קאי אלא
 מקומות דהוי לשון וכר .

 (סריח):

 תוםפות רע״ק
 רפיב והבא כשיש אילנות
 רצופים לא הוי הבור הפסק
 דהא דזרע מלבן ומלבן ולא
 זיע כאהד משום הפפק
 אילנות עשה כן כך ביאר
 חלח״מ. ועיין בהראב׳׳ד
 והר״ש שהיה להם גירסא
 מהיפבת בירי׳ דבמרוחקות
 סודו ב״ע דאין הפשק
 האילנות ניכרת כ״כ .
 ובמקורבות ביותר מידו

. כשחוזר לצקע הקלחים רבי עקיבא אומר נותן פאה מהל אחד ואחד. פי׳ הר״ב כשחוזר אהד  שלא נתבשלו: נותן פאה לכל אחד ו
ק ולאו אתחלתא דקנירה חשיבת: ביודע ללקע הקלחים לחים ששייר וכו׳ והוא לשו; הר״ש. והוא שיעת הראב״ד ס פ  לחים ששייר דנמור מ
. ירק שקורץ לו 1) אניע״ו בלע׳יז: שהוא נותן גואה לנל בהשגותיו פ״ג מהמ׳׳ע •שכתב שהמחלוקת אינו אלא על המשוייר ת ב  ש
 אחת ואחת . מפני שאין דרכן לורוע מהן שדה אחת לפיכך חשובין לבדו. וכתב עוד ח״ל מ״מ מן הלח המשוייר נועל מאחד על הכל
 בכל ענין על מה שליקע ועל מה
 ששייר כדברי חכמים ע״כ . ועיין
 במשגה ד׳. ואע״ג דלהרמב״ם בחיבורו
 שעה אחרת בכל זה אני לא באתי
 להלאות המעיין בפירושים שונים
 כשהמשנה מתפרשת ע״פ פי׳ הר״ב
 ז׳יל: [״בשנים או בשלשה מקומות.
 כך מצאתי הגדמא במשרים אחרים
 והכי מייתי לה בש״ם מס׳ נדה פרק
 בא סימן דף נא ושם הגירסא בשנים
 ובשלשה מקומות ונראין אלו שני

ל אהד כ ה מ א  רבי עקיבא אומר נותן פ
ד על ה א אחד ח) וחכמים אומרים מ  ו
. ומודים חכמים לרבי עקיבא ( ם ל כ  ה
ה מקומות ש ל ש ל ב ד ר ת י) או ח ב  בזורע ש
ד ואחד י») ן ח ל א כ ה מ א  שהוא נותן פ
ק ומקיים  j המחליק בצלים לחים יב) לשו

 יבשים
 חיג. ב מכל מ״ס לכל ונ״ה בר׳׳נ . בשלשה סיא בשנים או

 בשלשה , מכל נד׳׳נ לכל וכ׳׳ה נמ:1נ״ג ונלינ .

 כל אותן ערוגות כאילו כל אחת מהן
 שדה אחת. ושבת וחרדל חייבים בפאה
 אן* על פי שאין טתנין פאה לירק *משוס
 דלזרע עבידי וכמיני זרעים חשיבי
 והלכה כחכמים: J המחליק בצלים.
 אית דמפרשי ל׳ ואנכי איש חלק(בראשית
 ») על שם שכשנהלשו נשאר המקום
 חלק. ואית דמפרשי המחליק כמו המחלק
 שנועל חלקמן הבצלים לחים.למכרן בשוק
 וחלק אחר מניח יבשים לגורן לקיום :

 1)פניום נותן

 ב ה דחוי . . הפסה
 מיב [אות ל] בריב ד׳׳ה
 שהוא נותן. משוש דלזרע
 *בידי) כרתנן פ״נ מ״ב
 דכלאים. חרדל מין זרעים.
 וכפיד מיה דמעשרו׳חשבת
 מתעשרת זרק וירק, הריש!

 תום׳ אנשי שם
: ג בריב ( ו ״ מ ר ) . » ו  ו
׳ ואיש  דיה המחליק ט
 דמסרשי. משוס דהרנישו
 דאי מלשון איש חלק תסר
 כמשנה המשא המקכל התלק׳
 דהא תכן המחליק בצלי© ולא
 חנן המחליק בבצלים. (רמיז):
 בא׳׳ד במו המחלק . וייל
 דוגמא בפסוק לתליק משם
 בתוך העם ע׳ בס׳ השרשיס.
 (רמ׳־ז), : תמיט דיה
׳ בסיד  המחליק ט
 דשביעיש. נס המחליק דסיסא
ס לא א . ׳ ב  לא איש לסי׳ ה
 שנאמר דכשחלה תולש חלק
 א׳ ומניח חלק א׳ אלא שכולו
 לענק א׳ . ונם ההיא
 לשביעית נוכל לומר שטו,׳
 שהם ג׳ מיקרי חלק ור״לחלק
 נשאר נעוננ וחלק שלשו.
 ומימ לשוןא׳ ש1יך השם משי.

 (רמי!):

 הגירםאותדמה עעם יש לומר דדוקא בשלשה אלא ודאי דלאודוקא והלכך הנכון לגרום נמי בשנים ואורחאדמצתאנקע . ואין להקשות
ל אחד ואחד . ולשון הר״ב מכל אחת ואחת בירושלמי הביאו הר׳׳ש שמואל אמר מפני שאין הראשון כ  השתא שנים שלשה מיבעיא]: מ
 שבהן ממתין לאחרון שבתן; רבי ייסא בשם ר׳ יוחנן מפני שדרכן ליזרע ערוגות ערוגות. על דעתיה דשמואל מפריש מכל קלח וקלח.
 על דעתיה דרבי יוחנן מפריש מכל ערוגה וערוגה ע״כ . והר״ב מפרש עעמא דמתניתין כרבי יוחנן הלכך הגרסא הנכונה אחת
 ואחת . ומאן רגרם אחד ואחד . אליבא לשמואל גרס הכי ; ומ׳י׳ש הר״ב כאילו כל ערוגה שדה אחת עיין בכלאים
ב משנה מ' י־ ג [*המחליק. פירוש הב׳ שפי׳ הריב שתות כמו המחלק קשה שאין עולה זה הפירוש בפ״ד דשביעיתמשנה די]: ' ׳  פ

ז ת ה ט מ ל ת ש כ א ל  מ
ת או חרדל בנ׳ מקומות שהוא נותן פאה ב ורע ש  עור הנמר שיש בו גוונים הרנה. ע״כ . והירושלמי מפרש לפי שיש נשלה חכמים לר״ע בז
 מכל אחת ואחת . גרס״ לקאי אערוגות לפי מה שפי׳ ר״ע ז׳׳ל ואפשר
 לאפילו לפי׳ ר״ע זי׳ל גרס״ מכל אחל ואחד בדלי״ת לקאי אלשון מקומות לקתני
 להת לשון וכר. ובמס׳ כלה התם ל״ק. שבת מלמח״ב בפאה מחייב במעשר
 לתגן התם כל שחייב בפאה חייב במעשרות. ומדמתייב במעשרות מסמא טומאת
 אוכלין להכי חנן התם נמי כל שחייב במעשרות מעמא טומאת אוכלין. אלמא
 כל מיל״ לעביל לטעמא מטמא טומאת אוכלין. להאי שבת לכועמא עבילא.
 ותונהי מהאי לתנן נפ״ג למס׳ שקצין הקושש והחמס וראשי בשמים התיאה
 והחלתית והפלפלין וחלות חדע נלקחין נכסף מעשר ואינם מטמאים טומאת
ע . ופי׳ רש״י ז״ל אלמא כל מילי ללא עניד לאוכלו אלא ׳  אוכצין לכרי ר/
נ  להטעים הקררה לא מטמא רהא פלפלין וכרכום לטעמא ענידי. ושני התם ר
 חסלא שאני שכת לסתמא לכמך עשויה פי׳ רש״י ז״ל לכותשין אותו ונותנין
 אוחו נכותח ועיקרו שנת ונו משנלין כל אוכל להא לאו לסעמא עביד להוא
 עיקר . וכתב שם תום׳ ז״צ ה״מ צאתו״ הא למק נפ״ל למעשרות השנת
 מתעשרת זרע וירק וזירין ונהליא תנן נפרק בתרא דפוקצין השנת משנתנה
 טעם נקלרה אין נה משום מרומה ואינה מטמא טומאת אוכלין. הא על שלא
 נתנה טעם בקלרה יש נה משום תרומה ומטמאה טומאת אוכלין אלא לטמא
 ליה למיפרך דר״ע אלר״ע ע״כ. ואיכא מאן מריס לה למחט׳ נס״פ כ״נ
 ונזיר. ומעות הוא כמש״ש רש״י ותוס׳ ז״ל: j המחליק בצלים לחים
. לאו היינו(מחליק  כוי. הר״ש שירילי״ו ז״צ פי׳ המחליק בצלים צחים 1כ1׳

 לסיפא

 מקונ;ית מזוכלין יותר נאות, המקומות התבואה מתבשלת תחלה ועיי הר״ש
 ש רילי״ו ז״ל דלהכי תני מנמר וצא תני הנומר . ע״כ. ופ" הר״ש והרא״ש ז״צ
 קלחים לחים. שאם נתנשצו בל צרכן לכ״ע אתחלתא לקצירה הואי אנצ נשביל
 שהם עדיין לחים נחלקו ר״ע וחכמים ר׳יע סבר לאו אתחלתא לקצירה היא
 ונותן פאה על מה שקצר עתה ופאה אחרת כשיגמור לקצור הנותרים וחכמים
). וז״ל הדיש שירצי״ו  לא חשבי לה הנשק ע״כ. (ועי׳ במש״ל פ״ב סוף סי׳ א׳
 ז״ל המנמר ל׳ אתרוג המנומר שמלקט מכאן ומטח כאן. מצקס את המבושלין
 כי׳צ ומטח את הלחין שלא בשלו וחוזר ומלקט במקום אחר המנושלים דהו״ל
 מנומר וקאמר ר״ע לנותן פאה מכאז״א מכל מנ!של זמנושצ ומן כל צח ולח.
 שהמבושל הקציר הלח שבינתיים מפסיקו. והלח המחוכר הקציר שכיכתיים
 מפסיקו דס״ל לר״ע למבושל בהלי שאינו מבושל שני מ־ניס חשיבי ורמו לזרע
 אחר. זהראנ׳יר ז״ל סונר לפלזגתא לר״ע ורבנן אינו אלא על הצח המשוייר
. ומפרש  לבד: מאחל על הכל. מן הלח המשוייר על הלח והמבושל לכולו מין א׳
 נירוש׳ אי חשינ חד מינא לרבנן כי הוי הלח המשוייד רובא. ללילמא כי הוי
 רונא מצטרף לח של כאן עם לח של כאן ומן המנושל נותן פאה לעצמו ויון הלח
 לעצמו ע״כ. ועול כתב ומולים חכמים צר״ע וכו׳ נשצשה מקומות. לוקא נקט
 לאשמעינן לסעמא לרישא פליג ר״ע ליהיב פאה על כצ מנושל ומנושל היינו
 משוס להוי המבושל מופסק כגון יכש מכאן ולח לאמצע וינש מכאן להוו שלשה
 מקומות . לאילו חציו לת וחציו יבש אפילו ר׳׳׳ע מולי עכ״צ ז״ל: ומודים

ז ע ו  ישראל ב
 הכל כאחת והפסיק בירק במין אחר. ש״מ שהתכוון לעשות כל א׳ כשדה נפ״ע.
 משא״כ הנא לנשעח זריעת התנואה כנר היו האילנות נטועות . להכי י״ל אוצי
 מקום האילנות הכריחוהו לעשות התנואה מצננות מלנטת ולא משוס שהתכוון
 לעשות כל א׳ שלה לכד. ועוי״ל להתס הורע אחר שמפסיק בכצ אורך השלה בלי
 הפסק. משא״כ הכא כל גזע וגזע שמפסיק בין מלבן לחבירו איט רחב רק כ״ש:

 ראשונה
 זיחים שחייבין כפאה ואפ״ה לא מפסקי וכ״ש שאר אילנות שאין חייבין ע״כ. וכ״כ
 הר״ש מהירושלמי. ואינו מובן למאי רבותא לחייבין בפאה בין אם נפרש להאילנוח
 מפסיקין בתורת גרר מה ענין זה לחיוב פאה ובין אם נפרש לההפסק משום
 ערוגות דהוי כשתי שלוח א״כ בין החייבין בפאה לדמי לזרע אחר ובין שאינם
 חייבין ללמי לכור וניר אידי ואידי בפחות משלש תלמים לא מפסקי. וצי׳ל
 דהחייכין בפאה ניכר ההפסק יותר שנותן פאה נזה בפני עצמו: ב ר״ע
 אומר פאה מכל אחד. ומייל׳ בשיש במקום הניתור שיעור שלשה תלמים מסי
 ללאו אתחלחא לקצירה חשיב לא עדיף מכור וניר דפתות משלש חלהים לא
 מפסקי , ומיהו קשה סיפא ומודים חכמים בזורע שכת וכו׳ א׳ איכא בהפסק

 שלשה

ן תפארת י כ  י
 ח) מכל כימור וכיעור דאע״ג דלעיל [רס״ב] לכ״ע רק זרע אהר מפסיק ס״ל
 דשאני הכא\מדלא נתבשלו עדיין הנשארים כזרע אחר דמי: ט) דס״ל
 דמדלוקטין שניהן באופן שוה להט קצירת ראשונים אתחלתא דקצירת כולן
. וכלא׳ השיב שדה  היא: י) דלקרויע: יא) לאין דרכן לזרוע שדה א׳
 כס״ע. ואף ־אין פאה לירק. הנהו מיני זרעים נינה!: יב) נ״ל דר״ל

ה נ ש  מ
 מל הכל שאין ההפסק נ*כל וא׳׳כ כשאין שם אילנות ליש דשאה אחת וא״ש וגם
 הר״ש תביא הגירסא כהראל׳ד. ופשטא למתני׳ נמי מוכחא כפיי זה ללאו מטמא
 משוס לכל ערוגה הוי כשלה בפני עצמה לאפילו בשתי שלוח הא בעינן הפסק
 בור וניל כשלשה תלמים כדחמרי׳ רפ״ב והכא פי׳כ לליבא הפסק דבהא לא הוו
 אמרי ליה מאחד על הכל וכיון דליכא הפסק מ״מ דב״ש. אלא ע״כ עיקר ההפסק
 כאן הם האילנות והזרע טלו שבין אילן לאילן נקרא מלבן כמ״ש הר״ש שהתבואה
 כקרא שלה לכן שאין שם צל כמו כשלה האילן.ואץ כאן פלוגות כלל אלא שהאילנות
 חשובין להפסיק בכל שהן שגבותין ולמו לגדר והיינו נחי טעמא למרוחקין לא
 הוו הפסק שאינו ניכר ולא חשיב כגדר. וצריך ליישב הא לפי' הכ״נ לעיל ונקט



ה י ו נ ט ר ב ה מ ד ב ו ב פאה מלבנות התבואה פרה ג ר ע ת יום טו  ציונים 80 תוספו

, וכן ו מ . דכשני מיני חמים ד  נותן פאה לאלו לעצמן
 בכרם . וכן המחליק בכרם דינו כמחליק בבצלים: המדל נותן מן

 המשוייר על מה ששייר. בזמן שהבצלים זרועים רצופים נוכול
 מהם אחד מבינתייס כדי שהנשארים יהגרלו בריוח ויעשו גסים
 וזהו הנקרא מדל שדולה ושולף אותם
 ממקומם והנן איזהו מדל טעל אחה
 ומניח שנים ואותן שעוקר ליתן ריוח
לפי  לנשארים אינם חייבי[ בפאה 8
 שתקנת הנשארים היא הילכך נותן
 פאה מן הנשאר לבד והנעקר פעור
 מכלום דלא חשיבא קצירה: המחליק
. כלומר מעטן אחד או טלו ד  מאחת י

 נותן פאת לאלו לעצמן ולאלו לעצמן. לא דמי למתניתץ דלעיל
 דלחכמים נועל מאחד על הכל על מה שליקע ועל מת ששייר
 כמו שכתבתי בשם הראב״ד. דהתם לח ויבש והכא שוק וגור!.
 והייט מירושלמי מחלק הפי אמר רני ייםא שמעינן שוק וגורן שני

 מינים לח ויבש שני מינים לא ־׳ ופי׳ , , , , , ,
ה לאלו לעצמן ולאלו א  בכ״מ מהך מתניתין שמעינן לשוק יבשים לנורףנ) נותן פ
 וגורן שני מינים אבל לח ויבש שיסו לעצמןיד).וכןבאפונקטי)וכןבכרםט׳).המדלי׳)
ק ה ששייריח) והמחלי אר על מ  שני מינים לרבנן לא שמעינן לח ויבש נותן מן המשו

ל ; כ ל ה אר ע ת יד ״< נותן מן המשו ח א ! מ נ י ע מ י ש י מ מ י ל ה כ ה י מ ת ס ב ; נ י י מ נ  ש

ש האמהות " י ם ה ש  ע״כ. J ועיין מה שכתבתי ב

 הםדל . מ׳ י שפ 8*נ הליו
 ופ״נ

 תוםפות חדשים
 [משנה ג]המחליק מאחת
 יד.הרנ1״ב הניא שצי קירושיס
 ואחד הוא פירוש הר״ש ולא
 ידענא מאי קמ׳יל מתני' יהא
 הוי מלתא דפשיעא ולפירוש
 הרמבים ניחא. (פר״ח):

 תוספות רע״ק
] בריב ריר, א / [אות ל  מ
ל -1פי שתקנת ד מ  ה
 הנשארים ר\א) ואפשר

. ת ח א ת >ד׳׳נ ב ח א . מ נ י נ ש מ ק יכ״ה נ י ל ח מ ק נד׳׳ג ה י ל ח מ ה  חיג < נ ו
 בפרק א׳ משנה ד' בד׳יה ומכנינ

 לקיום וכוי]: באפוני]. פי׳ הרמב״ס
ב &אה ו א הגיע לחי  ועדיין ל

 זרעונים [*כלומר אותן אפונים שהן זרעונים והיינו אפונים השופיס לגורן או כולו לשוק ורמב״ס פירש מאחת יד ממקום אחד שהחלק
 לאפוקי אפונים הגמלונים שהן מין ירק ואין חייבין בפאת] ועיין שנועל למסר בשוק אינו נועל אותו מכאן ומכאן אלא כולו מצד אחד:

. פי׳ הך״3 שדולה ושולף . האמהות ל ד מ : ה ׳  בפרק ג׳ דכלאיס משנה ב
 וכו׳. [*ומ׳יש הר״ב ותנן וכוי] בפרק רביעי רשביעיש [*משנה ד׳ ואיט כלשון הזה. וע״ש וגס] עוד מפרש הר״ב בענין אחר: והמחליק
 מאחת יד זכו׳. כתב הר״ב שהרמב״ס פירש מאחת יד ממקום אתד וכו׳. לדבריו הוי הך סיפא פירושא דרישא כמו בד״א .
 ועעמא דמילתא כתב בחיבורו פרק שני מהמ׳יע הואיל ובצר מרוח אחת איט כבוצר עראי מעע מכאן ומעע מכאן שהוא פעור:

 , , האמהות
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

 דשיפא דהיינו שמחליק פני הקרקע ואינו עוקר כל הערוגה אלא שלש ניחד זמהני העלין דאית נהו שרכא : וכן נכדם . אי מוכר נוסר לאכול השתא
 ומקיים אשטלזת האתרים לעשותם יין או צמוקים נותן פאה לאלו לעצמן וט׳
. מפרש הרמב״ם ז״ל שכולו ננא אחת ור׳יל כרם ל  ע׳י׳כ : וכן בכרם המד
 מרולרל. ואין משמע ק נירושל׳ וכן כערוך נערך מדל אלא שסי' מותן סאה
 מן משאר לנד ומן הנעקר לכד וו״ל. ירושלמי תנא דני רני מלל נוסלאחת
 ומניח שתים וכך מנהג נזמ; שהכצליס ורועים רצופין מוציא מהם מנינת״ם
 שיתנזלו בריוח ויעשו גדולים אותם שעוקר משם להרויח הנשארים אינם
 נתשנין לקצירה. לפי שתקנת משאדם סא הלכך נותן פאה מן הנשאר לנד
 ומ; הנעקר לנד. ע״כ. ואח״כ מצאתי שכתנ הל״ש שירלי׳יו ז״ל שאין נראין
 דנרי הרמני׳ם ו״ל. עוד גרסי׳ נירושצ׳ תני ר״ח נד״א דמרל נותן מן המשוייר
 על מה ששייר נמלל לשוק איצנמדל לנית נותן מן המשוייר על הכל. ופי׳
 הר״ש ז״ל כמלל לנית כלומר לגרן לחמ ליומן לקיוםע״כ: המחליק. כפי׳
: כ]  שני לערוך באתת יל כפעם אחת ע״כ . [ועי׳ על זה כתוספות.יום מו

 האמהות

ר מ נ י מ  ושאנ

 והכא עוקר הלחים והרכים למכרן)(נלעי׳ר להגיה כמתליק לסיפא דהתם
 היינו שמחליק פני הקרקע ועוקר את כל הערוגה כלם ביחד לתים ורכים למכרם
 והכא אפילו אתרמי כו׳) לאסילו אתרמי ללמי למלל קחני לנותן סאה לאלו
 לעצמן ולאלו כו׳. אלא המחליק דהכא לה״ט שמחליק הבצלים גופייה! שמסיר
 מה אותן עלי המעופשות כלי למכרן ולייקא מתני׳ לנשיפא תני מחליק

 דמבניםו לקיום
 עמייבשים אותם לקליות
 אבל הנך בצלים דלא נמ־ו
 כ״צ נרקבים ואין ממיםן

 לקיום. הר״ש:

 . תום׳ אנשי שם
 במיטנה וכן באפונים .
 למה שכתב התוי״ט
 דקמ׳ל לשוק וגורן ב׳ מיק
 חיש לכאסוייס אשמעינן
 לנושא לאע״נ דאין לרך
 מ׳׳א לעשות מהם גרן
. ג ׳  כדאמריכן בביצה דף י
 וככרס איכא רבותא עסי
 דאין שס גרן כלל ולכן הדר
 תני וכן בכרס אכל להרימ
 דל׳ג וכן בכרס א״צ לזה.
 מאחת יל לחלק בין מחליק לרישא כנ״ל: נותן סאה לאלו לעצמן כוי. בירושל׳ {ש״ל) : בתו״ח דיה

״ פליגי בה אמוראי איכא מ״ד דטעמא לשוק וגורן חשיב׳ שני מינים ולהטהמ ; ע י ^  י
. (ועי׳ כתוי״ס): ,ק שתי קצירות. ואיכא מייל לטעמא דצח ויבש שני מיני[ ק ! ח מ  k י י ש

 וכן באסוניס. שמחליק לתיס ומקיים ינשים. ויש לפרש ללאו באותן שהן מ׳
 ירק מיירי דהיינו אפונים הגמלונים ששנינו שק,מ׳ «רק אלא נאות; שהן מין
 זרעים כדתנן פ׳ ערוגה אפונים השופין מין זרעים. א״נ הכא סתמא קתנ
 וזרע; מתקיים אפילו אותן שהן מין ירק להתם לענין עחנה הוא לתני לה

ן י כ  ישראל י
 שאיכלן לחים והו׳יל כב׳ מינים. ומה״ע נמי לא דמי הכא לעושה שדהו

. רק ן ל  ב׳ גרנות דעתן רק פאה א׳ [כשיב מ׳יה] דהתס כבר נתבשלו ס

. לקש מקצתן  שאין לו פנאי לקצרן כולן יחד. משא״כ הכא: טו) באיגען

ן תפארת י כ  י
 תולש קצתן כשהן רכים. וחלקים בלי קליפה: יג) ר״ל משיירן בקרקע

 שיחהוה עליהן קליפה. לעשותן גורן ואעפ״כ שניהן נתבשלו כבר :

נים. ולא  יד) דמדלא נטלן ממקום א׳ וכדמסיק. ס״ל שוק וגורן בי מי

 מחשב אתחלתא דקצירה משאי׳כ במנמר לעיל אפילו געלן מכמה מקומות כאן'וכאן לאכלן בשרביטין ומיח הנשארים לדושן בגורן: טו) כשלוקע

. והניח הנשארים לכבשן ליין ם י י נ  ובזמנים מחולסים אסי׳ה נותן לרבנן לשניהן פאה א׳ דהתם עמל בב׳ מאיזהו שורות כאן וכאן לאכלס ע

. ושפיר ש״ל בהחלה אתחלתא בבית הבד: יו) שולף מבין הנזרעין רצופים כדי שיתעבו הנשארים : ר ב  הזמנים שניהן [לחים] מתבשלים כ

. דלא מחשב קצירה. ממתלשו רק לתקנת הנשארים: ר ו ע  לקצירה. אבל הכא שבשעת עקירת הראשונים כבר נתבשלו האחרונים יח) והנעקר פ

. לרישא בעקרו מפוזרים. אבל בעקרו במקום א׳ ׳ ׳  ״ה כשעצור הענבים מכל רק שאעפ״כ מניחן שיתיבשו כלי לקיימן לגורן אינן לומין לראשונים יט) ר״ל במקום א
1 . 1 ״ i 1 י  צד מגידי הכרם אבל השיבצור 1 1

r . ״ ״  לאשמעינן אעיג *
 בזמנים שונים אין הזמן
 מפסיק ולפ״ז ע״כ שמחליק
 לםיפא מל׳ חלוק. ולשון יל
 לפי׳ הרמב׳׳ס מהפרש מקום
 כג׳ו ויד תהיה לך אבל לסי׳
 הריב איני«זמנ לפרשה אם
 לא יהיה מלשון וארבע
 הילוח של״ל חלקים לרישא
 הוא מבי חלקים לשוק ולגוון
. ע״כ: '  וסיפא מחלק א
 תוי״ט דיה והמחליק כוי
 בל״א. התוי׳׳נו קיצר וז׳׳ל
 המיג׳ם וכרס המלל כלם
 מדולדל גזור ממלת דל והוא
 שיבצור מקצתו וימכור ויעזוב
 הנשאר לדרוך או ליבש.
 איגד שחייב לתח שאה מן
 השארית הנשארת כפי מה

 שנשאר לא כפי הכרם כולו

 אפילו
 ראשונה

 פאות ואמאי מני לה נכצליס וצ׳׳ל לחרתי בעינן שוק וגורן ונם לח עבש ולהכי
 נקט בצלים לשטחי בהו לתץ ויבשץ ובחמים לא שכיח והא לחמר שוק וגורן
ן בכרם . שי׳ הר״ב לי5ו כ : ו ן ר ו  שני מינים היינו בלחין ויגשין כשהם לשוק ע
 כמחליק בבצלים וכ״כ הל״ש והלשון אינו מיושכ לה״ל למיתני וכן בענבים ועול
 למשמע לנפילות אילן לא שייך לח ויבש אלא בירקות ואמאי נקיט כרם טפי
 משאר אילן. והרמב״ם נראה שאיט גורס וכן בכרם אלא נילסתו ובכרם המלל
 טתן דככלם חלקמיה קאי כשמלל ככרם זכ״כ בחבירו ולהל״ש לתפרש מדל לפנין
ל לשביעית מ״ד ״ פ  בצלים לא מציט גבי ירק מלל אלא באילן כדלקמן פ״ז מ״ה ו
 ובפ״ק למ״ק לף ד׳ דבעי למימר לענין ירקות מללין שלופי ליחיי בעלמא הוא
. ולפי פי׳ הלמב״ם למלל בככם מלתא באפי כפשיה הוא י א  ובמסקנא לא ק
 מפרש המחליק מאחת יר לאו למנין שיק וגורן אלא כשטטל ממט מכאן ומעט

 מכאן
 המול ומילתא אחריתי היא ללא דמי למחליק בצלים כלל אלא בלין מחליק לרישא אשמעינן לשוק וגרן ב׳ מינין ופסקה הר״מ בסיג ממ״ע הייג. ובסיפא אשמעיגן רבכרם לי( אחר י״ל שאם בוצר מנממות
 ?רבה אינו נותן מהמשואר אלא על מה ששייר ואש בוצר ממק״א נושן מהמשואר על הכל וגשקה שם הכ׳׳ג. וצ׳׳ל להבוצר ממקומות הרב: בכרם חשיב ארעי עפי־מבצליס ואפונים ולהכי לא מחלקי' בהו בין
 מחליק במק׳׳א למהליק במקומות הרבה. (ב״ד). א״ה צל״ע למה הגיאהרמגים הדין בכרס ב׳ פעמים א' בס״ג היו ישם לא הזכיר מלת המדל והזכיר הטעם מפום בצירה ארעי וצירף לזה לין לקועף מלילות מענו
ד למכור בשוק אבל הידל להביא בביתו נושן מן הנשאר שהניח לדרוך סאה א׳ הראויה לכל והוא מהירושל׳ וע׳׳ש בביאור הרדביז. וצ׳יענ י  «עש.ב׳ בסיג ה:יצ הזהיר המדל שהוא בשניל תקנת *שאריס והשנה שזה דוקא מ

 האמהות

 משנה
 שלשה תלמים מאי קמ״ל היינו פלה טל דתנינן לפ״ב למפסיק . וראיתי בסי
 משנת חכמים שכתנ מירושלמי אמר לשבת וחרלל שלרכן לזרטן מלונות לא
 צריכי הפסק שלשה תלמים. ומ״מ איני מיושב לאמאי תני ליה הכא ומאי ומולים
 לדשא כמנמר לשייך למימר טעם אתחלתא לקצירה וסיפא מורע ואינו מלן לכאן
 וה״ל למיחנייה לפיל פ״ב גבי אלו מפשיקין לזורע שבת וחרדל הפשקה לילהו
 בכל שהו. ומלבדי הרמב״ס בחבורו נלאה שמפרש סיפא נמי במגמר השבת
 וחרלל ומודים חכמים לצריך פאה לכל אחל לאחי למימל שבתחלתן נזרעו בן
 ואיט מן הנימול שדלק לזלופ ערוגות והלכך תני בזורע חרדל לאיסורא משום
.  זולע הוא: ב נותן פאה לאלו לעצמן. פי' הר״ב לכשני מיני חטים למי
 כלומר לשור, יגורן חשיב כשני גלנוח כראמר בירושלמי שוק וגורן הוי כשני
 מינים. ומשמע לפ״ז דה״ה בחטים שנתן מקצת לשוק ומקצת לגורן נותן שתי

 מצד א׳ ומוכר והניח הנשאר
 ימן ממה שנשאר פאה
 המחוייבת לכל הכרם וזכו
 פי' מיש המחליק מאחת יל
 ומי ע״כ. ומוכח מזה
 דמ׳׳ש התייע ללרבריו הך
 סיפא וכו׳ כמו בל׳׳א.
 פירושו להך סיפא שיי
 לרישא רשיפא. והיק וגרם
 המדל מתן מן המשואר על
 מה ששייר . בד״א במלל
 דהיינו במקומות הרכה אבל
 המחליק ממק״א נותן מן
 המשואר על הכל. ומוכח
 :מי דני׳ הרמב׳ס וכרה



 ר׳ עובדה מברטנורה פאה מלבטת התבואה פיס ג תספות יום טוב מא צייניט
 ד האמהות, מיי׳ מט מי*
; מלבנות הבצלים . ג ^  ה
: וחכ״א . .  ג. חולין קלז
: ד, האחין  מיי' 5ם שיג ?ל״י
 שהלמו . מ׳׳׳ מס הלש״ז :
 שנים שלקחו. שם הצ״כ :
"  המוכר . חולץ קיימ. מי

 שם הלכה יח :

 תוםפות חדשים
 [מענת ד] וחי׳׳א מאחה.
 פירוש אמיפ שלענין פאה הם
 חלוקים שהרי נצלים מייבין
 וירק מיפכור מפאה מ״מ
 לענין הפסק הכל מקרי מין
 אחד ואין הירק מפסיק בין

 המלבנית . (פר׳׳ח):
 [מענה ה] לקח ןה צפונו
 כוי. בהך היפא נמי אש חזרו
.  ונשתתפו נותנין סאה א'

 (פר׳ח):

 תוםפות רע׳ייק
 משנה ה

 [אות לב] לקח זה צפינו)
 אע״ג דאילן א' הוא כיון
 דמתחלהלקח והצפוני וזה
 דרומו ולא חיו שותפים
 מעולם. אבל אהץ שחלקו
 האילן נותנים פאה א'
 מדלא תני דין אילן באחין
 שחלקו חדא/1 :
 [אות לנ] בי״ב ד״ח
 המוכר קלחי אילן שרשי
 צמחים) והרמבים £י/

 היית
 תום׳ אנשי שם

 ד תוי״ט ד״ה האמהות
 כוי ומ״מ הואיל כוי. וה
 א״ש לפי השי' א׳ של התוס׳
 לשבה שהביא התי״נו לעיי
 פיק אכל לפי׳ הב׳ שהביא שם
 לששיס עצמו אוכל גמור הוא
 ולא ממעמי׳ עיש א״כ ק׳
 להוי לומיא להכא ונימא
 לאעינ לספיחי סשיס לא
 חזו כיה ביו! לשעיס עצמו
 חזי לחייבו. וגע״כ לפום
 האי פי' צריך לחלק יההס
 ספיחי סעיס איג! נאכלין
 אלא ע״י דוחי! גלול משא״כ
 אמהות של בצלים. ותדע להא
 בירושלמי והביאו הליש
 אמרינן למעמא דר״י דפכור
 לפי שאץ מכניסו לקיום ואם
 איתא לימא מפני שאינם אוכל
 אלא ודאי צ״ל דהנהו מיקרי
 אוכל ול״ל לספיחים להמם
 ולקי צריכין לנועמא דקיום
 לר״י. נמצא א״כ לקשה סובא
 על הליג לפי׳ דעעמא דר׳׳י
 לפי שאינם אוכל וזה מבואר
 נגד הירושל'. איברא לפי׳
 הואמהריש. ומיהו לדליה
 יש ליישב מתחלה סי׳ כך
 לפיהס׳ד. כלומר מסברא
 י׳ל כך אבל גירושי מפי וכוי
 מיהו להר׳׳ב שלא הביא ל׳
 הימי הלל ולאי קשיא. (ש״ל):
 במשנה אחת ואחח. למ׳׳ש
 התוי״ע לעיי בר״פ ה׳׳נ הגי׳
 הנכונה אחד ואחל. (ש״ל):
 ה במשנה לקח זה צפונו
. ועי הוי״ע פ״ה דדמ»  ט׳
 מ׳׳א ל״ה בצפונו. וחלוש שלא
 העיר כן הכא. (רי׳ב):
 בריב דיה הפזכר קלחי
 אילן שרשי צמחים. כיכ
 סר״מ ומפ׳ כן משוס לבתולין
 שקיל וערי אם בהחחיל לקצור
 או בלא התחיל לקצור מיירי
 ולא שייך קצירה באלנות ־
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I 
ת של בצלים חייבות בפאת. וכתב הר׳יב דלא חזו ו ה מ א  ף האמהות של בצלים. בצלים גדולים שמטתי! אותן לגדל זיע ל ה
 ימתוך שמשתהין באין לא חזו לאכילה אלא על ידי הדחק לאכילה אלא על ידי הרחק. ומכל מקום הואיל והבצלים עצמן
. אן! האמהות שמשהין אותן ו ה נ  ולכך פער רבי יוסי ואין הלכה כמותו: מלבנות הבצלים שבץ שלא נשתהו מידי דאכיצה ט
 הירק. סבר רבי יוסי דירק כזרע אחר רמי שאין דרך בט אדס בארן לא יצאו מכללן להפער מפאה מה שאין כן ספיחי םעים

 להיות מכנים בצלים
 וחנן לעיל בפרק שט
 מפסיק ואין הלכה כ־

ת האילן  ה שלקחו א
 אילנות דחשיב בפרק קמא
 בפאה : המוכר קלחי

 *שרשי צמחים שחייבין

 שכתב הל״ב בפ״ק משנה ד׳ שכל המין
ת בפאהלא) איט ראוי לאכילה אלא ע״י הדחק: ו ב י ל בצלים ל) ת ת ש ו ה מ א  ף ה

ק הירק בזמן ב ת הבצלים ש ו נ ב ל . מ ר ט ו  ור׳ יוסי פ
: ל כ ל ה ת ע ה א ת והכמים אומרים מ ח א ת ו ח ל א כ ה מ א  ר׳ יוסי אומר פ
. שנים ת ח ו נותנין פאר, א נשתתפ ת חזרו ו  ח האחין שחלקו נותנין שתי פאו
לקח זה צפונו וזה דרומו זה נותן ת =0. • ח ה א א ת האילן נותנין פ  שלקחו א
ך שדהו כי) נותן ו ת כר קלחי אילן ב ה לעצמו המו א ה לעצמו וזה נותן פ א  פ

 פאה

 בין הירק
 לזרע אחר
 כרבי יוסי :
 מהנך
 שחייבים
 אילן .
 בפאה

 י ולוו ft»1fi7 pi העיקל לגלוש נס נל' יומי 6ח? כמיש נשיל ,

 ולא

&v בל׳ fiv !נ שהעיקל כני' עצפגיגו עפ נ מאחר . מזים «  ה׳׳נ * ד מאחת נלי
 שלמה

 הירק ומש״ה מפסקי. ורבנן סנרי כיון דבצלים מכניסן לקיום הוא וירק אין
 מכניסו לקיום נמלה ערוגת ירק לנבייהו וכאוירא חשינא: ה מתנין שתי
ת. לנכצ הל וחל קרינן ניה שלך: נותנין סאה אחת דנפקא לן נפ׳  פאו
 ראשית הגז לשותפ־ן חייבין נפאה לאע״ג לכתיב שלך למשמע לילך אין
 לשותפין לא כתנ רחמנא קציר ארצכם למשמע על שנים הוא מלנר שנים
. פי׳ הרא״ש ז״ל אע״ג דאילן ׳  דעלמא. הרש״ש ז״ל: לקח וה צפונו כו
 אחל הוא כיון שמתחלה לקח זה צפונו וזה לרומו ולא היו שותפים מעולם
 צריך כ״א ליתן פאה. זנ״ל לאחין שחלל\ את האילן שנותנים סאה אחת מללא
 תנא לין אילן נאחין שתלקו ע״כ. וכתב עליו הר״ש שירילי״ו ז״ל ואין לנריו
 מוכרחים לתנא רישא לגלויי סיפא וכיון שחלקו שותפים הוו ואין כאן תפיסת
 הניח. ע״כ: המוכר קלחי אילן כו׳ פי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל קולחי אילן
 לקחם עם פירותיהן. קלחי נלשון משנה כמו יונקות נל׳ מקרא. ויונקתו לא

 תחדל

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 אפי׳ מחליק מחשב אתחלתא לקצירה: כ) בצלים שמשאיר! בא־ן להרבות (ב) ורלח״ש פי׳ לאע״ג לאין לו קרקע כאורה וסלו. עכ״פ יש לו מקום
 ־ ״ י י האילן. ובמח׳יכ אין לבריו מומים. לממ״נ אי כשעה שהאילן קייס. נס
 כאורה וסלו יש לו. ואי אחר שנעקר האילן גם מקום האילן אין לו(כח״מ רס״ז
 ס״ע). ותו לא״כ נככורים לסגי להו כקרקע כ״ש כלקמן (מ״ו) ולמה קיי״ל

ת כ א ל  מ
 ד האמהות של בצלים כו׳ * מפרש ניהטל׳ רב אמר אמהות סלנוגא. פי׳
 הרש״ש ז״ל לשון אם . ושמואל אמר צומחתא פי׳ הרש״ש ז״ל הן עלי הנצלים
 ואמהות ל׳ שפחה שהעלי; הן משמשין לעקרן נהן ולקושרן אגולות אגורות ור״י
 פטר להו משעם הפקר ורננן ס״ל ללאו מפקירן הוא וכקש•׳ נמסקנא לפי׳אמהות
 כרנ הוא והם השרשים ע״כ בקיצור. ועי׳ נתוי״מ: מלבנות הבצלים. נחולין
 נס׳ ראשית הגז(לקל״ז)שמעי׳ מינה לאע״ג לר׳ יוסי ל״ק נעלמא לישנא לקרא
 לקט קציר ולא לקש קטוף מולה הוא נמילי לאורחיה נקטוף כגון נצלים ושומים
 לקטוף שלהן זהו קצירן. להא מחיינ סאה ננצלים ואע״ג לאינו קוצרן נמגל
 ומרנה לה מקרא לתניא קציר אין לי. אלא קציר עוקר כגון עלשים מנין ת״ל
 לקצור . תולש כגון פולים מנין ת״ל בקוצרך ע״כ. וסי׳ בערוך טעמא לר׳
 יוסי לס״ל הואיל והירק פטור מן הפאה וכל ערוגה לבלה אין מצטרפות ע״כ.
 וניחש׳ ר״פ מפרש טעמא לר״י משוס לאין לרך בנ״א להכניס בצלים בין

 זרע. ולא חזו לאכילה: כא) רעכ״פ תחלה הוה חזי לאכילה בשעה שלקט
 הראשונים לאכילה היו נם אלו שהשאירן בקרקע לזרע נ״כ ראויין לאכילה
 וחייבין. לפיכך עתן פאה לאלו לעצמן ולאלו למצמן כלעיל [מ״נ] :
 כב) ס״ל ירק כזרע אחר דמי דמפסיק. כפ״ב. ולא רמי לתבואה בין
 המיס במ״א. דהתס ררך בני ארם לזרוע בין האילנות. משא״כ הכא:
 כנ)ואע״נ לאפי׳ בקנה ב׳ אילמת אין לו קרקע [כב״בס״ה מ״ד]. וא׳יכ
 היאך יתחייב בסאה והכתיב פאת שדך והרי אין שדה שלו. ואיי׳לרכיון
 לקנה מהמוכר שהיה מחוייב. והמוכר קבל המעות. דמי למטר לי

 כמ׳׳ע של פרה זו. מותן לוקח לכהן ואין מנכה לו מהדמים [כחולין קל׳נ א׳] אע״ג שאין הפרה שלו. וה״ג אע״ג שאין השדה של לוקח לאי מכר לו
 הסאה שחייב מאיל! זה. ליהא. דהרי לעיל [פ׳ב מ״!] בקצרוה לסטים והניחו התבואה לבעל השדה אפ״ה פטור בעה״ב מהפאה. וכ׳יש הכא
 שהפירות לא יוחזרו לבעל הקרקע בייש פטור מפאה. ואי טמא שגם קודם קצירה כבר היה רמי חיוב סאה על הגידולין. אמאי בקצרוה לסטים
 יפטור מהפאה. אלא נ״ל דמיירי הכא שקנה קרקע בפירוש עם האילן (ב): כד) ולא מכר רק מקום כל קלח וקלח לבדו. דבקנה כל

 משנה ראשונה הקרקע
 מכאן קלי מלל ומצל אחד טלו קט מאחח •י : ד האמהות של כצלים . הוא וכן משמע המם בפי נא סימן לאמר מכניסו לקיום למעוטי ירק ואם היו

 בקנה נ׳ אילנות למביא ואינו קורא (כנכורים פ״א מ״ו). ועל כאן לא ס״ל
טדם מדמםסקי להו אס קנה קרקע. אבל  לעב״ס יביאן. אלא משום קלושת נ
 סאה לממונא הוא . אע״ג לגם בסאה לינו כלקט. לנספק חייב(כס׳ ס״ל).
 ה״מ כבלקמ למצוי בקצירה. והו״ל כחיוב וולאי ופטור ספק. אנל הנא לספק
 אס קנה קרקע. לקרקע בחזקת בעלים עומלת הו״ל כחיוב ספק. ופטור :

 כו

 בהן שימין ובצלים חייבין למכן מלכטמ הבצלים שבץ הירק כו׳ וחמה הר״ש
 אמאי לא מיימי מתני׳ דלעיל המחליק בצלים • כו׳ ולמאי לפי' ניחא
 להכא משמע ליש עוד ירק אחר שחייב בפאה כמו הבצלים ומוקי לה בשומין
 ומשום שומץ מייתי ללהכא . וה״ה דמיחוקם בשבת וחילל כלפי' : ה חזרו
 וישתתפו. וכ״ש כשלא חלקו מעולם לנומבץ פאה אחת. ובחלקו וחזרו ובשמתפו
 קמ״ל ללא למי לסיפא גבי אילן לקח זה צפוני וזה לרומו נותנץ שתי פאות
 וה״נ כשחלקו' היה של זה בצפון ושל זה בלרום ואפילו חזרו ונשחתפי ליהוי כזה
 בצפוני וכו׳ ללא למי להכא נשתתפו בתבואה וכל גרעין וגרעין בשותפות ואינו
 משיים לאחל אבל התם הפילות של זה בצפוט וכוי. ולפני בסיפא שנים שלקחו
 את האילן. ה״ה דהמ״ל בשלה.לבן כשלקחו לשותפות בל השלה פאה אחת לקח
 זה צפונה כוי שתי פאות אלא קמ״ל אפילו אילן אחל חשוב ליחלק לשתי פאות .
 אבל בפי׳ הרא״ש ראיתי לקח זה צפונו כתב כיון שמתחלה לא היו שוחפץ
 מעולם צריך כל אחל ליתן פאה ונ״ל להאחין שחלקו את האילן נותנין פאה אחת
 מזלא תני לין אילן באחין שחלקו עכ״ל ואיני יולע מעם כזה וצ״ע ונראה לס״ל
 כיון ללהכי תני אילן לאשמומי' לאילן אחל ג׳׳כ מתחלק ואין לך בי אלא מה
 שמפורש בלקחו אכל בירושה שחלקו י״ל דאיט כדאי ציחלק ולהכי לייק למיחני
 לקחו: חמוכר קלחי אילן. אתי לאשמועי׳ לכשמוכר לאלם אחל כמה אילנות
 כשלהו ולא מכר קרקע שביניהן כל אילן ואילן מיקרי שלה בפני עצמו ונותן פאה

א .11 מכל  [משניות זרעים] י

 פי׳ הר״ב שמקיימין אותן לזרע וכו׳ וכל שאינו אלא לזרע פעור מסאה דלוקא
 אוכל חייב בפאה . והא לנתב הר״ב לעיל מ״ב לשבת וחרדל משוס ללזרמ מנילי
 תייבין בפאה . ההם ראיין הם לאכילה שהרי ירק הם אלא למהני להו לעבילי
 נמי לזרע ללא חשיגי כשאר ילק לפוטרן. ומ״ש הר״ב לבחזו לאכילה ע״י הלחק
 פליני עי׳ בתיי״מ בזה . ולעל״נ לבצלים אע״פ שירק הוא חייב כפאה שמכניסן
 לקיום כ5נ״ש הר״ש פ״ק מ״ל וכ״כ רמב״ם רפ״ב מהמ״פ והנא האמהות אין
 מכניסן לקיום שהרי תשמתין כארץ ומתקלקלין ואין מתקיימין וסברי חכמים
 כיון לחזו לקיום אילו לא הניחן זמן מרובה בארץ מכניסו לקיום מיקרי. ור״י
 סבכ בחר לידי׳ אזלינן והשתא מיהא אין מתקיימץ: מלבנות הבצלים שכין
 הירק. פי׳ הר׳׳ב ללר׳ יוסי ירק כזלמ אחר דמי ומפסיק ע״כ וצ״ל ללחכמיס
 ירק לאו כזרע אחר כיון שגם הבצלים מין ירק שם ירק אחל הוא יל״י סבר כיון
 שאץ לרך להכניס בצלים בין הירק מפסיק. משמע לפי׳ זה דמתני׳ שהירק
 מפסיק בין הבצלים וכ״ב הרמב״ם בחבורו ולש״י בפי בא סימן לף נ' ולשון
 המפנה משמע בהיפך שהבצליס מפסיקין בין הילק. וי״ל שיש כאן הרכה מלבנות
 מאלו ומאלו ומפסיקץ זה את זה לותיא רמלבנות מטאה שכין הזיפים לר״פ
 להמם נמי אמרי׳ שהזיתים מפסיקין. ומיהו הכא אין צריך לזה ויש לפרש למיידי
 כמין ילק שחייב נפאה ביון השום והשבח והחררל כללעיל מ״ב והשתא אתי
 כפשעם להבצלים מפסיקין בין הינק ופליט אי מקרי זרע אחר או שם ירק אחל
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 ולא מכר לו הקרקע טחן הלוקח פאה מכל אחל ואקל: כזמן שלא
 שייר. כלומר אם לא התחיל בעל השדה לקצור או 1ללקע פימה אז
 הוא דחייב הלוקח ליתן פאה אבל אס התחיל בעל השדה לקצור שדהו
 קודם שמכר את אלו שנשאר מן השדה שלא נקצר t שלא נלקע
 בעל השדה הוא הנותן פאה על הכל
 דמכי אתחיל בקצירה או בלקיעת
 הפירות איחייב בפאה של כל השדה
 ורבי יהודה לפרושי מלידה לת״ק אתא
. מקום ע ב ו  וכן הלכה: ןי קרקע בית ר
 שראוי לזרוע בו רובע הקב ופירשו ט
 שהוא עשר אמות ומחצ׳על עשר אמות״!
ם. רבי יהושע  בקירוב: העושה םאתי
 לא אזיל בתר זריעה אלא קרקע המוציא'

 דתנן קצר חציה ומכר חציה הלוקח נותן
 פאה לכל דהתם לא שייר כלום. ותחלת
 דברי הר׳יב כלומר אס לא התתיל .
ו ממתניתין בזמן  אינו חוזר על הא מקנ
 שלא שייר. דכי לח שייר לא מהני
 אתחלתא דקצירה לחיובי למוהר כמו

 הייה מהלכות סיע ם6רש
 שמוכר מקומות מקומות
 משדהו לאנשים הרבה
 ונותן פאה מכל אהד ואי
 היינו שבל אהד מהלוקהים
 ניתן פאה אחד מחלקו
 עיש: מ׳׳ו[אות לד] בתיימ
ס.  דיה העושה סאתי
 בפרק המקבל דף ק״ה ע״כ.
 ומ״ש אלא דלפירוש דש/
 דהתם. עיין במהרשיא שם
 שדחק ליישב דברי רעיי
 שיהיה מתקיים בידינו
ר המשכן מ  דשאתים מ
 היינו למי הודיעה *לייש:

 תום׳ אנשי שם
 והר׳ש כ׳ כאמת ללקצול($
 לוקא ומובא כמיש. ומיש
 שם עוד א׳נ כו׳ לא אכין
 דודאי גם בעל השדה א״י

 להפריש מהתבואה
 ומ

ק שלא שייר . לשון הר״ב כלומר אס לא התחיל וכו׳ אבל ז  ה ב
 אם התחיל וכוי שנשאר מן השדה. פירוש לפירושו שנשאר מן השדה
 רוצה לומר שנשאר למוכר כלומר אחר שהתחיל לקצור קודם שמכר
 נשארו לו נם כן בקרקע מה שלא קצר או לא נלקע ולא מכרן הלכך

 על המוכר לתת הפאה לפי שהתחיל
ה אימתי ד ת ד י . א ד ה א ד ו ה ל א ב ה מ א  בקצירה ורחמנא אמר ובקצרכם ונס פ
ם ל א ב ה כי׳) א ד ש ל ה ע א שייר ב ל  כשאר לו: הלכך אמרי׳ דבאותו שיור בזמן ש
ל פי): ב ה ל א א נותן פ ה ת ד ש ל ה ע  הויא הפאה ושאני הכא מסון< פ׳יב שייר ב
ת רובעם) י  ן רבי אליעזר אומר קרקע ב
. רבי יהושע אומר העושה . ר א פ ת ב ב י  ת
ה ש ל ש ה ע ש . ריט אומר ש  סאתיםכח)

 טפחים
 ח׳ג. ן העושה מ־״> בהשמה ונז׳ש בעושה .

נ ימיי מוייס מ״מ n לנ1*ם . ילו ו «ל עשי אמומ וממצה נן  *) גלי

י פימשאדמתגי' כהוראת תיבת כלומר בכל מקום אלא ר מ א  מתני׳ דלעיל'אלא הר״ב בא לכתוב פסק הלכה. ותיבת כלומר שכתב לא ל
s לפי שבמשנה.אינו מחלק אלא בין שייר ללא שייר אהא קאמר דלאו דוקא לעני! הלכה אלא כלומר אם לא התחיל וט׳ -אפילו ט שייר מכל l j £ w 2 האלסת 
 כתבואה ואיך תועיל קצירפ מקום הלוקח טתן פאה על מה שלקח. אבל אם התחיל וכו׳ושנשארוכו׳כמו שפירשתי בעל השדה וכו׳. ועל פי הדברים האלה עולים
. פי׳ הר״ב רובע הקב ופירשו בו ע ב ת מ  SfrSS^^ דברי הר״ב כסונית הש״ס דחולין פרק ראשית הנז דן£ קלח ובפרש״י ורמב״ם והר׳י׳ש: ן בי
ע הקב עיין בלשון ב  שאס מכר לי גס סקמןע שהוא עשר אמות ומחצה על עשר אמות בקירוב ע״כ. ועיין בפי׳ הר״ב במשנה ע׳ פ״ב דכלאיס. ושיעור כלי המחזיק מ
, משנה ה׳ בס״ד. ובירושלמי מ״מ דר׳ אליעזר נאמר כאן שרך ונאמר בכלאים שדך מה שדך האמור להלן ' הרמב״ם שאעתיק בפרק ח : ^ f * 
ע ממין אחר ימעע: ב  הליש מייל• באלמת ממש בית רובע אף כאן בית רובע ומפרש הר׳יש דתנן בפרק ב׳ רכלאים בתבואה בית רובע וסגן כל סאה שיש בה מ
^ ^ העושה סאתים. פי׳ הר׳יב קרקע המוציאה םאתיס. ולפי סדר משנתט כל אחד פותת והולך משיעור הראשון ובזמן המשגה הוה שמינם T m w 
דף קה:] ובפחות מרובע זריעה היה צומח סאתיס וכדאיתא נמי T ארעא סובא עפי מבימי רבי יוחנן דאמר ר סאין לכור* בפרק המקבל [ M !התם שמטע  שא־י 1
 התם בשני דרבי יוחנן הוה) שמינה ארעא בשני דרבי אמי הוה כחישא ארעא. וממילא דבימי התנאים שהיו קודם רבי יוחנן הוה שמינה
. ואם כן ביש ה ע ד ז  ארעא מפי. אלא דלפיריש רש״י דהתס מוכח דסאתים דחצר המשכן היינו לפי הצמיחה ומה שתוציא הארץ לא לפי ה
 רובע דהנא קמא שמשערין על פי שיעור הצר המשכן כמו שכתב הר״ב כמי לפי הצמיחה ומה שתוציא הארץ היא. והשתא רבי יהושע
 מוסיןו בשיעורו אדרט אליעזר. וצריך שיהיה כחצר המשכן מאה על ממשים שהוא שיעור םאתים• אע״נ דרבי עלפון ור״י [בן בחירה]
יד. ואין לומר דרש״י לא יפרש בית רובע  ורבי עקיבא טלם פוחתים והולכים. וקשיא לפירוש זה לישנא דהעושה דהא ת״ק נמי בהעישה מי

 מלאכת שלמה
 תחדל ויעל כיונק והוא אילן בחול היוצא אצל נזע אילן הזקן או קלוב לו והלוקח
 נא לעוקלן ולמטען נתוך שלהו. זכ״ז שלא תלשן הלוקח הוא טתן מכל אילן
 ואילן כדכתיב שדך דמרניגן אילנות מיטה כרכחיננא לעיל נפ״ק ואין מתן
 מאחל על חבילו הואיל ואין השדה שלו שאם היחה השלה שלו היה טחן מאחמ
 על הכל דאין שום דבר מפשק לאילן אלא גדר כדתנן לעיל בס׳ ואלו מפסיקין.
 ובזמן שנעועיס כסרר המפורש שם בירושל׳: אימתי ממן שלא שייר בעל השלה
 שום אילן מאותו מין לעצמו נשלה. אנל אם שייר מאותו המין לעצמו כולא
 תיובא רמיא עליה ופוער את כל האילנות. עכ״ל ז״ל. ח״ל רשי׳י בחולין שם.

 שיעור
 ואין השרה שלו שאס היחם השדה שלו היה נותן מאחת על הכל: אימתי בזמן
 שלא שייר בעל השלה שום אילן נשדה לעצמו אנל שייר א׳ לעצמו רצןיאכולא
 מיובא עליה ונותן פאה בקרקע נזרעים לעטים ופוער את כל האילטח. ומוקי
 5ה התם והוא שהתחיל בעה׳יב לקצור. ופירש״י ז״צ והוא שהתחיל בעה״ב
 לקצור הזרעים קודם מכירת האילמת דמההיא שעתא מיחיינ בסאה ופאם
 דידיה דההיא שעתא חזיא למפסר כולה שרה ומיהו כי לא שייר מידי איסתלק
 מדין פאח פילות איצנוא ואין פאת זרעים פומרתן(הגה״ה נלע״ד דצ״ע) וכי
 שייל דאכתי שייר נפילות אילנות לא נפיק מחיובא קמא והו״ל כדמעיקרא
 עכ׳׳ל ז״ל. ח״ל הר״ש ז״ל המוכר קלחי אילן ולא מכר לו הקרקע והם מלאים
 סירות ונא לעוקרם וצכוכזעם בתוך שזהו: אם ש״ר בעל השלה מן האילנות
 לעצמו שלא מכר אותם הוא טחן פאה . נפ׳ ראשית הנז מסקי רבא ור״ח

 כשהתתיל

 קלחי אילן. אילנות עצמן לקח עס סירותיהן להכי נקט לשין קלחי שאין שדה
 זו שלה אילן אלא שדה צנן וגדלו בה ב׳ או ג׳ ומכרן נותן לוקח סאה מכל
 אילן ואילן כדכתיב לא תפאר אחריך ואין אחד מהם פוטר אח חבירו הואיל

ן י כ  תפארת ישראל י
 קל״ב א׳) ועיין שם ידו״קז: כה) קצת אילנות עוד לעצמו: כו) ודוקא
 בשגם התחיל כבר המוכר בקצירה. ול״ד לסוף פ״ב דחייב הלוקח דהכא
: כוו) והוא פחות נ בע. עי׳ פ״ב י ו ) שמחזיק לזרוע ר  שייר לעצמו: כז

 ממר\ם

ן י כ  י
 הקרקע הקרקע מחברן [כ״כ בל״ש וכן משמפ קצמ מרמב״ם פ״ג ממ׳׳מ.
 ולפע״ל נראה לאפילו כלא קנה קרקע כלל כמי חייכ בפאה ולא דמי לvכה
 מהפקר פ״א סי׳ כ׳ . להכא אחא לידו מיד החייב והמוכר קבל המעות .
 ולמי למטר לי נמ״פ של ערה זו לטחנן לכהן ואין מנכס מהלמים (חולין

 משנה ראשונה
 ולהכי נקיע קלפי אילן שהם אינן אילן אלא שרשים ולמיפקר קיימי כמ״ש הר״ש
 והרא״ש והלכך לא קנה קרקמ. והייט דאתי ר׳׳י לפרש שאם שייר בעל השלה
 אילטמ לעצמו להשתא מיוב הפאה מליו ממן מאה אמת על הבל לאיהו הא אימ

 ליה

 מכל אחד אבל אם מכר קלקפ שביניהן הכל שלה אמת הוא ופאה אמת מל הכל
 ולספי נקע קלחי אילן לאילו אילמת גמורים קי״ל שפ״ק מכורים לבסתם קנה
 קרקע אם הם שלשה אילמת ואפילו בשני אילמת אמרי׳ התם במ״ו לספק הוא

 שדותיו אבל הכא א׳־ל קרקע
 כלל וא״ל רשות לעכבם שם.
 (ע״ח). וע׳ במשנה דלקמן
 במיש: תוי״ט ד׳ח בזמן
 כו׳ פי׳ לפירושו כו׳. והרמ״ז
 כחב להר׳ב מש׳ משנתמ
 הכי אימתי עתן הלוקת בזמן
 שלא שייר בטל הפיה כלומר
 שתאן הקלחים שמכר לא
 מקרי שיור. דהיינו דאיהו
 לא התחיל עדיין לקצור.
 אבל אס שייר פי׳ שהתחיל
 כבר לקצור שאז הקלחים
 שמכר הס מן החלק המשוייר
 הוא נושן פאה לכל ריל ממה
 שנשאר לו בשדה ולא צריו
 לפרש כן בפירוש. עיש.
 ונס בסי עע״ר מפי דהריב
 מסי לא ש״ר ליל לא התחיל
 לקצור. ושייר ריל התחיל
 לקצור. אלא שמס׳ לבאמת
 מייד משנהיט כשלא שייר
 המוכר לעצמו כלום והיק אבל
 אם שייל בעל השרה להייט
 שהתחיל לקצור הוא טחן
 סאה לכל ר׳׳ל שאף שהלוקח
 נותן הפאה לכצ מימ בעל
 השדה מקרי המתן כיון
 שמכחו הוא נותן שכבר
 נתחייב הוא כשהתחיל לקצור
 ואינו יכול למכור הסאה
 שחייב והקפה באמח על
 שיטת התויינו דבולס מפל׳
 מיירי מתחיל מיני לא יפו
 הלוקח שאה מאי טל הכל בלא
 שייר המוכר הא איט נותן
 הסאה אלא מכח בעל השל*
 ולכאורה היה ניל ליישב

 קושיהו לזה שאמריק מהתחיל חל עלץ המיינ הכוונה שחל עציו החיוב ממה שקצר לבל ולא מכל השדה וא״כ רק חלק הסאה שחייב למה שקצר כבר עשן הלוקח מכת המוכר אבל הפאה החייבת למה שקנה הלוקח
 הוא נותן מכח עצמו. אבל א״כ יקשה בשייר בעל השדה לא ה״ל ליתן בלתי אם הסאה החייבת למה שהתחיל לקצור ולמה שנשאל .אבל לא למה שמכר ללא חל עליו החיוב מעולם. אלא גילאי שממחלתו לקצור
 חל עליו חיוב הפאה״לכל הפלה. ולפי׳ זה א״ש מה מקט אימתי לר׳י באן ולא גסס״ב אהא לקצר מציה ומכר חציה. או לכל הסי׳ קשה לשון משמט דקתני המוכר קלחי אילן כו׳ נותן כו׳ והליל הלוקח קלחי
 אילן בחוף השדה מהן בוי. אבל הר״מ סי׳ לרישא מיירי מתחיל לקצור ומכר הקלחים לכמה בנ״א ועין קאמר מותן המוכר הפאה מכאו׳א מן הלוקחים ולא יכול המוכר לומר לא׳ מהן אצלך הנחתי כל הסאה
 אלא מתן פאה אף על מה שקצר מכאויא מן הלוקחים וע f אר״י אימתי כוי אבל אם שייר בעל השלה הוא טחן סאה לכל מפל עצמו. כיכ בס׳ עטיר וצ״ל דמיירי שקנו כולם בב׳׳א לאליה היה הלוקח האחרון
 מחוייב לתת סאה לכל. וצ׳מ: בא״ד דהתם לא שייר כלום. ולפ״ז גני מכר חציה אם שייר המוכר חייב'ולא ילעתי מנ״ל רייל לשאני הכא ללא מכר כלוס כקרקע אכל התם למכר גם הקרקע י״ל דאפילו אם
מ לבר ולא אשתמיט  פייר המוכר א׳יצ להפריש טל החלק שמכר וכן משמע בחולין גבי הלוקח גז צאט של חבימ אס שייר המוכר חייב וקאמר רריי להכא היא. והרי התם טעמא ללא מכר כלום עוף הצאן רק מי
 6ו0 שנא דאס מכר חצי עדרי טעונים גיזה שיהא ח«ב כל הרה״ג. וצ״ע. (שם ישראל): ו תמיט דיה העושה האתיים כו׳ תיק נמי מעושה מיירי. לא ילענא מאי קשיא ליה לפשיטא ללאו בעושה מיידי אלא
 ;שיעור ביש רובע ע׳פ מצר המשכן שמא משר אמוש ומחצה בקירוב כמיש הר׳ב.ושיעור זה ולאי איט ששה בית רובע בימי התנאים ששט משין זאת לסי ערן שהלולזת מתמעטין.ובימי משה הות ארעא שמינה והיה שיעור זע

 מוציא



ב מב ציוניפ ת יום טו ספו רה פאה מלבנות דתםאה פיס ג תו ו  ר עובדיה מברטנ
 ו ו״ע אומר, ג״> מ. ?ן.
 קלישין כו. חייבת . מ״, מם

 פ״נ הליג :
 תוםפות חדשים

 [משנה ו] כרי לקצור
 ולשנות. נ״ל דמפיק לים
 מדכתיב ובקצרכם את קציר
 ארצכם דמשמע שני קצירות
 בדרך הקוצרים ואז לא תכלה
 פאת שדך וחיק: ומה שכתב
 התוי״ע דריב״ב קודם לר׳׳ע
 ליתא דלא קדים ליה אלא
 בדור א׳ היו ובשבת ריש פ'
 הזורק איל ריב״ב עקיבא כו׳
 וכןמן שכבר היו גדולים ר״א
 ור׳׳י נולד ריב׳׳ב כדאיתא
 בירושלמי פרק ד מיתות
 ובתוס׳ דמנתות לף ש׳יה ע״כ
י לבי יהודה ק בת ירה  מנ
 הוו א׳ בזמן שביה׳׳מ קיים
 כדמוכח ריש פסחיס והכי
 הנזכר : גם מיש הר״כ
 בבכורים של אילןמשמעדה״ה
 לפאה של אילן דמ״ש.(פדח)נ
 [תוי׳׳ט דיה] ובבכורים
. כנגדה עב״ל. ׳  כו׳ אבל כו
מ התוספות בב׳ב כ״ו  ו
 ע״ב ובקדושין כיו עיא ע׳ע

 שהביאו ראיה לזה:

(¥St ממסורש׳״ח) 
 חדושימהרי״ח

[rtS תויימ] פיג משנה ו 
 ובבכורים בחב הריב
 כו׳ אך מסיימו וגם משמע
 ובו׳ נראיןכשותרין לדבריה׳
 בו׳ עכיל. עיש בנם׳ ונם
 המהרשיא כתב שדבריהם
 תמוהים ונם כתב שלפי
 הנירסא אשר לפנינו
 בירושלמי נראה כפרשיי
 עיש עכיל . וכתבתי שם
 בגליון הנם׳ שלי שזחו
 באמת כוונת החוט׳ שכתבו
 וגם משמע בו׳ דהיינו או
 שהיה לפניהם גיכ עוד
 נירסא כמו לפני המהרשיא
 או שלשון הירושלמי םוב>*
 שני משמעות או כפירשיי
 או כפי׳ חוס׳ עיש וקיל:

 תוםפות רע״ק
 [אות לח] בתי׳׳ם דיה כל
 שהוא . וכן בסמ״ג דלאו
 דוקא) היינו שצריך לק?ור
 קצת לעצמו . ותפעם
 דמקודם לזה לא נתהייג
 השדה בפאה כ מיש התי״6
 ב־פיק. וב&ר'ח בס׳ מ״ת
 בחידושיו להרמבימ בפיה
 הי״א מהמ״ע דקדק מלשון
 ת־מב׳׳ם אף במי שקצר כל

 שדד! אינו יכול ליתן כל
 הקציר משוס פאה עייש :
 [אות לו] בא״ד וריביב
 דקרים ליה) הפייה בם'
 מ rr כ׳ דליתא דלא קדים
 ליה אלא בדור אחד היח
 ובשבת ריפ הזורק איתא
 איל ריביב רע״ה וכוי :
 [אות לז] בתי״ט ד״וז
ם. מן האדמת רי  ובבכו
 אשר נתת לנו) ובירושלמי
 מחשב עוד הראיון דמי
 שאין לו קרקע פטור מן
 הראיה דכתיב ולא יחמוד
 איש את ארצך . הובא
 בהר״ש. וחני איתא
 בפסחיש דף ח׳ עיב מימרא
. ובמיל פיב  דר׳ אמי
 מהל׳ חגיגה תםח על
 השמטת חרמבים דק זח:

 סאתים שהן י״ב קבין: לקצור ולשנות. דרך הקוצרים אוחז מלא שיעור עשר אמות וכו׳ אלא מקום שזורע״• רובע ובימי התנאים
 כפו מן הקמה וקוצר כלכתיב(תהלים קנס) שלא,מלא כפו קוצר ואם לשמינה ארעא ועבדה עפי מםאתיס. דהאי שיעורא דעשר אמות
 יש בקמת כדי למלאות כפו שני פעמים חייב בפאה: כךקע כל וכו׳ מכתב הר״ב כתב הר״ש ע״ש תוספתא דכלאיס עיין סוף פרק
. רס״ל פאת שדך כל שהוא משמע ופלינ ב׳ רכלאיס. ובירושלמי מאי מעמא דרבי יהושע נאמר כאן שדך ת א פ  שהוא חייב ב
 אכולהו: ובבכורים. דכתיב בתו אדמתך ונאמר להלן(לבדם כל) ושכחת עומר
ה אומר כדי בשדה מה שדה שנאמר להלן סאתיס ד י ת . רבי יהודה בן ב ם ת פ  והגי מיצי בבכורי חמה ושעורה אבל ט
ה כדבריו. ר״עאומר אן* כאן סאתיס ופירש הדיש כדתנן כ ל  בבטריס של אילן איט חייב אלא אם לקצור ולשנוחכט)\ ה
, (בפרק 0 העומר שיש בו סאתיס ושכחו ( ה ובבכורים ל א פ ת ב ב י א ת ל שהו  יש לו קרקע שש עשרת אמות כךקע כ
ה על ששה עפחיס. ש ב אימ שכחה: ש ו ת כ ל  סביב לאילן שהוא שיעור יניקתו״• ו

 ולכמוב

'pyr בתירזז וכ׳מ נייושלפי . חייבת נכהליי חייב והיא מיניה להגי׳ p די יהודה בן בתירח גד״פ ר׳ יהושע , נ  חי
 ירושלמי מאי מעמא ו׳ על ו׳ מערוגה.
 ופירש הר״ש כדתנן(בר״פ נ׳ דכלאים)
 ערוגה שהיא ו׳ על ו׳ זורעים לתוכה ה׳ זרעונים: רבי עקיבא אומר וכו׳. אע״נ דאיפםיק הלכה שנאו לר״ע וכן בפ״ט לשביעית
ל שהוא. כתב הר״ב דסבדא ליה פאת שדך כ׳יש . וסיים  [משנה ה] וםפ׳יע דיבמות וכל זה על הדרך השעי בעדיות פ׳יק משנה ה•: כ
 הר׳יש וליה ליה גזירה שוה דשדך: וכתב עור הר״ש ירושלמי הגע עצמך שהיה שבולת אחת עד שלא קצר אין כאן חיוב משקצר אין כאן
. ועיין לקמן בסמוך. ומת שהבאתי בריש פ״ק ביקש  שיור רבי חנינא בשם רבי פנחס תפתר שהיה שם שמלת וט ה׳ שבלים עד כאן
 לעשות כל שדהו פאה עושה כתבו התום' פי׳ק דגדריס(לף ו) *וכ; בכימ״ג דלאו דוקא. והביאם בכסף משנה פ״ב מהלכות מ״ע. ומ״ש הר״ב
 ופליג אטלהו. לפי שיש מקום לעעות ולפרש כל שהוא שר״ל השיעור המועע שבשיעור׳ התנאים הקודמים והייגו כרבי יהודה בן בתירה ולא
 בא רבי עקיבא אלא לתת כלל לכל דגי קרקע כ׳׳ש. והרמב״ס פוסק בפירושו ובחבורו פ״ב מהלכות מ״ע כרבי עקיבא אע״ג דתנינן
 והלכה כדבריו של רבי יהודה ב; בתירה משום דתניא פרקקמא דנדה דף ז ובפרק יש נוחלין דף קל דאין למדן הלכה מפי המשנה ואס
 כן חוזר הדין לכלל הלכה כרבי עקיבא מחבירו *ור׳ יהודה בן בתירה דקרים ליה מכל מקום לאו רבו הוה והכא אין שנים חבירים בסברא
 אחת אלא כולהו פליני אהדדי. ועיין בפי׳ הרמב״ס משנה ה פרק ע׳ דשביעית. ועיין בפ״ק דגדה: ובבכורים. כתבהר״ב [״דכתיב
. ובירושלמי רבי מנא בעי ולמה לגנן(פירש  בתו אדמתך . ותימה דליתני וידי מעשר דכתיב ביה נמי(לברים ט) האדמה אשר נתת לנו
 יח אק) אמרה מי שאין לו קרקע פעור מן הוידוי דכתיב *״)מן האדמה אשר נתת לנו וכלומר דהוה ליה למתני נמי ובוידוי טון
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 כתב דל״ג ליה וגם הרש׳יש ז״ל גם הרשב״א ז״ל בחלושיו ננ״ב דף כ״ז
 הכריח מן הירושל׳ דל״ג ועדוי נמשנה. אבל הריסב״א ז״ל נקדושץ דף כ״ו
 כחב ואפשר לקיים גירשת הספרים. אב״א וידוי ככורים. ואיצסריך סל״א
 מביא ואינו קורא משום קרקע כ׳׳ש. דהא איכא כמה זימנין דאמרינן מביא
 ואינו קורא קמ״ל דמביא וקורא ושפיר מייל על האלמה אשר נחת צי. ואב״א
 וידוי מעשר וס״ל להאי תנא דאע׳יג דמעשר על פיחת שאינם מקרקע שלו.
 אינו מתולה אלא כשי״ל קרקע להא פלונתא הוא נירושל׳. והא ללא מייתי
 החם מהא מתני׳ משום לאיבא ללחויי דמיירי בולוי בכורים וכראמק עכ״ל
 ז״ל. וגס בגמרח בחרא פ׳ לא יחפור איחה למחט׳ וכגי׳ רש׳יי וחוס׳ ז״ל גם
 שם בפ׳ מי שמת דף ק״נ וכדכתבינן. ומצאתי שהביאה רב אלפסי ז״ל בפרק
 הספינה דף ר״ל וכחנ שם ובבכורים ובודוי המעשר וכן ג״כ איתיה שם בדפוס
 שאלוניקי: בפאח. בירושל׳ פריך וליחני רע״א קמה כ״ש חייבת בפאה .
 דהא אע״ג דלית ליה שלה מיחייב הלוקח דקרינן ביה קצירך. ומשני אה״נ
 אצא מין דתנא בכורים ואינך אחרינ׳ דמוכרח לתלות הדבר בקרקע תנא קרקע.
 והר״ש שיריצי״ו ז״צ נראה שהיתם לו דרך אחרת בפי׳ הירושל׳ הזה. ובתוספתא
 מוסיף והראיון בהדי הנך דר״ע למי שא״ל קרקע פסור מן הראיון ויליף לה
 מקרא דכתיב ולא יחמוד איש את ארצך בעלותך לראוח אלמא אי ל״צ קרקע
 אינו חייב להראות: ובכורים. ואע״ג דחסה נמי יניקתה ג׳ מפחים כו׳ עד

 עיקל

 שהתחיל נעל השלה לקצור כלומר לצקמ הפיחת ולקצור צאו דוקא א״נ בשיש
 שם תבואה כדקחני בתוך שדהו ומאחר שהתחיל לקוצרה נוחן מן האילן ששייר
 פאה על פל מה שמכר שחל החיוב עליו. אבל בירושל׳ מוקי לה אפילו בלא
 החחיל שהוא כמוכר צו חוץ מחובתו והוא קבל עליו לחח הפאה . ומחניתין
 דרה״נ ר׳ יהודה היא לחנן לקח מ צאנו של חבירו אם שייר המוכר חייב לא
 שייר הלוקח חייב ע״כ: נפי׳ ר״ע ז״ל [ד״ה בזמן וט׳] נצע״ד שכך היה צ״ל
 דמני אתחיל נקצירה או בלקימח הפירות איחיינ נפאה של כל השדה הואיל ושייר
 ונהכי לא קשיא עלה דמחני׳ מההיא דחק לעיל םפ״ב קצר חציה ומכר חציה
׳ יהודד,  הלוקח גוחן פאה לכל דהחם לא שייר וקרוב לזה ג״כ יישנ כתף״ס: ך ר
רח. קנלתי שצריך להגיה ר׳ יהושע בן בחירה . וקיימא לן  בן בתי
. ו י  דכצ תנא בחרא למשיי חומרא אחא וכ״כ בחוי״ס ע״ש: וחלכה כדבר
 אין למדין הלכה מפי תלמוד כדאיתא נפ׳ יש מחלין דף ק״צ אלא כר׳יע קי״ל.
 ואפשר להיוח שלמעם זה מביא סברת ר״ע אעי׳פ שהוא אחר ששנה כבר והלכה
 כדנריו וכמי שתמצא לקמן נפ״ס דמס׳ שביעית סי׳ ה׳ ונש״פ החילז. כלומר
 שרבינו הקדוש עצמו היה מסתפק במה שאמר והלכה כדנריו. זכ״ש א0 נאמר
 שזה הלשון בעצמו שמע. ומיהו בההיא לפייס לשביעית איח דל״ג לה כמשי׳ש:
 חייב בפאח כו׳. בקדושין שם כתב רש״י ז״ל דל״ג ומלוי(כמ״ש התר״ס)
 וגם הרא״ש ז״צ כחב דכמתנ׳׳ ל״ג ליה וגס רשב״ם ז׳׳ל נפ׳ מי שמת דף ק״נ

ן י כ ל י א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ  י
 ממקום שהוא כדי לזרוע בית רובע : בט) שמילא כפו קוצר ב׳ פעמים : ל) דוקא בטרי מסה ושעורה. אבל בטרי אילן צריך קרקע

 ע״ז
 תוספות אנשי שם

 מוציא רובע ולא בדורות התנאים וא״כ ר״א משער באמות כנ״ל בין שמשך קרקס כזה מוציא
 עתה כ״כ רוגע או לאור׳׳י בעי קרקע העושה האתיים דוקא העושה עתה כפי הזמן וכפי
ף כאן סאתיים. נראה דר״י ניחא ליה למג מר ג״ש משכחה  דורו לבר. (לח״ש): בא׳ד א
 דהוהמתנת עני במו פיאה משאיה כלאים ור״א ניחא ליה למ׳׳לף מכלאים ששם נאמר שדן
 כמו בפאה ולא ללק שלך משלה לכתיב גבי שכחה. ור״י לא אכפת ליה בהא דש״ל בתנא
 דבי ר״י דיליף ושי הכהן ובא הכהן זוהי שיכה זוהי ביאה. (ש״ל) : תוי״ט דיה כל פהו
׳ ה׳ שבלים. נ״ל ללכן נקנו ובו ה׳ שבלים משום להמבזבז אל יבזבז יותר מחומש.  ס
. ע׳ שו״ח ונראה לכוונת השי״נו במ״ש לקליס ליה ריל ׳  (לח׳מ): באיר דקרים ליה כו
 רהוה השיש מיניה. וזה נראה בהליא מההיא דפ׳ הזורק לאיל עקיבא בין כך ובין כך אתה
 עתיד לישן את הלין וכו׳ מל׳ זה נראה שהיה גחל ממנו. ואיך שיהיה לא המשי מה שיקן
 בזה התי׳נן. דכא דל מהכא ריב״ב הא איכא נמי ר״י דהוה רביה ממש דר״ע. ומיהו כבר
 נ׳ יבין שמיעה שיש מקום לפסוק כריע אף נגד רבו ג׳ה מיש בכלל רל׳׳ב. והא איכא נמי
 נןעמא רכא לפסוק כר״ע מדפריך סתמא דתלמולא מ״ב משברת ריש. (ש״ל): תוי״ט דיה
 ובבכורים כו׳ נועמא קאמר. כלומר לאי לא הוה קושית המקשן לא היה הכרח ממ״ש

 ל״י

ה ראשונה  משנ
 ליה קרקס ביניהן וה״ה לה״מ למימר בלוקח גופיה אם קנה נם הקרקס שביניהן
 בפירוש טתן פאה אתת אלא לבקלחים אין לרן לקנות קרקע פמהן. ונגיל ניחא
 ליה למימני בבעל השלה לאשמופינן דינא לאם שייל איהו מיחייב בפאה. ע
 נראה מדנלי הר״ש והכא״ש וזהו שכתב הר״ב ולא קנה קרקע . ומיילי טלה
 ממני׳ שמכר לאלם אתל לאילו לשנים ושלשם פשימא דבכל פניו כל אחד נותן
 פאה מחצ$ כללעיל. אבל מלברי הרמב׳׳ם בחבורו נראה לו לעת אחרת בפי׳
 משנה זו ואיני יולע ליישבו לפי לשון המשנה ומ״מ במתני׳ ללקמן יש ראיה
. הא ללא חשיב תרומה ׳  להלמב״ם : ו קרקע כ״ש חייבת בפאה ובבכורים ט
 ומעשר למי ליחניהו במחובר אלא במבואה והכא במחובר מיילי: ובבכורים.
 מ״ש הר״ב אבל בבטריס של אילן בפי מ"; אמה כי׳ וכ׳׳כ הר״ש. אמת שכ״ה
 נגמ׳ ב״ב ךף כ״ז אכל לא אמרה התם אלא לדימוי בעלמא ללא תקשי לעולא
 אבל להלכה קי״ל בפ״ק מטרים מ׳׳ו מאילן שגי מלא אורה וסלו אפי׳ שלשה
 אילנות ובאילן אפל אפשר דכל שהוא סגי מ״ש כסיף הפרק. ומ״מ צ״מ לגעי פאה

 משמני.
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 שצריך שיהיה לו קרקע>*מםתמא נמי בקרקע כל שהוא םגי כמו ולכתוב עליה פרוזבול. הלל תקן פרוזבול כשראה שהיו נמנעים
 אינך רבי יוסי בר בון בשם רבי יוחנן אמר שמועתק [צ״ל שמועתא מלהלוות לעניים מפני השביעית שמשמעת החוב תקן שיהא מוסר
 כן] מי שאין לו קרקע פעור מן הוידוי דכתיב מן האדמה אשר נתת שערותיו לבית דין וכותב מוסר אני לכם פלוני ופלוני הדינין כל חוב
. ומכאן מקשין התום׳ כוס לא יחפור (לף מ.) על פי׳ רש״י שיש -לי שאגבנו כל זמן שארצה ומשכתבו לו שער זה שוב אין שביעית ט  ל
 משמעת חובו ודוקא בשיש קרקע כל
 דהוא ללוה דאז חשיב כאילו׳ החוב גטי
 כבר ביד בית דין ותו לא קרינא ביה
 לא יגוש וחשבינן לקרקע כל שהוא כאילו
 שיה כל החוב דאין אונאה לקרקעות:
 ולקנות עמה נכסים שאץ להם
 אחריות. דמעלעלין נקנין אגב קרקע

 בכס;*

ב עליו פרוזבול לא) ולקנות עמו נבםים לכתו  ו
ר ט ש ב ף ו ס כ ם אהריותלב) ב ה  שאין ל
ע לי) ר ב מ ב נכסיו שכי ת ו כ בחזקה לנ): ן ה  ו

 שייר
ג י  ח

ב . מיי׳ פ״ע מהלטמ  ולכתו
 שמימה ויונל ייי״ס. סמג
 צאוין לע*6 . מיש״פ חו*פ 0י׳
ז סכ׳׳נ -. ולקנות , מ״'  ס׳
 «*נ מהל׳ מפירה יז״ק . 9וש׳ע

נ וסי׳  מם הי' קי׳יג ס׳
נ קמי : י . ג ב ת ו כ : ן ה ז  ה״
 קג: . מי«׳ פיה מהל׳ זכייה
. נ ״  וממנה הש״ו• סמנעשין כ
: ׳ נ ס״נ ד י  מת׳׳מ שס סי׳ ו

י!ייעין שם הגי׳ גש עם  זגרס >ל>מינ עליו פליזנול ולענוש עמו כיי אגל נ
 ולכהינ עליה פרוונול ולהגות עמה . והי6 גי׳ ככמה זהא נליא הני׳
נ י י  מ״גש והשימה מן הריג דכאו ג׳ ח״נ וצק׳ ג' עליה עמה ואולי מ״ס כאן ג
ב כו׳ ולקנות לכתו : גר״ב :נד״י! כאן ונס״י הקודם. ו  ומהל קי ע{ הני״מ וכ"
ב מרע שיא י כ תב נכסיו ש . הכו ׳ ן כוי מקניין כו . ננ׳׳ב שש וכותבי ׳ ו  כ
ב מרע י יב שש סני׳ שכ נ נ ב מרע ו י  הכותב נכסיו לאחד והוא שכ
ר טי וכ״ה נד׳ס toft לשש ל״ג מצפ כצ. י י  שכתב כל נכסיו לאתרים ש

 דמפרש דבוימי חייב אף מי שאין לו
 קרקע דבבכורים כתיב(שם) אשר נתת
 לי אבל בוילר כתיב לט משמע לכלל
 ישראל ומשום הכי לי׳ג במשנה בוידוי.
 אך הסכימו עם רש׳יי דל״ג במשנה מן
 הירושלמי דתני עלה אף בוידוי. ואם
 גירסא שלהם כגירםתע קרי לדברי ר׳
 יוחנן תני אבל יותר נראה מוכרח
 לשי! «*״׳ &ם מהמקשן דאילו לרבי יוחנן איכא למימר
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 בשער ובחזקה כדתנן בפ״ק
. ע ר  לקדושין ושם מפורש: ז שכיב מ
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ס  ש ח ל ; י י ™ ״׳י׳ מ י י ם ש י ר ח א י ל י ״י ב כ ת כ  עעמא קאמר. ובתום׳ פ״ק דקדושין דף ש
 כו הכריחו מדסריך בירושלמי וכו׳ אך מסיימו וגס משמע וכו׳ * נראה כסותרים לדבריהם וצ״ע. ומ״ש הר״ב] וה״מ בבכורי חמה וטי אבל
 בבכורים של אילן וכו׳ שהוא שיעור יניקתו. ל' הר״ש ואע״ג לחמה מד שיעור יניקתו ג׳ מפתים מדמרחיקים [הזרעים] מן הכותל ג׳ עפחים
(רפ״נ דכלאיס) הא נמי כל שהוא קרינן ליה אבל לפי זה ׳  (הזרעים) כדתנן בפרק לא יחפור(משנה א) וכדמוכח ההיא דערוגה ו׳ על ו
ב עליו ו ת כ ל  דחק בחנם ירושלמי לומר בשבולת ובו ה׳ שבלים ושמא נאמר אע״פ שיונקת לצדדין אין עיקר יניקתה אלא כננדה ע״כ: ו
. כלומר'שהם חותמים ונותנים  פרוזבול. מ״שהר״ב פלוני ופלוני הדיינין עיין מה שאכתוב בס״ר בסיף שביעית. ומ״ש ומשכתבו לו
 לו מת שכתב מוסר אני וכו׳: ומ״ש שוב אין משמעת. כדכהב מעמא התם בשביעית. ומ״ש לאין אונאה לקרקעות בסוף שביעית כתב עעמא
. עיין במשנה ו פ״ע דב״ב]: ע ר ב נכסיו שכיב מ ח ט ה * ות. מפורש במשנה ה׳ פ״ק לקדושין:* [  אחרינא ושם אפרש בס״ר: אהרי

ט ת שלמה י כ א ל  מ
 עיקר יניקתה אצא כנגדה. הר״ש ז״צ(ומובא בתוי״ט) וכ״כ ג״כ הר״ש שירילי״ו דאי גרפי׳ מטלטלין בשו״א יתחלף השם בפועל לחנן ככמה לוכחי מסלמלין
 בשו״א. וחל מינייהו נס״פ כירה משלטצין נר חדש וכוי. אכן כאן גבי נתונה
 טון שהוא תרנוס ונם כדי להקל עצ הלשון גרסי׳ מטלטלי בשו״א אגב מלח
 מקרקעי שהוא מוכרח בשו״א וכשיצערך לומר צשון מקצת צריך לכתוב ממקרקעי
 וממטלמלי המ״ם הראשונה בנקולת חירי״ק והשנייה בשו״א כלכתיבנא) וכתב
 הר״ש שיריצי׳יו ז״ל והא לקרי צמטלטלין אין להם אחריות נ״ל הכעס להמטלטלין
 מזומנין לבל מקין ומאורעות ואינם בני חורין מן הניזקין וקרקע קמי י״ל
 אחריות לשון חירות שהקרקע הן בני חורין מכל נזק דאין נרקבין ואין סרפין
 ואינם נגנבין וצא נאבלין. ובירושל׳ מפרש אי בעינן צבורין בהן או לא עכ״ל

 ז״ל. וגם בבבלי שם בקדושין פ״ק לף כ״ו בעינן אי בעינן צבורין אי לא.

.  ובירושל׳ לפרקין ולפ״ק דקלושין ולפי מי שמח בעי קרקע כ״ש למהו מב
. וכן בבבלי שם בקלושין מפרש הנץ שנעץ  ומשני חפחר בשמרגליוח ממונה ט
 בה מחט וחלה בה מרגניחא לשויא אלפא . ועי׳ בב״י ח״מ סי׳ ס״ז במה
 שלקלק ממתני׳ בשם בעל העימוד למלחנן ולכתוב עליה פרוזבול וצקנוח עמה
 נכסים שא״ל אחריות . ש״מ לפרוזבול ואגב חל לינא איח צהו. וכי היכי
 לאננרינן בפחזנול מזכהו בחון שלהו. ואמריכן נמי'השאיל לו מרץם לחנור
. והוא  וכיריים טחב עליו ־פרוזבול. ה״נ לענין אגב נשאלה או בשכירות סגי
. מוכח בירושלמי ללא ע ר ב מ  לאחויק עכ״צ ז״ל: ז חכוחב נכסיו שכי

 חשיב

 ז״ל. וכתב עוד לה״נ באילן מחפשסין השרשים כ״ה אמה כלחגן בנ״ב ולענין
 בטרים סכי בש״ז אמה וה״נ בחמה. ושכ״כ חוש׳ ז״צ בפ״ק לקלושין: ולכתוב
 עליו פרוזבול . לכי חקן הצצ פרוזבול אשעבול קרקע תקון למצוה המצויה
 היא . ומי שאייל קרקע אין מלוין לו ואמילתא ללא שכיחא לא תקן. א״נ כיון
 שי״ל קרקע הוי החוב כגבוי ואפילו קרקע כ״ש יכול לגעת ולחזור ולגבות
 כעובלא דקעיכא דאביי לבפ׳ מי שהיה נשוי. וי״מ מעמא משום לאין אונאה
 לקרקעות וכלפי׳ ר״ע ז״ל הכא . אבל בפ׳ בחרא לשביעית פי׳ כמו שהעתקתי
: ולקנות עמו נכסים שאין להס אחריות . לחנן בפ״ק לקדושין י  אנ
 נכסים שאין להם אחריות. להיינו ממלסלין. נקנין עם נכסים שי״ל אחריות .
 להיינו קרקע. לכיון לזכי בקרקע זכי נמטלמצין. (הגה״ה. רשכ״ז ז״ל נפי׳
 הכחונה שלו כתב שהקרקעות י״ל אחריות שהן קבועי[ והממלמלין א״צ אחריות
 ויטצ להשמיטן. ולשון אחריות הוא מלשון אחר שיוכל לרלוף אחריק ולטרוף
. זבולאי שמ״ש שם שטועה מי שקורא מקרקעי בחירי״ק כ  אותן מהלוקח ע״
 פשוט הוא. דאע״ג לנצה״ק נקראים קרקעות מ״מ בלי תרגום לא מציע בשום
 מקום שנקראו קרקעי אלא במ״ס נוספת מקרקעי והיא בנקודת שו״א . אכן
 מטלטלין דבל׳ משנה ונרייתא נלע״ד שעיקר קריאתו היא בחירי״ק כצומ׳ דברים
 המתטלטלין. ומציבו ג״כ בכמה דוכתי בלשון רז״ל שנקרא טלטל בלא מ״ם .

 אמנם הרמב״0
 בהל׳

ז ע ו  ישראל ב
 (ג) p כ׳ הר״ש. וסמיכחו על ©גיא דב׳יב(דכ״ז אי)

. ואז הוא מבוי ואינו נשמע. ודוקא ביש קרקע ללוהנועי ק ר מ  א

ן תפארת י כ  י
 ע״ז אמה לכל רוח(ג): לא) פרוזבול. ר״ל תקנת עשירים. שחעאו ולא רצו
 להלות מיראה שתשמיע שביעית. ומדשמיעת כספיס בזה״ז מדרבנן. התקין

 הלל פרוזבל. שיאמר מלוה לב״ד. מוסרני לכס שערותי אלו. וב״ד טתבין לו
: לב) מעלעלי: לג) אף דלבדן אינם נקנין רק במשיכה בהקכן אגב קרקע. נקנץ עמה כשקנה הקרקע בא׳ מגי דרכים [ «ז ׳  מ״ש בסיר שביעית פ׳• שי
. אפי׳ אין המעלעלץ צבורים שם: לד) נ״ל דנקע מלת שכ״מ לבסוף. לאשמעי׳. דאפי׳ לא כ׳ השכ״מ מהיום. רק כ׳ ״במתנת שכ״פ״. ל ׳ י  מ

 ראשונה ונתכוון
י פו״ מ ס ו נ מ ת ט . מ״ש הר״ב שמיסל שמלותיו לנ״ל ו ל ט ז ו ל  ולכתוב עליו פ
 וכ״כ הר״ש כלומר לכשטחב כפרוזבול מוסרני הוי כאילו מוסל אבלא״צ שימחל.
ת ט מ  וכשמוסר א״צ לכחוכ פרוזנול כדמוכח פ״י לשכיפית וכ״כ המוס׳ בפ״ק ל
 דף ג׳: ז חכוהב נכסיו שכיב מלט. כלל ענין זה הוא מתנת נליא אינה נקנית
 אלא כקנין ומתנת שכיכ מרע מקט למהני נלא קנין שיהיו לכליו ככתובים

 ו מש וייס
 דבילושל׳ איכא פלוגתא כיון לריי הואי לנדל לחייב אם נכין לר׳ל ביצויה פשימא מקנוי' כוותיה לגביה דלי מונא. ומשיה סתם רשיי טותיה. ומכיש דלר׳ מונא קשיא מתגי׳ ולא יוש להזכיר הירושלמי שאין
/ דידן ללא חשיכ וידוי ומטלק תמיהת . (ש״ל). וע׳ מהרש׳׳א כקדזשין שם. והרמביס בה׳ מע״ש אצל וידוי מעשר לא הזכיר שיהיה לו קרקע ומוכח לסיל כרשיי. ונקט סתמא דמת;י ס ו  דרכו להזכירו בפירושיו על מ
 המל״מ פ׳׳ב מה׳ חנינה(שהובא בתיר״ע כאן) דהרמב״ס אזיל בתר סתמא רמתני׳ וא׳׳צ לדייק מריש חניגה שהביא המל״מ (וחרוש בעיני על מאון ר׳׳י כילי! שהין׳ קושיא זו מהגאון בנ״ב במ׳ת חא׳׳ח ושניהם לא
. בביב גרסינן וכותבין ׳  ראו שכבר חמה בזה המלימ) ושישי דפשחיס ג׳: ולרש חניגה אזלו לנועמייהו דשי לא יחפור חלקו על רש״, זיל גס בוידוי. הגרמיז אשכנזי אנד״לן לובלין: במשנה ולכתוב עליו ט
. (ש״ל) •י ובשטר. מפולש במ״ו פיק רב״מ : \ בר״ב דיה שכיב  עליו פרוזבול ונקנין עמו נכסים כוי וגי׳ זו נראית עיקר לאילו לגי׳ השפלים אין הלשון מכוון. וצריך לרחוק ולפרש דה׳׳ק והוא ראוי לכתוב ט׳

 י י 'k שהר״כביאר

 משנה
 משמע גממני׳ דלעיל למיחייכ כאילן גרידא אפילו אין לו קרקמ כלל ואפילו
. וכיון לל״פ משוי להו אהללי לשדך מ ק ר  עתיד לעוקרו ונבטרים בעי לוקא ק
. ואפשל ו ע  כל שהוא משממ וכן ארצך מ״ש לפאה לא נפי קרקע ובטלים נ
 שממון זה נטה הרמב״ם במתני׳ ללפיל מפי׳ המפלשים ללא ס״ל הך סברא
 דאילן בלא קרקע יממ״ב בפאה. אפ״פ שפשט המשנה משמע כפירושם וכמש״ל:

 תום׳ אנשי שם
 ל׳י דפעור דייל דלעולס
 במתני׳ נמי גרשינן ליה וליי
 לא בא אלא לתת עעם וראיה
 למתני׳ אכל מן המקשן יש
 ראיה ברורה לליג ליה
 במתני׳. (שיל): באיד
 כסותרים ללבליהס .

 זה
 .*מ

 ולא מנועם דרשיי אלא משוס
 מירושל' פריך כוי אלמא
 משמע דל״ג וגס משמע מי
ן  שא״ל קרקע מתודה מו
 שירות לקוחים ע״כ. ואין
 שפק דהאי ונם מ:מע קשה
 להולמו דאיכ היינו כפירש׳י
 ממש ולהיפך ממ״ש הם זיל
 בסמוך וכדי להבין דבריהם
 לעיר צריך להביא תתלה ל׳
 הר׳׳ש במשנתינו וזיל וסירש׳׳י
 דל״ג ובוידו• לאין וידוי אלא
 במעשר והוא איט תלוי
 בקרקע . ובירושל' איכא
פ. ו  פלוגתא לאמוראי ג
 וכוונתו שהוא זיל מפ׳ למ״ש
 ר״י •שמועתא כן כו׳ בתמיה
 קאמר. והיפ וכי כך הוא
 הדין דמי שא״ל קרקע פעור
 מן מידו* והרי כתיב אשר
 נתת לנו ומדלא כתיב לי
 שימ דאפילו איל קרקע חייב
 כיון שיש לכלל ישראל ומאי
 פרכת אמאי לא תני בוידוי
 בדין הוא דלא מנייה. ובזה
 רצה הליש להקשות על
 פירשיי דלא הול״ל מדידים
 דל׳ג משום דשייך ביה אשר
 נתש לנו אלא הכי הול״ל
 דל״ג מדחזינן בירושל׳ דאיכא
 הלוגתא לענין דינא. ובדרך
 זה עצמו יש לפרש דברי
ג ובוידוי  התוש׳ הנ״ל מי
 ולא מסעם רש״י דמייתי ליה
 מסנרא אלא משום דבירושל׳
׳ אלמא דליג ליה.  פריך ט
 וגס משמע כוי כלומר ויש
 שם ג׳׳כ דעת אחרת למשמע
 דס״צ למתודה מי שאיל
 קרקע א׳יכ פשיעא לכיש
 ללידה רליג ליה. וקאמרי
 משמע משוס ללאו בפירוש
 &תמר ברברי ריי. אלא שיש
 לפרש לשונו כך לדל בתמים
 יכדלעיל. ואעיג דהמוש׳
 גב׳ב הבינו ל׳ ר״י
 מירושל׳ בניחותא כמיש
 *תוי״נו זו אינה קושיא
 בדברי התוש׳ שנמצא כן
 בכמה מקומות שנותרים
 דבריהם ממקום למקום
 ומי ששנה זו לא שנה זו
. והשתא דאתאן ו  לסובא הו
 להכי יש ליישבפירש׳ילאע״ג

. אלו 0?ו6 » . ופי׳ שכיב מרע מא מול5 ט א לתיגום חולה מרע והמיס יטלי ׳ מולי. איה אי! שנת הריב לשרש מרע מחמת מולי ויהיה מים מרע במקום מן ומלת רע יהיה פי׳ חולי לו  מרע ט
 שאג



 יבינו עובדיי׳ פאה מלבנות התבואה פרה נ mam מג «״
ו  הכותב נכםיו ^כניו. 1י
.tew e'p קלג. קנ: ירועלמ׳ 
) הנזקין. ונתשונש הישנ** י ל  ו
ו  הימן סמקכ״ס . וננ׳י נ״נ י
י הל״מ מיי ״ w 6 'מיי .  רכנ
 הוימ סימן *ח . ומוי ושויע שם
. ו*ה'« מו עעיו ע  מימ! י

 סימן ןו«*r א:

 תוספות חדשים
 מיז [בריב ד׳ה] רי״א ט׳
 ואין הלכה כר׳י עכ״ל.

א. כל  מחמש חולי: שייר קרקע כל שהו
 כל שמא דחק במתניתין מכאן ועד סוף
 קרקע להוא הדין מעלעלים כל שהן. אלא
 ופרוזכול קרקע כל שהוא

 נפשיה ערבףלאי ואם לא שהיה חושנ וראי שימוח לא היה טהן
 כל נכסיו הלכך אם עמד חוזר ואפי׳ קנו מידו : וכתב
. בשכיב מרע מידי ה ת ב ו ת  לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כ
 שמחלק נכסיו לבניו וכתב לאשתו חלק בין הבנים ושמעה איהי
 ושתקה ולא אמרה כתובתי אני נובה או
ה לי) כיוצא בזה אבדה כתובתה: רבי יוסי נ ת ו מ ת נ ת א ייה) מ ל שהו  שייר קרקע כ

^ ! . . ^ • J ? / 6 ם י י א ם ו ז m א י א א ן ה ל ש ע כ ק ר א שייר י  ל
ב שותפת בץ הבנים אפילו לא קע מידה וכ״ס כל הטסיךם עיש ת כ ת ו ו י נ ב ב לח) נכסיו ל ת ו כ ה לי). ה נ ת  מ

ה ג״*״׳״ *0 , נ פ ה והוא לא צוה שיכתבו כך ב ד ב ) א א ם ו ה ל ש ע כ ר ר ת ק ש א  ל
ה אבדה כתובתה ושוב אינה יטלה תום׳ אנשי שם ה עלי ל ב ! רבי יוסי אומר אם ק ^ ה ת ב ו ת  כ

 שוככ על מתתו מחמת חלע.
 ולאפוקי אם חולה גא'
 מאיבריו ולא נחלש כל גוט
 עד שיהיה צריך לשככ על
 מעתו מחמת חליו שאו דיט
 כבריא. וכן כותבין נשמר
 מתנת שכימ כד קציר ורמי
 בערםיה: דיה שייר קרקע
 כוי ועד סוף פרקין. כתב
 הרמיז חון מכתב לאשתו
 קרקע כיש כדאמרי' בניב
 דף קין כוי עיכ ואפשר
 כיון דהשתא לעני[ דינא
 אמר מקנת הגאונים
 שהכתובה נגבית ממטלטלי
 היה מטלטלי משיה לא
 קפיל הריב לפרש דבהא
 קרקע לוקא אפיג לבזמן
 המשנה דינא הבי. (שיל):
 דיי׳ וכתב לאשתו ט׳

 ושתקה. כן פי' הרימ
 וכ׳ סנ״ד ותימה דמדקאמר
 ריי אם קכלה אעיפ שלא
 כתב לה משמע דתיק סבר
 כתיבה וקבלה בעינן והבי
 דייקינן לה בהדא בגמ'
 בביב דף קליב. גם מה
 שפי' בדברי ל״י אינו
 מיושב אחל ל׳ המשנה אלא
 סיפ הכותב וטי וכתב
 לאשתו קלקע כיש וקבלה
 שמחלה בפילוש שעבוד
 כתובתה אבלה כחובתה.
 רי״א אס קבלה עליה אע״פ
 שלא כתב לה אבדה כתובתה
 וההינ כתב לה אעיפ שלא
 קבלה וט׳ והכי הלכתא עיש
 ממ׳ ובפי׳ רשבים ע״כ.
 ולא מיץ כ׳צ דהתס
 ב:מ׳ איכא רב ושמואל
 וריב״ח דפליגי לפרושי
 מילתיה לתיק ולכולהו הלתא
 לא בעי תיק מחילה בפי׳.
 ושריך מברייתא דנראה
 לבעי ר' יהודה (שהוא בר
 פלונחיה ללי יוסי) כתיבה
 וקבלה בפי'. תיובתא.
 והדל איל לבא לרינ הא
 לב הא שמואל הא ריב׳יח.
 מל מאי סיל איל שאני
 א%מל כיון שמשאה שותף
 בין הבנים אבלה כתובתה.
 ורשביס פי׳ רלינ בא לפשוק
 הלכה כר׳* רסגי ליה
 בחדא או בכתיבה או
 לקבלה. אבל בדח׳ק נקטי׳
 כברייתא מעי תרוףיהו
 בתיבה וקבלה. אבל הר״מ
 ס״ל כהרייף שלא הביא
 בהלטת אלא לעת תיק

 הלכה כרבי יוסי:
 הכותב

 הכותב
p * n הלמיה «צ. אברח » נ זן קג ג׳ הכותב כל נכנץו ונד1 קג״ו כ  הכותב נכסיו מי

. ואין ה ) ; לחזור ב M ה ת ב ו ת ה כ ד ב ה א ב ל ת א כ ל פ ש  אע׳

 השוכב על מעתו
 הני שייר קרקע
 פרקץ לאו דוקא

 איידי דתנא רישא גבי פאה ובכורים
 תנא בכל הנך נמי קרקע כל שהוא:
 מתנתו קיימת . אם קט מידו על
 המתנה אף על פי שעמד מחלץ
 איט יכול לחזור בו הואיל ושייר לעצמו
 כל שהוא גלי דעתית דלאו מחמת מיתה
 כתב המתנה : לא שייר קרקע כל
א. לעצמו מסתמא לא שבק איגיש  שהו

 נפשיה

 שלמה
 כתב להה״נ אם חלק בינה ובין אחדס שאבלה כחונחה. ומשמע התם ממי
 לת״ק כתיבה וקבלה בעי לקיי״ל אימתי לר״י לפרש לברי חכמים הוא. ותניא
 א״ר יהולה אימתי אבדה כתובתה בזמן שהיתה שם בשעה שכתב לה קרקע
 כיש וקבלה עליה. לכיון להיחה שם וקבלה. חזקה אין אלם רואה שנוחבין
 ממונו בפניו לאתרים ומחזיק אח המחנה לקיימה אא״כ עושה בלב שלם .
 אבל היתה שם ולא קבלה עליה אלא היתה שותקת. או קבלה עליה ולא היחה
 שם מציא צמימר נחת חח עשיתי לבעלי. ודי יוסי אומר אם קבלה עציה
 אע״פ שלא צוה שיכתבו כך בפניה איבלה כתוכחה. ופי׳ הר״ש שילילי״ו ז״צ
, ר׳ יוסי צח״ק לס״ל הכי להא ר״י לפרושי מילחיה לת״ק אתא  ומשום לשמע,
 מש״ה חני לבחלא םגי לאס מחצה בפירוש בפיה אע״ג לצא כחב לה אבדה
 כתובתה וכ״ש לא היתהשם וכתב לה ע״כ. והמפרשים כתבו למחטי מיירי
 בין אם הוא ברי בין אם הוא ש״מ ואפילו אם לא חילק בפניה רק ששתקה
 כשנודע לה דאמרי׳ כיון שחלק צה כבול לחלוק עם הבנים ודאי מחלה. אצא
 שר״ח פי׳ לוקא שחלק לה חלק אחל באחל מן הבנים אז מחלה בשחיקה
 לחול אבצ אם לא נתן לה כאחד מן הבנים אז צא מחלה בשתיקה אא״כ כחב

 לס

 yTi , מתנתו מתנה נילושלמי מתנתו קייטת 1כ! ממוןי ונים נז״0 מ״ה ני*«
 איבדה . אבדת נכהל׳• איבדה וכיה נד״ס ,

ת כ א ל  מ
 חשיב שכ״מ אלא אחר נ׳ ימים אא״כ קפץ עליו החולי אצא טהר״ש שידלי״ו
 ז״ל פי' לההיא לירושצ׳ לענין בק״ח מתנייא לכל שלא קפ׳ן עציו החולי פחאום
 אז חלוקים רחוקים מקרובים לרחוקים אחר נ׳ ימים הוא לחייבין לבקר ע״כ:
 קרקע כל שהוא . כתב הר״ש ז״ל פלוגחא היא נפ׳ מי שמח להא קרקע
 לאו לוקא וה״ה מטלטלי וכ״ש לאו לוקא אלא כלי פרנסתו. ולא אתפרש שיעור
 פרנסתו בכמה ואם פרנסת עצמו לוקא או לצמא בעינן נמי פרנסת בניו ובנותיו
. במתנת ׳ ט ב נכסיו לבניו ו ת ו כ  וכל הסמוכין על שולחנו עכ״צ ו״צ: ה
 בריא ונטל קנץ והיה ש״מ ועמד. וכחנ לאשתו קרקע כל שהוא. וצא סי׳ אם
 לפרעון כתוכחה אס לשם מתנה: אבלה כתובתה. מהני נכסי אם לא יקנה
 הבעצ נכסים אחרים הרי הפסילה. למאלו שנתן לבניו לא חגבה עול לנתרציח
 להם במתנה וו הואיל ונתן לה ג״כ. ובירושצ׳ מפרש טעמא אמאי הפסילה
 בכ״ש. ולוקא שחילק כצ נכסיו אנל שייר אפילו חל דיקלא אמריי דמנו לנחתא
 אדיקלא נחחא נמי אכולהו. הר״ש שירילא ז״ל. ואפילו חזרו ובאו לילו
 מאותן הנכסים כגון שמח אחד מן הבנים וירשו גובה מהם. ולוקא שחלק

 נכסיו בינה ובין בניו אבל אם חלק נכסיו בינה ובין אחרים צא אבלה.ורשב״ם ז״ל

ז ע ו  תפארת ישראל ב
ה. ע״כ משום דס״ל לרק לרך דהוי קאמר  נהלי בכורים (פ״ב) לא הביא ז
. וצפי מאי למסיק הש״ס התם. אלא ט אתא רבין וכו׳ לא  הש״ס התם הכי
 קיי״ל כלחוי הנ״צ. וכן פשטות המשנה משמע דגם בבכורים בכ״ש סגי:
 (ר) ואשחמיטחיה לרסמ״ע(ח״מ ר״נ סקס״ז) שכתב דסבירא ליה לראי׳ש
 לוקא בקרקע צדך פרנסת ב״ב והרי הרא״ש כאן כתב בפירוש לאפ״
] • (ה) והקשה מ . [אב״י ועי׳ ל׳ רא״ש כאן ונסור ח״ ן  במסלפלי צריך כ
 הקשה כברזל אאס״ו הגאון הצליק זצוק״ל. וז״ל למה שתיקה כהולאה. נימא
 דלא להכעיס לחולה שתקה. כי״ל סרצ״ב בהבטיח לחולה. ואת״ל החס במבטיח
 בלי הנאה לליליה. משא״כ הכא מלכבלה לשתפה בין הבנים מחלה. עכ״פ למה
 יועיל בשחק לצוואת שכ״מ(כת״מ סס״א ס״ב) דייל לבי״ל בהבסיח להבא. ולא
 בהולה על חוב דלעבר. ללא הו״צ לשחוק. מליחשבו שכן האמח. עי״ל לבי״ד
 שהוא נלד. קמי שמיא גציא שבסל בלט. משא״כ בחוב שנמסר לב״ל. עכלהי׳מ:

 כתב

ן י ב  י
ע כמתנת בריא:  ונתכוון שיהיו שלו רק אחר מותו. אס״ה בשייר. ד
ד פרנסתו ופרנסת ב״ב  לה) ה״ה בשייר מטלטלי. וי״א דעכ״פ צריך כ
 כל ימי חייו(ף): לו) בקנו מידו או נתנה מיד. בעמל אינו חוזר. ואפי'
 מת צריך קניין. דמזשייר ולא פי׳ שמחמת מיתה עתן. הו׳יל כמתנת ברא
 דלא קנה אס לא קנו מהנותן. ומה״ט מתנת שכ״מ במקצת בעי קניץ.
 ובטלה אדרבה קניין או שער גריעי טפי. דשמא לא גמר להקנות כ״א
 באלו. והרי אין קונץ לאחר מיתה. אם לא שפי' שטונתו בקניין וששר
 ליפות כחו. מיהו מצוה מחמת מיתה. אפיי במקצת ובקניין. בעמד חוזר
 ןח״מ שם]: לו) בממד חוזר. אפי׳ נתנה לו מיד. ובין כתבם לא׳ או לקי
 ולא הפסיק בינתיים. דמדשבק נסשיה ערעלאי. ש״מ דכוונתו רק כשימות:
ד. ובבריא בקניין. אבעי׳ דלא אפשעי [ניב קל׳י]: י  לת) בשכ״מ מי
 לט) ודוקא לזרעו י ובשאר אדם לא אבדה כתובתה. [ביש אה״ע קיו סקיב]:

 מ) ה״ה מטלטלי. לדידן דכתובה עבית ממעלעלים: םא) ועכ״פגובה מנכסים שיבואו לאחר מכאן. ואפי'מנכסי א׳ מהבנים שימות אח״כ בחיי
 אב: סב) דשתיקה כהודאה דמי (ה) ומחלה כתובתה עטר הכבוד שעשה לה שתהיה משותפת עם הבנים. ואע״נ שלא קנו מידה. ר״אאסי'

 שלא בפניה. רק כששמעה שתקה. וקי״ל כר״י. מיהו דוקא כתובה

 משנה
 ומסורים שלא תמרון* לעמו עליו. והיינו אם פי' גהליא שמצוה מחמת מיתה
 מיקד מתנת שכ״מ וקונה לאחר מיתה בלא קנין ואס ממל מוזל אפילו בקנץ
 ואפילו שייר וק אס פי' ממנה זו מהיום בחייו אפילו הוא שכ״מ הוי כמתנת
 בריא ובטי קנין לוקא. ומתני׳ להנא מיירי כסתם שלא פירש מחמת מיתה ולא
 פילש מהיום ובזה לואץ אם לא שייל מסתמא מממח מיתה הוא ואם שייר הוי
 כבריא: שייר קרקע ליש. כסב הל״ב כל הני קרקע כ״ש לסנינן מכאן ועל
p בעבד דלקמן מטלטלין  ס״פ ל״ד קרקע וט׳ פ״כ. ואיט כן להכא בשייר ו

 ואץ
 בלבל ועלה מייחי דברי טלהו אמוראי רב ושמואל וליביח ור/ ורבא. וכי דלינ שיל כשמואל דאוקמה כשהיא שותקת ולא הזכיר הברייתא כלל. ועעמא לאיהו מפ׳ לרינ לא חש לאותה ברייתא להוא ידע דמשבשת&
 היא ומשיה קא מהדר דאה׳׳נ דשני לתיק בכתיבה בלא קבלה בפי׳. ומיהו כתיבה מיהא בעי לתיק. ולר׳י סג׳ בקבלה בלא כתיבה והוא פי׳ נכו!. דלפי׳ רשב׳ם קיק דרבא בעי מר־נ הא רב ט׳ כלומר לפליגי
 בדברי תיק ומר מאי ס״ל ודאי לר״ל מאי סיל בלעת תיק. ור״נ המהדל ליה היכי הוי לינא לדעת ליי ואין זה תשובה סל שאלתו. ולפי׳ הרי׳ף והר״מ איש ונס איש דפבקו כתיק. (שיל). ולדנא אין נימ בין שיטת
 הרימ והריב לשיטת הרשבים ודוקא בכתובה מהני כתיבה לחודא ולא בשאר ב׳ח למקולי כתובה שנו כאן וכן קבלה בלא קטן לא מהני בשאר ביח לאף דמחילת חוב א׳צ קנין במבואר בח״מ סי׳ רמ״א. שאני
ז אי יכולה ; ב י  הכא דלא •חלה החוב אלא השעבוד ולא ממי בלא קנין. ולפיו ;ם לדעת הרשביס דהת״ק בעי כתיבה וקבלה מימ היא מקולי כתובה לנשאר ביח לא ממי. 51״ע מיש ההוש׳ ד6(ו;הא יל׳י י

 שתאמר

 והיש/ אבל נדוניא . לכ״ע דוקא כשקבלה בפידש ממי [אה׳ע שם]
ב ת כ  ראשונה ש

 בקלקע אבל בכותב לאשחו• מסמוך מסקנת הפוסקים לוקא קרקע. אלא שלאחר
 תקנת הגאונים לכתובה נגלת ממטלטלי ס״ל לקצת שסקיס למטלעלי כקרקס:
 הכותב נכסיו לבניו. פי׳ הל״ב בשכ״מ מיילי וכ״כ הרמב״ם ומשמע בבריא
 לא אבדה כתובתה . ובאמח ממלא בבריא מיבעיא להו וסלקא בחיקו ופסקו
 הפוסקים משפיקא לא מפקינן. והלמב״ם עצמו במטרו פ׳׳ו מהל׳ זטה חזל בו
 וכתבה בין בבריא בץ בשכ״מ: וכחב לאשתו. לוקא לאשתו אבל נאחל שהוא
 בסל מובלאאמליילמחילכלאיחא בגמרא מקולי כתובה שנו כאן. ומ״ש הר״כ
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ד ב . *שכתב כל נכסי נמנים לפלוני ע  ח הכותב כל נכסיו לעבדו
ד היינו ב  הדי העבד בכלל הנכסים ונתן לו את עצמו והא דקאמר ע
ד שהיה כבר: שייר קרקע בל שהוא לא יצא בן חורין. רכל ב  ע
 היכא מחית לשיורא אמרינן לדדיה נמי שייר וכי אמר כל נכסי
 לך אשאר נכסים קאמר ץלחנופי ליה

. נ ב . גיפ •ן מ: « ת ו כ  ח ה

נ >ןמע: >ןג. מ״׳ שס שע׳ע. ׳ ׳  י
ס ה1'נ שמג י «  ימ״ז מהלכית ע
! יו״ד סימן י ט ז גי. מור ו » 
 יהז ס«יף n . ומ׳׳מ סימן

ו 7 :  רמש סעי

 ח רבי שמעון אומר לעולם הוא בן חורין וכו׳.ל׳ הר״ב ומוקמי׳ דבור
 כל נכסי בעבד לבדו כשאין לו נכסים וכו׳. ולשון התוספתא הביאה
 הר״ש אעפי׳י שאין לו וכו׳ ולפיכך מ״ש הר״ב בדברי תייק שייר קרקע
. י ס  כל שהוא לא יצא בן חורין וט׳ ואפי' אץ לו שום נכסים ו
VW1 משמע דכל שכן דאם יש לו עור נכסים ^ ״ 1 J r , w u 

) יצא בן חורין קאתי ולא שמדיה כיון דלא אמר ליה » ו ד ב ע ב נכסיו ל ת ו כ . ללעתהרשביאוהרין אחרים דלא יצא בן חורץ וא״כ בדברי ח ה  מ׳
א יצא p עצמך ונכסי ואפילו אץ^לו שום נכסים . ל ( א י ל שהו  ר״ש הוה ליה לפרש ביש לו נכנזם ט שייר קרקע כ

_ £ L r t . 1 . . ״ 1 . z .1..״ L , ס כ כ 5 ב / י פ א ל י י א י ז פ  גושן כ

 תוספות חדשים
 ומשנה ח] הכותב נכסיו

: ולא קנה לא עצמו ולא נכסים: דיש י י ס כ ל נ ב כ ת י כ א ה ס י ״ א ״ י • ל 5 י ־ נ י ם כ י ג ת י כ ת ™ י ה צ ק מ פ א כ ל נ ם כ י י ק ל ל כ ו ץ ן מ ר כ ן י ש  ה

. אומר לעולם הוא בן הורין. בין אין לו נכסים אחרים אלא דן ס העבד. ור״ש לעולם קאמר דצא בן חו ׳ נכסים מלבד השיור ע י ״  ןףיה ׳כבל ברישא ״
£ דז « ידז nA־־״״r ד • ודיי A n דדו־ן w r r . ו ר ד ד ה ה ד ו ד מ mmr. f• ה \ w s * V m l t * At*-* M M * * V״« "P ס ' ש  ליתא ללח ליק ה

 כפרק מולח דף מ״ב ע׳יא
 אלא בשיפא. גם מה שפירש
 מ״ב לטעמא לשק דלא
 פלנינן לבורא לא לק לגפ״ק
 מימין דף מ׳ משיק ללכ׳יע
 פלגינן דבורא וטעמא לתיק
 משוס דלאי כרות גימא הוא
 ונס דברי הרמב״ם בפי׳
 המשנה מגומנמים דמשמע
 דלש״ק לא פלגינן דטרא
 ו׳ליהא. גם מ״ש התייע
 דהול״ל בדברי ריש וכוי כיון
 דנוכל לקיים כל נכסי אמקצת
 ננסים מלבד השיור עם
 העבד אין דבריו מובנים
 שהרי בדברי הריב מבואר
 רבכל גוונא היא בן חורין
 לריש. גס מ״ש בתוך לשוט
 מ״מ איכא למימר כו׳ אכל
 לעבד עצמו בוי כמה סברא
 גרוע הוא זאת שהעבד יהיה
p ושלא יקח שום « P 
 נכשיםוכלמ׳׳שהשויינובלפון
 וה הוא מנומנם ואין לו שחר
 וללא צורך שדברי הרע״ב
 גנונים וברורי׳ולוק.(פר״ח):

 לא הוי .זעיכן ליה בכלל
 מתנה זו וממרי רשיי פ׳
 השולח דן» מיב ע״א ליה
 כתרייתא כו׳ אינו נראה כך
 %ש. ומה שדייק הריב זיל
 •הא דקאמר עבד סייס עב;

 העבד והקרקע ששייר ובי! יש לו נכסים אחרים לעולם הוא בן חורץ
 ומוקמיגן דטר כל נכסי בעבד לבדו כשאין לו נכסים אחרים ולא
ה שאמר חון בעל דבורו שאמר כל נכסי דפלנינן מ  אמרינן מ
 דבורא ומקיימינן ליה בעבד ויצא בן חורין: חוץ מאהד מרבוא.
 ולא פירש מהו משייר דהתם אמרינן דאחד מרבוא דקאמר היינו
 עבד ואיהו לא חשיב ליה אלא כאחד מרטא בנכסים ואע״ג

 דשוי ספי ואץ הלכה כר׳ שמעון:

 ר״ל שדעתהר״ב שסברת תנא קמא שלעולם עתנת הסברא שמשייר
 העבד והלכך לא מיבעיא ביש לו נכסים שנוכל להעמיד דבור כל
 נכסי באותן נכסים ואז ודאי הוי השיור בעבד עם הקרקע כל
 שהוא ששייר אלא אפיי אי! לו נכסים אחרים והוה לן למימר רעל
 כרחין מוקמינן דבור כל נכסי בעבד להכי שפיר פירשהר״ב בדברי
. ודעת הר״ב בסברת ר״ש דסבירא ליה  ח״ק ואפילו אץ לו וטי

 דלעולם הסברא נותנת לעשותו בן חורץ דלמאי קאמר ליה המתנה
 אלא ודאי -פנתטץ לשחררו. והלכך אי יש לו נכסים אחרים והשתא

 ודאי האי דקאמר חון שנאמר דלא נתכוץ בלבד לאותו קרקע כל שהוא אלא ביעל דבור כל נכסי. מכל מקום איכא למימר שביעל דטר כל
. והסברא נותנת לסברת ר״ש שלעולם נעמיד דבריו שטון ו ר ט  נכסי באותן נכסים אחרים אבל לעבד עצמו לא ביעל דאי׳כ לא אהטא כלל ד
 לשחררו. אלא אפי׳ כשאין לו נכסים אחרים. וכי אמר חון דאתי ובעל דבור כל נכסי מלבד מה ששייר בהדא הוה אמינא בהכרח הוי העבד
ס בדברי רבי שמעון כשאין לו וכו׳ דניש לו נמי פשיע ליה מפי דהר  בכלל הביעול להא לית ליה שום נכסים אחרים להכי שפיר פי׳ הר״ב נ

 משוחרר לדברי רבי שמעון ודברי הר״ב בפירוש הת״ק הם מועתקים מפירוש הר״ש ז״ל:

ת שלטה כ א ל  מ
 ואמר חון מאותה שלה וכו׳ וה״א כיון לאין לו מכיס אלא אותה העיר או
 אותה שדה ואין מתקיים דבור כצ נכסיו אלא בעבד לבדו וכשאמר חון
 מבטל לבור מה שאמר כל נכסיי אה״ה יצא לחילות דפלגינן דבורא . אלא
 כשיאמר חוץ מאחל מרפא שבהן שלא יפרש מה שייר ואז נאמר לשייר

 העבד עכ״ל ז׳יל:

: ח הכותב נכסיו לעבדו כוי. בגימין אמרי׳ ׳כ  לה וקבלה עליה ע׳
 בתוספתא כשנאמרו לנרים צפני ר׳ w אמר שפתים ישק משיב לברים
 נכוחים. ואמר שם רב נחמן אע״פ שקילס ר״י את רי׳ש שאמר לעולם הוא
 בן חורין הלכה כר׳׳מ שסבר ללא יצא לחירות. ופי׳ הרש׳יש ז׳׳ל לעולם
 הוא בן חורין. בא להוסיף ואפילו אין לו אלא אוחה העיר או אותה שלה

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 סג) שב׳ ״כל״ נכסי לעבד: מד) הוא הדן מטלטלי: סה) דהרי קייי׳ל
. ולפיכך אמרי׳ דמשט׳ בו ואפי׳ [ ׳  ארם מוציא דבריו לבעלה [כערכין ד׳ ס' א
 אמר חון מקרקע פלוני. ואפי׳ אין לו רק אוחו קרקע ועבד - אפילו
 הכי מריש שיור בדבור רכל נכסי. שהוא משתחרר בדיבור זה ששייר בג
 א״כ לאו כרות ניעא הוא. ללא פלנינן דבוריה cp בין שאר נכסיו
 לעבדי וכשיד בנוף העבד דמי. ולריי׳ף ה״ע ממזכר זבות הרב בנע

 שחרור: 0ו)דפלגינן דבוריה: מו) ואפי׳ שוההעבד עפי . מכל מקום מדלא סי' מה שייר. אמרינן עליו החסין ולא שוה בעיניו עפי

 (ו) כתב הר״כ דטעם דת״ק דל״פ דנוריה.וכתב עלה רבינו הגאון מוה׳ עקיבא
 שלימ׳יא [אות לט] וז״ל כ״כ רש״י כימין(למ״ב א׳)ותמוה כו׳.עכת״ד הקלושים.
 ובעניותי עליין העני עומל בחון. ללפי לבד רבעו רק לבד רש״י מתורצים.
 משא׳יכ דברי הר׳יב נשארים בצ״ע. דהרי כתב להליא ללא כמסקנת הש״ס.
 אמנם לא על הר״ב לבד תלוטתינו. כ״א נס על הר״מ ור״ש. דכולן כחבו
 בלת״ק משום לא פצגינן לטריה. וח״ו שנאמר . ללכצ רטתיט הנ״ל נשמט

 משנה אחרונה
י וכ״כ כל הפוסקים : ״  ואין הלכה פכ״י וכ״כ הרמנ׳׳ם בגמרא מוכח להלכה מ
. מדברי הכ״ב מטאל לכשיש לו נכסים אמרים מנבל מה ששייל ן א בן חורי צ  ה י
 לא שייך פלנינן לבורא ללאו מיפלג ליטרא היא לשפיר מתקיים ליבירי׳ לאמל
 כל נכסי בטבל ובקרקע שלא שייר ומן הסברא י״ל ליצא בן מורץ. אלא לל׳׳מ
ת לשיורא לליליה נמי שייר יטעמו לכיון ללא פירש בהליא טצמך י ח  ס״ל כיון מ
 ונכסי לאו כרות ניטא הוא לכל ללא מוכח מוך השטר בהליא השחרור לאו
 כריתות הוא ואינו שחרול. ובהא פליג ל״ש ללית לן למימל לשייר נמי לליליה
. ומיהו י כס  למאי לגלי גלי ומאי ללא גלי לא גלו והוי כריתות כיון לאמר כל נ
 כשאין לו אלא הטבל והקרקע ששייר כהא ולאי מיפלג ליטרא היא ללשון כל
 נכסי לא משמע במל מנכסיו כי הכא לאי אטבל לחיל קאי לא שייך כל אלא

 א״כ פלגיכן ליטרא לומר לכל לאו לוקא אלא מקצת ממט.

 תוספות אנשי שם
 שתאמר ניר עשיתי לבעלי דמשמע משאר ג״ח ממי לכיע. וצ׳ט (שיי) י ה בריב דיה
 הכותב כו׳ היינו עבדי. עיי תו׳ח ואינה קושיא דבגמ׳ >א דייק מרישא משוס דמצינן
 לפרושי שכתב נכסיו לעמו והזכיר שמו ולא כתב עבלי. והכי דייק לשון רש׳י מינוין ט.
כ. אכל הריב שביאר ברישא  חיל הטתב כל נכסיו לעבדו כגון כל נכסי נתונין לך ע׳
 שכתב עבדי ולאי צריך לפרש גס ברישא לריל עבד שהיה כבר. אלא דלא היה צריך לזה.
ש כו׳ הו׳ל לפרש י (כיל): תוייטד׳ה ר  ואולי שזהו כוונת הפריח איל איכ קצר הרבה.
 כייל נכסים כו׳. ע׳ תויח ולינ פשוש לכוונת השייט לאריכת ל' הריב לבאר מעם דר״ש היה
 5'ל במלתא דהר רבותא טפי ופץן לבייל נכסים אחרים השכרא נותנת יותר ללא יצא ביח
 הויל להריב להאריך ולבאר טעם ריש רפליג וס׳׳ל דאפילו בהא יצא ב״ח כמו שעשה בהת״ק
 שבאר מעמיה במלהא להוי רבותא מפי לדדיה שהוא באיל נכסים אחרים: באיר והלכך
 אי יש לו כו׳. מיס הוא ופשוע שכן 5'ל והלכך לא מבעי אי ייל נכסים אחרים דהשתא
 ״׳״wm u.. ובהא חפדשהל״נ וראי האי דקאמל חיז אף שנאמר דלא נתנוין כו׳ אלא אפילו כשאיל נכשיס אחרים לכי

׳ ואיהו לא משיב ליה כו׳ והרמב״ס פי׳ דכשאמי לפליני לטנין פלגינן ליכירא וליש ס״ל לאפילי אץ לו אלא הטבל וקרקע ששייר ץ מאחר ט ו . (ביד): בריב דיה ה ׳  אמר ט
: פלנינן ליטרא. וביש לו לא הוצרך לפלש במאי פליגא דפשייטא הוא לס׳׳ל מאי כ ״  חון מאחד מרבוא שבנכסי כבר נכנס בחלק ההוא בליש חלק מנוף הטני י ע
. שאין לומר ללשייר ו י ט ח ץ מאחד מרבוא. לבהא הלבל מוכיח ללמבד נ ו . ובזה אין צורך למה עהאליד סוי״מ: ח '  ללא גלי לא גלי וכן פירש׳" כניעין לף מ

ן ולא שחררו ועלהו נכסי שייר ד ולא מימשב למישיירי׳ וט״כ ללבר חשוב נפטו י  לעצמו מקצת 0א ללבד מועט כזה לא חזי מ

 אלא בגפ בעי כריתות מוכח דלא יחא
י שהיה כבר ד  טפרשינן דעבדי חיינו מ
 תוכיח רש׳יידפרם ניל כרב ארא

י  ג

 תוספות רע״ק
 מ׳ח [אות לח] בהריג
 דיה הכותב כל נכסיו)
.  הרעיב הושיף תיבת כל
 עיין ברשב״א ודין םיא
 דגיטץעכתבו דאשלא כחג
 בלשון כל נכסי אין ומבד
 בכלל. כיון שנותן להעבד.
 אבל בנותן לאחר אף
 עכתב רק גיסי לפלוני נם
 עבר בכלל : [אות לט]
 בהיע״ב דיה שייר. דלא
 פלנינן דיבורא) תמוה לי
 טיבא, הא בפיק דגי־םין
 םסקינןדלכיע פלנינןייבודא
 ופ־;םא דת״ק םשוס דלא
 ברות גיטא הוא יציע,
 ובאמת גס על רשיי יש
 לתמוה כן דבגיטין דף סיב
 עיא כתב רשיי חפעס
 טשום דלא פלגינן דיבורא.
 אמנם כתבתי בחידושי
 ליישב למה דסיל לרשיי
 בשמעתין דלאו כרות ניטא
 היינו כיון דנתית לשיורא
 ואיכא למימר דעייר נם
. א \  לחעבדלאו בריתות ד
 באור הדברים דאף דודאי
 ראוי לומר דמה דשייד
 שייר ומאי דלא שייר לא
 שייר ולקושטא דמילתא לא



ד nunn ת״־ן ה נ m מ ף  הלכתא גבירתא פאי/מלבנות חתטאה פ
 גר מתנח דפעםא זית ק
 משום דל״פ דיבור*! משית
 פ-יך שפיר כיון דלריש
 מוכת דעבדי חיינו עברי
 שהיה כבר חינ לרבנן ניק
ק לעניןסלגען  דפלוגתייהו י
 דיבורא. ובזה ניחאדאיך
Msnp באטת יתרץ ריא 
 דפים מםתניתין ערוכה וגת
 אמאי ליא תיובתא דריא
 והיינו דריא •לשיטתיח
 דמפרש בפיק משוש ילאו
 כרות ניטא הוא ליתא
 לפירכת יערם דייל דלשון
 עבדי תליי בפלוזגתאדר׳ש
 ודבנן ודויק ״ וחנה בטת
 דאמרי׳ לממנם משום דלאו
 ביות גיטא כתב הרייף
 לשיש כיין דיש זכות
 להאדון בשטר זה במה
 דנכתב בו חוץ מקרקע הוי
 כאילו השפר עדיין אנוד
 בו ולא מקרי.כריתות.ולפ'ו
 גם במפורש עצמך וכל נכסי
 רוץ מקרקע פלוני לא מחני.
 וקשה לי מסוגיא דניטין
 דף מ' ע״אדאטר לח צאי
 והתקדשי בו דמים יש
 בלשת הזה לשק שחרור.
ס כתב זה הוא גיכ  הא מ
 זכותי דהאדון דמתקדשת
 אליו בזה ולא מקרי כריתות.
 וני־אה לענ׳׳ד דדוקא הכא
 דאילו כתב כל נכסי בלא
 עיור ואחיכ רצה הענד
 להקנות לרבו להזרח איזה
 קרקע בשפר היה העבר
 כותב שפר לרבו כרין נל
 מוכרדכותבשטר ללוקח.
 איב בטח דכתוב בו הוץ
ע פלוני ודי עי* כמו ק ך  ט
ת  שפר מהעבד לרבו ויש מו
 ליבו בשט־ זה כאילו היה
 שמיו וה טקיי אנידא ביה,
 אבל בקידושין דגש שט־
 קידושק הבעל כותב לח
 איב כל השפ; כולו לשון
 השחיר- ולשון הקידושין
 לכל היא בעהש'ט.לא מקרי
 אגיד ביה אף דהק־ידושין
 זכית לו . אבל אין לו
 שייכות בכוףהשט- דהא נס
 בקידושין הוא שטר שלה:

 גמרא ערוכה. לסעמא משום כתת גיסא. אמנם לולי נפתחו עיני האישות.

 מה אמינא ללכאורה אסכא מפחכרא. ללר״מ ור״ש ור״ב לא קשיא ולא מידי.
 די״צ דבריהם כמ״ש [ביכין] שיי מ״ה.לבמסקנא צריך הש״ס לתרתי מעמא. דגם
 בלנימאכרות גיסא צרכינן לטעמא ללא פלגינן לבודה. וכך כתב הר״מ כאן
 צהדא. ורצונו לומר ללא אמדנן לא פלגינן לבודה . רק היכא לעל ילי זה.
 תבמל בל הלבור. כשייר קרקע בל שהוא לאי נימא לא פלגינן לבוריה. הרי
 לאו כרות גיסא הוא . להכי אמדנן צ׳׳פ לבוריה , משא״כ בשכ״מ שכתב
 נכסיו לעבלו ועמל לאף אי טמא צ״פ לטריה א״א לבעל כל הלבור להרי
 יהיה איך שיהיה. ע״כ העבד יצא ב״ח מליצא עליו שס שחרור. בכה״ג
י הגא^ הצליק הנ״צ ח״ל דברי הר״ב א״א לישב ע״פ . [השבג ה ד ט  פלנינן ל
 פ״ דמעכ״ת נ״י. דא״כ ל״ל לר״ב לחלק בטעמיו בין יש לו שאר נכסים או לא
. אלא כל שמשייר בלבור לכל נכסי  ואילו צמעכ״ת אין חלוק בין יש לו לאין לו
 הוה משייר בטף העבל. עכתל״ק. ולא זכיחי לילעלעת קלושים לגם אי
ב משום צ״פ לבודה לחול ק׳ קו׳ רבינו הגאון הנ״ל. ומה ;  טמא למעמא לר/
w . אתרן ג״כ לסי שיטתנו. ברטמא לבמסקנא צרכינן לתרחי s שיתק לסי 
 סעמא: אמנם לפע״ל לברי הר״ב מיושדן שסיר. לביש לו שאר נכסים. לא
 סגי לן במעמא ללא פצגינן דבוריה דמה צא פלגינן שייך כאן. הרי אין העבד
. אע״כ לפי׳ ל״פ לבודה לכל שמשייר בליבול  והנכסים כלולים בלבור א׳
 לכל נכסי. כמשייר בגוף העבל למי. ולא כרות גיסא הוא]: ווה צפע״ל
 גם עומק כתנת רש״י במ״ש וז״צ לאכ״ל לשייריה מלנחת לשיורא. ר״ל לסס״ל.
 לא לנימא לכוונח רבו לשייר עסי ממה שאמר.כמ״ש הגאון רטנו הנ״ל.רק לאנן
ד שייר בנס. וכשייר לליליה למי ונחבמצ הבל.  אמריק מלנחית לשיורא. ה
 ובזה יתורץ מ״ש רש״י שם (גימין ל׳ ס׳ א׳) בתר הכי ח״ל. והוא לא סוכר
 בתוך המתנה. דמללא כתב ליה עצמך ונכסיי קנויין לך. לאו כריתות הוא .
 עכ״ל. ומנ״צ הא. לצמא אפיי כ׳ ליה עצמך ונכסיי. עכ״פ מלשייר בנכסי׳
 נימא דבליליה נמי שייר. ואת״צ מלפי׳ ״עצמך״. הרי חזינן ללא שייד׳ [וכן
 השמי רטנו הנ״ל]. עכ״פ הד גם בדפירש חוץ מקרקע סלוני נמי חדק דאץ
 מונחו צש״ר בעבל. ואפ״ה אמרינן למלשייר בנכסי׳ שייר בעבד. אע״כ

 כללאדפרס ג משנה א ערוגות שבין האילנות. אפילו בשכל אחד
 מהערוגות מרובעת ועיי רבועה ניכר שהיא מפורדת טהביתד..
 והאילנות שמבדילין בין היבועים הס אילני זיתים שענפיהן מרובין וםעורכין זבי).
 אפיח לא מחשבו כגדר שחוצץ אפילו כאילנות [כפיב מיג] ונותן פאת לכל חרבועים
 כולן בסיף כולן ביחד . ודוקא שאין האילנות מרוחקים זמיז. עד שבמקום שהוא
 נ׳ על נ' אמה יש לכה״פ י׳ אילנות. אבל באין במקום בזה י׳ אילנות . אז ניכר שלא
 בשביל האילנות הוכרה לעשות הזרעים רבועים נפרדים. אלא כדי שיחיה כ^א

 בערוגה בפ״ע. ונותן פאת לכל ערוגה לבד:
פה.  משנה ב אפילו לא נתבשלו יפח כל פירות שדחו בפיא. ועקר המבושלים י
 והניח הלחין. כשיעור לבסוף הלחין. יתן 6אה גס לאותן שעקר מקודמ.
 אפילו היו אותן שהשאיר מ^דם בתואר ערמות םופי־דות. ורק כשהיה שדה שבת
 או חרדל שדרך לזרק ערוגות קטנות אז אס היה במה שהשאיר תחלה תואר

 ערוגות מופרדות. נותן מאה לכל ערוגה לבד :
. בנון אפונין בצלים וענבים. ולקמ בו באן ו  משנה ג בנתבשלו בל פירוח שדח
 וכאן כדי לאכלן מיד. והשאיר מקצת הפירות במהובר שיהיו לקיום .
 הו^ל כ' מיני לקיטית והייב פאה טבל א׳ לבד. ורק אס אותן שלקט תחלה לצויך
 םיד לקמן כולן במקום א' הו׳ל כתחילת לקיטת השדה ומניה הפאה מתםשואר גם
 על מת שלקט מקודם. אבל אס עקר קצת מחן כאן וכאן כדי שיתעבו הנשארים. הרי אותן
 שעק׳־ תחלה לא מחשב קצירה כלל ופטור מפאת ומפריש לבסוף רק על המשואר ג
ת י*א חזו לאכילה.  כשנה ר בצלים שמניחן בארץ בדי שיעשו זרע. אעינ דבכו
 אפיה כיק שתהלה היו יאוין לאכילה הייב בפאה: אש מפסיק בין חלק
 להלק שבשדח דבי שפטור משאה. כגון ערוגה של ירק. כיון שאין החלקים מיוחקים
:  ומיז כשיעור הקרוב לרובע. לא מחשב הירק כורע אחר [יפיב] וטצט־ף כולן לפאה א׳
 כשנה ה האהין שהלקו. וכיש שאר שותפין שהלקו. אף דקודם חלוקה הייבת
. משחלקו נותנין כל אחד פאת מהלקו לבד. המוכר קצת  רק פאח א׳
 טפירותיו בטהובי־. בעל השדה חייב מהנשאר נס על מת שםנר. אכל במכר כל

 פירות שדוצ שבםהובר. הלוקה הייב בפאר! ולא ינכה זה מרמי המקח :
 משנה ו קיקע כיש הייב בםאה ובבכורים [ורק בכורי אילן צריך שיהיח לו מזיא
 לבל רוח] וכיכ ביש קי־קע ביש ללוה כותבין עליו פרוזבול וכשמברו
 בצירוף מפלסלין. אגיק. נקנין יחד בכסף שטר והזקח ואיצ משיכה להםמלטלין!
 משנה ן שכימ שכ׳כל שלו לאחר. אפילו כתב שנותן במתנת שכימ . אפיה אס
. ותשאיר לעצטו קרקע או מטלטלי׳ כדי פי־נסתו ופרנסת אנשי  קנו מידו
 ביתו כל ימי הייו. אם עמד אינו חוזר. וי״א דבקרקע כיש ממש סני [וניל דאף
 דק־קע ומטלפלין בין לטי ובין למר שוין בדין זח. אפיה נכט תנא קרקע בק למר
: שכימ שחולק נכסיו לבניו וכלל ביניהן הלק לאשתו ק] תי  1בץ למר לרבותא ו
 אפילו רק שםעח ולא מחלה בפירוש. אסיה אמדינן דעתה. דבשביל כבוד שנעשה לח

 ששתפח עם הבנים. מתלה כתובה ותום׳. אבל נדוניתה צריך מהילה בפירוש ו
 משנה ה הכותב כל נכסיו לעבדו; הרי גם חעבד בכלל נכסיו. והוא מיטוחרר וא״צ
 נפ שתדור. ואם שייר קצת מנכסיו. אמרינן נס אותו שייר ולא נשתחרר
 וגפגא שלא קנח גם בנכסים . ואפילו כתב לו עצמך ונכסי קנויין לך חוץ מדבר

: ו נ  פלוני. בך הוא די

 ברור סונח רש״י ללוקא בכלל לעבל בכלל כל נכסי לאכ״ל צא פלגי׳ לבוריה.
 אמרינן לאו כרות גיסא. (מיהו לרי״ף ורמב״ם. אפי׳ כתב עצמך ונכסי. ל״פ
 לבודה. ולאו כרות גיעא הוא . וכמש״צ): אמנם לפע״ל אלרבה לברי רש״י
 תמוהים יותר. ללכאורה סוחרים זא״ז. לשם(ל׳ מ״ב א׳) כתב בל״ה לא יצא
 ב״ח. לצא ילעינן הי קרקע שייר. וככל כ״ש אמרי׳ האי שייר. וכיון לקרקעות
 לא קנה. גופיה נמי צא קנה עכ״צ. וק׳ הרי לפמ״ש רש״י במסקנא לעיצ ל״ס .
p . לבצ״ז קשה לרש״י. ל״צ בצצ למימר למש״ה לא קנה קרקע. מללא ילעינן לאיזה קרקע נתמון r t אפיי פי׳ לאיזה קרקע נתכוון. אס״ה צ״ק לעבל. וב״ל 
 אפי׳ בצא זה מללא פצגינן לבודה וצא קנה את עצמו. ע״כ עבל צמי ונכסים צמי. ותו למ״ש רש״י •לעיל ל״מ לאפי׳ פי׳ לאיזה קרקע נתטון. זה פשוס אפי׳
. אלא על כרחך לגס בכה״ג לא יצא ן ד  צס״ל לש״ס. לאל״כ ק׳ צת״ק. צאשמוע״ רבותא ברישא. לאס״ שייר קרקע. בסירש לאיזה קרקע נתטון. יצא בן חו
 בן חודן ואם כן קשיא למה באמת נקס בסיפא שייר קרקע כ״ש. למשמע סתמא. הרי אפיי פירש אפ״ה לא קנה. אע״כ דנם בכה״ג אסמעי׳ רטתא. צפמ״ש
 ר״ש ור״ב כאן וחוס׳ נימין ל׳ מ׳ א׳ ל״ה הצכה. לאע״ג דאין צו רק אותו שדה ועגל. ללא שייך צמימר מלשייר בנכסיה שייר בענל.אפייה לא קנה.ואע״ג לבחוספתא
 שהביא סר״ש. נקס כה״נ צרטתא אליבא דר׳׳ש לאפ״ה קנה.י״ל דלתזספחא איבא נמי לבותא איפכא דאע״ג לאין צו לק אותו שלה «עבל.צ״א משסה הוא ט בלישנא
 לבל נכסיי. או אף להו״ל שייר בקניין העבל גופיה.ובצ״ז חוס׳(ב״ב לקמ״ט ב׳) שבשו לגי׳ שבתוספתא לנקמ רטתא כנ״ל(ואשתמיסתיה לרתוי״ט חוש׳ מ"ל).עכ"פ
 שפיר איכא צמימר. למש״ה נקט תייק רטתא. לאע״ס שלא סי׳ איזה קרקע שייר. וצא שייר בצצ בנכס ם. להד כוצן נשארו צרב. אס״ה לא יצא ב״ח. לצא סלגינן

 דטריה. וצא הו״צ כרות גיסא. והך רטחא נקט רש״י בנימין למ״ב הנ״ל. ורבוחא למיססתא נקס רש״י שם ל״מ. כנלפע״ל ונתיישב הכל נעהש״י:
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 Yfc א) שיניח לעניים לחלשה בעצמן משחובר: ב) גפן המודלה ע״ג סהל גבוה: נ) שנבוה הוא: ד) שלא יסתכט כשידחקו זה את זה. ואינו תום׳ אנשי שם
ה ראשונה פיר א במשנה בעל  משנ
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 נעל הביס : בריגדיה הפאה כו׳ ש?מוב כוי. ק׳לדמהך קרא ציכא למשמע אלא שלא לתלקאלא שינית לפניהם והס טטלין מיהו אכתי איל שיקצור ויניח לפניהם •עיקר היצסותא לממבר לאו מהכאסיאקצא



ה ר ו נ ט י ב ה מ ד ב ו ב פאה הפאה פדל! ד ר׳ ע ו ת יוכ; ט ו פ ס ו  ת

 בהליקי אגוזים • על שם שאילנות של אגוזים חלקים ואין בהם
 קשרים כשאר אילנות קרויין חלקי אגוזים ואין הלכה כד״ש :
 אפילו תשעים ותשעה. ארישא קאי בתאה הניתנת במחובר :
. אחד מן העניים טל  ב בדלית ובדקל. שמצותן בתלוש: ג נ
 מקצת פאה שלקט כבר הרק לו על
 השאר כדי לקנות: אץ לו בה כלום.
 אפילו במה שלקכו דקונסין אותו
 ומוציאי[ ממט התלוש והמחובר: נפל
 לו עליה וכוי. אע״ג דארבע אמות של
 אדם קוטת לו בסמנןא ובצדי רשות
 הרבים הכא בשדה חבירו לא תקיט
 ליה רבנן שיקגו לו ארבע אמותיו אי
 נמי טון מפל עליה גלי דעתיה
 דבנפילה ניחא ליה דלקני בארבע אמות

 לא

 מדעתו [צ״ל מולעחו] וישליך לפניו. פי' הר״ש כרי שלא ישליך לפני עני
 הקרוב לו שרואהו הלכך צריך לחלק להם והוא מלשון הלא בועז
: בחליקי אגוזים. פי' הר״ב שאין בהם קשרים; [  מודעתנו [רוח ג
 וכ״כ הר״ש בשם הערוך. והרמב׳׳ס פי' אגוזי פרך והם מין אגוזים

ם ותשעה., : תשעי ה ט ג ד א  והוא מ
. (  רבי שמעון אומר אף בתליקי אגוזים ה
ק ל ה ה י) אומרים ל ע ש ת ם ו י ע ש  אפילו ת
ר מ א  ואתר אומר לבוז לזה שומעין 0 ש
בדקל אינו בן אפילו ת ו י ל ד ה ז ב ב כ ל ה  ב
ה אומרים לבוז ואהד אומר ע ש ת ם ו  תשעי
: ( ה ח כ ל ה ר ב מ א ק לזה שומעין ש ל ה  ל
ר י) א ש ל ה ה וזרקה ע א ת פ צ ק ל ט) מ ט  j נ
ה ע) ל לו עלי פ ם *) . נ ה כלו  אין לו ב
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תשעח , ס ו  אפילו תשעי
׳ vtvrp . מ*'  מ׳׳כ פינ מ
ת י ל נ י־לשיי: ב בד  שס פ׳
: ג נמל . ז  ובדקל. שם הלטי
 ג״מ י. יפיס׳ ןדושין ריפ
p» האומי. ונייושלמ׳ נימין 
' ״  הזולק . ופ״ק זמ^עא . «

: ו  tc הגנה ע

 תוםפות הרשים
 M ואי אומר לב״. משמע פי׳ הר״ש עניים: [״ואחד אומר לבוז

. ואפי׳ הוא בריא ׳ ט ם לזה שומעין ו ? 1 ^ £ 

 . ופירש
? נפרק tt י' משנייפ • ג וזרקת » א׳ ו ש נ «1 «  ב בדלית נדי

ו ת״נ חורק י י נ רק ו ו  נד״ג ו
 אלא ל״צ לפי טונת העני אבל לפי האמת אין זה קטן כלל: אין לו בה כלום

 וחזק יותר מחביריו או אוכל יותר
f כך מצאתי בפירוש שאזכור בפ . ם ה  מ
]: ב [״ואחד אומר לחלק  משנה לי
. שאפילו הוא זקן ותש ׳ ט  לזה שומעין ו
 כח או חולה שהרי מה שאמר לחלק
 מפני תלישותו הוא אפילו הכי שומעין
 לו כך מצאתי בפירוש הנ״ל] :
ד  J וזרקה על השאר. פירש הר״ב כ
 לקנות. וכן לשון הר״ש. וכפירוש רש״י

 בפי׳קדבי׳מ דן* י ולאנתכוט לומר דבהכי הוי קטן

 ודג

. ומעמא מתבאר מלשון הרמב״ם בפירושו כשיקח מקצתו ויכסה מקצתו י ט  פילשהל״ב דקונסיםאותו וכוי. וירושלמי הוא תני ו
. שאחרי שכםה הפאה בפני העטים שלא יוכלו לראותה לקחתה והוא לא קנאה בזה שאין זה קטן' כלל לכך קונסין אותו אף מה י ט  ו
פל לו עליה. מ״ש הר״ב אע״ג וט׳ בסמטא ובצדי רשות הרבים . ולשון כף נחת כלי שלא יעשה כן פעם אחרת: נ ה  שלקח וזכה ב

' י  מלאכת שלמה ע
 בעה״ב מוריד ומחלק לעטים ע״כ . אכן בשרשים נחלק הע;ין נחב בלליח
. וקשה לע״ל על ס' יראים להא תמרים כמי חיינין בסאה כדתנן  ובדקל ע״כ
 לעיל כפ״ק ושמא להא קמ״ל בפירושו ז׳׳ל ללא מיבעי לפיתת לקל גופיה
 למוריל ומתלק אלא אפילו למה שמורכב על הלקל אע״ג להיא מלתא ללא
 שכיחא מוריד ומחלק. ודוחק. וכתב הר״ש ז״ל למסיק ביחשל׳ שאפי׳ תאמר
 קורא שםפאה למעלה הטריחו על בעה״ב שתהא הוצאה משלו ע״כ: J נט^
. שסבור היה שבע יקנה השאר ויוכה בו ר א ש  מקצת פאר, וזרקה על ה
 וכתט חוס׳ ז״ל(שם בב״מ) מעבירין אותו. אפילו רשע לא מקרי ואע״נ לעני
 המהפך בחררה ובא אחר ונפלה נקרא רשע היימ משוס לאפשר ליי למשרת
 ולמיזבן ארעא אחרית* אבל במציאה או בהפקר דל״ל הכי אפילו רשע לא מקרי

 ע׳כ

ן י כ  ישראל י
 ובודאי שיערבפירוהדא״י וי״ל רטנת ע״ר על חלוקי אגוזים דוקא כהוא

. ולא זכיתי לידע למה נקע צ״כן י א  מין כפני עצמו]: ו) עניים וארישא ק

 ולא ק׳ שהוא מניין שלם [אב״י ול״מ נ״ל דאהא לאשמועינן דאפילו באו כל

, ואח׳יכ בשעה החלוקה נעה האחד בדעתו ׳  הק׳ יחד תחלה והיו להם רעה א

 מחכיריו הרביס.אם אמר כהלכה שומעין לו]: ו) אף שחזק מחכיריו: ה) אף

) אי מעניים: י) וסבור  שאינו מתטון להלכה. רק משוס שחלש מחבריו: ט

: יא) אף פאה שזרק קנסוהו: יב) ודי אמותיו לא קנו ט ה  לקמת ב

. רק בצד ר״ה וסימעא. א״כ ממפל גלי לעתיה דלא רצה לקנות  לו

ה ראשונה בל״א  משנ
 הא אה הגוף ואמאי יטלין למחול. ואין למת לודאי יטל למחול פל צפר הגוף כלאמלי'
 בפרק החובל גבי קלפ אח כסותי יסמא את עיני יש הן שהוא כלאו הא אס
 מוחל כפימש מתול אע״פ שעובר על ד״מ החובל ביובילו. להתם נמי לענין
 חיוב ממון להמובל פטור מנזק במחילתו של זה אבל אץ אדם לשאי למבול עצתו
 וה״נ לטותיה כיון שאמרה תורה כללית ובדקל אין לבוז מאי מהני ממילה
ד ה א  לילהו . ואפשר דפיקר הך מילחא מדרבנן יקלא אסמכתא בעלמא :" ו
 אומר לבוז. אפילו בריא ואפילו ידיו יפות לזה שומעץ. הר״ש מן המ״כ. ומוי״נן
 הביא זה בשם מ״כ ולא ראה לברי הר״ש • ב ואחד אומר לחלק. אפילו זקן
רקה פל השאר . ז  ואפילו מולה לזה שומפין. ג׳׳ז מת״כ הביאו הליש: ג ו
 פי׳ הר״ב כלי לקנות וכ״כ רש״י בפ״ק דב״מ רף יו״ל וכי׳כ הר״ש . נלאה ללייקי
 מדקתני זרקה וצא קתני הנימה משום דהנימה לא מוכת לכל* לקמת מיכוון אלא
 איכמיה להניחה בפמון לו ולוכתא הכא אתרמי לי׳. אכל זרקה משמע הרחוק
 שלא הניחה בצלו בסמוך לו ומוכח לכלי לקנות מטל . ובהכי מיושב מ״ש מוי׳׳ס

 זגהלמנ״ם

 בהחובלציג שאם איל שמא
 אש עיני מימ לפעור בפירוש
 לפנןור נ״ל. (פר׳ח). וכן
 מצאתי להליא ברמנים פ׳כ
 מהמיע מזיו וע״ז עיש .
 ובזה ניחא דצריכא מתני׳
 להשמיעט בתרווייהו ודדק:
 1תי'פד׳ה]וא׳אומרלבוו כוי
 מ אוכל יותר מהם עהיל. הן
 הואגה״כ וגיליץע נסהר׳ש
 הביאו. (ממהורש״ח זציל):
 מיב [חוייט ד״ח] ואהד
 אומר כוי שומעין לו עכיל.
 כן הוא בת״כ מיל :
 מ׳נותוייטדידיונפל מליה

י מהרי״ה ש מ  ה
 פ׳דמינןתוי״מדיהזנפל
 6־ עליח מיש תדב כוי

 תום׳ אנשי שם
 כמיש הרמביס בפי' אמר
 הכתוב לא תכלה פאת שדן
 ביןצרך בא ללמדנו שירמה
 ל:&ה מחוברת לקרקע. וצימ,
 ואיש מתא לכתיב לא הבלה
 וממילא משמע שאינו קוצר
 אלא מניח כמחובר והם
 נונולין א״כ קרא לתעווב ל״ל.
 לא קשיא דאצעריך לומר שאם
 מבר וקצר יש לו לעזוב
 ולנתקו לעשה הוא לאתא.
 (ש״ל). ל)׳ה ציע שדחה דברי
 הריב ובירושל׳ הביאו סר׳ש
 איי כתיב לא תכלם כוי מכאן
 שהפאה ניתנת במחובר לקרקע
 יטל אפילו בדלית ובדקל חיל
 קציר מה קציר מיוחד שהחנון
 מושל בהם מלול יצאו המית
 והדקל שאין הקטן מושל גה0
 מתל. וחית דבעי משמעינה
 ק הדא. תעזוב הנח לסגיהם
 תבואה בקשיהט׳יכול בדלית
 ובדקל ק תיל אותם מה
 יאית כוי מרבה אני את אלו
 שאינו של סכנה ומוציא אני

.  איז אלו שהם של סטההרי־ פרך לערלה פ״ב ועי׳ מעשרות פ״א ב׳
^ ד׳ ה׳ ב׳ ובתוכם שיעור לאגוז לשנת יאי ־ ״ £ ^ 5 5 

 ומסתפינא היה ניל לנס מאן

 כלאמר במילין לן״ קל״א : אפילו צ״ט אומרים לחלק ואחל ט׳
 טלם אומרים למלק שומפין להם ונ״כ הרמב׳׳ם פ״ב מהת׳׳פ בהליא .
 והייט טעמא להא למצותן לבוז ולא לחלמ משים תקנח טניים הוא כדי שלא
 י;מנ בהן הבעלים כבעל הכית ענותן ומחנק להם משלו והכי אמרי׳ התם בפי
 הזלופ וכולן אין בהם לובת הנאה לבעלים. אלא טעלץ משלהם לרממנא זכי
 להו מלק בשדה ולפיכן אם רצו למחול מוחלץ. אבל אם אחד מהם איט מוחל
. וצריך ליישב כיון ללא קיי״ל כרי׳ש ללטש טעמא לקרא מנ״ל הכא  שימפץ לו
 למללש פפמא ולימל לההני מחילה. צ״ל לבלבל שבממון ולאי מהני מחילה
 לכ״פ להוי כאילו זט ט פניים והלל יהבי ליה לכפה״ב ולמי למקלש את האשה
 ט״מ שאץ לך פלי שאל נסות ופונה ללר׳ יהודה בלבל שגמממ תנאו קיים ועיי
, אע״פ רף נ״ו. מ״ל כיון לממפם ממילה שומפין להם אש יש טמתם  כתיש' פ
 תיצונץת קטנים אין שומטץ להם ללאו בני ממילה נינהו. ולפ״ז בלליח ובדקל
 אס כולן אומרין לבוז לשומעיו להן והתם לאו לבר שבממון הוא אלא סכנת

 לקרקע ויבוזו אוחה וכל לאלים גבר . ותרתי קמשמע לן חלא שיניתנה
 במחובר ויזכו בעצים ובקשים וחלא שיניחנה לפניהם ויבוזו אותה כרצונם
 ע״כ . ומשמע לגם שכחה ולקש דינם לטז כמו הפאה להא בשלשתן
 כחיב לעני ולגר תעזוב. ועיי עוד במ״ש בשם הר״ר שמשון ו״ל לקמן פרק
. וכן נראה גם כן מן הפי׳ שהעמיק שם ר״ע ז״ל כמש״ש נסי ׳  בחרא סי׳ ג
. ירושלמי תני כשם ר״מ כל האןלנוח סכנה ל ק ד ב  חוי״ט: ב בדלית ו
 ורבנן אמרין אין סכנה אלא הללית והלקל בלבל הדלית מפני חלישותה והדקל
 מפני גובהו. ובס׳ יראים סי' ק״ס כללית ובדקל פי' שהרכיבו התבואה והגפן
 מל הלקל ע״כ. וקרוב לזה נראה שגורק רל״ק ז״ל במכלול בחלק הלקלוק
 עלה נ״ח אם לא נפל מעוח שם וז״ל שם וכן זכרוהו במשנה וכללית ׳הלקל

ן תפארת י כ  י
 משליט לפניהן. שמא יחטון להשליך סמוך לקרובו עני: ה) אילני

. קאקיסניססע בל״א. שחלקים וגבוהים מאד. ונראה לי ך ר  אגוזי פ

 דת״ק ס״ל לטון דפשוקא׳ מחייבו ליתן מחובר. וכ׳ א' מחייט ליתן

 בתלוש . מסתבר שלא חייבתו חורה להטריח כ״כ באילנות שגבוהים ביותר

 ואף שאין אלו גדלי[ בא״י הרי כבר כ׳ הרמב״ס [בפ״א ממתנת מטיס]

 שטהגיס כל מתנת עניים גס בח״ל [אב״י ועי׳ שיר השירים וי״ו י״א.ואגוזי

 ועוד לשיעורין הלמ״ס כסוכה

. ׳ ת רפ״א. א ב  ואתרוג לר״מ מ

 לדרש מתעזוכ מודה ללסאה
 שניר נפקא לן מלא תכלה ,
 אלא לרישא לתעזוב ממי
 ללקש ושכחה. כמ״ש בסי
 מ׳ש. ואולי באמת ליפ כני
 לישנ׳ אהדדי ומר אמר חרא
 לסאה ומר חדא ללקמ

 ושכחה. ומיש בלשון א׳
 שקמן מושל בהם כנדול
 הוא כמ׳ש בל׳ ב' אותם שאין
 בהם סכנה. וצריך צדרשא
 לאותם דלא גימא דחשזוב
 אהא לרטת אפילו מידי דלא
 רמי לקציר לכך־?תיב אותם
 שהוא מוסב על הקציר לומר
 שלוקא אותם הלומין לקציר

 טמשמע בתויכ דדריש החס מתעזוב ואותם ומשיים מה ראית אמר שריבה הכתוב מיעע ת״ל קציל מה קציר מיוחד שהקטן מושל ט כגדול יצאו הדלית והדקל כוי. ולענין לין הפאה שנזכר במשנתינו בפירוש סכי באמת
 בטעם ללא תכלה כמ׳ש הר־׳מ. אבל הריב רוצה לפרש מועם שיהיה ד גס ללקט ושכחה: בריב דיח אפילו ט׳ ארישא כו׳. הא פשיטא אלא י״ל טונתו דקאי דוקא אסאה מיתנה ממש
 במחובר ולאפוקי היכא לעיר וקצר לחזרה פאה לעמריס אז לא ישליך לפניהם אלא מחלק להם פלי שלא יראה לפני קיונו וישליך לפניו כלאיתא בירוש' הבע* הליש. (שיל): במשנת ואהד אומר לטז.
 ב' סרב סו׳ע הא אס טלם מרוצץ לחלק אין איסור בדבר לחלקה להם. p נראה מל׳ המשנה וכ׳פ הרימ עימ ואחר המחילה זו ש:גה שיצאה מלפני השליט שמצות פאה במחובר ואי קצר עבר מיל אלאו ללא תכלה. ומה
. ז״ל היטשל' תני בשם ר׳מ קונסין >*חו ומוציאי! ממס אש ' ץ לו ט׳ וירושלמי סוא תני ט ן f הוא מק אמר שאס ל* םעניים טלם למלוק כי׳ניהן היי אלי מחלקי! (שיל) י ג תוייט ריח א » נ י  שפשק הר״מ מ



 ר פאר!. מ״׳ ve מפיו
 אבעיות . שפ
 יוסיפו. שם 1

ב מה ציוני* ת יום טו ספו  n עובדיה מבת*נורין פאר! ח£אה פףה ף תו
 י ר פארז.

f שלא . ת ביום. שלש פעמיס מתנלה ע״ן במשנה ד׳ פ״ק דבבא מציעא. והרמב״ס בפ״ב מהלטש מ״ט S׳ ו י ע ב א ש ל ש ,  לא ניחא ליה ללקט; ד
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 שפירש מליחו עליה קונסים אותו ומעבירין אותו ממנה ואפילו מה מ׳ חילקם לשתי מות ענ״ל
 שנטל לוקחין אותו m וטתנין לעני אחר. משמע מדבריו דבכולי ולינ רגם 0
? 5 *  ־ ענינא לוקלדן מה שנטל משוס קנס 2

תה ואין נראה כן מן המשנה אלא דוקא  ופירש טליתו עליה מעבירין או
ט «< וכן בעומר ק ל  הימנו יי). וכן ב
ה ת ו ה אין קוצרין א א ה «) ג ף פ ח כ ש  ה
ת י0 ואין עוקרין אותה בקרדומות יח< ו ל  במג
ש ל ת רעהויט): ך ש א יכו איש א ל  כדי ש
. בשת־כא) ובחצות ע) ס ו  אבעיותכ) פ
א אמרו חה«) . רבן גמליאל אומר ל במנ  ו
א יוסיפו כה). ל א כדי ש ל א אמרו א א יפחתו כי) רבי עקיבא אומר ל ל א כדי ש ל  א

ל  ש
 ח״נ . ופירש נדיס פירט וכיה ננ׳׳מ or , אותת הימנו כ״ה מימ שניד ונל״מ שע״ג מדיא שציא אנל כדי( וליו 1ל״נ

 הרמב״ס ם׳׳נ כך
 ׳לומה שנטלקאי
 I״J־,L״ שנפל מקצת כוי
 דגני נשל עליה או פירש
 טליתו לא שייך לומר לוקחים
 מילו מה שננול דהא לא
 פסיקא ליה שנמל ככל מ!ה
 ולא מסתפר שיקנסו מה שלקח
 קודם לזה ההוגן משא״כ חס
 זרקה על השאר שעשה ט
 שלא כהוגן ודו״ק כי נכץ
 הוא . (ממהורשימ זצ'0:
 אמר המגיה ולסעיל לא׳א
 לומר כן לאי קאי רק אזריקה
 איך שייך לומר לוקחים אותו

 מי לו

 חדושי מהרי״ח
 והרסביס כוי ואפילו מה
/ כן סן א  שנטל כוי ו
 המשנה כוי מכיל. פי' ואפי׳
 מה שנפל דהיינו מה שנטל
 מקצת מאח וורקה על
 חשאר כוי נותנין לעני
 אחר אכל בנפל עליה או
 פירש טליתו עליח חדי
 עדיין לא נפל כלום ואין
 מקום להשנת הרב תוייפ

 על חרמב״ם וקיל:

 תום׳ אנשי שם
 התלוש ואת המחובר ומשמע
 לחיק פליג וכן משמע
 בתוספתא. ואפשר דטלה
 ר״מ היא והיק שלימ אומר
׳ וב״נ מד׳ הרמבים זיל  ט
 שאס היו חכמים חלוקים עליו
 לא היל לפשוק כלימ. (חדושי
 הר׳׳ן שם):בתו״חד״האםר
 המניה הוי כלל גרור כוונת
. וכיכ בספר  הרמביסט'
 מהר׳מ שיף שם וכ׳ שדייק
 הרמגים כן נוללא תני ובא
 אחד והחזיק בה זכה בה כלתנן
 בשיק דבימ. ומימ שפיר
 לייקינן ללא קנה בנפילתו
 עליה דאז שייך לומר שקונסים
 אותו נשכיל שרצה לכפות אף
 פעליץ לא קנה. משא׳׳כ אם
 היה קונה בנפילתו א״כ כהוגן
 עשה ואמאי קנסינן ליה
 עיכ: במשנת וכן בלקט.
 לרבותא דלא מבפיא מאה
 דלא זכה דאכתי מחוסרת
̂א אפילו בלקט.  א
 געהיב
 עניים
 לפשיטא שלא היה רעתו לזה
 לבדו ולפיכך ולאי שלא זכה.
 אלא אפילו בשכחה שאין שס
 לעס בעהיב אסיה לא קנה .
 (שיל). והנא נקט םדורא
 לקרא כמיש בתורה פרשה
 קלושים לא תכלה סאת שדך
 ולקט קצירך וכן פ׳ אמור
 בפניני המועלות ולין שכחה
 בפי תצא. וכן המס׳ םלורה
 מחחלת מ׳א על מיי פיר
fn דני פאה. וממ׳י עד 
 פית ריני לקט ואח״כ דין
 השכחה, ונקט סדורא דקרא
 משאיכ היכא דנקטינהו יחל

 גלוי נבעו מצפוניו(עונליה א) מתרגמינ; אנל״ן מטמרוהי: בשחר
 מפכיהמיניקות שבניהם ישנים בשחר ואז יש להם פנאי ללקט׳

ת. מפני התינוקות שדרכן לצאת  ובחצו
 בחצות והולכים ללקוט פאה: ובמנחה.
 מפני הזקנים ההולכים על משענתם
 ואץ מניעים לשדה עד שעת המנחה:
. משלש עתים הללו.  שלא יפחתו
 והלכה שאין טתנין פאה אלא בשלש
 עתים הללו אין פוחתין מהן ואין מוסיפין

 עציהם

 כשנטל וזרקו וכוי שהרי חילקם לשתי
 בבות: בעומרהשכחה. הוא הדן

 בשכחת קמה אלא דשכחת עומר בהדיא
 כתיב ושכחת עומר ושכחת קמה
 מבשרה לרטת שכחת קמה אמרינן
 במשנה ו׳ ושם כתוב בפירוש הרמב״ס
 בחיובי קמה והס לקט ופאה. נירסהו
 בההוא ירושלמי הכי הוה ולא נרם
 כלשון הרי׳ב שם. ולהרמב״ם ילפותא
 אחרינא אית ליה לשכחת קמה .
 וכמ״ש במשנה ז׳ פרק ו׳ לפי שאמר
 הכתוב ושכחת ולא תשוב. ועיין מה שאכתוב בפרק ו׳ משנה י׳ בס״ר [״ומצאתי במשניות כתובים בקלן) הנירסא וכן בשכחה]:
ת . הם חרמשים. וקרדומות הס ממיט הפטישים. רמב״ם : ואין עוקדן בספר האגודה ואין חוטבין ו ל ג מ  ף ב
. מרוב עם הבאים ללקוט ודוחקים זה את זה או שמא יתקוטטו. כך מצאתי בפירוש  ועיין במשנה יי: [״כדי שלא יטאישאת רעהו
: ה [״ובחצות. פי׳ הר״ב מפני התיטקות שדרכן לצאת בחצות וט׳ שבשחרית ומנחה ישנים־ הר״ש]: [ '  שאזכור פ״ו משנה י

י י  מלאכת שלמה ה

f i t ffrs•* אותת הימנו כ״ה מימ שניד ונל״מ שע״ג , or ופירש נדיס פירט וכיה ננימ 
 אותה הימנה ו״״ש אותה ממנו זנדפז&יט גיולשיס »׳' אותו הימנה וביה גמנ^ ונכ׳מ שם .

 הוא זריז ונשכר ע״כ . ופי׳ הרש״ש ז״ל מעבירין אותו ממנה עניים אחרים
 מעבירין את גופו ממנה.ע״כ: ד סנלות. קוצרין בהן חטין ישעורין. קרלומות
 גלולות וקוצצין בהן שנולת שועל. הרא״ש ז״ל. וה״ר שלמה שירילי״ו ז״ל פי׳
 בקרלומות בגון פאת •בצלים ושומים שלרך לעקור אותן בקרלומות. שלא יכו
ות. משום לקט ש אבעי ל  איש את רעהו. מפני שלינס לבוז ע״כ: ה ש
 הן* לכל זמן שאין בעה״ב בשלה אין
 העניים רשאין'לימס ליטול הלקט בשביל

 עמרי השלה לכך צריך הוא להראות ג׳
 פעמיס בתוך שלהו כלי שימשו עניים
 ויטלו הלקט והולכין ובאין העניים כמה
 פעמים זה אחר זה ומה שמשיירץ אלו
 מוצאין אלו לאי מידי לענין פאה קשה
 דבפעס א׳ אלם מניה פאה בסוף שלהו
 הרא״ש ז״ל. וכתב עליו הר׳יש שירילי״ו ז׳יל ואיני

 *הגהיה נ״א בלשו; הרא״ש ג׳ אבעיו׳
 פי׳ גא׳ מאלו הזמנים יניח
 ספאה לשי שאז מקובצים העניים בשדות.
 ופירשתי באי מ;׳ הזמנים משוס דהוה
 קשה לי לפרושי בכל ג׳ הזמנים משום
 מפעם א' אלס מניח פאה בסוף שדהז
 ומיל העניים נוטלין הכל. ולהך פי׳ קשה

 לפרש סלוגתא רריג וריע :

 ומיל העניים טשלין לכל

 ע״כ . ונלע״ל פי׳ לפירושם מעבירין אותו אפילו רשע לא מיקרי פי׳ המעכיר
 את גופו ממנה ל״מ שאינו נקרא רשע למעבירין לכתחלה משמע אלא אפילו
 מ׳ שפירש טליתו איט נקרא רשע . עיי בהר״ן ז׳׳ל פ׳ האומר לקלושין לף
 תרמ״ז. ומפני שראית* מי שחלק עמי בזה לומר לאינו נקרא רשע קאי
 אמי שפירש טליתו דוקא הוצרכתי לכתוב לעתי בזה . ומ״מ עי׳ מ״י בפרק
 חזקת הבתים בלף קפי׳ש. ואי מה גרסי׳ בלשון התוס׳ ז״ל אבל רשע לא מקרי
 הוה ניחא שפיר טפי למהיכא תיסק אלעתין לומר להני מעבירין הוו רשעים עד
 לאצטריך למימר ללא הוו כיון שבקום עשה תבן לנותנין להם רשות להעבירו אלא
. י  ולאי ללא קאי רק אמי ששירש טליתו וכלמוכת מהתם פרק חזקת הבתים מ״
 ועי׳ בקולון שרש קל״א. ובשרש קצ״ב לף רכ״1 כתב וז״ל להא לה״ל למי שפירש
 טליתו על הסאה ובא אחר להעבירו ממנו שהרי יכול לעשות כן מפני שהוא
 הפקר ומ״מ אף כי יכול לעשות ק פשיטא ופשיטא שאם הראשון שפירש טליתו
 עציה בתחלה יכול לעכב ולהתגבר על הבא להעבירה הימנו בזרוע וגס הוא
 ביל חזקה ובזרוע נטויה יקדים רטלנה בילו ממש הלא לבר פשוט הוא שזה

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 יד) הטלית מהפאה אבל לא קנסוהו בטליתו. שס לעמול לימין צדקם ושלא יעשו להם חבידהס עול

 המנקות
 משנתם:
 כרחקיס.

 כא) שאז לוקטוה
 שישנים בניהם: ככ) שאז לוקטיס הילדים. שכבר הקיצו
 כג) זקנים וחלשים אינן הולהין ללקט עד מנחה שלא יהיו
 דאז כבר חזרו הכל לביתם. מדלא נשאר בשדה רק מעט מפוזר

ל ?X5 נאלו -מיחו ^ ע י ש ו ה ל י א ש ר ל י ״ 0 ד ל ל * ־ ו ״ מ ם י נ מ ל ז מ 1 י כ"ל ^ ה ־ 3 מ י מ  ה

 זמני חילוק הפאה אף פעי״ז יפסידו הנ׳ כתות החלשות שלא יהיו פס בעת מדעתו כלי שינולו:
. אף שיפסידו ל ״  שיחלק הפאה: כה) דס״ל דרשאי להפחית מג׳ זמנים מ
 כתאי או ב׳ הכל וקיי״ל דאין בעה״ב רשאי לפחות או להוסיף על ג׳

 ראשונה זמנים
 שלש פעמים פאה שהרי מניחה בסוף השלה ובפטם אחת באין ומלקמין הכל .
. וא״נ בלקט מיירי שמפחל בכל השלה ומה ל מ א  אלא אחד מזמנים הללו ק
. ולפ״ז משמט לגם בלקט ושכחה אמרו שלש אבעיות  שמטמין אלו מלקמץ אלו
. ולפי מ״ש הר״ב מפני המטקות והתינוקות ׳ י  ולא משמע הכי-בפ״ה מ״ו ושם פ
ים. צריך טטם להתניקות הנוטלות בשחר ודאי נועלות הכל ולא ישיירו  והזקנ
 לתינוקות ולזקנים . אבל פטמים ששוהין בשלה אחר ואץ נוטלי[ פאה ואין באין
 לכאן ובאים התינוקית בחצות ואס צא באו התינוקות שהיו בשלה אחר נשאל כאן
ע לא פליגי אלא שלא יפחתו ד . אפשר לר״ג ו ׳  לזקנים: ר״נ אומר לא אתרו ט

 ברא: ינ) או
 שכבר היא שלו והיא שמלתו לעורו: טו) •קמ״ל דלא מבעי פיאה
 לעניים משמרין במקומה . ונמצא הפסק ברור . אלא אפיי לקט
 ושכחה . דספק אתו גם מונח מפוזר . ולהט אין העטים מחפשין
 אחריה ושמא לא ימצאוה. אפ״ה קנסוהו: טז) נקט עומר כדכהיב. וה״ה
 קמה שכוחה: יו) זענזען: יה) האקקע: ים) בחטפם הפאה :
 כ) ר״לנ״פ מתגלה בעה״ב בשדה כדי"שיכנסו העניים מדעתו. לחלק
 פאה. מפני שאז מצויץ שם ג׳ כתות חלשות וכדמסיק. להט יטה היעה״ב
 משנה
 ללהרמב״ם לרישא וסיפא ממלין ממנו הכל אמאי לא ערבינהו. משוס לללינא
ן בלקט ב  יש חילוק לברישא לוקא זרקה אבל הניחת לא וסיפא אין חילוק: ו
 וכן כמומר השכחה. נלאה לה״ה בפלט ועוללות ותני ושייר: ף כדי שלא
 יט. צריך מעם בללימ ובדקל אס אומרין כולם לטז שומעין להם כלפי' לפיל
 לחה לא מששו שיפיל אחל את מביט מן האילן •* ה שלשה אבעיות. פי׳ הר״ב
 לשון גילוי שמתגלה בעה״ב זנראה ט׳ שאץ רשות לטנייס ליכנס לשדה כשאין
 בפה״ב שם שלא יגנט מן הקציר . והרמב״ם פי׳ אבעיומ לשון בקשה כמו אם
. ולש"׳ בישעיה א' בפסוק וטתלה בת ציון מפרש אבטיות לשון ו י פ  מבעיון ב

ןמה: בשחר ובחצות ובמנחה. הרא״ש בפי׳ כמב שקשה לו לפרש שמלקטץ אזהרה לגפה״כ שלא יפחות זמן אחל מלכא לשלהו שיוכלו המניים ליטול ־ ושלא  לי

ה בריב ר״ה שלש כו׳ מסגלה. כן פי׳ הריש מהירוש׳ אכל הרימ פי׳ ג׳ בקטת מלשון אש תבמיון בעיו. וקשה אמאי לא פ״ כהדוש׳. ונ״ל משום מריש : ( נ ' ' י ) ־ י ׳  תני לשו׳׳פ ונקנוינהו יהווה המ״ש התי׳ט לקי נמ׳
 ג״ק סליגי רב ושמואל במלה כדנא דהיינו המבעה דחק התם רב מס׳ מלשון אס הבעיון בעץ ושמואל מל׳ נגעו מצפוניו וסבר הרימ דהירושל׳ דהכא אזיל כשמואל והוא רצה לפרש ברב אע״ג להתס מפ׳ כשמואל לפי שהוא
. ופי׳ כ  ממונא. ומ׳׳מ בחבור סי׳ ג׳ עתים כפי׳ הערוך ולא ידעתי לו דמיון. (ש״ל). ורש׳י בישעיה בפסוק ?מלונה במקשה שתרגומו גמקשייא בתר דאבעיוהו. סי׳ לאחר שלקטוהו והוא ל' משנס ג׳ אבעיות ביום . עי
. הך,מ9שה בולאי לדל מנחה קטנה לאילו מנחה גלולה היא מעס אחר חצות זצ׳ל שאלו הזקנים מתחילים לילך אחר מצות. דאי קודס  מ נט; שעניע לקיטה בתפוש ממפוש. (רמי״): ד׳ה וכמגחח ט׳ שאין מגיעים ט׳

ב ,12  [משניות זרעים] י



ן ף ד׳ עובדיה סברטנורה ל ר ! פ ד א פ ה ח א  *יונים 90 תוספות or טוב פ
h't ו נכרי שקצר . מוינ 
 "׳ קלושים . מיי׳ שה הלימ :

 תוספות חדשים
. שם מקום כדכתיב (כמלכי צכ) את בים ר מ  היו מלקטין. על שם הפעולה הנמשכת שהיא לקיטת העטים > קורא עליהם: של בית נ
 לקוצרים מלקטים. ולשון הר״ב בד״ה ובחצות וטיללקוט פאה. וכן נמרה. קושרים חבל בצד הקמה וקוצרים והולכים עד שיכלה החבל
ל החבל. ומטחים פאה לכל החבל וחוזרים וקושרים ומניחים פאה והיינו מכל י לשון הר״ש הנה השאילו לפאה שם לקט. ועיין ריש פי׳ח: ע י ' ר ״״י מ נ ,  *2 ,^ כ

ל לשון הר״ב ומטמין פאה לכל החבל. וכן לשון הר״ש וכלומר ומניחין אומן ואומן כלומר מכל שורה ושורה ועל זה מזטרין אותן לשבח:  כלשון ?2* ?

ת שדחו  ן עובד כוכבים שקצר א
 וכוי. דכתיב גבי לקט ופאה ובקצרכם
 פרט לשקצרוה עובדי כוכבי׳ וגבי שכחה
 כתי׳(לבדם כל)כי תקצור קצירך ושכחת
 עומר מכאן אמרו עובד כוכבים שקצר
 שדהו ואחר כך נתגייר פטור: שאין
 השכחה אלא בשעת עמוד. ובשעת
 עמור מיהא גר היה וחייב בכל המצות

ל אימן , , ב  פאה בסופה על כל תחבל: מ
ל כי) ב ח ת נמר כי) היו מלקטין על ה ל בי  ואומן. לשון הר״ב כלומר מכל שורה ש
בד ל אומן ואומן כח): ך עו כ ה מ א  ושורה. והוא לשון הר״ש ופירש רביט ונותנים פ
ך נתגייר ת שדהו וארד כ  ז״ל בגור אריה פרשת דבריס לפי כוכבים שקצר א
ה ומן ח כ ש ט ומן ה ק ל  פטור מן ה
ה ח כ ש ה מהייב ב ד ת . רבי י  הפאר, כס)
ד ל) : ת העמו ע ש א ב ל ה א ח כ ש  שאין ה

 חיג, שאין השבחה בל״ס שאק שכחה, הקדיש

 שהשורה משוכה בשוה וזה אומטת
 נקראת אומן ע״כ. [״אבל ראה זה
 מצאתי עכשיו בפירוש הנ״ל שכתב
 (ויקרא יט) פאת ראשיכם תרגום ירושל'
 ורבנן סברי הואיל ואיכא שכחה אמנה רישכון]. ומ״ש הרי׳ב ועל זה

 מזכירי! אותן לשבח. ירושלמי •וטעמאנראה שיוכלו העניים לקחת בעמיר ואיכאשכחה בקמה כדכתיב (שם) ושכחת עומר בשדה
 מכל אומן ואומן ולא יצטרכו להמתין ולצפות אימתי יניח השאה. ל־בות

 ודבר הלמד מענינו הוא דרישארמתני׳ בזמנים הקבועים ללקיטתפאה מתניא • ועוד בירושלמי אבל מזכירין אות; לגנאי שלא היו נותנים
 אלא אחד ממאת ותק לא יפחות מששיכ בפ׳יק : ן עובד כוכבים שקצר וכו׳ פטור. מ״ש הל״ב ובקצרכם פרט וט׳ וגבי שכחה כתיב
 כי תקצור קצירך ושכחת עומר מכאן אמרו עובד כוכבים וכוי לשון קצרה כתב ומה שחסר ברישא גילה בסיפא וכן בהפך. וכ׳יכ הר״ש
 בשם תורת כהנים פרשת קדושים ובקצרכם פרט לשקצרוהו עובדי כוכבים וטי מכאן אמרו עובד כוכבים וכו׳ ובספרי בסוף פרשה ט
: מן הלקט ומן השכחה וכו׳. תנא נקטינהו בהווה ט׳  תצא כי תקצור וגו׳ פרט צשקצרוהו עובד כוכבים וכוי מכאן אמרו עובד כוכבים ו
. אבל שכחת עומרא״נ שכחת קמה איט רגיל שישכח בתחלת הקצירה.  ורגיל להיות שכן בתחלת הקצירה אפשר ושטח להיות טםר
. אבל בקראי כתיב בפרשת קדושים לא תכלה פאת שדך ולקט קצירו  והדר תנא פאה שמקומה בסוף השדה כדתנן פרקקמא משנה ג׳

א  מלאכת שלמה ל
 נראה לי. ופסק הר״מ ז״ל בפרק ב׳ כר׳ עקיבא על כאן לשונו ז״ל: של
. שם מקום כדכתיב ואת בית נמרה כ״כ הר״ש והרא״ש ז״ל  בית נמר כר
 וכתב על פי׳ זה הר״ש שירילי״ו ז״ל ואינו כן לההיא מארץ סימון ועוג היא ולא
 נתקלשה בקדושת הארץ ועוז הו״ל למיתני בני בית נמר או אנשי בית נמר
 כדתנן אנשי הר צבועים אצא שם משפחה בא״י הן כלתנן בשקלים ויומא בית
 אנמינס ובית גרמו. ע״כ. ובירושל׳ אמרי׳ שע״ז מזכירין אותן לשבח אבל
 מזכירין אותן לגנאי שלא היו טתנץ אלא א׳ ממאה ואק תנן אין פוחתין לסאה
 מששיכ.ונערון פי׳ של בית נמר שם איש והיו מלקטי; על החנל צ״ט תבלים להם
 וחבל א׳ לעניים ועל לבר זה מזכירין אותן לגנאי שהיו פוחתין מס׳ ומזכירין
 אותן לשבח שהיו טתנין מכל אומן ואומן ע״כ: ך עובד כוכבים שקצר וכו׳.

 שי׳

 רואה כאן קושיא שיש לאלם הרבה שלוח במקומות חלוקות ואינו קוצר אותן
 כאחת וצריך לעמוד על פועליו וקאמר מתני׳ שיניח הפאה בעת כוללת לכל

 העניים ויקצרם בעתים מיומדים שאמרו חכמים מהם בשחר ומהם בחצות
 ומהם במנתה (וטעמא דמתני' שאין לעניים רשות ללקוש השאה אא״כ בעה״נ
 שם או שלוחו וצריך להן שעם קבועה כלי שלא יתנפלו ק מלאכתם
 ולכך תקט שיגלה בשחר ובחצות ובמנחה) וצר׳ עקיבא הט זימני לוקא ואס
 ירצה לקצור כולן בשחרית ולא יזכו אלא המניקות הרשות בילו אבל אין צו
 להוסיף כלי לתת חלק בקציר בזמן ילוע צמיודעיו וקרוביו. ולרבן גמליאל
 לפחות צריך שיקנרם באלו הג׳ זמנים כלי שיזכו מניקות ותנוקות וזקנים
 ואס רצה לחלק הקצירה בזמן אחר עול כלי שיבואו מיולעיו יבואו. כך

ן י כ  ישראל • י
 לכ״נ. א׳] ־ אמנם ק״ל אי לעכין פאה קמיירי. לכלליכהו עם הסיפא
 נוהטן פאה על החכל מכל אומן ואומן. וטפי נלפע״ל מלתני מלקיטין

 דבלקט מייד. ור״ל דס״ל כמו דמצות פאהלתתה ג״פ ביום בשחר וחצות
 ומנחה. כ״כ התנהגו עם הלקט. חלקו השלה לכ׳ חלקים ע״י חבל. שלא
 ילקטו העניים מהחבל להלן. על זמן זמנם זמניהם: כח) שורות ערוגה.
 כדשלאיצטרט עניים להמתין עד סוף קצירה אףשעי״ז הוסיפו בזמני
 וחילוק הפאה דדוקא בחילוק הפאה שקצובה. נתנו מיד. אבל לקט שהוא
 מועט. ואינו קצובחלקוהועל החבל. שלא ילקטוהו רק בזמן שגי כתות

ן י כ  י

 זהרמביס אשמעינן בלשון
 1ס לין חלש להא י^לדקדק
 למה סיים ונותק אותו
 לאיש אחר ולא סני במ״ש
 ונונזלץ ממנו וע״ב צ״ל לה״א
 שלא זכה מסילה או בזריקה
 אבל מ״מ חזר לק פאה זו
 כתחלתה והכל פוץ בה ואש״
 הוא עצמו יכול לינזול אתר
 כך בין העניים וע״כ כתב
 הרמב״םואסילו מה שנטל פי׳
 אחר שהעבירוהו נטל בין
 עניים אחריס לוקחין מיד!
 ונותנים לאחר משוס קנס ולא
 שיהיה ליט כאילו לא נפל
 ומ״כ שפיר כללס הרמב׳׳ס
 בחל בבא לבמה שנוטל אח׳׳כ
 אין חילוק משא״כ מתני׳
 דמייר׳ ממה שלקט קודם
 חלקם לב׳ גבות מ״ל ברור
 כוונת הרמב״ס וכן מצאתי
 כשריח שכתב מעבירין אותה
 הימנה פירוש שאין לו חלק

 בה עול כשאר עניים עכ״ל
 ורו״ק. סר״ז:

 תום׳ אגשי שם
 לכן ואעס״כ אין מגיעים
 לשרה עד המנחה איך ישובו
 בלילה לטיל- (ש״ל) :
 תוי׳יס ד״ת היו כו׳ ע״ש
 הפעולה כוי. אם נקרא המיס
 בסתת על משקל מפקירים
 ליל היו גורמיס לעניים ללקט
 אלא שהוא כסל שאה״כ תכן
 ונותק סאה . ונראה ללשון
 לקט לוקא נקט על כלקט
 ׳:נושר שהיו העניים הולכים
 אחריהם בכל אומן ולוקטיס
 הלקט ובסוף כל אומן לוקחים
 הסאה. ובזה יקל וייטב
 לעניים. (רמ״ז): דית על
. ר״ל ׳  החבל כו׳ בסוסה כו
 בצוף השדה •שהחבל היו
 קושרין לרוחב השרה והפאה
 ה? מניחין לאורך השדה ובזה
 א״ש שהזכירום לשבח ביון
 שעשו כרין שנתנו פאה בסוף
 השלה רק שלא היו ממתיגין
 ער שיקצרו כל השלה רק
 חלקו השלה לשורות אשר
 רתבם כלי חבל וארק
 מהחלת השלה לסופה ונתנו

 ל) בשעה שמפנה עמריס
 להגדיש

 •לפיכן לה משכחת קמה שאינו מפולש אלא מכיבויא אתי והייט לאמר שאץ
 השכחה אלא ט׳ כלומר בפנץ זה של גר אין כו אלא שכחת טומר לחול ולא
 אמרי׳ כל שאינו בשכחת קמה כו׳ וכה״ג כתב תוי״ט בסוף נזיר בשם לאיים
 וככללי התלמול כתב בשם החלת חכמה דר׳ יהורה סבל אין אדם לן היקש מעצמו
 אא״כ קבלה מרבו וכן כל יי׳נ מדות מין מק״ו כמו שפירש״׳ נפרק לולב הגזול
 לף ל״א. ומיהו נראה מיקר להא לא״ר •הולה אין שכחה אלא בשמח פתור
 אתי לפלוגי ומחייב נמי בשכחת קמה וה״ק למצות שכמה אינה אלא בשעת הפמור
 כשמאסף תבואתו להוליכה לבית מל אותה השעה הזהיר הכתוב לא חשוב לקחת
 בין מה ששכח בקמה ובין ששכח במומר לא יקשט פול והלכך גר מ״ב בתרוייה
 לבשמת לקיחה ישראל הוא וחכמים נמי מולו שהחיוב אינו אלא באומה פעה
 אלא לסבלי שהחיוב קל אותה שעה הוא על השכחה שנתחייב בה בשעת הקצי,
 ומה שלא נתחייב אז פ״ז לא נאמר לא חשיב לקחתו וכ״נ מדברי הרמב״

 תפארת
 זמנים מ״ל. ולא יחלקו הפיאה רק באותן ג׳ הזמנים [רמב״ס]:
 כו) שם משפחה: כז) רבותינו פי׳ דר״ל שקושרין חבל וקוצרין
 כמדהה. ומניחיץ בסופה פיאה. ולפער׳׳נ דר״ל שמחלקין השדה לג׳
 חלקים שוין. מקושרין חבל לרוחב השדה. שקוצרין כלי חבל א׳ בשחרית וא׳
 בחצות וא׳ במנחה. רק שבכל א׳ מג׳ חלקים מ״ל מניחין פאה מכל
 ערוגה וערוגה וכדמסיק. רק שאין מניחים ללקוט העניים עדיין רק עד
 פאה בסוף כל שולה ולכך שיניעו הקוצרים לסוף כל חבל וחבל. דהייט בעת ביאת ג׳ כתות מ״ל.

 נמי לא אמר מכל חבל ותבל ־
 דאז הוי משמע שבסוף כל
 חבל נתנו שאה וזה אסור
 לכתחלה דהוי באמצע שלה :
ל כו׳ וטעמאכו'. י  דיה מ
 אין טעס זה לשבח שאם
 בשחר יססילו תינוקות וזקניס
 והן עד״ז בשאר הזמנים אס
 לח שנאמר שליי! שהיו
 מלקטץ מכנ אומן ואומן היה
 כה כלי לקיטה לכל הכהות
 שהמניקות היו משכימות
 ולוקטות מאומן א׳ או ב׳
 וכן התינוקות אחיה ואחריהן
 הנמושות מפני שהיה צריך
 זמן רב לקצירה כסדר זה

 ובהכי היה מניע תלק
 הכתות נין מלקט p משאה

 א״נב״ל דמלת חבל. ר״לכמוחבל הים[צפניה נ] דר״ל גבול. ה׳׳נ היו
ל. דכך מצותה. ובירושלמי [ושבה החלשותשם: כט) אף שעדיין מונחים שם:  מניחין פאה בסוף שדה. עלמבו

 משנה ראשונה
 יוסיפו אזהרה לעניים שלא יבאו ממן אחר מון מאלו השלשה פלא יחשלוס בפה״ב
 שבלא רשות באים: מכל אזמן ואומן. פי׳ הל״ב ומזכיכץ אותן לשבח. טי׳
 גמוי״פ. ול״נ שאיט דומה נותן מאה פרועות לפנייס מאה פעמים לנוחן פעם
 אמד . שמאה פעמים נחשבים למאה מצות . וה׳׳נ כל פעם קיימו המצוה :
, הר״ב לש״ל הואיל ואינו נשכחת קמה  ו פטור מן הלקט ומן השכחה . פי
 אינו בשכחת מומר. וא״ת ונימא איפכא הואיל וישנו בשכחת עומר ישנו בשפממ
 קמה. וי״ל להא כתיב כ׳ תקטר ושכחת למשמע לשכחה תלוי נשפת הקציר ואומה
 שעה עובל כוכבים הוי. ומיל לאין סבלא דבשפת השכמה לא חל עליו החיוג
ן השכחה אלא בשעת הפמול . הלשון קשה להא  ותו לא חייל למפרע : שאי
 ל״י מולה דאיכא שכחה בקמה כדלקמן פ״ו מ״י בחוי״פ. ונראה לר״י אתי למימר
 חלק לכל להיקש זה שדרשו חכמים למילף שכחת עומר משכמת קמה לא ס״ל דחיהו' ש״ל
 ללא שייך היקשא אלא כששניהם מפורשים בקרא והכא שכחת עומר מפורש לא

 בחבורו
 נקנךניה קילס הסאה למסתמא בסוף. וזה יכון לטעמא לרבנן לכל שאינו נשכחת קמה כו׳. (רמ״ז): במשנה בשעת העמור . עיל במ״!

 אילנות

p י״ט ד״ה : ( תי ( ז רמ״ ) 
 :לינט ט׳ שישכח בתהלת הקצירה. אבל באמצע הקצירה שכיר. ומשיי



 ציונים

 ן חקדיש קמה. שם הצ״מ:
. חלה ש״ג כ״ל ו  ח כיוצא ב

 נדי׳ שם :

 תוםפות חדשים
 מיז [תוי׳ט ד׳ה] עומרי!
 כויכככחה.וה׳ה כסאה כשלא

 הפריש במחובר אלא מקט
 כרינא ולא מציגן לפרושי
 נלקט להא הוי של עניים
 ואיי להקדישו ומיהו סיפא קמה
 ופדה עומרין מתוקמא ככל
 גזונאלפטיר׳מטלהו.(פר״ח}:
 משנחה [תוי׳׳טידיח] עד
׳ עכיל. ובירושל׳  שלא כאו ט
 מקשה למה תכן תרי דמני
 ומפני דכאן איירי בהביא
 שליש כיל הקדש סטור ושם
 איירי דהמירוח היה כיד
 הקדש נ״כ פטורים ותמימי
 דלא הגיאו הל׳׳פ ועוד נשנית
 לעיל ספ״ק אכל פס שנה רק
 לרן אגב וכמ״ש הפריכו
 בריש ברכו׳ בשם תוס/(שס):
 [במשנה] משבאו ט׳
 ופלאן חיינין. ניל רה״ה לה
 פלאן לאינו מקדש לגר
 שאינו שלו כרתנן פרק ו׳

 מ״ח

 תוספות רע׳יק
 מיו [אות מ] בחרע״ב ד״ה
 קמה ופדה עומרים. ולעגין
 שכהה פליני) קשה יי
 תראה דריי מודה בפרה
 עומרים כיק דבשעת העמור
 היהדהקדשובדדייקלישנא
 דריי לעיל שאין השכחה
 אלא בשעת העטור וכמיש
 תרעיב שם ובשעה עמור
 םיהא נר היה משמע
 דבנתנייר אהד העמוד
ר. ואדרבה מדנקט  פטו
 המתגי׳ ופרח עומרים ולא
 נקט ופדה הקציר היינו
 רנקט מה שהוא לכיע.
 והרמבים בפי׳ המשנה כתב
 ואם הקדיש קמה וקצר
 הנובר ועשאן עומרים
 ואח״כ פדאן לא יתחייב
 אפילו בשכחה וזח דעת
 החכמים עכיל ותמוה אמאי
 דקדק ועשאן עומרים
 ואח״כ פדאן הא נם בפרה
 קודם שעשה העומרים פטור
 לרבנן כיון דבשעת הקצירה
 היה דהקדש ולא היה בו
 דין שכחת קמה. והרמביס
 בחיבורו כתב באמת קצר
 הגזבר ואחיכ שראה פטורה
 ומתני׳ דנקם ופרח
 עומרים ציל דנקט מה דד*א*
 לניע ומיל וציע ־

ב מו ת יום טו ו ספ ו ד תו ל ר רה פאה הפאה פ ו  עובדיה מברטנ

 לרכומ שכחת קמה את שישנו בשכחת קמה ישט בשכחת עמור והאי לא תלקט ובפרשת כי תצא דין שכחה מקטינהו כסדר אזהרתן להזהיר
 עובד כוכבים שקצר שלא היה בשכחת יץזה דאותה שעה עובד כוכבים בעל השדה שלא יקצור כל. שדהו וכשקצר השדה לא ילקט הנושר שכן
 היה אע״פ שעכשיו נתגייר איט בשכחת עמוד ואין הלכה כרבי דרך ללקט אחר הקצירה וכן אס שכח עומר או קמה דלאשכיח כולי
. דמקרא דממעטינן קציר .האי שלא ישוב לקחתו: ץ עומרין ופדה עומרין חייב. בשכחה. ה ר ו ט  יהודה: ץ קמה ופדה עומרים פ
ה ופדה עומרין. מ  עובדי כוכבים ממעטינן נמי קציר הקלש לשון הרמבי׳ס: ק
ה לא) דדיב. עומרין לשון הר״בולעניןשכחה פליגי וטי ולשוט מ פדה ק ה ו מ  דלאו קצירךהוא*ולעני; שכחה פליגירבי ץ הקדיש ק
פדה עומרין מועתק מפירוש הר״ש ומשמע דבבא זו ה ו מ . ק פדה עומרין הייב לב)  :ודה ורבנן בהקדש קמה ופדה עומרי׳ ו
: בענין אחר דלאו שכחה נמי מיירי ולשון ה ר ו ט ה פ ת ד בתה ז ת חו ע ש ב רה *) . ש  פטו

א באו ל ד ש  ח כיוצא בו המקדיש פירותיו ע
ת >י) ופדאן הייבין.משבאו ו ר ש ע מ ת ה נ  לעו

 לעוגת

 הרמב״ס לא יתחייב בהם וא*' בשכחה
 וזה דעת החכמים כפי מה שהקדמנו
 ע״כ: [״פטורה . וברישא תגי לשון
 זכר והרמב״ס פרק ב' מהלכות משטה

 ט היכי דפליגי בעובד כוכבים שקצר
 שדהו ואחר כך נתגייר: ח עד שלא
 באו לעונת המעשרות. היינו מרוח
 כשהוא משוה פני הכרי ברתת אס

 באותה
 עניים העתיק לרישא בלשו! (זכר) [צ׳יל נקנה] ולעני; פאה ותמיהני רבפ״ד לעטן לקט ובפ״ה לעני[ שכחה השמיטה]: ח עד שלא באו וכוי

 פי' הר״ב היינו מרוח וכוי. וכן כתב הר״ש ונקטו חיוב מעשרות בתבואה רבה איירינן בפרקין. אבל למאי דתטנן במתניתין פירותיו
 יותר מדוייק מה שכתב הרמב״ס עונת המעשרות היא שעה שיתחייב במעשרות וזמנה משתנה כפי שיטי הזרעים. ועוד אבאר אותו

ת כ ס מ  מלאכת שלמה ב
 פי׳ וכילה ולא טימר עד אחר שנתגייר פטור: ז הקדיש קמה וכו׳. כתכ החי קצירך למענו הקדש עכ״ל'״ל • ח משבאו לעונת המעשרות ופדאן

 הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל שמצא בכל הספרים קמה ופדה עומרים פטור ל׳ זכר
 כדרישא דקתני תייב אע״ג דנסיפא דסיפא קתני שבשעת חובתה היתה פטורה
 לשון נקנה. ופי׳ הר״ש שיריצי״ו ז״ל הקדיש קמה כשהיא קמה. ופדה קמה.
 ופדאה כשהיא קמה . חייב. ואינו פטור משעם הקדש דכי נא לקוצרה כנר
 סדאה וחייב בשלשתן: עמרים ופדה עמריס תייב. בשנתה דכשהקדישה כבר

 תייביש כצ״ל גס כבבא זו. ופי׳ הרש״ש ז״צ עונת המעשרות. בפ״ק דמעשרות
 מפורשת עונת הפירות והירקות : ופדאן תייבין. ופדאן ג״כ עד שלא באו
ק חיובן כי אתי זמן חיובן בתר הכי לא מקרי תבואת  כיון שפדאן קודם ז
 הקדש. ומשבאו לעונת המעשרות. שהקדישן אחר שנאו ופדאן נמי חייבין
 כלפי׳ דכי הקדישן ככר חל עלייהו תיובא ותו לא פקע: וגמרן הגזבר פטור.
 דתבואת הקדש פטורה: עד שלא נגמרו. בירושלמי מפרש שלא הביאו שליש:
 וכללא דהך מתני׳ דאין הקדש פוטר אלא כי נגמרה הגנלאכה שבו תלויה המצוה
 ברשות ההקדש מון פאה בקצירה. לכתיב קצירו וצא של הקדש . ותרומה
.  ומעשרות בגורן כדכתיב דגנך ודרשינן דיגונך ופי׳ רש״י ז״צ לשון קבוץ כרי

 ולא

 היו עומרים וחל עליהם חיוב שכחה וכיון לחל בהו תו לא פקע מנייהו חיונייהו
 קמה ופדה עמריס . כשהקליפה היתה קמה וקצר ועמר בעודה קדושה
 יפדאה את״כ הלכך לא פאה ולא שכחה חלו [להואיל] וכבר נקצרה ונעשית
 עמרים צא חל עליהם שוס מצוה דכי קצר דהוי זמן תיובא הקדש הוה וכתיב

ז ישראל ע ו  ב
) כ״כ הר״ב וכ׳ עצה רביט הגאון מת׳ עקיבא שליט״א [באות א ) Y S 
י פטור מדכבר נתעמח / . וז״ל. לפע״ד הכא גס לר/ [  מ
. וצ׳׳ע. עכלה״מ . אמר הנכס ׳  בפטור דאז מתחיל חיוב שכחת עומר ט
 מאן יהינ לן מתמרים שביריחו להכין ד״ק . דלא ידענא מנ״ל לרניט הא .
. איט בשעה  ואדרבה יש לנו הוכחות גדולות. דהתחלת חיוב שכחת שמר
. אינו שכחת. רק אם שכח לפנותו לגדיש אז הוה שכתה. ופצקכק פ״ה מ״ח . וכדכתב הר״מ שם. יהרי׳ב שם  שאוגל העמדם. לאם שכח לאגוד עומר א׳

ן תפארת י כ  י
 להגדיש ושכח, אז גר הוא. ולחכמים מדאיט בשכחת קמה.איטבשכחת
 עומר. דהוקשו אהדדי: לא) בעודה קמה : לב) בשכחה :
 לג) מפאה משוס דבשעת הקציר של הקדש היה ולא קרען ביה קצירך.
 וכשפחה פליגי חכמים ור״י (א) כמ״ו בגר: לד) כסי׳א דמעשרות

 להדיא. וכן מוכח מצישנא דמתני׳ גופא שם . למדייק התם בד״ה אין לו שכחה וכו׳ אס כז אדרבה. מדלא נקט מתני׳ דהכא ופדאז גדיש ש״מ דקודס
 התחלת חיוב שכחת עמיר מיירי. ומה לנקמה משנה ו׳ . וה״נ בירושלמי. ״בשעת העימוד״ פשוט לפע״ד . דר״ל בשעה שנתנן'לגדיש. וכלקמן פ

 מ״ח. כל המעמר למקום וכו׳ [ועימר ומעמר הן מבניין פיעל. שמשתמש ג׳׳כ בל׳ הוצאה . ועשק הוא לסטי. כמו ויסקלהו(ישעיה ה׳) שפירושו ענששטיינייען
ב) ענטוואורצעצן. ודשט המזבח (במלבר ל׳) ענטאשען. כולם ל׳ הסרה ולפנות . וכ״כ מעמר . ר״ל לפנות העמריס מהשלה . משא״כ ״  ושרשך(תהלים נ

ם עשאן י ש ש נ ת א ו פ ס ו  ת

 ז תוי׳׳ט דיה פטורה כו׳ ל׳ זכר . משום לנרישא חייב האדם כל עול שהיא כידו אבל
 התטאה אפשר שתשטר עול אס יקדישנס עתה כמו שהיא. משא״כ בקמה ופדה עמריס
 להתבואה עצמה פטורה רממה שנפטרה כבר עיי ההקדש א״א לה לבא עוד לידי חיוב .
 (הו״ע).אבל לא ידעתי מה יענה לק׳ במ״ח לתני ברישא נמ׳ חייגין בל׳ רבים דקאי אפירוה
. ע' בתור׳׳ע ובתסא״י בבועז אוש ׳  ולא אאזכ . וצ׳יע: בריב ד׳׳ה קמה כו׳ פליגי ט
 א׳ ולכאורה היה ליל שגס מה;׳ רעק״א לא ;עלס לאין חיוב השכחה בשעה שאונר העטריס
 אלא בשעה שממה אותם לגדיש. אלא ס״ל דאגו דתם מביא אותם לירי מיוכ שכחה כשיפנה
 אותם אח״כ לגדיש והוי כמו מרוח בתבואה ואס היה אז ביד ההקדש סטור כמו שפוטר
 מרוח ההקדש. וכן נראין דברי הרש״ש שהביא בס׳ מיש שה׳ בעומרים ופדה עומרים
׳ לאליה הכי הוליל ביון דביד  דכשהקרישה כבר היו עומרים וחל עליהם חיוב שכחה ט
ע : ה תוייט דיה עד פלא באו ט' יותר ' ׳  ההקלש לא באו עליין לירי חיוב שכחי־ - י
 מלויק מ״ש הרמב״ם בו׳. לא ידעתי מאי הוכהה היא זו לפי׳ הרמב״ם הלי במשנה לא נזכר
 מהו הנמר שעשה הגזבר. ומצינו שבץ בתטאה בין בשאר הפירוש יש בהם עונת המעשרות
 (נ״ק למעשרות מ״ב) וגק למעשרות(שס מ״ה) וא׳׳כ איפא חעיפ שנזכר במשנה פירושיו
 אין הוכחה לפרש עונת המעשרות כסי׳ הר״מ לוקא ליכוליס אנו לפרשו אכולהו י בין' כפירש הר״ב בין כפי׳ הרמנ״ס וכ״א כשי דינו ויותר טוכ היה להוכיח פי׳ הרמב״ס מלכזכר במשנה
/ לחלה שהרי אינו כן. שהר״ש פי׳ ההס בפירוש  עונת המעשרות ולא גרן המעשרות. או להוכיח כדברי הר״ב מלתק וגמרן ולא תנן ונגמרו. ועור ק״ל אומרו. וכ׳׳ה הר״ב והר״ש ש׳ פ
 כפי׳ דהכא בגרן המעשרות והריב פי׳ התם כפי׳ הרמב״ס והכא סי׳ רכיב אתרי ריכשי שבתחלה מפי עונת המעשרות מרוח וחח״כ פי׳ וגמח הגזבר שנגמרו ביל הגזבר. ולפי סי׳ דרישא
 אציל שנגמרו מעצמן שהרי המרוח אינו נעשה מעצמו. והנני מוסיף להפליא שלא דרך שוס א׳ מהמפ׳ לרך הירושל׳(מובא בס׳ מיש) וא״כ איפה קשיא להרמב״ס לפי׳ בחלה בעונה
 המעשרות ולהר׳יש קשיא דפי׳ הכא בגרן. ולהר״ב קשיא טובא חדא רפי׳ בחלה כהרמב׳־ם והכא כהר׳״ש והוא ממש הפך מהירושלמי. ועוד לכסוף דבריו ארכיב פ" אתרי ריכשי כנ״ל
 ותמהני מהתייט שלא הרגיש בזה. והעיקר כפי׳ הירושלמי לכאן בסירות מחזברין ובעונת המעשרות ומה מקט וגמרן הגזבר ולא ונגמרו ביל הגזבר י״צ דסרהא לחלה דהתה בלוקח
 מתנייה נקט כי מ״מ רוב הפילות והתבואה אף בהיותה מחובריס לקרקע צריכים למעשה ידי אדס ומתחלה רצה גירוש׳ לומר דמתני׳ רהכא אתיא כר״ע רס״ל בשלה שהביאה שליש לפני
 עובד כוכבים ולקחה ממנו ישראל לפטור לאילו חכמים ס״ל להתוסטת חייב. והלר מסיק למתני׳ כד״ה ומיירי בקוצר מיד שלא כתוסף כלל ברשותו ומש״ה קתכ׳ פטורים סתם. וצ״ע
ק ובהקדש כר״ע. ומתני׳ זחלה מיירי בסירות תלישין ובנרנ! למעשרות ולנקט התס עונת המעשרות סרכא ־משנה דהכא לבדוקא מתנייה נקט. מ  דהרמב״ם פסק בשליש דעובד כוכבים כ
 אנל פי׳ גרנן למעשרות. ומ״מ אינו יוצא מכלל העונה שהרי זו היא עונתו להאסר מכאן ואילך באכילת עראי כמו שעונת המעשרות ממש היא עונתו להאסר מכאן ואילך באכילת קבע.
 ובשעת חובתה דהכא ריל תובת המעשרות לאכילה קבע ובשעת חובתה דחלה ר״ל חובת המעשרות לאכילת עראי(הו״ע). א״ה. ואע״ג לבמרוח לבל אימ נאסר בעראי פד שייקבע באחד
 מדברים היץבעיס למעשר כמיש בפיא למעשרות מיה וברסיר שם. מימ כיון שהוא הגורם שיאסר באכילת עראי אחר שיוקבע מקרי אז •שעת חיוג ואש היה אז ביל ההקדש פטור. ואם

 הקרנו

 משנה ראשונה•
 בחבורו פ״ב ממ״ע שהעתיק דברי תייק וכתב שפטור מן הלקט ונע השכחה
 ומן הפאה אפ״פ שאין שכחה אלא בשעת עמור ע״כ: t ופדה קמה חייב .
 בין בסאה כין בלקט ובשכחה שכולם שעת חיוב שלהם ביל סליופ . וכן פומרין
 ופלה עומרין חייב בכולם. אלא שבזה יש חילוק שקצר קולס שהקדיש וכבר
 נתחייב בלקט ופאה בשעת הקציר ואלו לא היו בכלל הקלש שאינם שלו ופשיטא
 שחייב בהם אבל בשכחה איצשריך לאשמועינן לחייב בעומרים אלו אט״פ שכבר
 היו הקלש אם כשפדאן חזר ושכח עומר אחל בשעת העמור חייג ליתט לעניים
 וזהו שכתב ^רמב״ס בפי׳ מומרץופלה עומרין חייב בשכחה והקדיש קמה ופדה
 פותרין פטורה לא מיירי אלא בפאה ולקט לשפת חוכתן הוא שפת הקציר אבל
 כשכחה לא שייך למימר שבשעת חובתה היתה ספורה להא שכחת עומרים איכה
 בשפת הקציר אלא לפטור מבח סבלת מ״ק ללטיל כל שאיט בשכחת קמה
: ׳ ט  נו׳ וז״ש הרמב״ס לא יתחייב אפילו בשכחה וזה לעת חכמים דלעיל ו
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 ? במסכת מעשרות. וכ״כ הר״ש והר״ב בפירוש משנה זו עצמה שהיא באותה שעה היו ביד הגזבר פטורים ואם לאו אין ההקדש פוטרן :
 יי ל: שמיס עוד במשנה ד׳ פ׳יג דחלה. ופירוש מרוח כמן* פ״ק : וגמרן הגזבר. שנגמרו בעודן ביד הגזבר : ט רבי אליעזר אומר
. פלוגתא דרבי אליעזר ורבנן בעשיר שלקט פאה לזכות בה ו ת ט רבי אליעזר אומר זכה לו. פירש הר״ב פלוגתא דרבי אליעזר זכה ל ל ^ י  ת

. מגו דאי בעי מפקר ו , אכתוב בס׳יד אי לעני דרבי אליעזר םבר אמרינן תרי מג ן ° ורבנן בעשיר שלקט ומי. בפרק ה' משנה ב /  ע

 סלא! משוש רישא ושמא יש מיירי דוקא בעשיר שאיט בעל השדה לנכסה והוי עני וחזי ליה השתאנמי חזי

ן. הקדישן ליה ומגו דאי בעי זט לנפשיה זכי נמי ת ועדאן הייבי ו ר ש ע מ נת ה מצא לעו g *או בבעל השדה עצמו: שנ l f S ^ j S 
א נגמרו וגמרן הגזבר ואהר לחבריה ורבנן סכרי חד מגו אמרינן ל ד ש ב ראשון. כלומר שלא יעכבה עד שיבא ע ׳ - ב ]  וצ״ע: ט

ת •חובתן תרי מגו לא אמרינן אבל מעני לעני ע ש ב ש ך פךאן פטורים • י £ אותו עני שרצה לזכות אלא כל עט כ * * י  &j י
ה דברי הכל זכה לו והלכה כחכמים: א פ ת ה ט א ק י ^ מ ם: ט רי י וא״ת שימצא ראשון יחננה לו ואל יאחרת כילי היו פטו נ ע  עכ״ל. פי׳ מעני ל

ל אט־ הרי זו לאלש פלוני עני ר< אליעזר ש i ו : י**1 * נ f ע ע » ד ק ואם א ^ ל ^  ל

ה לעני שנמצא ראשון . נ תנ כה לו והכמים אומרים י מ שחיןכחןקנ״ אומר ז ^ ת ע ח ש ר ד י מ נ י כ , ה ? מ ל ,ל ד ו ף ג ,  ל׳ע מ
W ״ י , * l  דחבימ wt . בו מיד חה לא כדלעיל משנה ג׳ דאותו עני לא עביד *

ט ק ל א ה  ץכל למזור מדבריו וכן מ
ג . משבאו כוי ועדא; חייבי: נלינ ולינ וליו ג׳ פטורק . מחלה מם וי נהפך וכ״ה נס נל״ו שיה M־ft ני' מומעח נ>יש . לאיש פלוני נל״ס לפלוני מ״ה גנימ שם , שננמא שש י מ ח " '"ל מ ש ' 1*3*5י י" ו מ ;  ב

. oc כמ^בר״ס דישפאהשגעה״ב הנמצא«כ׳׳ה נניש־ן 
« מלאכת שלמה r מחלק לעניים וא׳כ אם 

^ ולאדיגק הקדש. או בגדול שליש גבי שאר סירות כדכתיב תבואת זרעך ולא למתני׳ דפאה שהיא ראשונה מייד בעונת חיוב המעשרות בהבאת שליש לשעת ד ^ ו א מ ^ ו ה ל ח  ליתן ^
 שמחלק ולז׳ק. (שם) י: של הקדש אבל אי מקמי לאקליש הויא להו טבל דנגמרה מלאכתן לא מצי מירוח לא מקרי שעת חובתן דהא קולם לכן חייגין ואשורין באכילת קבע .
ט במתני׳ אבל כיון לחזר ושנאה במס׳ חלה ע״כ י״ל לבא ללמלנו דגם שעת המירות ק  הקלש תו להפקיע תרומות ומעשרות מיניה ואפילו לאפלאן.והא מ
. ומתני׳ להכא דפרישנא לה בהבאת ן ר פ ו ת הנזכר פ  תוספות רע״ק משבאו לעונת המעשרות ופלאן הה״נ אפילו לא פלא; לפולה מיד הגזבר חייב איקרי עוגת המעשר ומדו
 טיח [אות מא1שבשעת במעשרות והא דתני פדאן היינו לאשכוחי לאותן המעשרות היתר אכילה ובלאו שליש וקתני הקדישן קודם הבאת שליש והביאו שליש ביד הגזבר ופלאן פטורין
ו* פדיון לא מצית אמרת דהא מעילה איתבהו וא״נ תנא סיפא אגב רישא וסיפא כר״ע סתם לן רבי דס״ל צר׳ עקיבא אפילו הניחן בקרקע עד שנדלו השני ) א ס י ; ו ט י פ י  חיביזז ח
; ו . ולדברי הכל מחוקם נמי פטורין מ ן י ר ] דמתני׳ לקתני שבשעת חובתן היו פטורין לוקא היא עכ״ל ז׳יל. ובירושלמי שלישים בידו ומרח הפירות פטו י ל * ? י

" נ י י ^ י א ל X I I 
לס שיגדלו ברשותו ע״כ . ולכל הפי׳ קשה ^ פריך למה נשנית משנה זו פעמים א׳ הנה ואי בפי׳ג למס׳ חלה ומשני לשני בקוצר מיל אחר שפדאן ק ההקדש קו  דאפשי לבא ליידי ח
 לכשיתמיח אבל מרחו זמנים לענין חיוב המעשר לקודם שיביאו הפירות שליש בשוצן מותר לאכול מהן קצת לע״ד אמאי בס פא בין כאן ני; בפ׳׳ג לחלה;קנו לשון אחר לקתני הקדישן
ד שלא נגמרו וכו׳ ולא קתני הקדישן עד שלא באו לעונת המעשרות והגיעו . ומשהביאו שליש שרי לאטל עראי בלי מעשר על שתגמר ע  הקרש רלעילס לא יבא ליי׳ כלי תרומה ומעשר
. ופי' החי הר״ר אלעזר אזכרי ז״ל ומכת משנה יתירה לעונת המעשרות ביד הגזבר ואח״כ פדאן פטורין כלשון דכקט ברישא. וי״ל ח ו ר י • מלאכתן דהיינו מ / 3 ! י ל י ב א " ל * י י J ,0™ 
י. כתב ה״ר שמשון ז׳יל. בפ׳ שנים ט וכו ק י ל ס £J*] נפרש עונת המעשרות של משנה א׳ עונה שחל חיוב המעשרות דהייכו הבאת לנקט לישגא קציצא: ט מי ש " הטע ת כ  ע׳ב ש
. ומסתברא אוחזין פי׳ בקונטרס דמי שליקט את הפאה באדם בעלמא איירי שאינו בעל י א ר  פםירא דהקדש אוקםי רבנן שליש. ועונת המעשרות של משנה האחרת עת שנאסר באכילת ע

 אדאורייתא. היינו לטח — • י • ׳ ־

S יכין תפארת ישראל בועז S ^ S " 
. ר׳׳ל מזק אטדים ועומדי* ם ר מ יכפדאן ע ע לא׳ והו״ל כגוזל [כפ״ה מיו] ודוקא פשא;עמרים היינו שאבדן. וכ׳ י י ס מ א ?ל"^? מ״ב: לה) דאל״כהו״ל כ ל כ י ^ י י ״ ע ב  ק

. מדלא קתנ־ מתנ״ ופדאן קציר: ל ״ \ . ומה שדקדק רביט י [ ה ד ש ה נכסיו והיה ע״פ ה י ב ג מ ר ה ו דהפקי . מג ת ו ג . דצריך ב' מ י נ ע  לטה £JS בעשיר שלקט ל
ר ע:י לפעד״נ דהיינו עמרים היינו קציר. רק דשם עמיר דייק טפי במונח עדיין ט ו  ימיוה כותי נ״כ פ
ו - נקראו קציר . אע״פ שהם כבר בגדיש. ולפ״ז נקטה ה ד . משא״כ קציר. משעה שנקצרו השבלים . כל זמן שלא נ ׳ ו כ  אפילו מקבע צ״ל דחטעם בשדה. כרפ״ו כל עומרי השדה ו
ק לדיוקא ללא . לפע״ד כתב כן ר ר י מ ; מונח בשדה. פטור מכוצז [חוץ משכחהין וכסימן כ״ט . ומ׳יש הרמב״ם ועשאן הגזבר ע , תא. לאף לעדי א מתני' רבו ם ל ל י ע ל  כפיי הנ׳׳ל כיח ד

1

י  י "־ י 1 1 1 1 י * . וכעין זח י ב ע  יבא לידי ה
1 ק ש ת תוספות אנשי שם משנה ראשונה ע ״  כתבי שם ל

ל מלא בגמלו וגמרן הגזבר. הא דשני מלישנא לדשא לה״ל  הכניסה ממיץ: משנח,« הקדישו אחר מרוח וביד הקדש ראה סני כבית לא נסער אף דבשעת גמר היוט *ייי ח הקדישן פ
ח ואץ ההקרש פוסר אא״כ נעשה ברשות למיתני הקדישן מד שלא באו לטונת המעשרות ובאו ביד הגזבר ואח״כ פלאן ר י ] פשור מ״מ ההמםס לבית אינו מעשה בגוף מ י מ ט ד ת  J™;.1 ב

. היינו משום דגמרן למעשרות ומוכת המעשרות שני מנינים הס. לטובת ן רי ע פמו ל ההקדש מעשה בגוף הפיתה המביא טדי חיוב כמירוח והבאת שליש . ואס ני1ב  ר א׳ ע.ר. או אן״ «
מ המפשמת הייני שחל עליהן חיוב מעשר משראוין קצת. וגמרן הייני שנגמרו ^ הקדש בשאר סלנריסהקיבמיןכבשול ומליחה וכבישה אף רהוא מעשה בגוףהפיייש מ J ^ n ^ 
״ ״ י ,.״».,,. ״ י ״ ״ י « s י י . *״ w m . - , * ״ - . v <-״ ״ s !'ו אינו מנור כיון לקביעתו אינו אלא מדרבק רמלאורייסא רק ביס קובע ולפיכך חיכן סוטי נ ף מ י ר ב מ י ״ ו ש ו י  י
^ י » י א הפירוש מייי פנל יאולייתא• ילי?־ * ^ ^ ס י ל ט י ץ א ש ^ ש ר ^  דאי בעי מפקיר לנכסיח כשנעשו ביל י

ל לאכול מהן עראי בלא מעשר . ואחר גמרן הוא מה שקורא שם גרע למפשר מ ס ,> ס ז י ־ ל א ר ע f i fe 3 ^ ^ כ , ח א א ך א פ  ולא היי בעל השדה ה
ל שלא ע לייק נמי תנא למתני' הכא דבלישא תני פ נ ה ק ואן עראי מייבין. ו ן מ ? 0 ה י ר ב ד ^ ד ב ת ל י ^ ^ m כ ^ - ע ^ ^ ב ' ו מ W ק ר ה  מ״מ כשעת שקצר היה בעל ^\ ה
ו לטונת המעשרות שלא מל עליהן שוסחיונ כיל ההקדש ת״בץ. וכן משבאו א ב m ) ^ 5 ן כ ר מ ו פ ת ^ ל ו ש ו ר ע ב ק « ה ש י ן ה ן מ נ ב ר ד ; ״לא מ 1 p ״ , p  חשדת ונאסר לו ליטול ומה כיון שאין 3
ר מהירישל׳ רסיד דמעשרות ע׳׳ש וצ״ע שלא הזהיר הר״מ מזה לבר בחבורו. ועי גםסיק לעטן לפונחן ופלאן ונגמרו ביד הליומ חייכין שהרי כל עיקר חיובן בא ביד הדיוט. = א כ ה ח ת י ע י ק ״ י י " ו ב  נ

׳ ועי בהגהת הרכ״ש שכ׳ שהעיקר שההקדש אבל לא מצי למיתני הקדישן על שלא באו לעונת המעשרות ובאו ביל הגזבר ו כו׳ יש לחלק ט א ב ש  ׳זוזהר בלא תלקט והשקלא הפקר: בתו״ח דיה מ
. כיון שנגמרו כיד הליוס חייבין לפי חשבון ן רי : ט במשנה מי כלקט. לא תני לקכו אס הסאה. רהוה ופדאן פטורין שאלו אין פפו ש ' ! פ ה חל עליהן ולא למי לעוללות ע מ י ט •ק י ת א ד י י ט  י
ר משמע בעל השרה וביי לא קאמר ר״א זכה לו כפ״ לש״י בב״מ . ולייק נמי למיתני מי כמ״ש הרמב״ם לפנץ עוכר כוכבים בס׳׳א מהל׳ תרומות דין ׳״ב וז״ל לחח תכואה י ק ש צ  מ ח בפי׳ הםיטא ד
׳ זמעה מן הנטבל כוכבים אחר שהביאה שליש ונגמרה ביל ישר6; מפריש תרומות א ט ״  "Z^^?^ שליקע להיינו 3ץ עני בין עשיר אלא לבעני ליפ רבנן. (רמי׳): בי״ב י״» י
ז ־ ־ י ר י ״ ר י ו ״ ״ מ - י לירא ר י ו ו ו ו ו י תי t^ 5־יי^י& י v, n\״ - a v ו ח ־ נ י״״ת ו ב ומי ב ח כ״קיס שיז ס ל ס ו ' ה י ה א תדי מגו לא אמרינן. ובלא מגו לא מצי לזכות לחבייי ז ק י ד ה ל ד י ^ ל ה ׳  ב

III? , J ג t י ^ » י י ^ E י i \ S r S ״ ,  בבצרו לזכות נם ™ • לאחרים ללא קנה חבירו: תיייפר״ה ר״א כו׳ בעל השלה. ע' בהור״מ וכבל הקל
. C י י מס בחו נםינת הממשלות ביל הקדש ופלחן ונגמרו בילו חייבין נפי חשטן H ״ א ו ד ר ן מ ה ה  ז

א והלכך לייק ומני סקלישן על שלא נגמרו ומילתא אחריתי הוא שהקדיש פילות מלושין מל שלא מירחן בכרי והוא גמר מלאכתן ונתמרמו ביד הקדש פעורין ה ל ד ש ור 0  כן דבאיגי חו
ר. וכן'העתיק הלמב״ם בחבירו רישא בממובלץ ספ״ב מהלי מעשר וסיפא ו ז  מקרי בעל השדה הייני שמירוח הקלפ פוער ואע״נ דבעובל כוכבים כה״ג חייב מלבריהס מ״מ בהקלש לא ג
 בי,פקיר השדה קודםק/־ירה בתלושי! ספ״ג מהלי מכשר . ומ״מ מ״ש כספי׳ב שאס באו לעונת ממשל והם ביל הגזבר ואחר כך פדאן פננורין צ״מ רהי׳ל למימר חייבץ לפי חשבון שנגמרו
 דיעיק קצירח לא היה בידו. ועוד יש לתמוה שלא העתיק ליו המשנה משבאו לעונת המעשרות ופלאן חייבין וכתב לין אחר כאם באו לכונתן ביד הגזבר פכיורין זה לא כזככ במשנה.
. אף גש זאת ' י ואס טונתו לפרש כן סיפא עד שלא ממרי וגמרן וס״ל לגמלן ה״ט טונתן מלבל כאין לפרש כן לנמרן מנין אחר ועונתן מנין אחר כדפי י - • ע ה י** ח ד ט ׳  בעל ה
^ שכבל העתיק סיפא לממני׳ כלשונה בספ״ג ותרתי למה לי . ולכן לברי לבינו בזהצ״ע. ונחזור לפי' משנתינו לרישא ומציטתא מיירי שבאו 5פונת המעשרות כ ; א ט ^ / ת ^ א ל ב ד י י  ח

 הכ« אם מפקיר נכסיו עתה ביל הדיומ והיינו תמלת חיובן ונגמרו ג״כ ביד הדיוט ולכך מייבין אבל אם באו לעונת מפשר כיל הגזבר ופלאן ונגמרו בילו לא תני בה ולא מידי דלא מצי
. וסיפא על שלא נגמרו מלחא אחריתא קמ״ל לאפילו נתחייט ביל הדיוט ומלחן הגזבר ן ט פ א למימני בה פטורץ לגמרי ולא חייבין לגמרי דחיובן הוא לפי ח ר ע ח ־ ד ^ ־ ב ו ^ ה ד י ^ א  ל
ר אע״ג דבעוכד כוכבים כה״ג חייב מדבריהם כמ״ש הרמב״ס פ״א מה" ת לין י״נ בהקדש לא דן למירוח הקדש פוטר אפילו מל־בנן ליהקלש לא מז ל פעו ע ^ ב ' c ^ n י ת ו נ ח  מ
. ולשון ׳ י . ויש לתמוה מל הר״ב שמפרש עונת המעשר לממני' הייט מי^ומ ובכל דוכמא משמע לעונת המעשר הוא החלת חיובן ומירוח הוא הגמל כלפ ר ו ז א ג ^ ה ד ר ה ז א ^ ה י י - . ה ד ש  ח

. ואינו כן אלא בא לפרש דכל ו א  r תלקט : הר׳׳ש על שלא באו לעונת המעשר ופדאן קולס מירוח ע״כ ונראה שהבין הר״ב לקודם מירוח שכתב היינו פירושא לעד שיא ב

 פלאן למתט' היינו קודם מילות ולכך חייבין דתמלת החיוב וגמרו.ביל הדיוט ולאשוקי אם נגמלו ביל הגזבר לסיפא דפפורץ ובדפי׳ ומיהו בפ״ג לחלה מייל
. הכי איתא בנמ׳ ולא ׳ ט . פי׳ הנ״ב מעשיר לעני מחלוקה ו ו ; gj ר״א א!מל זכה ל ׳  משמט לשון הר״ש ג״כ כדברי הר״ב ולע״ל לא יתכן כלל אלא כלפי

 גיס6



 ציונים
V t 'חלקט. נישין נח. מיי 

 מהל׳ הלומות הלי׳;

 תוספות תייק
] בתריב דיה ב  [אות ם
א אם כן הפקיר . ל  א
 אין קני! לעובד כוכבים)
 בניטק ספיד משני דייל
 דיש קני! ומיירי בשדה
 ישראל ולקס־נהו כותי.
 ואף דבלא״ה מפק-י וקיי־מי.
 נהי דםפקיי אדעתא
 דישראל ארעתא דכותי בד
 םפקרי. יגתקשיתי הא מ״מ
 ביון שנעשה לקט נעשה
 הפקד ופקע ממכה חיוב
 מעשר•. והכותי שנטלו גזל
 את העניים . אבל מאיזה
 טעמ יפקע מזה כה ההפקר
 ויחול עליו חיוב המעשי
 וראיתי במיל פ״ב מהלכות
 תרומות ה״ט דהוביה מזח
 דפאה לא מפטדא משעה
 שהניח פאר. אלא משעה
 שיכו פו העניים. ואס לקחה
 עשיר חייב בשעשר כש
 בלקחח כותי. וכתב &ה
 וכית תקשה משבולת של
 לקט שנתערבה בגדיש
 דצריך להביא ב' שבלים
 וכוי כי היכי דלא לפרוש
 מחיוב על הפטור והא לא
 נפטרה עד אחר שבא ליד
 העני. ואף השבולת לקט
 חייב במעשי. ליק דשאני
 לקט מפאת דתליא בדעתו
 של בעהיב עכיל. ותמהני
 הא לפי היאיה שלו לענין
 פאח טסוגיא הניל מ!ה
 עצמו מוכח דגם לקפ לא
 מפטר עד שזכו מ עניים
 הא במ־םנתינו נקט גס לקט
 דהייב במעשרות אא״כ
 הפקירוקושייחו מבי שבלי׳
 כמחכחהיג לענ״ד לקימ
 דנבי שמלת דהבעה״ב
 אינו רוצה להחזיק בלקס
 מזילה אלא שנתערבה
 בגדיש ומקודם שמוכר,
 להעני בכל הנדיש א״י
 לקמא שם על השבולת
 ההוא. דהא של עניים הוא
 ואיני שלו ולאחד שמיכה
 להעני בגדיש או שחבעה״ב
 זובה בשביל העני. או
 שעשו שאינו זוכה כזונה .
 ממילא כיון ד1כה בו העני
 מפטר ממעשר. יאך ביסוד
 דיגא דחמל״ם דלא מפטר
 עד שיזכה בו העני אינו
 מובן. דהא טעמא דפאה
 ולקט דפמור ממעשר
 דילשינן מק־א דובא חלוי
 וכו׳ יצאו אלו דיש לו חלק
 ונהלה עטך דאס הלוי עני
 יש לו הלק ברש ובמש׳׳ל
. איכ מיד שנעשו ו  פ״א מי
 םאה ולקט שייך טעם זה
 ומפם-־ו. ועתה זכני ה'
 לספר ריטביא ניטין.ימצאתי
 שעמד בזה וחעלה דמיירי
 במקום דליכא ענפיים .
 ואינו ראוי לבוא לשם עניים
ד ק  משיה אין לו דין מ
 דהא איא למוכי בהו עייש.
 יבםוניא הנ״ל קשה לי
 אמאי לא מיקי בפשוטו
 שמביא שליש ביד־ ישראל
 והכותי קנר1 אחיב וקצר
 והניח פאה ולקט .
 דבכה״ג אף למיד אין קנין

 מחייג

ב מז ת יום טו ספו רה פאה הפאה ף תו ו  ר עובדיה מברטנ

 של עובד כוכבים חייב במעשרות.דהואיל ואין העובד כוכבים חייב ולא מיד : אלא אס כן הפקיר. כהב הל׳ב ומחט׳ ר״מ היא
 בלקמ שכחה ופאה הוו להר כשאר תבואה של עובד כוכבים שחייבת דאמר אין קנץ לעובד כוכבים ופו׳ וכ״כ הרמב״ם והכי איחא
 במעשר: אלא א״כ הפקיד. לעניים ולעשירים דהפקר פטור מן בפירושו למשנה ט׳ פ׳׳ה דמס׳ דמאי ויש מקום עיון במשנה ח׳
 המעשר. ומתטתין ר״מ היא דאמר ״אין פ״ק דעבודת כוכבי׳ ושם אאריך בס״ד.
/ דגיטין]. ל עובד כוכבים*) [*ועיץ עוד מ״ש בסוף פ הפאה ש ה ו ח כ ש ה ט ו ק ל  קנץ לעובד כוכבים בארן ישראל ה
א אם כן הפקיר לה): ולעני! סורי׳ עיין במיה פ״ה למעשרות: ל ת לי) א ו ר ש ע מ  להפקיע ק המעשר ואין כן הלכה: הייב ב

 מושר מלאכת שלמה קלי
 השלה לאי בעל השלה לא אמר ר״א זכה לו לל״ל מנו לזכי צנפשיה דאפיצו וכו׳ ודי יוסי ור״ש פליג׳ ע5יה.ור׳ יהודה מפ׳ ר׳ ישמעאל למנחות משמע לכר״מ
 ס״ל אבל מן היחש׳ מוכח לכר״י ור״ש ס״ל וכן נמי משמע קצת מן התוספתא.
 והקשה ה״ר שמשון ז״ל כפ״ה למס׳ למאי להא שמעי׳ ליה לר״מ בשלהי ס״ק
 לע״ז ליש קנין לקיזמר ואיןמשטרין להס בתים ואצ״ל שלות לברי ר״מ זמפ׳ ממי
 פעמא לבשלות איכא תרתי לאיסירא חנייה בקרקע ומפקעיק ליה מן המעשר
 ועיקר הקושיא הלזו הקשה אותה ה״ר שמשון ז״צ לפי׳ ירוש׳ להתס. ותירץ ז״ל
 למצינן למימר לירושלמי לסעמיה למפרש נספ״ק לע״ז מעמא לר״מ משוס לביח
 אינו מצוי להתברך מתוכו שלה מ5וי להתברך מתוכו וע׳ במ״ש בפ״ק לע״ז סי׳ ח׳.
 וכן נמי סתם לן כותיה דר״מ בתרומות פ״מ משנת המנכש עם העובד כוכבים
 בחסיות.זפלוגתא לר״מ וחכמים בפ״ב דמכשיר«ן.וע׳ בתו׳ רי״ל פ״ק לקדושין לף
 מ״א ע״ב: וכתב הת׳ ה״ר אפרים אשכנזי ז״ל ח״צ בסוף לבריו. וגם הב״י
 סובר כן שהרמב״ם ז״לסובר שההלכה היא שאין קני ן לעובל כוכבים בא״יוכן
 מוכח בהליא בהרמב״ם ז״צ ובסמ״ג סי׳ קל״ג ע״ש . זאת״כ חזר הרמב״ם ז״צ

 ממה שפי, במשניות כ״פ דאין הלכה כמ״ל אין קנין לעובל טכבים בא״י .
 והתיבה על ר״ע ז״צ שתפס ל׳ הרמב״ם ז״ל ממה שהוא עצמו חזר בו עכ״ל
 ז״ל. ובירושלמי איכא נמי מאן דמוקי למתני׳ כמ״ד יש קנין ע״ש או כה״ר
 שמשון ז״ל. ומצאתי בס׳ חרדים שחבר הת׳ הר״ר אלעזר אזכרי ז״צ שכתב
 תשובת שאלה שמצא ה״ר שלמה אכסאבן ׳״ל צהרמב״ם ז״ל כתוב בה שאע״פ
 שיש קנין לעובד כוכבים מה׳׳ת בא״י להפקיע מן המעשר מ״מ מד״ס אין קטן

 וחייבה

 הוא עני מוזהר הוא על שלו שלא ללקט פאה משדהו כלאמרי׳ לא תלקט לעני
 להזהיר עני על שלו. וקשה לפי׳ מהא דתנן לקמן בפ״ה שבלת של לקט שנתערבה
 בגליש מעשר שבלת א׳ ונותן לו אר״א וכי היאך העט הזה מחליף דבר שלא בא
 לרשותו. ואמרי׳ עלה בירושצ׳ ר׳ אבהו בשם ר׳ יוחנן מחלפא שיטתיה לר״א
 תמן הוא אומר זכה צו וכאן הוא ^מר כן ומסיק לללבריהםקאמר להו.
 משמע בהליא לבעל השלה גופיה יכול לזטת בשביל העני עכ״צ ז״צ. וגם הר״ס
 שירילי״ו ז״ל הביא ל׳ ירושלמי למשמע מיניה לבעה״ב עני יכול לזכות לכו״ע
 ולקושית רש״י ז״ל תי׳ דכיון דהוא עני מצי לזכות בפאה דעצמא אע״ג דבדיליה
 לא מצי לזכות אריא הוא דרביע עליה וטון לתזי ליה פאה בעוצם הא הוי
 ראוי ליטול הלכך זכי נמי לחבריה ואפי׳ רבנן מולו עכ״ל ז״ל. ועי׳ בסי ק״א
. מאן דס״ל יש קנין לעובד כוכבים ט׳  ספ״ב לפ׳ קדושים: הלקט והשבחה ו
 מפ׳ למתני׳ התם בגיטין הכי הלקט והשכחי: זהפאה משלה ישראל שצקפץ עובד
 כוכבים חייבין במעשר פי׳ ישראל הקונה אותן מיד העובד כוכבים חייב לעשרן
 אא״כ הפקירן ישראל ראשון בשדהו אדעתא לישראל וגס אדעתא לעובדי כוכבים.
 אבל סתם לשו״פ מופקרין לישראל ולא לעונלי כוכביסנאא״כ הפקיר.ס״א הבקיר
 כבי״ח: לשון ר״ע ז״ל. ומתני׳ ר״מ היא דאמל.אין קטן לעובד כוכבים. אמר
 המלקט.ור״ש נמי ס״ל כר״מ כלמוכח בירוש׳ ללמאי פ״ה.זפותיה לר״מ סתם לן
 תנא נמי בפ״ה למס׳ למאי במשנת מעשרין משל ישראל על של עובדי מכבים

ז ע ו  ב
 עשאן גליש עליין. כנ״ל: (ב) כ״כ הר״ב. וכתב עלה רביבי הנ״ל [באות
] וז״ל אמרינן בגיטץ דמ״ז לעולם יש קבין. ומייד בשלה ישראל ולקמיכהו י  מ
 עובל כוכבים כו׳. ומה״ת יחול את״כ תיוב מעשר עציו עכ״צ אמ״ האזוב
 העזוב. לא ילענא מה יענה רבינו אהא לבכורות (לי״א ב׳) בקונה טבלים
 מעובל כוכבים קולם מרוח לחייב לעשר מלאורייתא. כתוס׳ שם. ומוכר
 התרומה והדמים שלו. מלאתא מכח מאן ללא מצי כהן לאשתעי לינא בהליה.
 וכ״כ לעיל ספ״ק בקנה מיל גזבר קודם מרות לחייב לעשר . ואמאי הרי
 ממעשה הקלש נפטר ממעשר. ומהכ״ת יחול אח״כ חיוב מעשר עליו. ואת״ל
 לחלק נין הקלש להפקר. לבהפקר אפי׳ מדחן הזוכה פטור משא״כ הקדש
 (זכתוס׳ ב״מ לכ״א ני) כמו שהשיב לי הגאון הנ״צ. וכן מנאתי ג״כ שהשיב
 כן רכ״מ לראנ״ד פ״ב ממעשר ה״ב. לחלק בכה״ג. עכ״פ הרי גם בפאה
 אשכחן דכוותיה(חמורה ל״ז אי) דבמרתו בעה״ב מעשר ונותן לו. ומשמע התם
 דהוי דאודיתא. וכן משמע מתזס׳ (ב״ק לצייד אי) ד״ה מרחו(ועי׳ ביצה

ן תפארת ישראל י כ  י
. ומנו חפי לנפשיה זכי כמי לחבריה. ואפ״ה ס״ל לר״א חכה ליה. י נ  ע
 ראע״נ דהשרה הוא שלו ולא מצי זכי לכפשיה. דהרי גם העני מחוייב ליתן
 סאה משדה שלו עכ״פ מדאמרינן מגודמפקיר נכסיה. הרי הפקיר גס
 שדה זו אבל מעני לעני. לכ״ע זכי ליה. ואף דחפי׳ לכייע לעני אסור
. תי׳אאמ״ו הגאץ זצוק׳יצ. דהתס לכתחילה: לו) משדה  כפ״המ״ו
 עובדטכבים בא״י (ב): לו)דשדהעובד כוכבים פעירמפאה אפי׳
 קצרו ישראל. וכ״כ שלה ישראל חייב בפאה אפי׳ קצרו עובדטכביס דיש
 שליחות לעובד טכבים צחומרא [כב׳׳מ ע״א ב׳] ומקרי שפיר קצירך.
 וקיי״ל אין קנין לעובד טכביס בא״י להפקיע ממעשרות ורק מרוח עובד
 כוכבים בשדה שלו בא״י פוער: לח) לעניים ועשירים דאז לכ״ע הפקר
. התבואה חייב בהרומ״ע. ה מ  פטור ממעשר רק דבהסקיר וחזר וזכה ק

 ובהפקיר
 דצ״ח א׳ ודו״ק) וקשיא אמאי. הרי מקמי הכי פטור היה. ואיך יחוצ אח״כ חיוב מעשר עליו. ואי״ל דהתס משוס דלא ייחד הפאה מקודם. דא״כ לאשמעי׳
 ברישא רבותא טפי. דבייחד הפאה מקודם אפילו מרחן פפור מצעשר . מדפטור היה בחחלה׳. אע״כ צריך לחלק בין פאה להפקר. דרק בהפקר קיי״ל(נדרים
 למ״ג) דג0 קולס דאתי ליד הזוכה הו״ל הפקר. משא״כ פאה. אף דגם פאה פטור ממעשר . כריליף בספרי מקרא דובא הלוי. כר׳׳ש פ״א דפאה
. עכ״פ ע״כ לא למי להפקר. להרי הפקר קיי״ל כב״ה פ'׳> לפאה . לאינו הפקר על שיופקר לעניים ועשירים. מפא״כ פאה מופקר רק לעניים . ו  מ״
. ואין זכות הזוכה גדול בה כ״כ. צהכי בנמלה עובד כוכבים. דמי מפי לטתן מתנה לחביח ואמר הלה אי אפשי בה . (  נם נתינה כתיב בה(בב״מ די״א בי

 לחזרה לנותן(ככריתות דף כ״ל) ולא הוה הפקר טל לאתא ליל העני. ומטלה שבד כוכבים חייב במעשר. כך היה נ״ל הצעיר ל״מ :
ה ש ?  תוספות אנשי שם ה

 בסי משנח חכמים והביא מירושל׳ פיה דשאה המוכר שדהו אחר שהתחיל לקגור אף
 שהלוקח מפריש השאה אהיה אסור המוכר בפאה הואיל והיא מתרח העמלים ובמחלת
 הקצירה היפה שלו הוי בעני בשלו ע״כ ובזה סרו דברי ההפאיי ע״שועמ״ש בפיה: בי׳׳ב
, ואעיג רבגימין מוקמינן לה נמי אליבא ׳ א אס כן הפקיר ט׳ ומתני׳ ר״מ כו ל  דיה א
 דרבנן ומיידי בשל ישראל ולקשינהו נכרי(כמו שהובא כחור״ע) מכל מקום ניחא להו
 צמ־״מ והריב לפרש כר״מ ואמיג דאתיא דלא כהלכתא משום דפשנוא דמשני' דקחני
 חייב במעשרות משמע דמיירי בשל עובדי כוכבים ולקנוינהו ישראל דאל״ה הוליל
 חייבין כלומר שייך בהו ח־ובא אם חזר ישראל ולקחן דגבי עובד כוכבים לא שייך תיובא .
 (שיל). ועי בתוריט בשם המל״מ. וע׳ בהגהת עמק המלך על הרמב׳יכ שנדפס מחדש שהביא
 מגמ׳ דביק כ״ח. דאמריק זויז פאה לפופרן מן סמעשר דמשמע בהליא דהפכןור הוא
 משעת ההפרשה ודלא כמיש המלימ ע״ש ועמשיל פ׳ז גשם הלח׳׳ש : באיר ואין כן
 הלכה. כ״כ גס הר״מ בפי׳ אבל בחטרו חזר בו ו&סק כמשני׳ וע׳ בשו״ת מהרביצ אשכנזי
 שכחב להגיה ברברי הר׳מ בסי׳ ולהשווהם לדבריו בחבורו ועמשיל ספ׳׳ג דתרומות:

 הנושר

 משנה ראשונה
 ניחא למימר ללר״א יש בהן טובת הנאה לבטלים ומזכה למי שירצה. להא פשיטא
 דלכ״ע אין בסן כלאמר לפ״ל הנח לפניהם והם יכוע והכי אמל בתולין דף קל״א
 שאץ בהן מוכת הנאה עזיבה כת״בא בהו. והא למעשיי לפני ס״ל לחכמיס ללא זכה
 אפילו משאו העני שליח לעשילזה לזכות מבורו ס״ל לחכמיס דלאזכה כיון שחב
 לעניים אחדים בזכייתו לא מצי זכי לאחל אלא היכא לזכי לנפשי׳ כמו מפני לעט
 או מגביה מציאה לחיילו. והא למפעיל לעני ס״ל לר״א חכה לו פי׳ לש״י
 בב״מ דף ט' דוקא טשיר שאינו בעל השלה שאם הוא בעל השלה לא מצי זכי
 לנפשי׳ לכתיב לא מלקט לפני אזהרה שלא ילקט משלו. והל״ש והרא״ש כתבו
 לאפילו בעל השלה יכול לזכות כיון לאמלי׳ אי בעי מפקל לנכסיה שוב השלה
 הזו ג״כ מופקרח ואינה שלו. והקשה ע״ז בס׳ משנת חכמים למפל השלה
 עצמו לא משכחת לה כלל דזכי לנפשי׳ אחי שהפקיר שאם חזל מן ההפקר
 והחזיק בשלה חייב כלקט שכמה ופאה והלל ה״ל נפל השלה ומוזהר על שלו,{
 ואי זכה בה אחל מן ההפקר אין כאן לץ פאה שהפקר פטול ממתנות טניים:

ט והשכחה והפאה של עובל כוכבים חייב בממשל. פי׳ הר״ב לקשבל אין קנץ לפעל כוכבים כוי פ״כ ולא שמוכיח כן מממני׳ לאין קנין להא בס״פ ק /  ה
 ?•שילח מ מ״ז אמר למייל יש מנץ מומי למתני׳ כפונל טככים שלקט פאס בקלה של ישראל וחיינ נמטשל לאלפמא דטונד טכנים לא הפקיר אלא משום לאשכחן נהי

 בלוכתא
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ל ממ״ע היה י הנושר בשעת הקצירה • שבלים הטפלים בשעת הקצירה: ״  י קצר מלא ימ תלש מלא קמצו. זה לשק הרמבי׳ס מ
ץ. כל היכא דנושר מחמת אונס אינו לקט לכתיב(ויקרא  קוצר או תולש דבר שלרכו להתלש ואחר שקצר מלא זרועו או תלש הכהו קו
. אנשר קאי ד י  מלא קמצו הכהו קזן וכו׳. התבאר שיטי לשון משנתינו. ומה ששינה יט) ולקט קצירך אי! לקט אלא מחמת קציר: תוך ה
 עוד הרמב״ם לכתוב מלא זרועו לפי שכשקוצר במגל מקבץ בילו כלומר תוך היל ונשר חון המגל ונשר דהנושר מתוך היד ומתוך המגל
 לעניים אבל הנושר מאחר היד מנדטד
 ידו ומאחר המגל מכח תטעת המגל
 לבעל הבית דאין זה בדרך קצירה:
. כשידו מלאה ויש שבלים ד י  ראש ה
 בין ראשי אצבעותיו לפס ידו הנושר
 משם וכן הנושר מראש המגל: רבי
 ישמעאל אומר לעניים. ממי לתוך
 היד ולתוך המגל: ורבי עקיבא
 אומר לבעל הבית.־ דמדמי ליה
 לאחר היד ולאחר המגל והלכה
א חורי הנמלים.  כרבי עקיבא: י
 דרך הנמלים לכטס תבואה בחוריהן:

 שבתוך

ת הקצירה היה ע ש ט הנושר ב ק  י איזהו ל
א קמצומ). ל ש מ ל א ידו *0 . ת ל  קוצר קצר מ
ל מ לארץ הרי הוא ש י נפל מ  הכהו ו
ל ג מ ך ה ת ד«) ו ך הי ת «*) • תו י ב ל ה ע  ב
ל ע ב ל טי) ל ג מ . אתר היד וארד ה ( ג  לעניים פ
ל רבי ג מ ש היד וראש ה א . ר ת י ב  ה
ים. רבי עקיבא אומר י  ישמעאל אומר לענ
ם מי) א הורי הנמלי : י ( ח ס ת י ב ל ה ע ב  ל

 שבתוך
צר סצר D״ft לינ מלות היה קוצר זבל/ ול׳׳ו ל״נ  חינ. י היה קי

י . ר ד י נל״נ ח ר  מלמ קצר . יא הו

 אחרת מלא ידו. ולפעמים מלא זרועו.
 אבל כשתולש אי אפשר אלא בקומץ ידו
ל  כי לא בזרוע יגבר איש לתלוש: ש
 בעל הביש.כלפי עני קוראהו בעל הבית.
 אע״ג דיותר נכון היה למתני בעל
 השדה ואולי מקנדה סירכא דרפ״ק
 לשבת העני בחון ובעה״ב בפנים :
ך היד ותוך המגל. ל׳ הר׳׳ב אנשר ו  ת
 קאי כלומר תוך היד ונשר תוך המגל
 ונשר. ר״ל תוך היד קאי אנשר וכאילו
 תני תוך היד ונשר. וכן נמי תוך המגל
 כאילו תני תוך המגל ונשר: ארד היד.
 פי׳ הר״ב מנדנוד ידו. ־ ר״ל שמה שיפול

ד הרי הוא אונס. וכן מחמת נדנוד המגל ויפול אחורי המגל גס הוא אונס: ראש היד. ל׳ הר״ב כשידו  מחמת נדנוד היד ויפול לאחורי ה
ס אין זה אחר היל:  מלאה ויש שבלים בין ראשי אצבעותיו לפס ידו כלומר במקוס שראשי אצבעותיו מונחים על פס היד. ואין זה תוך היד נ

ה שלאחי מ ל ת ש כ א ל  מ
 וחייבת במעשר מדרננן. ע״כ: י איזהו לקט הנושר בשעת הקצירה.
 שבלין הנופצין בשעת קצירה מתוך המגל או הנופל מתוך ידו שמקבץ השבלים
 לקצור ולמעוטי אחר היד דתק צקמן וה״ט לדרשי׳ מחמת קצירה והט איתא
 בתו״ב אין לקט אלא הבא משעת קצירה ומש״ה ממעשיי בירוש׳ לעיי פ׳ מלבנות
 ולקמן לקט קטוף והיינו דוקא גבי לבר דלרט ציקצר דדוקא גבי פאה הוא
 דמרבינן חולש ועוקר אפי׳ בלבד שדרכו לקצר מיתורא לקראי אבל גבי לקט
 קצירו כתיב: היה קוצר קצר מלא ידו. לברים הנקצרים: תלש מלא קומצו.
 דברים שלרכן ליתלש: חוך המגל. קרי חלוד!. אחר המגל קרי גבו. הרש״ש
 ז״ל: תוך היד ותוך המגל לעניים. כ׳ הח׳ ה״ר אלעזר אזכרי ז״ל רישא
 דמתני׳ קשיא אסיפא. דבר׳שא קתט תוך היד ותוך המגל לעטים ואי חרווייהו
 בעינן כדי שתהיה לעניים כלוי דכשטפרת שבלת מתוך השבלים שקבץ בידו וגם
 היא בתוך המגלהזיא לעניים משמע הא מתוך ידו והיא מאחורי המגל שהכניס
 המגל בינה לשאר השבלים ומכח אחורי המגל נחתכה ונפלה . או אם היא בתוך
 המגל ולאחורי ידו שאינה בתוך פס ידו וחתכה במגל ונפלה הויא לבעה״ב .
 וסיפא קחני אחר היל וגס היא אחר המנל לבעה״ב הא תוך ילו או תוך מגל
 לעניים. ואי רישא או או קתט לבחלא לטיבזתא הויא לעניים קשיא סיפא
 דקתט אחורי היל או אחורי המגל לבעה״ב. וע״כ כי היכי ללא תקשי צ״ל
 דרישא וסיפא אין פירושם שוה. ובירוש׳ רב כמא ורב תחל־פא תל פי׳ לרישא
 לאו או או התני אלא כרי שתהיה השבלת הנושרת לעניים תרתי לסיבותא בעי

 שתהיה בתוך ילו ובתוך המגל וסיפא קתט או או אס היא אחר היל ובתוך
 המגל או אחר המגל והיא בשוך היד הויא לבעה״ב . וחל אמר איפכא לרישא
 או אז קחני לבחלא לטיבותא הויא לעניים וסיפא מצריך תרתי לריעותא כדי
ש היד וראש המגל. שהיו שבלים טגעים בראשי א  שתהיה לבעה״ב: ר
 האצבעוח וחתכ;: ר׳ ישמעאל אומר לעניים . דם״ל לקציר קרינן ביה ולמי
 לתוך היל. וזהו לפי׳ האחל . ולס" האחר או או קתני והיינו שידו מצאה ויש
 שבלים בין ראשי אצבשתיו לפס ידו הטשר משם או הנושר מראש המגל בחלא
א חורי  מנייהו ר״י סבר לעניים ור״ע סבר לבעל הבית. הרש״ש ז״ל: י
ר בשני רישי״ן והרי״ש הראשונה ך י ח

ה  , ג ״j ה f qpW. ר ״ י י ה ט  הנמלים ו
 בשבא. וכן הגיה במתני׳ דס״פ בתרא למעשרוח. ומאי לקשה אמתנ׳׳ מההיא
 דגר שנתגייר והיתה לו פרה דבשלהי פ׳ הזרוע נכתב שס. ובירוש׳ משמע דאיכא
 דסבר דת״ק דפליג אר״מ הוא ר׳ יהודה בן אגרא. דהכי קאמר החס א״ל ר״מ
 לר״י בן אגרא אי אתה מודה לי שספק לקט לקט. ותו איתא התם למ״ל א״ל
 ר״מ לחכמים אי אתם מודים ל׳ שספק לקט לקט. אבל שם 3פ׳ הזרוע השיב
 ר׳ יוחנן לר״ש בן לקיש כד רמי ליה האי מתני׳ אההיא דהתס השיט אל
 תקניסט שבלשון יחיל אט שונה לאותה מתני׳ דפאה וכך אני שונה בשפה דברי
 ר״י בן אגרא שאמר משוס ר״מ. לתטא ר' יהודה בן אנרא אומר משום ר״מ
 ספק לקט לקט ספק שכחה שכתה ספק פאה פאה לכתיב עט ורש הצליקו
. ולאו ר״מ אומר םתמא אט שונה לתיקשי לי כחמא להתס  צדק משלך ותן לו

 דהיינו

ן י כ  ישראל י
 קיי״ל הלכה כר״ע מחבירו [עירובי! מ״! ב] וברמב״ם ןמתנות ענייה
 פ״ד] לא הביא בזה הלכה כמאן רק בפירוש כאן כ׳ רהלכה כרעי׳ק וצ״ל
 דלרע״ק כל שלא נמצא תוך המגל מחשב כאילו וודאי שלא מחמת קציר
 כשר[אב״י םנת ע״ר זצוק״ל לטון דהרמב״ם בחיבורו שםרפ״רכתב
 איזהו לקע זה הנופל מתוך המגל בשעת קצירה הרי ממילא משמע מזה
 דכל שאינו תוך דהיינו לאחר או בראש המגל איט לקש. וטון דאפ״ה
 כ' הרמב״ס להדיא בסוף דהנופל מאחר המגל אינו לקט. א״כ כ״ש
 דהיה לו להזכיר ג״כ הדין דבראש המגל]: סו) שנמצא הביאה בחוריהן:

 ראשונה להר״ש
 אא״כ הפקיר לולאי משהפקיר פטור הזוכה ולא אמלו בפ׳׳ק להפקיר אחר
 המירות חייב אלא הנותן קולם שיפקיל מחויב לעשל אכל אס הפקיר ולא טישר
 הזוכה פטור והיא שיטת ר״מ והרמב״ם שמומו שם . ומ״ש עול בס׳ משנ״ח
שר בשעת ו  לבנימין מוקי למחט׳ קולה מילוח. בצי פיון כ״כ ולהל״מ: י הנ
 הקצירה . שפת הקצירה לאו לוקא !אפינו אחל שקצר והשבולים הס בתוך ילו
 ונפלו הוי לקט כללקתן תוך היל ותוך המגל אצא כל שפיסק בשבלים הנקצרים
 שעת קצירה מיקרי. ואפשל לשעת קצירה לוקא וההיא לתוך היל וחוף המגל
 נמ׳ עם קצילתו נפלו וכ״נ ממרי הרמב״ם כחטרו: אחר היד ואחר המגל .
 פי׳ הר״ב מנדטד ידו. ומשמע למשוס אונס הוא ולכך אינו לקפ ובמ״ש תזי״ט

 ולא

ן תפארת י כ  י
 יבהפקיר וחזר וזכה שבלים. אף אס הפריש אינה תרומה כלל [רמב׳׳ס
 מרימות פ״ב ה״ב]״. ואע״ג דהכא הרי אין קטן לעובדכוכבים. והו״ל
 במפקיר שדה שאיט שלו. אפ״ה לענין הפקרו כדליה הוה: לט) ר׳יל
: י ט : מ) מלוא כף ירו. ובין בזה או בזה הכהו ו ׳ ט  מלא זרועו או תלש ו
: סנ) דמשר תוך ׳ ט  סא) מדלא כשר מחמת קציר: םב) או תוך ו
) מכח תנועת היד : סד  עקמימות המגל והיד. משר מ״י קצירה דמי
 והמיל: מה) נ״ל דר״י מספקא ליה אי מחשיב קציר וספק לקט לקט
. אלא דק״ל א״כ מחלוקת ואח״כ סתם הלכה כסחס. והרי  כסוף פרקן

 משנה
 בדוכמא אחרימא לסתם לן תנא כמ״ד אין קטן כדלקמן פייה ללמאי מ״ט מוקי
 להן נמי דבווסה. ומ״ש הר״ב ללהלכה קי״ל יש קניו עי׳ בתוי״מ ספ״ד לגיטין
 ייש חילוק במר אס קנה הישראל הקרקע עצמה מן הטובל כוכבים סובל הלמב״ם
 לאין קנץ אלא כשקנה ממנו התבואה יש קנץ והכא שאין לעני רק התבואה
 שפיל אמר להלכה יש קנין. והקשה בס׳ משנת חכמים לנה׳ נמי להכא לא קנה
 רק התבואה ע״כ מיירי שקנאה בשבלים קולס המירוה מלקתני אא׳׳כ הפקיר
 ואי לאחר מילוח אפילו הפקיר חייב כללעיל ספ״ק. וכיון לקולם תילוח מייד
 חיפוק ליה לחייב הישראל שנתמרח בידו אפי׳ תבואת העובד כוכבים ואפי׳ יש קטן
 מאי הוי מכייל. ולאו קושיא היא רלעולם מ״רי שקנה אהל המירוח והא דקתט

 ציונים

 י איזהו לקט. ניצה לה.
 מויכ פ״נ לפ׳ קדושים . מיי'
. ר צ  סס פ״ל מציא : היה קו
ך היד . פס  so הל׳׳נ: תו
 ״יל׳׳*: יא חורי הנמלים.

 חולץ קלל. מיי׳ שם הל״ס:

ת חדשים  תוספו
׳  [טשנח י] איזהו לקנו ט
 ראש היל וראש המגל כוי
 המיהני שהרמב׳פ בפיל
 מהלי מ״ע לא השתיק בבא
 ־ו רק הרישא תוך היד ואמר
 היד. וא׳׳כ הדיוקים סותרים
 אהדדי והכ״מ לא העיר בזה

 כלוס (פס):

ת רע״ק ספו  תו
 מחייב במעשר כדקתני
 להדיא בברייתא שהובא
 שם . וכ׳׳כ חתום' ניטין
 כיב עיג עלה דפ^ני׳ ספ״ב
 דתרומות עי״ש וגיע :

 תום׳ אנשי שם
 י בפי&נה הנושר . ר״ל
 נפלה מעצמה ע״ד פירוש
 הנושרים . והעלה נבל נקרא
 נפר פ׳׳ק דסוכה . ולאפוקי
 מפל מתמת אונה. (רמ׳׳ז):
ת קיץ בו׳ ג  בריב ד״ר- ד
 מחמח אונס כוי. והראביד
 בסי׳ לתו״כ כ׳ שהטעם כיון
 שכבר קצר מלא ידו ואח״כ
 כפל אין זה בענות הקציר אלא
 לאחר הקציר. עיש : תוייט
ל געהיב בו׳ פ׳׳ק  ד״ה ש
. אורחא רחיקא ׳  דפבת כו
סמן שגעה״ג שם  היא . ו
 כולל לכל המקומות ולכל
 העניניס כדי שלא לשנוח
 בזיתים לומר בעל הזיתים
 ובכרם בעל הכרס . וכיש
 ששם בית מושאל אף למקום
 כמ״ש בית אבנים יחזה
 ובמשנה ביש רו3ע.(רמ״ז):
 ד׳׳ה אחר היד כוי ה״ה
 אונס כוי. משמע דמפ׳
 דתוך היל קאי אחולש והזך
 הגמל אקוצר וכ״ה בהדיא
 בס׳ החנוך מציה רי״מ. אגל
 בירושצ' (המובא בס׳ מ״ש
 כאן) משמע דתוך היד ותוך
 הגמל קאי אחדא מלחא .
 ומפ׳ הלאביד בפי׳ להויכ
 דהכא ג׳׳כ נזעמא דאחר
 היד ואחר המגל הוי שלא
 בשעח הקציר . דכשנשר
 מאחורי ידו שהיובל הגיע
 להשכלים שאינו הוסם בידו
 וקצר ונפלו לא הזי לקנו
 מדאינו עושק עתה לקצור
 השבלים שאינה בידו ולא הוי
 בשעה הקציר. וכן כשנפל
 מהוך ידו רק שהשבולח שנפל
 נקצרה בגב המגל וגא
 בחדודו לא מי גיכ בשעת
 קצירה דקצירה לא הוי אלא
 כשקוצר בחדודו ע״ש.ומהר״מ
 בפי׳ משמע לכאורה דמפ׳
 רישא גאו או וסיפא בדוקא
 ועי במ״ש . אבל בחבורו
 כתב לסיפא נמי באו או
 ולכאורה כדי שלא תקשי
 לץקא לרישא אסיפא 5״ל
 דהרימ בחבורו מס׳ ג׳׳כ
 בהריב ושפר החנון ועיש

 ברדב״ז. וצ׳ע:



Mחבל לעניים . •יי׳ ׳ 

 תוספות חדשים
ק פ ס  םי״א[תד^ דיה] ש
 לקנו כו׳ פרק מלוע עכ״ל.
 והמעיין ומדקדק שם לא
 מוכח מידי וצ״ל מדםתם לקמן
 סין מידכלימ עיש ולפירוש
 החוס׳ שם גיז יש לדחות :

(VSt ממהוישייז) 

 תוספות רע״ק
[  משנה ייא [אות 0ד
 רט״א הכל לעניים)
 במרדכי חולין הקשה דניזיל
 בתר מבא ונימא רכל
 דפריש םרובא פדיש שהוא
 מהקמה של בעהיב והא
 ברובא ראיתא קטן ריט
 טודת . ותירץ רבינו ברוך
 דהיט דגלי קיא עני ורש
 הצדיקו צדק משלך ותן לו
 ומה שתירץ שם עוד כבר
 תמהו בזה המל״מ פ״א הי״ד
 מהלכות טומאת משכב
 ומושב. ובטורי אבן בר״ה
 באבני טלואים בדף ייד
 דיה ונהג ב' עשורים עי״ש:
 [אות מה] בתום׳ יו״פ
 דיה שספק לקט לקט .
 דאעיג ד ס״ל נטי שספק
 לקט לקט) וכיכ חתום'
 חמין דף קליד דפרכת
 חשים על מתני׳ דשם דנר
 שנתגייר אם ספק פטור
 ממתני׳ דהכא. דנם מדרבנן
 פריך דםיל גיכ דספק לקט
 לקט אלא דס״לדהתחתונים
 כיון דנוטין להשחיר בודאי
 מישן הוא עיש . ודלא
 כפירש׳׳י שם דהפרכא
 בדרך םתם טתני׳ ר״מ .
 ולשטת רשיי קשה דאמאי
 פרכינן בדרך םתם מתני׳
 ריס ולא פדכינן יוחד
 סתםא אסתמא דמתניתץ
 דפאה (פיז מיד) אש ספק
 לעניים. ונראח בפשוטו
 בכוונת תום' הנ״ל דמפשט
 םשיםא לחו כן דרבנן ס״ל
 ניב ספק לקט לקט מדםיל
 העליונים לעניים וחא
 פשיטא דעליונים אפשר
 דמן הקמה הביאו טחדש.
ל באמת קשה י  ולרשיי ת
 טובא למת עליונים לעניים.
 והנה דברי הכימ שהביא
 חתייט בדבור יה בטעטא
 דחרטב״םדפםק כריטדהכי
 טשטע טהיגיא דפי הזרוע.
 בהכרה צ״ל דחרמבים לא
 יסבור כהתוס׳ ונם פרש״י
 דחיקא ליח דחפרכא יהיה
 טסתם טתני' ריט אעיכ
 דחלכח כר״ט וי״דכיט מכח
 הדזלבח. ובאמת אם ננקוט
 דלא כהחום' הויל להב׳׳מ
 לומר ביותר דטעמא דפסק
 כר״מ משום דהוי מתלוקת
 ואח׳׳כ םתם מכה סתמא
 דפרק ז' מיד. ומכל מקום
 סידור דברי התוי״ט צ״ע
 דבתחילה נקט בפשיטות
 גמור דנם רבנן Vc ספק
 לקט לקט אלא דם״ל
 דהתחתוניס הט ודאי
 מהקמה ולא נקם כלל פי׳
 אחר לרבנן . ותיכף ומיד
 הביא לדברי הכ״מ בראיה
 םפרק הורוע דזהו רק אם
 ניסא דרבנן ורימ פליני

 בדין ספק לקט :

ב מח ת יום טו ספו  י עובדיה טבח*יח פאה רפאה פרק ד תו

 הירוקים וכו׳ וניכרים שהם ישנים.
 קשה קצת מאי יישון שייך בין קמה
 לקציר. ולכך נראה בעיני רדברי
 הר״ב מורכבים מפירוש הר״ש ופירוש
 הר״ב שנומים להשתיר הס 'דברי

א שלאחר הקוצרים. לשון הר״ב חיישינן שמא הביאו שם ת. שאין י . עד שלא התחילו לקצור: של בעל הבי ה מ ק  שבתוך ה
 לעניים בקמה כלום: שלאחר הקוצרים. לאחר שהתחילו לקצור הנמלים מן הלקט [וכוי]. שספק לקת לקט ת״ק נמי םבירא ליה.
 חיישיכן שמא הביאו שם הנמלים מן הלקט הלכך החטים העליונים ולא פליג אדרט מאיר אלא בתחתוניס משום דסבירא ליה דחחתוניס
. וכעין שפירשו התום׳ בחולין פרק הזרוע ם ס נ  שבחורים או שבלים העליונים לעניים דש שם מן הלקט אבל ודאי משל קמה כ
. ק ק  חטים התחתונים לבעל הבית דמן הקמה tp קלד אמתניתין דהכא. ועיין ל
. ומ״ש הר״ב ואלו הן [התחתונים] ת י ב ל ה ע ב ל ן ש ה י ר ) ה » ה מ ק ך ה ו ת ב  היה ואלו הן עליונים כל שהן לבנים ש

ר הקוצרים טח) העליונים ממ) לעניים ח א ל  ואלו הן תחתונים הירוקים שטטיס ש
. *רבי מאיר ת י ב ל ה ע ל ב נים ג) ש י והתחתו מ  להשחיר ונכרים שהם ישנים: ר״מ אי

ט לכ& : ק ק ל פ ס ל לעניים ש כ א אומר ה ל 1 ב י ו ג  הכל לעניים. שאי אפשל ל
 ירקון ושמא אלו הירוקים מן התבואה י י י י

. הרמב״ם. שמה שכתב ט ק  חדשה שקצרו עכשיו שיש בה חלק לעניים: שםפק לקט ל
 דכתיב(שם) לעני ולגר תעזוב הנח לפניהם משלך. והלכה כר״מ: הרמב״ס שכתב והזרע התחתון והוא השחור וכו׳. ומה שכתב
 דמן הקמה היה. הוא מהר״ש. אבל נראה לי דמ״ש הר״ש ירוקים
 [*והוא מהירושלמי] פירושו ככרתי כמו שהם הגרעינים כשעדיין לא נגמרו כל צרכן ולא נתבשלו כדי לקצור ח״ש הרים כשהתבואה
 בישה ומתלבנת קוצרים אותה ע״כ. משמע דירוקים הייט קודם שמתלבנים והייט ככרתי וכדפרישית. ולהרמב״ס שפירש שחור הרי
ח משילכו הנמושות וא׳׳כ הר״ב ״  כתב שנאמר שהוא קדמון ומזרע השנה שעברה ע״כ. ורצה לומר שהיה מותר לכל אדם כדתנן מ
ק לקט פ ס  שכתב שחור לא הוה ליה לכתוב מן הקמה אלא משנה שעברה או לא הוה ליה לכתוב שחור אלא ככרתי וכדפרישית: ש
 לקט . כתב הר״ב דכתיב לעני וגו׳. מ״מ הוצרך לפרש שאי אפשר לגורן [והוא מהירושלמי] ראם לא כן מאי ספיקא איכא והיינו נמי
 טעמא דת״ק דלעיל *דאע״ג דסבירא ליה נמי שספק לקט לקט . מכל מקום *סבירא ליה דתחתוניס של בעל הבית משוס דליכא םפיקא
ק [בחולין] פרק הזרוע  בהו קמיה ת״ק. ומה שכתב הר״ב והלכה כר״מ כתב בעל כ״מ בפ״ד ממ״ע שכן משמע בירושלמי ובש״ס ד
 ״והא דדרשינן מתעזוב הנח לפניהם משלך ובריש פרקין דרשינן הנח לפניהם והם יבוזו ונ״ל דאי להך לחודא אתא ה״ל לכתוב עזוב וכתיב

:[  תעזוב משמע אתה משלך עזוב ואי להך לחודא לכתוב תתן אלא יבוזו כדלעיל נמי

 מלאכת שלמה
 י־היינו ר׳ מאיר ארי מאיר דהכא. תו איכא התם כי אתא רבין אמר ודל לא תהדר בריבו אבל תהלרהו במתנותיו: בפי׳ ר״ע ו״ל. דכחיב לעני

 )מה אקמה רמי ליה דאשכח לר׳׳מ במתניתא אחריתא לפטר בקמה של גר

 ספק נקצרה קולם שנתגייר ספק משנתגייר אמתני׳ דהכא לקתני ספק לקס
 לקט ושני ליה בלשון אגרא אני שונה אותה פי׳ למתני׳ דפאה. ובירושלמי

 ולגר חעזוב הנח לפניהם וכזי. כתב הח׳ הר״ר סוצימאן אוחנא ז״ל שפי׳
 הראנ״ד ז״ל בתו״כ למפיק ל׳׳ מדכתיב תעזוב יתירא א׳ בפ׳ קדושים ואי

 בפ׳ אמור ע״כ:

ז ע ו  ישראל ב
( לי  (:)הקשה אאמ״ו הגאון הגדול זצוק״ל. וז״ל ק״ל מ)הצמ״ל(נדה לי
 דמתזקינן איסור ממקום למקום. א״כ אמאי הן של בעה״ב . ואת״צ התם רק
 באותה כצי שטלטל ממקום למקום. מחזקינן שהיה האיסור בה מקודם בעודה

 במקוס

 תפארת
 מז) להר״ש מיירי שלא התחיל לקצור עדיין. ולרש״י [חולין קלי׳ד א׳]
) : מה) לר״ש j ) ה מ  אפי׳ התחילו לקצור. רק שהחורין במקום שעדיין ק
 יל שכבר התחילו לקצור אף שהחורין במקום שעדיין קמה. ולרש״י
 שהחורין במקום הנקצר כבר. ויש לחוש שמא מלקט הוא [ועי, מעשרות

) ר״ל כשהן ירוקים דמוכח דמשל קמה כשעדיין היתה ירוקה קרסמוה  ה״ה מ׳׳!]: מט) דוקא כשהן לבנים . כתטאה שנגמרה כל צרכה: נ
. וכ״ל דדוקא  נמלים והביאוה: נא) נ״ל דר״מ לטעמיה דחייש למעוט שבלים שלא נתבשלו עדיין בשעת קציר ושמא הן היו לקט ומק הביאו
. לא גרע  בלקט פליגי. מדספק אי אית לעניים גביה. דשמא לא נשר. משא״כ בס׳ פאה כ״מ מורו דחייב. מדהו״ל חיוב וודאי ופטור ס׳
לא כלחם שמיסיע״ש. וקיי״ל כר״מ [רמב׳׳ם ס׳ד ממתמת ענייה ה״ס]. משום לקמה בחזקת חיוב הד ז ו  מסי גזל א׳ מחמשה [סט״ו ריבמותמ״ז] ץ

 קיימא [כחולין קל״י אי] . ועי׳ לקמן [סין מ״ל]:

 שם תוספות אנשי
ק לקנו לקנו. ע' מל״מ ה״ל מהלי מיע שהאריך אמאי לא נימא כל פ ס  יא במשנה ש
 דפריש מרובא פריש . וניל ע׳׳פ המבואר בש״מ בימ ו: בשם הרא״ש גבי עשירי ודאי ולא
 ספק דל׳׳א כל דפריש בוי דמ״מ לא נפיק מכלל משדי ספק דממעט קרא להדיא . והכריו
 בי״ד סי' קיי מביא דברי הש״מ מ״ל. א״כ ה׳׳נ דהתורה רבתה בפירוש לעני ולגר
ק לקט פ ס  העזוב לרבויי ש׳ לקט ואיש. (הרמ״ז אשכמי אבד׳׳ק לובלין): תוייט דיה ש
 לקנו כו׳ והא דדרשיכן וכו׳. והרמי) כ' דא׳׳צ לזה דשקוליס הס ויבו* שניהם. ריל
 דמשמעוה עזיבה משמע מפשטיה שיעזוב משלו אף מה שיש ט צד ופות כמו ויעזבו
 את אהליהם במלכים ב' ז' וכן רבים במקרא. דאליכ אלא לומר הנח לפניהם וכוי י%ל'ל
 מניח כמו והניחו לפני מזבח ה׳. ובהו״ע, כ׳ דאהינ דלא דרשינן תרווייהו מחד קרא
 דתרי חעזוב כתיבי חד בקדושים וחד באמור כוי . וליהא דבהו״כ מפורש דדריש

 הרווייהו מתעזוב דקדושיס.(שיל):

 משנה ראשונה
 t יתע דמאי איליא אחר היל אפילו מתון היד ונאנס אינו לקט כמו הכהו
 ך. ונראה לבמגם למק אלא למוך היל וחוך המגל הוא בלרך קצירה שללך
ם אוחז מלא כפו היינו בפס ידו. וק במגל קוצר באמצע המגל כדלך י ל צ ב  ה

 קוצרים. והכא נחלשו השבלים ונאחזו באחורי היד ומשם נפלו וכן אחר המגל
 ; שבולט מאחולי ילו נמחך באיחו חלק השבלים והוא לא לאה ולא נחכוון
 ין זו לרך קצירה. והיינו לפליגי בלחש היל ולאש המגל למר סבל להוי ללך
ך ו ת ב  :ירה כיון שראה בקצירמו ומ״ס מאין לכן לקצור בלאש המגל: יא ש
ל פלא החחילו לקצול וכן בסמוך לאחל הקוצלים פי' אמר  קמה. פי׳ הר״ב ט
 החחילו לקצור וכ״כ הר״ש תשמע ללאחר שהתחילו אפילו החורים הם בחלק
 :קתה שלא נקצר מליין הוי לעניים. אבל רש״י פי׳ בחולין רף קל״ר שבתוך

 קמה לפני הקוצרים שעליין לא הניעו הקוצליס לשם ע״כ משמע לתלי במקום
ק לחט פ ס : ש י  ;חורים אם הס במקוס שלא נקצל עליין הוא לבפה״ב אע״פ שהתחילו לקצול באוחה השלה וכן נראה מלבכי הרמב׳׳ם בחגורו פ״ל ממ״ס לין ט
ט . וה״ה בשכחה ובפאה ספקן לעניים כלאמלינן התם בחולין. ומ״ש הל״ב לכתיב לעני ולגר חעזוב כ״ה בירושלמי ובגמ׳ לילן בחולין יליף מלכחיב פט ורש  ק
 צדיקו. א״נ מולל לא מהלל בלעו אבל הללהו במתנותיו ואי לאו קראה״א מסבלא הוי לבעל׳ב שהממ״ה . א״נ לרוב התבואה של בעת״ב וכל דפלימ מלובא
 ריש. והיינו ללריש מקלא הנח לפניהם משלך. כלומר שמצל הדין הוא שלך שאין הפני יכול להוציא מספק. ואפ״ג לבליש למאי אמרי׳ לדמאי פמיר ממעשר עני
 אמרינו המע״ה. שאני החס לרוב מ״ה מעשרין הן וכיון ללובן מעשלין הוי בחזקת מתוקן ואין כאן ספק אלא ולאי הוא של בפה״ב ובהא לא אמר רחמנא
 ח להם משלך והיינו לאמר המס בנמ׳ קמה בחזקת חיובא קיימא . שמחמלחה מומלמ לחיוב מתנת עניים דש להם זטת בשדה ואותו הזכוח אמרה חורה
 ימן להם אע״פ שמצל הלין אינו זוכה אבל ממשל עני כמלקמן זה מע״ה לא היה בו לעניים זכות כלל לכחזקת מתוקן הוא. ונ׳יל רמסוגיא זו ראיה לס״ל
 א נחשלו ע״ה על מעשר טני ואלרבה רובן מעשלין כשיטת ירושלמי וכדמפרש בריש מס׳ דמאי וללא כלמפלש שם בפ״ל ה״ג. וחוי״ט שה הקשה דבבבלי משמע
 נחשמ לחכמים לל׳׳א. ולמאי לפי׳ ניחא לסוגיא ׳.ו משייעא לירושלמי. ומשמע מהכא לקמה בחזקת חיובא קיימא לענין לקט ושכחה כמו לפאה ולא אמרי׳ שמח
 א היה כאן שכחה בשלה וו מפולס או לא נשר כלל בשעת הקציר ואין כאן לקט לרובן א״א בלא לקט ושכחה. ומיהי י״ל לספק לקט לקט דוקא כשידוע

 שהיה בשלה ד לקט וכן שכחה ומסייג אמרינן ספק לעניים אבל סתמא לא וכ״מ ר״פ דלקמן:
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, 9  במקום ראשון. עכ״סק״ל רוב וקרוב הו״ל למיזצ בחר רובא דעלמא (כס״א לביצם ל״*)
 וכ״צ לעק״ל א״כ במ׳ חנויות(פסחים ל״ס) לאמרי'. בפירש מוחר. למרובא פירש. כי״ל
 סק״י. וכיול בת״ר לעלמא לעובלי פועים נינהו. אע״כ כשאין מעבר לרבים בץ ל׳
 החניות. הו״ל שטנה לעליף מרוב. כלפני(ב״ב דף כ״ג) בעגלה ערופה. ביזשבת גץ
 ההרים: [אמר הצעיר . באתרא למרנא ורננא קדישא תלי זייניה. רעי׳ עניא קולת,״
 חלי. לעכ״פ ק״ל לאם הרוב הוא מה שכבר נקצר. והחודן בקמה נחל בת״ר ומהקצור
. כתוס' (ב״ק לכ״ז בי)  הוא. ואף דאין הולכין בממון,בת״ר היכא דאיכא חוקת ממון מגדו
 הכא כיון לספק לקט לקט. אדרבה הו״ל כחוקת ממון מסייע. ודוחק לומר דעכ״ס הלקט
 אינו רוב נגד םקמה. לא״כ נם שלאחר הקוצרים. הלקט מועט הוא. ולמה צריך התם

 מנחה לירוקים ולא ממצאו תוך הקמה. וי״ל]:

p ד משנה א חענייס יבוזו חםאוו םמחוכר וכל דאלים נבר. ויק כשיסכימו ^ E H א ל ל  ב
 1 כולן לחלק בשוח רשאי. אבל כשהפאח באילנות גבוהים שיש לחוש

 שכשיתנכרו t'pt לבוז. עי״ו יפלו ויסתכנו. אז ילקימ הבעח״ב מחומו הסאה . ומדכאה לידו. לא
 •!רוק הפאה לפנ־הן שיבוזוד! . רק יחלק לחן שיח בשוח. ורק כשיסכימו כולן לבוז רשאים.
 ועץ טחליקי איל; נכוה מאד שיש לבעחיב טורח רב להוריד משם, ונס אין לחוש שכשיביזו
 יעלות לשם יסתכנו. דאין כל כך הרבה שיתערבו לפסג לשט • להכי אין הבעה׳ב זריך להוריד

 משם. רק כל הרוצה טהענייס יעלה לשם וילקוט:
! ב באילנות נביהים תניל שר״בעת׳כ צריך ללקט. אפ־' כולן מסכיםין לבוז חוץ מאי יכול לענה  םשני
 משנה ג נטל העני הפאה שלקט והניחו על הפאה שלא לקט עדיין בדי להעלימו טעניים אחרים.
 ונתכוון לזכות בה לעצמו. קנסוהו שנס הפאה שהניח עליי כל הקודם בה זכה, ואם
 הניח סליתו עליה כל מ־ שירצה יסלק הפלית ויקח לעצמו הפאה שתחתיו. ואפילו בשבחה. דטדאין
 ברור כל כך שישנו שם אין העניים מחפשין אחריו כל כך כלםאח. אפיה דינו כנ״ל בפאח :
 משנה ד אין עוקרי! ולא קוצרין מאה בבלי מהכוח כדי שלא יסתכנו בהם בחט£ס זםיז הפאה :

. דהיינו ד י  משנה ה אין העניים רשאי! לכנוס להשדח ליטול פאח כשאין הבעהיב או שליחו שם ויש בזה כמה מעסיס . ולפיכך *דיך בעה׳ב או שלוחו להתראות בג׳ עתות כיוס בשעת הקג
 בשחר מפני הטניקוח . ובחצות מפני הילדים הקטנים. ולפנות ערב םפני הזקנים. ולחכי ראוי לחלק חשדה שיקצרו בכל יום לנ' חלקים. כדי שלא יקהו העניים בבל א' מג׳ חלקי העם

 רק חלק שלישי ממה שיקצרו הקוצרים היום. ונם בכל חלק לא יקהו העניים הפאר, עד אהד שקצרו הפועלים כל הערוגה עד קצה הפאה:
 משנה ו עובד כוכבים שקצר שדחו ואחיב נתגייר פטור מלקט שכהה ופאה :

 משנה ו הקדיש קפח ופדה קמה. או הקדיש עומרים ופרה עוםרים. הייב בכולן • אבל הקדיש קמח ופדה עומדים המור טכולן . דהרי קצר מבד :
. או שהקדישן לאחר שבאו לעונת מעשר ופדאן. חייב בטעמדוח. ורק בהקדישן עד שלא הניעו  משנה ח וכן בהקדיש פירותיו ופרא! עד שלא הניעו לעונת הטעשרות [כפיא דטעשרות טיב]

. פטור ממעשרות:  לעונת המעשרות. והניעו ביד נזבד לעונה זו ואח׳׳כ פלאן
. ואעינ דאסור לסייע ' ות. אבל בלקט עני לעני זכה לו מדא״צ רק מנו א  >!שנה ט עשיר של־קס לעני לקט שכהה ופאה אפילי משדה שאינה שלו. יחננה לעני שיטצאו ראשק. מדצריך ב׳ מנ
 לעני א' עתר טלחבירו חיינו דק לכתחילה: אין קבין לעובד כוכביט בשדה באיי להפקיע ממעשרות. ורק בהפקיר עובד כוכביט קשתו שבא׳י פטור ממעשרות . והיינו רק בהפקיד

 קמה ונקצרה בהפקר עיט שלא לזנות בה :
ן ו  משנה י לקט הוא ועושי בשעת קצירה ושייך לעניים. ודוקא בנשר מעצמו ולא מחמת אונם . כנון ע״י שהוכה הקוצר בקוץ . או שנשר עיי הרעדת הםנל כשקצד. וכיכ פל שלא נשר ח

 עקמימות השנל. וודאי לא מחטת קצירה נשר. רק מהדעדה. והרי הוא של בעהיב :
א תבואח שנמצא תוך חורי נמלים . אס החורים תוך הקמה של הבעיה הן . דאין מחזיק־ן איסור מםגץם למקום. לוטר שממקום הקציר הביאום. ואם החורים לאחר הקוזרים.  משנה י

 אפילו אם הנרעינים יבשים. אין בזה הוכהה לושר מאשתקד הביאוהו. דםפק לקט לקט :

ורה ב ד עובדיה מברטנ ת יום טו ספו  פאה גדיש פרק ה הו
ש את ד מ . מי שאסף ו ו י ת ח ש שלא לוקט ת י ד ל הנוגע בארץ. מחובר אל מה שיהיה שם מן פרק ה א ג ק ד׳ א כ ר  פ
 הלקט • לשון הרמב״ס: דדי הוא של עניים, העומרים למקום אחד בתוך השדה שעדיין
 כתבהר״בדקנסוהו רבנן וכוי ולכך אין אומדין כמו בסיפא ומפרש לא לקטו מם העניים את הלקט: כל הנוגעות בארץ לעניים.
 בירושלמי להפקר ב״ד היה הפקר ולהט *פטורים מן המעשרות: דקנסוהו רבנן לפי שהגליש על גב הלקט"8ואפי׳ הגדיש חטים על גבי
 ונותן לעניים.בתורת[לקט]ופטורק לקט של שעורים הוי כל הטגע מן
ו א) החטים בארן לעניים: והרוח שפזרה א לוקט תהתי ל ש ש י ד ן ה א ג י י ס 2 י י נ ע ל ם י ; ה  המעשרות שמן הספק ט
ת העמרים. על גבי הלקט: כדי p דדי א א ל הנוגע ב  וספק לקט לקט לכולי עלמא כדפי׳ כ
כרי שיעור שרגיל ליפול בשעת ת נפילח. ה שפזרה א ת . ה ( ל עניים ב  בסוף .פרק דלעיל: בכדי נפילה• הוא ש

 מציעא להתם כרי שיעור שזורעים בה.
 והרמב״ם פירש הכא נמי שיעור מה שכורע בה בשעת הזריעה. ומהאי טעמא נמי לא פסק כרבן שמעון ב״ג אבל בהליא איתא בגמרא

 מלאכת שלמה דב״מ
ץ בוי. הא דלא אמר הכא כמו בסיפא מסי היה הפקר ויליף לה מקרא דכתיב בעזרא וכל אשר לא יבא לשלשת הימים כעצת  פרק ה • א כל הנוגעות באר
 בירושלמי דקנסו רבנן משוס שהגדיש על הלקט כמו שפי׳ ר״ע ז״ל השרים והזקנים יחרס כל רטשו והוא יבדל מקהל הגולה והא לפטור ממעשרות
 ואפי' גדשו אחרים שלא מלעתו ואפי׳ קרא לעניים ולא באו קנסוהו ליתן לעניים מהא לתניא אין מפברין את השנה לא בשביעית ולא במוצאי שביעית ואם עברוה
 כל הנוגעות בארץ ופטרוהו ממעשר ובירושל׳ מוקי לה ריש לקיש כב״ש לאמרי מעוברת אלמא אע״פ שהוסיף חלש א׳ שלא כלין כל מעשיהן קיימין ופטור
 הסקר לעניים הפקר ור׳ יוחנן מוקי לה כב״ה ופטור ממעשר משום דהפקר ב״ד ממעשר כל אותו חלש שהוסיפו על שנת השביעית הרא״ש ו״ל: כדי נפילה.

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
[ ) כ״כ תי״ס וכ׳ עלה רבינו הגאון מוה' עקיבא שלימ״א [אות מו א ) ; ך ) אפילו הגדיש הטין ע׳יג 3״ ) שהגדיש השבלים ע״ג הלקט: ב  פ״ף, א
. ופטור נ״כ ממעשר. דהפקר בית ךין ואףדב״דהפקירו רק לעניים כו׳מדב״ד הפקירו היה מתקיים ן נ ב  שעורים דקנסוהו ר
ג ההפקר לעניים כוי. עכלה״ט. גלפע״ר דר״ל אע״ג דאין הפקר על שיופקר ״ ) ונתפזרו ג״כ שבלים ע  היה הפקר אף שלא הופקר רק לעניים(א): ג
. שיהיה כהפקר אפיי צא ן לעניים ועשירים . עכי׳פ ב״ד היה להםכח גס ע״ז ת ט ה ש ר מ ש ע / ל ה 3 נ ש מ ג מ כ ו ה נ ך ל ד ס צ י ע ס ד ו ש י פ ה ל א ר נ ) ו : ד ן כ ק  צ

 לברי רתוי״ט לשאני במ״ב לשם יודע שיעור חלק הלקט משעת נשירה שהיא שבולת אחת. אלא שלא ילע איזהו השבולת. להבי צריך לעשר. משא״כ כאן
 משנה ראשונה לע״י

. פי׳ הר״ב שעליין לא לקטו הענייה שס כו׳ ולא מפליג בהגליש גופיה שאם לא היה לקט ילוע אומלין לכולה בילומ י י ת ח  פרק ה א שלא לוקט ת
 אמ הלקט ע״כ אבל בבר קבטהו העניים . כ״כ הרמב״ם איילי. ואפשר כשלא היה לקט ילוט פטור לגמלי ללא שייך ספק לקט אלא כשילוע
 כפירושו וכן בחיבורו כתב בפ״ו לקט שנפלו לארן ולא לקפוהו פטיש ובא בעה״ב שהיה כאן וכוח לעניים ומספקא לן שמא טלו משל עניים חייב ליחן כולו לעניים
יים. מן הנוגעות  והגדיש כו׳ . משתפ שילוט ולאי שהיה שם לקש אבל בסתם לא קנסינן ליה אכל הכא אין כאן זכות ולאי לעניים בחחלה: ונותן לענ
 אצא אומלץ כתה נקע הוא ראוי כמו •כסיפא. והא לתני סיפא הכוח שפזרה בארץ נותן כמו בדשא דה״נ הלקט מלמטה כמ״ש הר״ב שפזלה את המומרים

 רבדיו דאי משעם דשפק לקט אין בכלל אלא כדי האומד המסורס בסיפא וכל השאר אינו בכלל שסק ולכך:ריכיכ לנןעמא דהסקר ביל אף במין על מינו לכל הנוגע בארן אף מה שיותר מן
ה אח העמריס. פי' והתיר אגדן. (רמ׳׳ז): בתויח דיה בתוי״ט דיה ונותן כוי לא ידעש־ כוי. ונ׳׳ל דבאמת אם רוצה לתקן נמ*תו גדיש עצמו כמו במיב בוראי צריך ר ו פ  במשנה ש
, ובס׳ לח״מ תי' דטונלי ׳  ע מריש ממקיא בוס כ' התי׳ש שא׳׳צ לקקן שיעור הנפילה של הלקנן דספק לקש סנוור ממעשר (מ״ח): תיי״ט דייה בכדי נפילה ט׳ אבל בהדיא איהא ט

 עיונים
 א גדיש, .*ןציס ג. מיי'
 פ״ל מהל׳ מיע הציו «' .
 הרוח שפזרה . נ״מ קה.

 מ•׳׳ =ס הצ׳ה:

 תוםפות חדשים
 טיא [תוי״ט ר״ה] ונותן
 לעניים כוי והנווד מן

. לא ידעתי מה  המעשרות טי
 כיו

 תוםפות רע׳יק
 ם״א [אות מו] בריב ד״ה
 כל הנוגעות.ואפילו הגדיש
 הטיס) איתא בירי' אפילו
 שוננ ואפילו נדשו אהרים
 חוץ טדעתו ואפילו כךא
 לעניים ולא באו:[אות מו]
 בתוייט דיה הרי הוא .
 פטורים p המעשרות) ואף
 דחפקר לעניים, חייב

 במעשרות
 תום׳ אנשי שם

 פיה א במשנח גדיש
 כ׳ השרשים שרש גלש
 החטאה אחר שנקצרה כשהיא
 צבורה בגרן קראת גדיש .
 והכא קודס העשותה עמרים
 ולפ״ו מיש הריב והגדיש את
 הממרים אינו מדויק שאס
 כבר היא עמריס מאי קנסא
 איכא שהרי לא *פול מן
 הכריכות ושם גדיש טא
 מלשון מדה גדושה. (רמיז):
 בייב ריח בל הנוגעוה כו׳
 רקנסוט כו׳. ובירושל' אפילו
׳ ושעמא ניל כמיש ג ט ;» 
 ממ׳ ס׳ כירה משרבו
 המויריסואמרו שוגגים אנחנו
 גורו על הכל. והיט שלא
 גורו גבי הרוח שפור כוי
 משום שאין הרות בילו.
 (לח״מ): תוי׳ט דיה היה
 של עניים כוי להפקר ביד
. כתב הרמיז היינו דוקא ׳  ט
 במין על שאינו מינו איל
 ומין על מינו נראה דל״5
 להפקר ביד אלא משוס טעם
ק ליך.ז לקש . וחיני מיין ס  מ
 האומר שאין בו ספק. (ש״ל):
 if ri הכל רר) באס רוצה לח!



 ציונים
ww • ב שבלת שבקציר 
 פ״נ מיל . מיי' מס ה>*ג :
ס הל״; מ י י י מ ^  שבלת של ל

 תוםפות חדשים
 גין זה לשמלת של לקט
 שגחערבה בגדיש דתנן מ״כ
 מעשר שמלת א׳וכותן לו דגם
 סכא נתערב הלקע בעומרים
 וצ׳לממ״בןתוייטד^הרי
 היא של בעהיב כוי כדתק
׳ מכיל. וצ״ע למה  לקמן ט
 לא תני שם ומה שייכות יש
 לזה לעדין לא איירי מדן
 שכחה: דיח מעשר כוי
 גין לאחר מרוח אלא שללך

 תוםפות רע״ק
 ממשרות כדאיתא בפיסץ
 דלעיל מיט היינו חתם לא
 חלה כלל ההפקר ואם העני
 נטלו צריךלחהוירדהפקר
 לעניים לועד לא מחני אף
 לעניים וממילא חייב
 במעשר דלא אמעט מקרא
 דובא חלוי. והמשיל בפ״א
 מ״ו בשם חריש םשא״כ
 הכא דעיי הפקר ביד
 נתקיים תץפקר לעניים.
 ואם ווכים בו העניים ד1א
 שלהם דהב<• נחנו לחפ
 מקרי יש ל6יי f*n עמך
ק : b״rmt] a מולן תי  ו
 של בעחיב) בי-דשל׳שני

 תום׳ אנשי שם
pT< הל״מ לפרש לגהא פליגי 
 ורשב״ג לתיק סיל דנ*מדן
 השדה כמה היארגילהלעשמ
 מבואס ולסי אמו שישר
. p נותן אןט מכל שר 
 ולשב/ ס״ל מאחר שאיס
 ידוע קמה עשתה השדס.
 העניים נקראים מוציאים
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1 פ ב מ ת יום טו ספו רה פאה גדיש פלק ה תו ו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

 והסר הוא ל׳ םאין ומשום דאמר ש״ק אומרים כמה לקט ראויה דב׳׳מ [קה:]כפי׳ הר״ב ואן4 הרמב׳ים בחבורו חזר בו ופסקכרשב״ג:
 לעשות קא משמע לן רבן שמעון בן נמליאל אין הדבר צייו אימי ב [״אם נקצרת עם הקמה. סיכול לקמוץ השבולת עם הקמה
 שכבר קצוב ועומד כדי נפילה כשלשים סאין של ורע רגיל ליפול כשרוצה לקוצרה. כך מצאתי בפירוש שאזכור בפרק דלקמן משכה ד']:
: ב שכולת הרי היא של בעל הבית. פירש הר״ב שהקמת מצילתה כדתנן לקמן ם י ט ע ק ל  ממנו בשעת קצירה ארבעה קבין וכך י
ר שבולת אחת. ש ע  שבקציר. שייר בקצירתו שבולת אחת , , פרק ו׳ משנה ת': מ
ה לשון הליש ומה שאין מזכיר כאן תרומה מ ק ת שבקציר י) וראשה מגיע ל ל ו ב  שלא קצר וראש אותה שטלת מגיע ב ש
ה 0 הרי היא *של גדולה לאו משום דמפטר מחמת מ ק ם נקצרה עם ה  לקמה אס אותה שבולת נקצרת עס א
ל שהקדימו בשבלים דהאדאמרינןדפעור ת ואם לאו הרי היא ש י ב ל ה ע  הקמה הרי היא של בעל הבית שהקמה ב
ה מהחמה גדולה (וכמ׳יש בריש פ׳ ז׳ ב ר ע ת נ ט ש ק ל ל ת ש ל ו ב  מצילתה דלאקרינן בה צא תשוב לקחתו עניים . ש
r ונותן א ת< ״ דברטת)היינו המעשר כדדרשינן מעשר r o ת ל מ ־ ש » ע ת בגדיש מ ח : מעשר שבולת א ( ד  (דברים כ
א,]_ מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה

. לפי שחייב ליתן לו דבר ¥  ו  ונותן ל
. גדולה ותרומת מעשר מן המעשר ; ם 6 ג׳ הנקצרת יל׳ע א ׳ . ב אם נקצרה ״׳> אם נקצרת מ  מתוקן כמו שהיתה שבולה של לקט ח״נ
 דפטורה מן המעשרות ואן) על פי שעדיין לא נתמרח חל שם מעשר אבל החולין(שלא נתרמו) שהופרש מהן המעשר חייבים בתרומה
 עליו כמו.{עשר ראשון שהקדימו בשבלין שחל עליו שם מעשר אן& גדולה . ועוד דוקא נקמ שהקדימו דהייט שעבר והקדים מעשר
 ע״פ שעדיין לא נתמרח וכיצד הוא עושה מביא שתי שבלים מגדיש לתרומה אבל כמצותו מפריש תרומה גדולה ואחר כך מעשר בין
 זה שנתערבה ט שבולת של לקט ואומר על אחת מהן אם זו לקט קודם מרוח בין לאחר מרוח ע״כ; ומה שכתב הרמב״ס בפירושו
 מוטב ואס לאו הרי מעשרותיה קבועים בזו השנית ונותן לו את והשניה לכהן. נמי לאו דוקא. ובחבורן זה לשונו והאחרת תהיה
 הראשונה . ובירושלמי פריך וניחוש שמא זאת השניה שקבע מעשר. [*ועיין מ״ש tpco מסכת מעשר שט]: ונותן לו. וא״צ

 עליה המעשרות של לקט היא וכיון שהיא פטורה מן המעשר אין העני
 המעשרות קובעים בה שאין מפרישין מן הפטור על החיוב ומשני שלוקח שבולש שלישית ואומר אס השטיה שקבעתי בה המעשרות היא לקט

ה נ י א  מלאכת שלמה ו
ד יוחנן דאמר ביחש'  ראיתי שה״ר יהוסף ז״צ הגיה כאן וגס בפרק המקבל סי׳ ה׳ ניפצה ביו״ד אחר אדרי עקיבא דאע״נ דאשכחן שכחה במחובר הך גצולת כ
 לקמה חשיבה וקמה מצצת אותה ור׳ עקיבא מטעם שכחה והפקר הוא דפליג
 ומדמי לה לרישא לתכן כל הטגע באר״ וכו׳ מטעם הפקר וקסבר דהקלו עליהם
 דכיון דשכחה דמיא לקצרוה עניים ולנהנו בה עין יפה בעלי בתים ופטורה
 מן המעשר ואשמעיכן ר׳ ישמעאל דאינה פטורה מן המעשרות וצא מייפין
 כחן דעגייה הכא וטבלא כי הויא נקצרת עם הקמה ולא דיינינן בה
 דינא לרישא דטעמא לרישא משום קנסא לבית דין הוא אבל הכא דליכא
 קנסא דב״ד טבל הוא ואע״ג דשכחה ונתנה להם בעין יפה ומש״ה תני לה
 הכא והכין פירשו לה רביט שמשון והרא״ש ז״ל שכחה כדפי' עכ״ל ז״ל:
 ובירושלמי א״ר יוסי והוא שיהא קציר שעדיין לא נקצר סובבה מד׳ רוחותיה:
 מעשר שבלת אחת. כתב בכ״מ שם פ״ל לפרש דברי הרמב״ם ז״ל [דמשמע

 מלבדו

. כתב הרש״ש ז״ל דמשמע מהרמב״ם ז״ל ׳ ט  הני f : ב שבלת שבקציר ו
 דלעכין לקט מיתנייא האי בנא שגלת שבקציר שהרי הביאה שם בפ;/ד שבאותו
 פרק כתב כל דיני לקט ובפ״ה כתב כל דיני שכחה ולדעתו אפי׳ הניחה ברצון
 נמי ושד שהוא זי׳ל כתב וכו׳ עד ונ״ל לפרש שהביאו צרב לפרש כן משום להני
 מתני׳ מאיזהו לקט ואילך בלקט מיירו ומתני׳ דשבלת שנתערבה בגדיש דבתרה
 בשבלת של לקט מיידי. ודינין דשכחה לא מפרש להו מתני׳ אלא מבבא דהעומר
 ששכחוהו פועלים ואילך ׳ע״כ . והקשה הוא ז״ל על פי׳ הרמב״ס ז״ל עשרה
 קושיות ולבסוף הכריח דודאי צענין שכתה מתנייא ששכת מלקוצרה ותני לה
 הכא משוס דבתוספתא שניט א״ר עקיבא בעלי בתים נהגו בה עין טובה ולעניים
 טתנין אותה ובעדיוח שניט לד׳ ישמעאל אמרה להך מתני׳ בכרם ביבנה ופליג

ז ע ו  ישראל ב
 דע״י שפזר הרוח. א״י שיעור הלקט. וצריך הוא לאמוד נמצא דהפרשת הלקט
 הזה אינו תלוי מפעולת הנשירה בשעת קצירה. אלא בדידיה. ובזה אמר
 רחמנא תעזוב הנח לפניהם משלך כלעיל ספ״ג וכן משמע ברמב״ס הל׳ מת״ע
 פ״ד]:(ג)וא״ת ל״ל טלי האי הו׳יל לשלם להעני דמי השבולת דהרי אץבהשבולת
 שום קדושה. ואפ״כ יפריש תרומות ומעשרות על התערובות כפי חיובו ממקום
. ואפייה מתערב ( ,  אחר. דמי גרע הכא מטבל דלא בטיל כלל(כע׳יז ע״ג ב
 בחולין כיון לעכ״פ מדאורייתא בטל ברוב רשאי להפריש עליו מדמאי שבמקום
 אחר (כמנחות ל״א אי). וא״כ כ״ש הכא להפפור בטל ברוב החיוב אפילו
 מלרבנן. הו״ל כל התעחבות כאילו טלו חיוב ורשאי להפריש עליו גם מיניה
 וביה. ותו אף בל״ז יצטרך לטבל ממקום אתר לתקן הגדיש דשמא יפריש
 משבולח של לקט הפטורה. על החיוב. וא״כ ע׳׳י טבל ההוא יתוקן ממ״נ שבולת
 שיתן לעני לאח״כ. ואי״ל לעכ״פ אין העני צריו להמחין על שימצא טבל אחר.
 ציתא. דהרי יטל לשלם להעני מיד דמי הלקט. למי גרע ממלוה לעני על
. וי״ל דמיירי דהעני אינו רוצה  מעשר עני שיהיה חייב לו (גימין ד׳ ל׳ ע״א)
 להטריח. וחצה דוקא בשבולתאו שאין לולבעה׳׳ב מיד לשלם השבולת צהעכי
 שמומד ורוצה לזטת בהשבולת. ומ״ש רכ״מ (פ״ג ממתנת עניים) שהעני
 לא׳׳כ למה לנו כל שרתא זו. ישלם לו הבעה״ב למי השטלח לקמ: (O וק׳ טחוש לצמא הא׳ שטתן להעני הוא

י  משנה ראשונה ל

 יכין תפארת
 ו) שנשכח לקצרה: ז) שיוכל לקמצה בידו עם הקמה לקצרן: ח) דצריך
 ליתן להעני דבר מתוקן וא״צ העני שיאכלנו אכילת ארעי חוץ מביתו. מיהו
 מעשר מקט ל״ד.דהרי אשור לתקדים מעשר לת״ג[כמעשל 0י׳ה מ״ן].ואף דאין
 תורמין מדבר שלא נגמר מלאכתו על שלגי מ״ל [כשפ״א דתרומומ] אפ״ה טון
 דבדיעבד מהני. הכא שעת הדחק כדיעבד דמי. דהעני הרעב איט יכול
 להמתין עד שירוש בעה״ב וימרח כל גרנו(j) לכן לוקח ג׳ שבלים מגדישו
 שטלה ספק לקט. ואומר אס שמלת זו לקט. מוטב. ואס לאו מעשרותיה
. ואס ב' גופא לקט יהיו כמבשרות א׳ בשלישית. ונותן ראשונה  יהיו בב׳
. ופשוט לגם לעיל ברוח שפיזר העמריס . נמי (ף)  לעני ושנים לכהן
 מעשר את כל מה שיתן להעני. רק דהכא רבותא קמ״ל. דאף שאין בכל
 הגדיש שטלה א׳ שהיא טבל ודאי אפ״ה צדך לעשר מיד. וכ״ש התם
 שיש לו טבל ודאי מהעמריס שמונחים למעלה. והא דהפסיק תנא בדין
 שבולת שמגיע לקמה בין דן העמרים לדין שבולת שנתערבה היינו מרבעי
י תני דין המעבר שיתקן  להסמיך כל דיני זכות עני בספק לקט . ולבתר מ

ו  נ

 ימםר להכהן השבולת שקבל. הוא תמוה

 במרי לוכחי משמט להא למול והא למול וכלפי׳ בפ״ו ועול להכא לא איילי
ק לקט פ . ואע״ג להן שבולח היא ס ח ח ר שבולפ א ש ע  בשכחה אלא בלקט : 0
. הייט דוקא ל  וקי״ל לספק כודאי לקט ופטור ממעשר כמ״ש מוי״פ במתני' ללעי
א לקט ושמא אינו לקט אלא טלו של בעה״ב ואמר רחמנא  כלמספקא לן שמא ט
. אבל הכא מערובת הוא שנתערב הלקט בתוך  ליהבינן ליה לעני כמו לקט ולאי
 החטאה של בעס״ב וחייב בפה״ב מדינא לשלם ולהחזיר מה שאינו שלו ואינו יטצ
. מ״ש הכ״ג 003 הירושלמי ממביא 0לשם ו  לפרוע חוט בטבלים: ונותן ל

מ ״  [משגיות זרעים] .3! מ

 פ״ג הלקט אלא כיון שאין ידוע כמה היו צריך אומד. והלכך פטור ממעשל
. ט ק  מס שנותן לעניים לשמא טלו לקט הוא ופטור כלאמרי׳ לעיל ספק לקט ל
 ולא למי לשבולט של לקט שנחעלבה מפשר ונותן כללקמן מ״ב להמם מפמא'
 אחרינא איכא כמו שנפרש שס • ב שמלת שבקציר. פי' הלי׳ש ששכחה ולא
 קצרה וכההיא לפ״ו מ״מ. אבל מלברי כרמב״ם בפירושו ובחיטלו פ״ל נלאה
 דהכא בלא שכמה כלל ואפייה הוא למנייס ולא משוס שכחם אלא משום לקט
 ול׳ג מזבלי סר׳׳ג שלא הזכיר ששכחה ופשטא למשניות הכי משמט לפני לה
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 ואינה יכולה להיות מעשר *הרי זו השלישית מעשר על הראשונה:
 א״ר אליעזר וכי חיאך חעני חזח מחליף דבר שלא בא
. רבי אליעזר לדבריהם דרבנן קאמר להו לדרכו דפלגיתו תו  ברשו
 עלי בעשיר שלקט פאה לעני שאני אומר זכה לו ואתון אמריתו דלא
 זכה לו היאך העט הזה מחליף דבר

 העני להמתין עד שיתקן גדיש של עצמו דודאי דגדיש עצמו נמי בעי
 שקדן שהרי יש בו שבולת הפטורה מן המעשרות. ועיי! בר״ש
ר רבי אליעזר וכי מ  שהאריך. ועיין במשנה ט׳ פרק ג׳ דחלה: א
 היאך העני וכו׳. פירש הר״ב לדבריהם דרבנן קאמר וכו׳. כך

 מסיק בירושלמי. וכתב הרי׳ש בפייר , . , .
ר שלא בא ברשותו דהא אין בעל השדה ב ף ד ד ה אך העני הזה מ  משנה ט׳ דהשתא לדדיה יכול לזכות איר אליעזר וכי הי
י יכול לזכות לו את הלקט לפי דבריכם ת הענ כה א א מז ל א ברשותו ט) א א ב ל  לעני ואפי׳ בעל השדה. ואע׳יג דבעל ש
ן • ונמצא דלקט זה לא בא ברשותו של עני ח ונ!יתן ל ר ת א ל ו ב ל הגדיש ומעשר ש כ  ־׳™'*1 שדה עני מוזהר ללקט לקט שלו פדלקמן ב
ן אלא לדבריכם מזכה את העני בכל ו . והקשה מזה על פירש״י א  ־ • ייי״! משנה ה׳
 דבפ״ק דב״מ שמפרש דר״א דפ׳ דלעיל לא אמר אלא באדם רעלמא הגליש על מנת להתזיר *רמתנה על מנש להחזיר שמת משנה ונמצאת

א מזכה וכו׳. אותה ל  ובמשנה ה׳ אכתוב ליישב דברי רש״י ז״לע״ש: א
 וכתב הר״ב דרבנן סברי דא״צ *לפי שעשו שאיט זוכה כזוכה. מפרש בירושלמי והביאו הר״ש דאתיא כר״י דס״ל הכי במ״ח פי׳ב דבטרות:

 מלאכת שלמה אי1
 מדבריו שאינו מפריש אלא ב׳ שבלים בלבד אלא שחוזר ומתנה על השנייה שאם הא טבלי. ומה שאין מזכיר כאן תרומה בכלל הוא כדתנן שנת המעשרות:

 היא של לקט יהיו מעשרות הראשונה קטעים בעצמה ואם הראשונה של לקט
 יהיו מעשרות השנייה קטעים בעצמה] זז״צ ונותן שתיהן לעני אחת בתורת מתנה
 של לקט והשנית בתורת מעשר והעני ימכור שתיהן לכהן ולא יפרע לי אלא דמי

 התלמוד להזכיר מעשר אבל
 התרומה לא חש להזכיר לסי
 שחמה אחת סוכרת את כל
 הכרי כצ״ל וכיה בגמ׳ מתוך
 פירוש הרא״ש וצ״ע :

 העני הזה. המקבל השכלת המתוקנת: מחליף דבר שלא באו לרשותו. דהא
 השבלת טל לקט לא באה ליד העני עדיין כדי שיהא לו לבעה״ב זכות ממט
 להחליף שבלת נשבלת כדאיתא בירושלמי דהא חלופי גזל הוי כדאיתא בפ״ק
 לחולין אלא מזכה את העני בכל הגדיש ע״כ'. ועוד האריך לתרץ מה שנתקלה
 רבינו שמשון ז״ל: ובירושלמי קשה ליה מהיות טוב אל תקרי רע למה ת״ק
 לא הודה לר״א שיזכה לעני כל הגדיש. ותיק דנהא פליט ח״ק סבר מתנה
 להחזיר אינה כלום ללא הוי אלא כאלם המזכה תפ׳ן מימעו שהוא משתמש בה

 לשמאלו

 תוספות רע״ק
 מבלים והפנימית נקצרת
 עם הקמח ואין חחיצונח
 יבולה להקבר עש הקמח

 מפנימיית נצלת ומצלת
 [אות מט] בר
 מעשר שמלת

 השלישית מעשר על
 הראשונה) וכשבא אח״כ
 לתקן הנדיש א״י להפריש
 ©יניח וביי דשמא שבולת
 של לקט מעורב בו ומפריש
 מפטור על ההיוב או
 איפכא. אלא צייך לבקש
 לו פרנסה ממק״א לעשר
 על הנדיש חוץ מעל שכולת
 אתת ואח״כ עומד ומתנת
 אם שבולת הלקט בגדיש
 הרי טוב ואם לאו אוחה
 אחת מסן כי השנית היא של כהן כדין ע״כ: וז״ל הרש״ש ז״ל מעשר שבוצת א׳ שבולת שלא עישר עליו

 ממקיא מעשרות? יתיי ונותן לו. כלו׳ תורם ומעשר ונותן לו לפי שתייב לתת לו לבר מתוקן כמו שהיתה
• השבלת של לקט לפטורה מן המעשר ואע״פ שעליין לא נתמרח בכרי מ״מ לא ת י ^ י ב י ש נ י ש ל א ם ב י ע י ב ? 
ח כן מיד למי לשנלת של לקט למתוקנת לעוצם היא ושאר שבלים של גליש כי לימרחינהו ש  והא דאינו ש

 בלי שום ריבוי תנאים .
 ויפריש מםק״א חוץ מעל
 שבולת אחת דבשעת
 הקציר אין כ״כ פרנסתו
 מזומנת לו ממק״א וגפ היה
 צריך להביא לבאן לעשר
 מן המוקף!. הר״ש :
 [אות נ] שם בריב דיה
 אמר דיא. דמתנה עימ
 לההזיר) ויש לעיין דמה
 צורך לוה שטוכה העני בכל
 הגדיש בדרך מתנה ע״מ
 לההזיר הא אפשר לתקן
 בפשוטו שיגביה העגי כל
 הגדיש לקנות בזה חשבולת
 לקט שבתוכו כל היכא
 דאיתא וצימ יי nwl נא]
 בתוי״מ זד״ה אלא מזכה.
 לפי שעשו שאיגו זוכה
 כזוכה) קשה לי לפיו סוניא

 דגיטץ

 תום׳ אנשי שם
 זהרמב״ם כשב שנוטל שני
 שבלים. ועי בכ״מ (הביאו
 כס׳ מיש) ובס׳ מ״חכ׳לתגץ
 דברי הר׳״מ עיפ המבואר
 ביויד שי׳ קייא ס״ב מתי
 קדרות של היתר ־שנפל איסור
 לאחת מהן וא״י לאיזו מהן
 נסל ואין בא׳ מהן כדי לבעל

 האיסור מצכורפץ שניהם
 אפילו הם בשני בתים והוא
 משנה ערוכה בסיד דהרומות
 מי״ב. ועפ׳׳ז יובנו דברי
 הר״מ דכשמתנה גם על
 השבלת השנייה נושן הראשונה
 לעני והבניה לכהן ואין ט
 שוס חשש. דממ״נ אס שניהם
 אינם של לקמ א׳יכ מתוקן
 הכל עיי התנאי הראשון.
 ובהשניה שנותן לכהן הוקמנ

 המעשרות של ב׳ השבלים • פילש
 ואס א׳ מהן של לקט וא״כ הספק לנו באיזה מהן נמצא המעשר שבתוכה יש התמ״ע שאסור לזר והוי ססק תרומה באי מהן ואיט יודע באיזה מהן לשניהם מצטרפות לבטל. וכיון שבאופן כזה אין כאן חיוב מעשר אלא
ד הלאב״ר בס״ח מהי מעשר  לשבלפ א׳ והשמיע היא אי מק׳ של שבלש א׳ ויהצערפות שפיהם שלה המרומה גמאתיס רק שצריך להדם משוש גזל השבע כפ״ב לערלה ומומר לישן לו מאיזו שירצה. וכן מוכח מ
 אהא דפיח דדמאי מיז דמושר לכתחלה לקרות שס תרומה כדי שתבעל התרומה בקיא וגס איצ לקבוע התרומה בצפונו או בדרומו. ואע״ג דאם אחד מהן של לקנו ממילא הב׳ שבלים הם של ב' בניא ובכהיג אינם
 מצטרפין לבעל האיסור כמישהב״י שס. ע׳ בש׳ך שם םקי״ע שהביא בשם הרמב״ן דאף בשל ב׳ בנ״א מצערפין גס בסק״כ הביא דכדבר דרבנן או אפילו בדאורייתא ושיעורא דרבנן כהאי לתרומה עולה בקיא שהוא
 דרבנן אליבא דכ״ע מצערפץ אף בשל ב׳ בנ״א ע״כ בקיצור . ודע עוד דמשמע מהר״מ דכל הגדיש מצי לתקן שסיר מיניה וביה לס״ל יש בילה. וע׳ במל׳׳מ ס״ו מהלכות מעשר הי! : בא״ד השלישית מעשר
 על הראשונה. ע' גר״ש שמבאר שבכ׳א מהב׳ שבלים יש ספק ג׳ מעשרות שאש א׳ ימסה לקנן אז בשנייה שאינה לקט נקבע המעשר מג׳ שכלים. היינו מהשכלת שכהן לעני וממנה עצמה ומשבלש א׳ שב;דיש שכשבא

. ואם השבלת של לקנו היא א׳ מאלו הששים א״כ השבלת ההיא נשארח כטבלה וקובע המעשרות ממנה בהשכלת השנייה מאלו השניים שאינה של לקע ׳  לתקן אח״כ את הגדיש מפריש על בל הגדיש חוץ מעל שבלת א
 ואס השבלש של לקנו היא אותה שנתן לעני או שנשארה בגדיש. אז בהיאשונה מאלו שהי השבלים נקבע המעשר מהג׳ שבלים היינו ממנה עצמה וממבירתה ומהשבלת שאינה של לקנז שנשאלש בגדיש או שנתן לעני ״
. ול״נ למיש הריעב״א «ט׳ כ׳מ זמגיא לגמי שלנו משמע זכעינן שיהא מקא אותו לגל כעצמו שזוכה לעניים ר6ר למוח לעצמו. אבל בירוש׳ משמש ׳ א ט׳ והקשה מס על םירש״י ט  עיש: תוי׳׳מ דיה אמר ד

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
) ר״ל בשלמא לדידי פ״ד מ״ט בעשיר שלקט פאה לעני לקש.וא״כ יהיה בי וגי שיקבל הכק טבל. שיאכל הכהן בטבלם. ואת״ל שמתנה  בו הלקט: ט
. ה״כ הו״צ ככבר בא הלקט ביד העני. אלא לדידט התס. ללא הנעה״ב שאם הא׳ לקט. תהיה ג׳ תרומות ומעשרות על ב׳. עכ״פ ביתוש ללמא  דזכה לו
כ 5ריך כל הג׳ שבלים אינן לקט ונמצא השבולת ג׳ שיקבל הכהן טבל. ואי״ל שהכהן ״ . ע ( י נ ע . א״כ היאך יכול הכא להחליפה(בלי דעת ה  זכה לו
כ יפריש על שבולת הנ׳ ממקום אתר תרומ״ננ. ליתא דהרי יש לחוש שמא הגי ״ ח א ) ו ץ ן ) ר י ז ח ה מ ל ״ ה ע נ ת מ ) _ ב ר ח י א ״ ע ש ( ד ג ל ה ה כ ל י ח ן ת ת ל ט ז  ל

ס אתר הוא טבל. יי״ל שמתנה ה היא צקכו ונמצא שאותה שהפריש עליה ממ̂ר כ ן ט ז י א י w ש נ ע ה ר ת  ^ , ש ל y ^ א ם ת
 r 1 * הבעה״ב שא׳ מב׳ השבלים שיקבל הכהן. שא׳ מהן וודאי אינו לקט. יהיה

 תחמ׳׳ע על שמצת א׳ או על ב׳ שק טבל. והרי רשאי להוסיף על תרומ״ע יותר מהמחוייב(כתרומות פ״ד מ״ה). ומהו׳ משה טארן תי׳ שהכהן באמת
 יאכל שבולת ג׳ ארעי. ונ״ל דאפשר דאע״ג דהעני א״צ לאכלן ארעי וכמש״ל. הייט מריש לו וודאי כאן לקט משא״כ הכהן מי יודע אם זו הגי היא טבל.
 וא״ת עכ״פ היאך יתן לכהן ב׳ השבלים הרי מעורב בהן המעשרות שתייב ללוי ויש כאן משום גזל השבט. וא״ל שיאכלם הכהן ארעי להרי מדקרא עליהן
 הבעה״ב שם מעשר . ולאי מחוייב לימנו להלו׳. י״ל הרי קנםינהו צלויים שיותן גם המעשר להכהן (כסוף מע״ש) זאע״ג דלא קנס עזרא רק לעשירים
 ולא לעניים. וגם בל״ז הרי תיקן לללור אחרק הרשות ביד בעה״ב ציתן לכק או ללוי(ועי׳ יבמות לפ״ו בי). אפ״ה הכא ללא אסשר. סגי נשיתן הכל לכהן
. שייך^לעשרו כך. כמעשר ראשון שהקלימו בשבלים. דחייצ בליעבד. וכל שעת הלחק כי הכא . שאין העני רוצה להמתין. גם ן י  ואף שלא נתמרח עד
 לכתחלה כדיעבל למי (כרמ״ז י״ד צ״א סק״ב. ובסי׳ ק״ת כמה פעמים). ות״נ וודאי ג״כ צריך להפריש. לאי״ל משום למעשר שהקדימו בשבצץ פטור
 מתרומה גדולה. ליתא. דדוקא המעשר עצמו שהפריש פטור מתרומה גדולה. ולא החולין שהפריש המעשר עליהן. ותו התם בדיעבד. ולכתתלה כי הכא מנ״ל.
( : (ה) כ״כ הר״ב וכתב עלה רבינו הגאון מוה׳ עקיבא שליט״א (באות נ ( ד  אלא מעשר לנקט הכא ובכל מקום. טלצ נמי ת״ג(כרתוי״ט רפ״ד ללמאי ל״ה ע
. וצ״ע עכלה״ט . וכפן עניא ולא ילע. לתמהני על רבינו. הרי בירושלמי מפורש ללר״א בכה״ג לא קני מרמעורב ׳ ל וק״ל ל״ל מתנה ע״מ להחזיר ט  וז״
 השבולפ: והשבני רביט הנ״ל יפה כתב ידידי הרב נ״י לד בא שם דס״ל ללת״ק נמי צריך לזטת עכ״פ בשמלת א׳. א״כ לר״א לא מהני זכוי שטלת
 ובעי זטי כל הגדש. אבל קושיתי היא צר״ב שכתב ללת״ק א״צ לזטת כלל. מדעשו איט זוכה כזוכה. ע״כ הייט כר״ל שם בירושלמי א״כ אפשר לומר

 משנה ראשונה לי״א
 זה נ״ל לזהו מעמו של הלמב״ם ז״ל שלא כתב הך לירושלמי בשלשה שבלים אלא
 שלוקח שמי שבלים ויאמר פל אמת אם v לקט מוטב ואם לאו יהיו מעשרותיה
 בשניה ויחן הראשונה לעט והשניה לכהן עכ״צ בפירושו . וגם בחבורו
 לא כתב אלא שלוקח פתי שבלים ונטן הוא והכ״מ והר״י קירקוס תמהו מליו
 ונכנסו בדחוקים ולפ״ל אלרבה לבריו נכונים ולבלי ירושלמי צ״מ . אלא מה
 שהוסיף בחבורו לכתוב וחוזר וממנה כן פל שבולת שניה איט מובן שכלא מנאי
 כבר נקבעו מעשרותיה בשניה כמ״ש בפירושו: אמר ר׳ אליעזר וכי היאך העט
 הזה כוי. פי׳ הר״ב לדבריהם לחכמים אמל שמזכה אז העני בכל הגליש ונמצאת
 שטלת של לקט באה ליד העני ככ׳׳ל. וקשה ללחכמים לא ממי אפילו מזכהו
 בכל הגליש אותה שבולת אינו זוכה בה שאינו יטל ליחן מה שאינה פלו. ובאמת
 עילוב פירושים הם שהרמב״ם כמב אותה שטלת באה ליל הטני אכל הוא לא

 שבלים ומתנה ט' וכ״כ הר״ש. לא אוכל להבין למה צליך לזה הא כיון לרונא
 טבל ושבולת אי לקט מעורב ט אתאי לא נימא כל לפריש ממבא פריש ובשלוקת
 שבולת ראשונה הרי היא ולאי טבל למרובא פריש וקובע מעשרותיה בשניה שלוקח
̂ניה לקט לאמלי׳ ולאי מרובא פריש אפילו לסקל כמו  אח״כ. ואין לומר שמא ה
 בתשע פנויות. ואע״ג לבחורי נמלים ס״פ ללעיל לא אמריי מלובא פריש ומשל
 בעה״ב ניטל. היינו משוס הפסל עניים לאמר קלא הנח לפניהם משלך אבל
 הכא לליכא הפשל לעניים ודאי אמרי׳. ואין לפרש דס״ל לירושלמי למפני׳ בשבולח
 לקט קבוע מייני וכגון שלא ניטלה ממקומה ומונחמ במקום קביעותה אלא שאץ
 ידוע היכן היא והיינו נתערבה בגליש ובכה״ג לא אמרינו" מרובא פליש לכל

 קטע כמחצה פל ממצה הוי. לפ״ז אפילו לוקח שלשה שבלים לא מהני לאכתי
 כנ מלא ומלא הוי ספק טבל ספק מחוקן ואיך יקבע בה הממשלות. ומחוך



 ציונים

י  ד בעה׳ב . יולי! קל:: מ
 היה, מיי׳ שס פיכו סלמ״ו .
 היזן׳׳ע דיי סימן יגג ס״ל :

ת ל א ם ר  חלופי ג
 נ בסופה גילומנמ׳ בטופיח.

 תוספות חדשים
 מענה נ

 [תוייס דיה] אין מגלגלין
 בטופת כוי והוא מפי׳ הליש
 עכ״ל. וכן משמע בירושלמי
 גס הרמב׳׳ס בחבורו לא הביא
 •ירוש רק כהירושלמי(שם):

 ראשון לציין
ץ  מיג [תוי״ט דיה] א
 מגלגלץ כו׳ וטעמם כמכיון
 מהוא גרוע(יחוש) סרנה על
. אולי ׳  שאר המין הטוב ט
. פי' '  צ״ל יחוס הרבה ט
 מתון שהוא רואם ההבלל
 שזה גרוע וזה טוב יהיה חס
 הרגה על המין הטוב וישגיח
 שלא יפול מהטוב ורעת

 לנבון כקל ש

 תוספות רע״ק
 דניטין דף למיד עיא דלא
 •וקי כעולא דידדדאי ודא
 והא רבנן דמתני׳ נסי מברי
 גדיי ולא הוי יהידאי חייע:
ב] בריב ד״ה  ט/ [אות נ
 אין מגלנלין . וחלבת
 כחבמיש)והרמב'ס בתיבורו
ה.  לא הביא כלל דין ז
 וכבר תמה בזה הפריה כסי
 מ״ה בחדושיו להרמבימ:

 תוכו אנשי שם
 לאף ראותו לבר שזוכה
 לעניים איט ראוי לו לק באם
 שדבר כזה ראוי לו זוכה
 לאחדים מחמת מגו ע״כ.
 לפיז ליק כלל על רש״י
 לכבר כתבתי בפיד דדברי
 רשיי מוכרחין ובבעל השלה
 לעולם לאמשכחת שיהא אותה
 הפאה ראוי לו אף שיפקיר
 מסיו ויהיה עט וא״כ לשיטת
 הגמ׳ דילן מעינן שיהא
 אותו לבר בעצמו ראוי לזכות
 לעצמו מוכרח לומר דל״פ
 אלא באינו בעל השדה
 וממילא ליק קושיה הירושלמי
 ואינו מוכרח לומר דר״א
 לדבריהם דרבנן קאמר אבל
 לשיטת הינזשל׳ דאף ראותי
 דבר בעצמו אינו ראוי לזכות
 לעצמו אם דבר כזה ראוי
 לזכות לעצמו זוכה לאחרים
 שפיר איכאלאוקמי פלוגתייהו
 אף בבעל השדה דאי בטי
 מפקיר נכסיו גהוי עני והיה
 ראוי לזכות לעצמו פאה כזה
 יכול לזכות פאה זו לאחרים
 ועפיז מוכרח לתרץ דר״א
 לדבריהם דרבנן קאמר.(«״ח):
 בריב דיה אין מגלגלי[
 בו׳ מין קטנית כף . בריש
 כלאיס שינה לפתוב גהיפך
 שגילבאן מץ זרע זקורממאן
 מין קטנית והדמ לא הזכיר
 לא מ״ע ילא קטנית :
 בריב ד׳יה וחכמים מתירים
 כוי פי׳ אתר כוי. לפי' זה

 שבולפ של לקט
 . מין קטנית דק
 זה המין עם שאר
 וחכמים מתירים

ורה ה פאה גדיש פרק ה מברטנ ד ב ו ו ע ע ב  ר

 אותה שבולת שהיא לקט באה ליד העני ויכול להחליפה באמרת ורבנן אמרי הכא עשו את שאינו זוכה סיכה וחשכינן להא
 ג אין מנלגלין בטופח
 ואומר ר״מ שאין מגלגלין

 כאילו באה לידו של עני אע״ג דלא זכה בה לענין זה שיכול להחליפה באחרת והלכה כחכמי
 פקורין לו בערבי גילבא״ן. ורמב״ס פי' שהוא מין זרע שקורי] לו קורטמ״ן ודומה לשעורים

 מיני זרעים לקצור אותם ביחד כי הלקע שהיה ראוי ליפול משאר מיני זרעים יפול מזה המין הגרוע ונמצא מפסידילעניים

ב ו ת יום ט ספו  תו
ח י) דברי רימ והכמים ג אין מגלגלי! בטופח. פי׳ הר״ב וכן פ ו ט  ג אין מגלנלין ב
ת הרמב״ם כי הלקט שהיה ראוי ליפול י ב ל ה ע : ף ב ( « ר י ש פ א י ש  מתירין מפנ

ס וצריך ליטול משאר  שהיה עובר ממקום למקו
. דברי ד אליעזר. ( ה ופאה ומעשר עני יטול. ובשיהזור לביתו ישלם ע ח כ ט ש ק  ל
 ין מפני שאפשר שישומו ההפסד של עניים בזה ויתן בעל השדה כפי השומא שישומו עציו וצל1

ד א ת שלמה מ י א ל  מ
 העניים כשיעור מה שהפסיד. אח״כ מצאתי בפי׳ הרא״ם ז״ל פי׳ אם השדה
 יבשה ונשרי הרבה שמין לו לפי שלה ביטנית והשאר יקח מן הפאה ע״כ. אלא
 שאיני יודע כיצל הוא מכוק עם ל׳ המשנה. ובירושלמי מקשה לרבנן אלרבנן
 דבמתנ׳׳ קתני ותכמיס מתירין סתם ולא חלקו למשמע דבכצ ענין התירו אפי׳

 הפסל עניים מרובה על הפשלו. ובברייתא קתני המרק את שדהו עד שלא
 ירד עני לתוכה אס היזקו מרובה על של עני מותר ואם היזק עני מרובה על שצו
 אסור ר׳ יהולה אומר כין כך ונין כך מניתן על הגלר והעני בא ונושל אח שצו
 ומשני תמן בברייתא אי אפשר דברי היזקא שיולע בודאי שיפסד הלקט על ידי
 הרמץ לכך אסר כשהפסל העניים מרובה על ליליה ברם הכא במתניתין הא
 בהליא קחני ללא התירו אלא מפני שאפשר כלו׳ לאין הפסל של עניים ברור
 לאפשר שע״י הרבוץ לא יפסל הלקט והפסל בעה״ב ברור הלכך ראוי לחוש על
 הפסלו הברור מהפסדם הספק אע״פ שאם יקרה שיפסידו הפסלס מרובה
 מהססלו. והתם ג״כ מקשה נמי מהאי ברייתא לר׳ יהולה אלד יהודה דהמדל
 בגפנים וכתבתיו לקמן במקומו פ׳*ז סי' ה׳ ע״ש. וז*3 הרמב״ם ז״לבה׳ מ״ע
 פ״ל סי׳ ח׳ הרוצה לרבץ אח שלהו קולם שילקטו העניים לקט שבהאםהדלץ
 מרובה על הפסל הלקט מותר לרב; ואם הפסל הלקט מרובה על הפסדו אסור
 לרבץ ואם קבץ את כל הלקט והניחו פל שיבא העני ויטלט ה״ז מדת חסידות
ל. וצרך גרסי׳ בלי יו״ל וכמ״ש בפ״ז דמם׳ שביעית סי׳  ע״כ: ד וצרך ליטו
 לי: ופי׳ הר״ש טיריצי״ו ז״ל וצרך ליטול. שאין לו מעות מפני שהוציאן בפרקממיא
 ועכשיו א״צ מאתים זוז ימול: וכשיתזור לביתו. פי׳ כשימכור הפרקמטיא
 שמביא מעזת כשיחזור לביתו ישלם. ע״כ: ומסיק בגמ׳ התם בחולין ליטצס ע3
 כרחו משמע ועני התובעו ראשון יכול להוציא מידו בלייניס. ובירושלמי מסי ר׳
 יונה דלר״א לעניי אותה העיר משלם לצגני דילהו ממון שי״ל תובעין חשוב

 אליביה

. שיפול לקט משאר  מפני שאפשר
 זרעים כמו מ! הטופח *והלכה
 כתכמיס. פי׳ אחר אין מעלין מיס
 בגלגל מן הבור להשקות את השדה או
 להרביצה עד שיהא משקה טופח עליה
 בשעה שהעניים באים בשביל הלקט

 מפני שהוא מפסיד לעטים וחכמים מתיר

 לשמאלו ואומר כבר יצא מרםוחי הלכך אין תקנה רק לתת לו סבלת א׳ במתנה
 גמורה ויתנה אם של לקט היא כוי. ור״א סבר דשמה מתנה ואינו כמזכה
 מימינו לשמאלו. וקשה לע״ל-לא״כ קשה הלכתאאהלכתא להא בהא קיי״צ
 הלכתא כחכמים ואק קיי״ל נמי למתנה ע״מ להחזיר שמה מתנה. ובפי' הר״ש
 ז״ל למשנה זו נפצה מחלוקת ארוכה בהבנתו בין הרב ר׳ יעקב בי רב והרב
 ר׳ לוי ן׳ הביב ז״ל עם הרב שמואל הלויז״ל תמצאנה בשאלות ותשובות לה״ר
 לוי ן׳־ חביב ז״ל מתחלח סימן קי״ב עד סוף סי׳ קי״ז: J אק מגלנלין
 בטופח . פי׳ בערוך מלשון משקה טופח ומגצגלין לקאמר מלשון מגלגל עמו עד
 שתים עשרה שנה לפ׳ נערה שנתפתתה דהיינו במרים רכים וכלשון נחת וכגון
 לכעה״ב זה אחר שקצר שדהו והניח פאתו רוצה מיד להרביצה כדי שתהא לתה
 ומשוננת כלי לחופרה ולחזור ולזרעם מה שירצה. ואם העניים הולכין עציה
 כשהיא לחה נעשית טימ וגומות ומתקלקלת. וקאמר ר״מ דאין בע״ב מגלגלין
 עם העניים לומר תבואו מחר ותהא גריל ותלקטו הפאה מ״מ להפסד ביטול
 מלאכתן עדיפא. ובגמרא ירושלמית מפ׳ ישמין לז הפסדו. וחכמים מתירין
 לגלגל עמהן מפני שתקנתם אפשרית שנקל הוא שיבואו מחר ובגמרא ירושלמית
 מפרש דשמין לעניים הפסל מלאכתן עכ״ל החי הר״ש שירילי״ו ו״ל: וז״ל ס׳
 האגודה פי׳ ר״י שלא ירבץ שדהו כ״כ שיהא משקה טופח בה שמזיק לעניים
. מצאתי מנקודת האל״ף ר ש פ א  הבאים בשביל הלקט וכו׳ ע״כ: מפני ש
 בנקודת תירק.. שוב מצאתי שכתב החכם הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל כן מצאתי
 בספרים ישנים שאיפשר ור״ל שאי אפשר כי כן דרך הישנים לכתוב בלי קצר
. ולרי׳מ דאמר אין מגלגלי] שמין לבעה״ב הפסדו ל ״ ז ע ״  ע״כ: בסוף פי׳ ר
 ונוטל מן העניים ע״כ. אמר המלקט גראה דה״פ דר״מ ס״ל שאס הגיע לו
 הפסד לבעל הבית משמת מה שנמנע להרבץ םלהו נעטר העניים טפל מן

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 לר״א דהעני יגביה הגדיש לזכות בשטלת. וגם לר בא א״י שורש טעם. אמאי
 צר״א צא מהני הקניין לקנות השבולת . ומה בכך דמעורב. ומהר״א פורקאן
 נר ״כראיתא" חילוק בקנייה זאת בקידושין. עכ״ל ולי העני נעלם מקומו בקדושין.
 עכ״ל רבינו הצדיק: ואני בעניי היה נראה דאליבא דר״א לא פליני כלל ר״ל
 ור׳ בא. וצכ״ע לדידיה צריך לזכות בכל הגדיש . וכדקאמר מחני׳ בהדיא .
 ״מזכה להעני בכל הגדיש״. ומה שתמה רבינו על הסברא . ומאין יצאם
 צמהר״א פירקאן. אני כאין עיניס אגשש שכמדומה נתכוון מהר״א פורקאן
 לירושלמי(קדושין ל״ח וטי) בסזגיא למשחרר תצי עבדו. וסברא זאת לפע״ד
 לא רחוקה היא. וככר מנינו דוגמתה (בח״מ סי׳ ר׳ ס״א) בהנ״ה שם. ובח״מ
. דהרי ה״נ יכול ללחות העני מכל שבוצת ושבולת: (ו) כ׳  (ס״ רמ״א ס״ד)
 תי״פ כר״י דס״ל הכי בפ״ב לבכורות. וכ׳ עלה רבינו מאון הנ״ל [באות נא]
 ח״ל ק״ל לפ״ז סוגיא דגיטין כו׳ וצ״ע . עכצה״ט. ואנא אשכחנא דכבר רגש

) בטופיח כרסי׳ וכ״ה בירושלמי. והוא לפע״ד כלי חרס : י ( ן  כזוכה; (
. שפיו צר דכשמרבץ השדה בכלי חרם שפיו גדול  [כפכ׳׳יד לשבת מ״ה]
 ורהב יבוא באתה מקומות מים הרבה. ולשון מגלגלים. נ״ל שהוא לשון
. או שהוא לשון [  טיפול. כמו מגלגלים עמו י״ב חודש [יבמות לטיח ב
 גיבול. כמו ונזכר שיש לו עיסה מגולגלת [פםמיס ד״ז א] ור״ל אין הבעה״ב
 רשאי להרביץ השדה במקידה מלאה מיס. עד שתהיה כעיסה שנלושה.
 קודם שיטלו העטים הלקט. אף שנפסד בעה״ב ע״י שלא יגלגל שיתערב
 האבק בהתבואה - או שיהעככו הקוצרים מלקצור הרכה. עכ״פ ע״י
 שיגלגל יפסידו הענייס. רק ישומו הפסד הבעה״ב. וינכה מהלקט:
 יא) שאפשר שיפסיד יותר ממה שישימו. משא״כ הלקט אפשר לשימו
. ויתן הוא לעניים  היטב . שהוא חלק מ״ה מהקציר, כלעיל סי' ה'
: רו ב) לעניי עי  ביה דיילא הרמ״ז ותירוצו אתמכה״ג דחוק למעיין שם. ולסעד״ב לבל״ו ק׳ הפסדן. כך נראה לי ובפרושי משמע בירושלמי: י

י מ ל ז ־ ו ר י  משנה ראשונה א
ן מגלגלין. פי׳  שאינו זוכה כזוכה ולבלי פוי״ע במשנה ה׳ ג״ב אין מטוניס: ג אי
ל שתתגלגל . ומגלגלין לשון עילוב הוא כמי פ ׳ ו  לגלגל זה המץ טם שאר מינים כ
 בחמים לפ״ג לחלה ובמס׳ שבת אין נותגין ביצה בצל מיחס בשביל שמתגלגל.
 ומ״ש הר״ב שהלקט יפול מן הגרוע כו׳ כלומר חיישינן שמא יפול מן הגלופ
 ול׳כ סלמב״ם בפירושו בהדיא. ומ״ש הר״ב לפי׳ השני שמפסילין עניים בהלגצה
ר לביתו ישלם. ו חז  נכאה משום למבואה יבשה טובה יוחל מלחה •י ד וכשי

 נראה
. קשה למענה זו מקומה בסוף המם' בדין מי שרשאי ליטול מ״ע . וי׳׳ל מקטיה סכא משום מ״ה ללריא גם זה ' ב ט י ה ע  משנה זו פנויה אגב דמיירי במשניות דלעיל בהפסד מטים ״(שיל) • ך במשנה ב
 כעץ חלוף דאחיכ משלם. ושמא לר״א לא מפטר ממעשר ולא מי דוגמא דהמחליף דהתם מיירי שכבר זכה בו כעני והיה בו תורת לקט משא״כ כאן ורבנן סברי דלקט גמור הוא ולא מחייב חיש עני היה
 נא! תה פעה פי׳ רעשה ט כעני ממש ומשיה לא אמד שעול מלשלם. דלא אלהכי למל סליגי אלא גם אהווה בשעה שנהנה ממנו. (ר«׳«): ישלש. לעניי אותה העיר שלקח ממנה הכי מוכח בירושל׳ ודלא כמיפ בהו״ע.

 ולחכמים

 וא״צ

 פירש מללברי חכמים אמרה. והל״ש שפי׳ ללבלילם א״ל לאו אםיפא למזכה בכל
 הגליש אלא אהא דאמל וכי היאך העני מחליף זהו הקשה ללברי חכמים ולמכןיים
 אצא מזכה אמ העני אינו אליבא לחכמים אלא ל״א אומר אליבא לנפשי׳ וה״ק
טח ה׳׳נ מזכה 0ת  ללבריכס נא מהני זיכוי אלא לדידי לסבירא לי שיטל לז
 הפני בבל הגליש אבל אומה שבולח לבדה לר׳׳א כמי א״א לזטת לאיהו גופיה
ם אחל שפעו ע ט י בה שאינו מכירה . ולחכמים זיכוי כל הנליש מהני מ  לא *



ה מברטגורה ד ב ו ב פאה גדיש פרק ה ד ע ת יום טו ו ספ  100 תו

 מאיר דאמר אץ מגלגלי! שמין לבעל הכיח הפסדו וטפל מן העניים:
. •ופטור מלשלם והלכה כחכמים: ח ע  ד עני חיח באותה ש
 ה המהליף עם העניים. עתן תבואה או פירות לעני בחלון! מה
 שלקט: שלו פטור י מן המעשר מה שנתן לו העני שהוא של לקט
ב. מה י  שכחה ופאה: ושל עניים חי
 שנתן בעל הבית לעני מתבואתו וחייב
 לעשר קודם שיתן אותו לעני: שנים
. והם עניים: ח ד ש ת ח  שקבלו א
 באריסות. למחצה לשליש ולרביע והם
 נעשים כבעל הבית ובעל הבית עני
 אסור בלקט של שדהו דכתיב(ויקרא עז)
 לא תלקט לעני אזהרה לעני שלא ילקט
 הלקט שלו וחייב להפריש מעשר עני
 ולתת אותו לעני אחר ודוקא כל אחד
 על חלקו נעשה כבעל הבית ולא על

 חללן

: ( ה ע ע ה ש ת ו א ה ב  והכמים אומרים עני הי
ו טי) פטורט.)  ה המחליף עם העניים יי) בשל
ת ם שקבלו א י נ ש . 0 י ב י י ל עניים ה ש ב  ו
ח) זה נותן לזה הלקו ת י סו ה בארי ד ש  ה
ר ש ע . וזה נותן לזה חלקו מ י ר ענ ש ע  מ
ט ק ל ה לקצור אסור ב ד ל ש ב ק מ  עני יט). ה
ר רבי מ פאת ומעשר עני ־0. א ה ו ח כ  ש

 יהודח
. ח בשלו פטור ובשל עניים חייב מיס שלו פטור של  ח*
 עניים חייב . שכחה ופאה ומעשר עני נייש בשכחה בפאר!

 ובמעשי עגי .

 משאר.מיני זרעים יפול מזה המין הגרוע. וטעמם שמכיו, שהוא גרוע
 יחוש הרבה על שאר המין הטוב. מה שאין כן כשקוצר מץ אחד
 בלבד אין כאן תשש ונופל מה שטפל. ומה שכתב הר'׳ב.בפירוש אחר
.  והיא מפירוש הר״ש דלרבי מאיר שמין לבעל הבית הפםדו

 פירוש מה שמתקלקל שדהו במה שאינו
. ו ל ש  מרביצו [טפשיו]־• ה ב
 [*ובספרים אחרים גרסינן] שלו פטור
 ושל עניים. [*וכן העתיק בספר

 ציונים
ף . מיי' s״t מהלי  ח המחלי
ים שקבלו .  crn: הצ״י: שנ
 מיי׳ פ׳׳ז מהל׳ ממ״ע הלייל :

 תוספות חדשים
 [משנה ה] שנים שקבלו
 שדם באריסות מס שהקשה
. ׳  התיייט ואע״ג לבגינףן כו
 ותיק דרבק תרתי שמעי
 לכו ק כתבו התוססות בפיק
 די־״מ דף י״ב ע״א(סל״ח):

 ראשון לציון
ט י״״] שקבלן האגודה].וכן לשין הריב והר״ש:ובשל י י ח  מ״ה [
מ עניים תייב. כתב הרי׳ב וחייב לעשר ' ת ? ש ו ם :  השדה באי

 קודם שיחן אותו לעני. ומסיים הר״ש
 כדאשכחן לעיל גבי שבולת שנתערבה:
ו השדה באריסות ושי. כתב  שקבל
 הר״ב ובעל הבית עט אסור בלקס של
 שדהו דכתיב לא תלקט לעני אזהרה
 לעני שלא ילקט הלקט שלו בפי׳ק דגיטין

 ומשום דמעשר עני לא דמי ללקט כמו שכחה ופאה ואפילו הכי אתיא: לפי דלא שני לן בין מתנה דף (י״א) [י״כ] והוא הדין לכל המתנות
. ואע״ג דבגיטין רבי אליעזר דריש ליה להך דרשא דאזהרה כו׳. ורבנן דרשי לא ט  למתנה הלכך חביבא ליה לתנא לאםבורי במעשר ע
 תלקט לעני שאין אתה רשאי לזכות לעני. יש לומר דרבנן תרתי שמעי להודאילדרשא דידהולתוד הוהליהלמימרולקמקצירך לעט ולגר

ב ו ז ע  מלאכת שלמה ת
 אליביה: וחכ״א עני היה באותח שעד!. לא קחני וחכמים פוטרים או בעלמא שפרנסו דרך חסד ונתן לו די ספקו היון שלא הי״ל נכסים באותה שעה
 אמנם אם היו לו נכסים או קרקעוח אפיי ביד אחר חייב לשלם אם חבירו תובעו
 זולתי ביתום עני כמ״ש בס׳ התרומות משוס תשובות הרי״ף ז״ל שהון יתום
 ויתומה בתוך ביתו אין לו עליהם שום תביעה ואפי׳ יש להם אם לא כ׳ שבתורת
 הלואה זן אותם איל בסתם לא ע״כ: ה שנים שקבלו שדח באריסות זה
 נותן לזה חלקו מעשר עני וכו׳. כך הלי ג״כ שם ברמב״ס ונראה דלאו דוקא
 מעשר עני דה״ה כל פאר מתנות דזה נותן וזה נותן אלא מקט מעשר משום די״ל

 קצבה

 וחכ״א פטור דהיה משמע ממה שאפה מחייב בדיינין אני פוטר אבל חייב לצאת
 י״ש אס חסיד הוא כיון דעשיר הוא בביתו אלא אמרו עני היה כלו׳ וממש
 כעני נמוד חשיב ואין חייב כצום אפי׳ ממלת חסידות הא עשיר שאכל לשויייפ
 חייב לצאת יל״ש אם חסיל הוא אכל בדיינין אין יכולין להוציא מילו להוי ממון

 שא״ל תובעץ ובתרתי פליג׳ רבנן אלר״א בעני ובעשיר כך משמע מפי׳ רש״י ז״ל
 וחוס׳ ז״ל שם: וכ׳ רביט ירוחם ללאו דוקא נמל מקופה של צלקה אצא אפיי מאלם

 להלכתא היא כוי. ולפום הן
 םוגיא דגיטץ מפרטינן כב׳׳מ
 דר׳׳א לא אמר כו׳ ב״מ דף
 מ: אכן מפרש״י שם ד״ה מי
 שליקנו כו׳ אדם בעלמא כו׳
 לאפילו הוא ער מוזהר הוא
 שלא ללקע פאה משדה שלו
 כדאמר בשחינןת חולין דף
 קלא: לא תלקט לעני להזהיר

 עני
 תוספות רע״ק

 מיד [אות נג] בר״ב ד״ה
 עניהיה. ופטור מלשלם)
 והיםבים בפי׳ כתב וזיל
 ואיה לשלם כשיהיור לביתו
 אלא במידת חסידות עכ״ל
 וכן דקדק בהבורו פיט
 הטיו טהמ״ע שכהב
 ולכשיגיע לביהו איני הייב
 לשלם. דמשמע דהיובא
 תיא ד^יכא . אבל מדיה
 איבא ותמיה מובא

 ישראל ביעז
 אירושלמי. איך מדמי מתני׳ להכא להאי לבכורות . להתם באמת חליפיו ביל
 כהן. משא״כ הכא אכת׳ אין חליפיו ביד עני. אע״כ דעדיף הכא מהתם. כיץ
 לכל עקר הענין הוא לטובת העני. שלא יאכל שבל. איכא נמ׳ סברא קצת
 לומר דעני גופא ניחא ציה בהכי. דאע״ג דאם יעשה כר״א אין העני מפסיד.
 עכ״פ ניחא לעני לבלי להטריח לבעה״ב הרבה בדבר שהוא לטובתו. ובכה״ג כ״ע
. ואי״צ לש״ז למה לא (  מולו כמ״ש תוס׳(ב״מ ל׳ י״ב א׳ ובכורות ל׳ י״ח אי
 הביא הירושלמי הך לב״מ מ״ל לבנו ילקט אחריו. נ״ל משום לגם צהתם לא
 למי לגמרי. להתם נהנו העניים ממה שנעשה כזוכה . משא׳יכ הכא הרי יכול
 לעשות כר״א. רק דאיכא הכא אחריתא למעליותא שיבוא גם חציפיו לבסוף
 ליל העני. להכי ניחא לירושלמי לאתרי סייעתא ממחט׳ לבכורות ולא מבריי׳
 דנ״מ: (ז) כ״כ הרי׳מ בפי׳ המשנה דאף לרבנן עכ״פ חייב ממלת חסידות
 כשיבוא לביתו. וכ״כ בפי׳מ המ״ו ממ״ע . וכ׳ עלה רטנו מ״ל [באות נג]
. וצ״ע עכלה״ט . ולפע״י גם בזה כנר הרגיש הרמ״ז. ותי׳. דרמב״ס ס״ל לקאי-מדת חסידוח אעכי ׳  ותמים לי סובא הרי אמרי׳ להליא ד״פ הזרוע כו

 הא לחדיא איתא ריפ
 חזרוע אמתני' דהכא דהא
 דאמרו חכמים עני היח
 באותה שעוז. אבל עשיר
 לא היינו דעשיר משום
ן תפארת מדיח אבל מדינא גמ עשיר י כ  י

» יג) וא״צ לשלם רק לכשירצה ממנהג חסידות(ז):יד) שהחליף תבואתו בעד  פטור דמויק מתנות ™

' לקט שכחה פאה : טו) נ״ל כגי׳ בשלו. דחייב ופטור אבעה״ב קאי. ודו״ק: ס

ח ע

ד

ש

ח ד

ח

י י ^ ב ' י ^  ח
: טז) ר״ל במה שקבל מהעניים פטור מלעשר עליו: יז) ר״ל אבל חייב לעפר V  לפוטרו גס ממדיה *
מ על מה שקבלו העטים ממט: יח) שקבלו לעבוד השדה. ילחלוק התבואה | ש ע ן  ת

ם w עם הבעה״ב למחצה שליש ורביע. והס עניים : יט) דרוקא על חלקו ד מ ח ל  ו

r דממדת חסידית צריך נעשה כיעה׳'ב,שאפילו עני חייב במתטת בשדה שלו. ונ״ל מקט מעשר עני m 
 לשלם לדעת הי׳־מ נראה לרבותא. אע״ג דבנתינה תליאלא הו״לכמחליפין ומוכרים זל״ז.וכ״ש
י ^ לקט שכחה פאה . דעני לוקק מעצמו. מיהו זה דוקא במיוחד לכל א׳ חצי : - י • 04] 
ס י שעה ד״ה שדה ידוע דבלא ידוע חלק של כל אי. הרי לקט שכחה סאה ניתן במחובר. ה  בעשיר* &
*ח ושניהן שותפים בכל השרה ובדאורייתא אץ ברירה:כ)ממה שמגיע מחלקו. ו לי!׳ יפ : ת י כ ם ו  ?צ

 כמו

 משנה ראשונה עכ״ל
 וכי היאך הפני מחליף' ללבד פ5מו נמי קאמר. פי> זה א״א לאומרו לאי׳כ הא
 לאמל מזכה את הפני בכל הגליש ינה תיקן מליין אותה שבולת אינו יכול לזכות
 לו והיאך מחליף מה באינו שלו. אלא ולאי כיון לאית ליה לכ״א לאי בעי מפקר
 נכסיה גס אוחה השדה מופקרת ואינו בעל השדה וכ״כ הלא״ש בפ״ל מ״ט
 בהליא. ושפיל אמר ר״א במ״ב ללבריכם היאך העני הזה מחליף. אלא וראי
 כלברי שיכול לזכוח והלכך מזכה לו כל הגליש כדפי' במ״ב. והכי איחא בהליא
 בש״ס נלרים דף פ״ל ל״א סבל לא נחשלו ע״ה על מעשל עני דאי בעי מפקר
 לנכסיה ושקיל ליה איהו ולימ ניה פסילא וכו׳ ומייתי לה חוי״ט פ״ל לדמאי
 מ״ג: חלקו מפשל עני. אבל בלקט שכחה ופאה לא משכחת להא מלמא כלל

 לאין

 נראה ללצאת ילי שמים קאמר שלא יסא עוול אמ העניים. וחכמים פוטרץ
 אפילו לצאת ילי שמים. וכתכ הלמב״ם אא״כ ממלח חסילוח : ה ובשל
 עניים חייב. פי׳ הר״ב וצליך לטשר קולם שיחן לעני ומסיים הל״ש כלאשכחן
 גבי שבולת שנתערבה . ואינו מובן מי למי המם הבעה״ב חייב לו לעני שמלת
 מתוקן. והכא מקח הוא עושה פמו ואם פסק עמו ליתן לו טבל תתת המתוקן
 והעני עצמו יעשר מה בכך. אלא מטעם אחל צליך כטה״ב לטשל שאמלו אין
 אלם רשאי למכור טבל בס״ה לדמאי מ״ח. וכ״ש בהך לתכא שיש למוש שהעני
 לא יעשר שיאמר כיון שהוא חליפי הלקט ליט כלקט ופעור: זה טחן לזה חלקו.
 מ״ש מוי״מ כאן לכ״א במי ס״ל אזהרה לעני שלא ילקט אמ שלו ולעיל מ״ב לאמל

 מאימתי כוי ומשמע דקודס
 לאותו זמן כ״א אסירים
 וחייבי! לשלס . ואע׳׳; למ״ע
 הללו אין גופן קדוש כתרומה
 כמיש הר״מ כפ״א למ״ע
 מדלא כתיב בהו נתינה ואין
 לחייב בדמיהן כשאין שס
 עניים ואס כלה שדהו ואגד
 מ״ע לוקה ש״מ דאינו
 מתחייב בדמיה! דאם היה
 בר תשלומי[ היה משלם
 ואינו לוקה . אלא ש״מ דלאו
 ממון ענייס הוה וחינו לוקה
א  אצא משוס דעבר אלאו מ
 תכלה מ״מ כשכבר הפריש
 וקיימי ענייס הו׳׳ל כמעפר

 וצדקה כיון דאיכא דעת אחת מקנה אותן וזכו 0 עניים מלין נדר ונעשה ממונם וכיא חייבי! בתשלומי דמיהן אינ מדרבנן עשו שאינו זוכה כזוכה בדקיימי ענייס להיות כ׳א מתחייב,[ בדמיהן. והא לת:ן כגישין פיה
 עני המנקף כו׳ נ1ל מפני דרכי שלום. התם בזית להפקר איירי ונקט עני משוס דבהווה ורגיל מ״רי ועוד דלגבי הפקר הכל עניים נינהו. ואביא בזיתי ניקוף לשכחה וסאה וקמ״ל דאפילו לעני אחר איכא איסורא
דא לא תקינו ליה רבנן דליקני בחצרחיירו כדאמרינן בפדקין דלעיל מ״מ כיון דעביד בהו מעשה ניקוף עידו ליה רבנן תקנחאמפני  משום גול דד׳׳ש מיהא . ואע״ג דבמשירן במקל עסקינן דלא אתו לידיה ו
 ד״ש ולא דמי לנפל לו עליה וסירס טליהו דלעיל דלא קעביד עובדא בגוף הפאה ודייק. (לחיש): ך! במשנה אםור בלקט שפחה ופאה . א״ה ביפחן חיובתא להלחיש (הובאו דבריו בהפא״י פ״ג מ״ה) דס׳יל דבסאה
 נמי בעיא קרקע דוקא כמו בבכורים. שהרי המקבל דמשנתיע שבבכוריס אינו מביא דאין הלכה כר״י לספ״ק דבכורים וכאן פסק הר״מ כמשנהינו דאהור בפאה. וגס לק׳ במ׳׳ו כ׳ הריב דבמוכר קמה לבד שניהם
 אמרים בלשו״ש.והעיקר כמ״ש בם׳ מ״ש לעיל פ״ג מיו ע״ש:תוי״ט ד׳׳ה שקבלו ט׳ חביבא ליה לתנא כוי, אינו מוכן דמשמע לה״ה ללשו״פ דזה נותן לזה ו1ל״ז.וזה אינו דדוקא מ״ע דהחיוב הוא בתלוש ואחר שחלקו
 אין לכיא חלק בשל חבירו לכך מותר אבל בלשו״פ להחיוב הוא במחובר אין חלוק וכמו שאסור ליקח לעצמו כך אסור לית! לחבירו פגס הוא נחשב :על השדה כמותו . ותו לבלא״ה לא שייך זה בלשויפ
. בלשון זה ממש לא היה אפשר לומר לבעיכ צנ׳ ׳ למכשב תחלה הלאו ללא תלקט ואח״כ העשה ׳ ו . (מימ): באיו־ הוה ליה למימר ולקנו קצירך כ ו  דא*ר לבעה׳׳ב לל#ן >tf לעני אחר או לסייעו כדאי׳ במי

 לפ»וג



רה פאה גדיש פרק ך, תוספות יום טוב ĴJ ציונים ו  ר׳ עובדיד» מברטנ
 אימ־[*. שם כלנה מ י.

י ראשה לצימ נ ג * ^ ב ה ת כ א ו י ק ו ^ י מ  חלק מבירו הלכך מותרי! ליתן זה לזה מעשר עני: שקבלה ממנו תעזוב אותס לא הלקמ• י
^ על«ג:של! ע״כ(ולא ניחא י ע ל ו כ ^ כ כ ה ו ד י ת י נ ת מ ־ ו / י כ ה י ר ה ז י ^ מ ו נ נ י ע מ  למהצה. שזכה במתובר אבל אם אמר ליה [שליש] מה שאתה קוצי ש
 אין לו חלק אלא בתלוש וחיוב לקנו שכחה ונאה הכל על בעל השדה הרמב״ם פסק לה בפרק ו׳ ממ״ע אע״פ שאין הלכה כרבי אליעזר ליה לרש״ לאתרי סוניא
י לרשלר^להדיא^סד״שלדדי^ ^ ה ב ל י ב מ ״  ואן! על פי ששכחת הממרים בתלוש בשעת עמור מכל מקום כאן כדלעיל. וכן סתמאדש״ס בחולי71T ע
 פנןורדלא קרינן ביה קצירך הואיל ולא לאזהרה. ש״מ דהלכתא היא ורבנן בעלמא הוא כמ׳ש«ס׳ בם
? מ 1 £ ^ 6 ש 5 א 7־ג-ימיו *)מפ' ^ י ג ה נמי ס״ל.ולפום T ס צ ח מ ו ל ל ממנ ב ק ה אימתי בזמן ש ד ת  זכה אלא בתלוש. וגר שנתגייר לאחר י
ש כב) רש״י בב״מ דר״א לא אמר דאמיי׳ מלץ מסי: להךידרשא ם א׳ל שלי ל א ב ש ולרביע כא) א  קצירה דחייב בשכחה לעיל לרבי יהודה לשלי

ט ק ל ב ר ת ץ ך כ ל ה קיצר «) ש ת א ה ש ^ מ P f f ™ ™ 
ר ל עגמומא ^ <: בבעל השרה דכיו1לדריש ר״א אזהרה סתי׳ס ע ר ר עני כ ש ע מ ה ואסור ב א פ ב ה ו ה כ ש ב  מקום מהאי טעמח לא מחייבי ו

ר תוספות רע ק מ א ן ק מ ר ס ל ה י ר כ ד ל י ד מ ל ש ו ר י ר המוכר 3 כ ו מ  ה

"ולכך 2 .  להו אלא אפי׳ לדברי עצמו קאמר וכי היאך וכוי דבבעל השדה לא סבירא ליה שיכול לזכות. והירושלמי אפשר רלא סבר דרבי אליעזר דריש דיה' שקבלו
 אזהרה וכו׳ אי נמי ס״ל דדריש הכי מ״מ דוקא בשדה שלו אבל בתרי מינו דהייט.מיגו דאי בעי מפקיר וכו׳ תו לא מקרי בעל השדה. ומכל הימב״ם<אץ זה ראיה כ׳כ
^ א ד ץ ט י נ ד ^ ו ם ד ל ״ ס  מקום הירושלמי דלא כבבלי דבחולין דף קלד דאפילו ט מפקר והדר זכי מקרי בעל השדה ופסק כן הרמב״ם בסוף פרק ה׳ ח״ל המפיןיר ד
 את כרמו וכוי וזכה בו לעצמו ובצרו חייב וכוי מפני שהיה שלו והרי הוא שלו וטי ופעור מן המעשרות ע״כ. ואס כן שפיר נסיב ליה לט״ד תופש לבע׳ח במקימ
™ $ y י ^ n % ם > ת  רבי אליעזר וכי היאך וכו׳ לדברי עצמו [*דודאי דכי ההיא דכרס דהרמב״ס הכי נמי דכותיה ליראי שקוצר כל השדה ועדיפא דהא ה
ט טעםא דרבנן דהכא! א׳כ  הפקיר בפועל והכא לא הפקיר אלא דמגו אמריי; אכן גם אין לומר דהתם רוצה לזכות בכרס עצמו דאםכן פשיטא דלמה יהיה פעור ו

 העני הזוכה בגוף קרקע המופקר לא יהיה חייב במתנות עניים ומאי קמ״ל אלא דלא בצרו ע״מ שיזכה בגוף כרמו ומשום דהוא בעל כרם
 חייב וכדמםיק הרמב״ם מפט שהיה שלו והרי הוא שלו וכלומר שנראה כאילו הוא גם עכשיו שלו ומלהוצרך לכתוב שהיה שלו שמעינן לאילי על״שלי. ואף דבתוס׳ פ׳א

ה י ה ש ש י ל ת ת ^ ב ו ר מ ג מ ה  בעני שזכה צא והייט טעמא שלא רצה לזכות בגוף הכרס. ועוד אי זכה בגוף הכרס למה פטרו הרמב״ם מ
^ כ מ ב ^ א ב ל ^ ״ פ ו ת  נראה לתייט יותר מבמתנות עניים שבשעת הזכייה אלא שלא זכה בגוף הכרם ומשוס הכי פטור ממעשרות ומה שחייב במתנותענייס מתעזוב ד
ה שהלא׳ה דליק. מ׳מ *ו׳טר  יתירא כדדריש בפרק הזרוע ומההיא גופא שמעי׳ דמיירי בלא רצה שיזכה בגוף הכרם דאם לא כן קרא למה לי ואפי, אס אץ כל ז
£ !**רש m מ״מ רש״י כך הוא סובר ומתיישכ אילפ כדברי . ם ר ד ליה כ  דעת הרמבי׳ס אלא מפקיר כרמו אין הכוונה שהפקיר הכרם עצמו רק מה שגדל בכרס ק
הס דייק לישניה שכתב להדר איהו ולקט ביה בפאה וכו׳ ובפ״ק דתמורה לף ו - כתוב בתוספות המפקיר וכו׳ פירש״י אע y להליא בתום׳ בים דף י״ב ו  שפיר לדידה •

ח כייי^ק ר כ י אי1 ה ת כ א י י כ "  דהפקר פטור וכו׳ ואומר ל״י דהחיוב תלוי היכא חכה בגוף השדה אבל היכא דלא זכה רק כפירות פטור משלהי ע
w תר בלקט ובשכחת . וכתב הר״ב וגר שנתגייר לאחר קצירה דחייב בשכחה לעיל(פרק ד׳ משנה ו׳) על שלו ולרבנן' נטי : מו [ ך  שרש״י יהיה סובר כ
^ " m ^ J ^ S "*הייט משום רקרינן ביה שדך. עיין בפירושו למשנה דלקמן ומ״ש דלא מחייבי! (גם) [צ״ל נר] בלקט מאחר שעיקרו בטחו 
. שמחויב לדבר הקצור ויש לו בו חלק. הרמב״ם: ומיס דברי י״וס׳ רק לריו) ט  וכן לשון הל״ש. כלומר דכשעת קצדתן מהקרקע געשה לקט: ואסור במעשר ע
>״־ י דםיל דנס במציאת דהו* ל , ג ל [ מ ״ ה י ״ p י t ״ t m ״ נ ^ ה ו ד* 3  ״*^•
ה Ji' y חד מנו ליס חבירו שפיר ם ל ת ש כ א ל  מ
. מפני שאין מפרישין ייל דחהיא דתמום לבעיח י  קצבה ואינו נוהג ככל השנים ואמפ״כ קתני דאם אירע כך כשנה שלישית וששית זה טחן חה מתן כך נצע״ד: ואסור במעשר ענ
_ ליק ילפיגן סןרא דלא _ _ _ _ , — — — — 

£ ; X ו עז ן תפארת ישראל ב י כ  י

ת ו ^ ^ ב י פ א ^הרט1? * 1 י ו י ד ו ל א ־ ל ה ע 0 ש 1 י י 6 ה 3 י ט ה י ע נ ת י י 5 7 ^ י י י ו י ר נ י ' ל י י פ י ר צ • ו ל ״ כ ו מ ש א י ל ב ש ״ ה ע ב ו ל ח ר
י  ה ד ש י ה 8 * ד ו ב ע י ) ש א  כמו ברישא • P" נ״ל: כ

 רביע. דאז זכה העני במחובר. והו״ל כבעה״ב: כב) ל״ד דה״ה בטהן לן• הא עשיר היה. חי*. דבאמת עט ועשיר שוין. רק תנא אשממיכן לסעמא ם״ע ממילא אין 'טעמא
ן לן לפטריק ליה בדיני אלם. איט רק פעם חלש. דעני היה באותה שעה והרי דרבנן מקיא דלא חלקם ח ו  מחצה. רק אורחא דמלתא נקט דמדלא עבד בשדה רק קצירה נ

^ ש ^ ס י נ ם ת 7 ב א m : ד״ ר
א  ב ר ה י ש צ ע כ ס י כ צ ש ו ל ף ל א ט י ה ־ ל ה י ר ה י ש ת ע מ א : ב ה 5 ח ס מ י מ ע ס י ל ע כות1 ל ר ז  רק שליש משא׳יכ לעיל שג״כ חרש י

 כנ) בשכר שקוצר טתן לו בעה״כ שליש. ואז לא זכה כ״א בתלוש.ואיט כבעה״ב: כד) שחיובו בתלוש ואז בעה״ב הוא בחלק שלו [מיהו בחלקי של בעהיב בבעה״כ עני וע׳כ נם רבנן
י לי;י׳י; ה ראשונה תוספות אנשי שם >נ״פ £ £  משנ

 דאין בהם נתינה אלא הנח לפניהם ויבוזו כללעיצ לפ״ז והוא מצרנו אין לו לבח דתעווב שהרי הוא לאו הניתק לפשה כדכתיב בריש דלעיל בשם הרמבים אלא דהכי המייל הרטבים בי״״יוסו ניחא
ן לחבירו אבל ממשל פני מצופי בנתינה כלאמל ולא תלקס לקע קצירך לפני ולנר תעזוב אותם ומדסמך לא תלקפ לעני שמעיק כוי. (שיל): וםה׳ט כתבתי בחידושי' מ י ה מ  לקפ זה של שדהו ו
. אילו היה רואה רבינו התי׳ע פירשיי עצמו מימין רף לגיםין דמיי״ תום' שם דה ׳ ו  נמיליו בא׳ד ולא ס׳ל לשיה דידן כ
י י _ ד י א ר מ ^ ה ד ' ״ א ד ;  י׳׳א : לא היה עולה דבר זה על לבו לב האריה משם סירשיי למיידי בבמס״ב עשיר וללא כמ״ש מ״מ באדם אחר. וכדי לברר דבריו ז׳׳ל דלא היקשי מדדיה אדידיה צריכין אנו לדעת .י״!- ע
 דהחס בב׳׳מ פלייי עולא דמ״כ. דעולאמפ׳ למחלוקת ר׳א ורבנן מעשיר למגי דנןעמא לר׳א מגו דאי בעי מסקר לנכסיה וכו׳ ומנו חכי לנסשיה וכוי ורבנן םיל דתרי מגו לא אמרי>1 בעלמא הואדריש אית ליה
 וכמיש הריב לעיל ור״נ ס״ל דמעני לעני מחלוקת ולמדיה ר״א נמי ליל תרי מנו אלא חד מגו חכי לנפשיה זכי לחבריה ולהך סברא ודאי דליכא לאוקשי אלא בארס אחר ולא בבעה״ב תופש לבעיה ליס דייל
שטא / למחוקמא שפיר אף בבעהיב דאיע מפקיר חו לא מקרי בעס״ב ולא דמ״ט ריש ם״ל לי̂־  דבעה״ב אפי׳ הוא עני היה מוזהר לצקפ הלקע שלו. אבל למולא דסיל דפלונתייהו בעשיר וצריכיק לר״א תרי מגו אס
 הוי לקבו שלו ושרי. ומשיה בב״מ פירש״, תחלה לשון המשנה כאופן להיתי לכיע אף לרינ ומש״ה פי' באדם אחר^ייש רש״ דאי בצעהיב לא אמר ר״א זכה דל״ל מנו חכי לנסשיה טי דמלתא בטעמא דרבנו
. וסתוי/ו זיל אגב ריהטיה העתיק כן בדברי רשיי דריא לא אמר דאמרינן תרי מנו אלא באדם משום לא תלקט בשביל י  הרי דפירו» הוא לרינ ללטולא סכי מל״ל דל׳׳ל דאי בעי מסקר וכוי ומגו חכי כו
. אבל אחר המחילה לא כ׳ p רש״י זיל אלא כניל. אבל למאן דמוקי דעת ר״א בתרי מגו אה/ דמיירי אף בבעה״ב ומיינו פי׳ דבגיטק דפי׳ כעולא משוס דסלכשא טותיה עני דמה דאטר דלמא כ׳כ ׳  דעלמא ס
/ כלאמרן. ועוד משוס דר> מתני׳ מבאה שס לומר למחלוקת ר*א ורבנן בתופס לבמיח במקום שחב לאחרים ומתני' לא מאמר ריא אלא דאייא / וריס מופקים זיל אבל במציעא רצה לפרש אף לר  לגבי ר
/ כרי שיובן במוב מס שרצה השיס לומר רמתני׳ כרבנן אכל לפי סאמת ללינא לא פלי; רש״ על מה שמפורש בירושלמי מיגו רם״-1 דסברתמנו הוא ר  לסתם כרי:,־ יזהו לדנ משויה פירש״י הסוגיא אליבא ל
׳ ר״ל מגו דאי הוה בעי והפקיר השדה משחלה קודם שהפריש הפאה הוה חזי ליה לכ״ע ובאימת במציאה או  והדעת מחייבו. (ש״ל): באיר תו לא מיקרי כעל השדה. משמע דמם׳ מגיש מגו דאי בעי מפקר ט
 לזנו־ בה מן ההפקר. וזה דבר שלא יתכן לגמרי דולאי אין שייך מגו אלא במה שגילו לתקן עדיין בשעת וכייה ולא גמה שכבר חלף ועבר ושוב אין ביטלתו מפתה להפקיר הסאה בתושס לבעיה וודא ענמו
 שהפריש שיוכל לזכות בה מתורה ספקר. וגס הוא דבר בטל שנאמר שהיה יכול להפקיר ולחזור ולזכות בה שזה אפשרות לאחרים כמוהו שההפקר ראוי לכ״א לזכות בו א׳כ מאן יימי גיכבעית כיה דאיכא מגו
 שהוא יחזור ויזכה בהפקת שמא יקדימט אחר וע״כ אין המנו אלא בדבר שיכול לסבב שמלאי יהא ראוי צו והיינו דוקא באופן שאף אחר מרשת הסאה יוכל למצא עילה שיעני ותהא מנה וטעמא דרבנן רפ

 ראויה לו ספאם לההזק לעצמו ותו היכי שייך למימר מנו כזה מנו דאי בעי הוה מפקר לשלהו ולא היה מתחייב בפאה והוי הזי ליה דהשתא נמי חזי ליה. דשאני אם היה מפקירה משום לית בשביל עני
י וכיון דבאמת טעמא משוס ק ד ^י ב ע מ ה ל י י ל ש ס א ס י ו 2  שלא היה בה דק פאה משא״כ עכשיו שיש בה דק פאה ואיזה ערך ויחס לוה עם זה. הא אין המגו הזה אלא שפופה לעשיר ראוי לזכות ^ ^ מ
א ל״ת בשביל עני ממילא לא ק י א ד ו  למהוי עני שיזכה בה מאה ממש. וזה פשוט. (לח׳יש). וע׳ ס׳ דלעיל מ׳ט: בא׳יד תדאי שקוצר כל השדה. משמע לס׳ל להת״ט להא דבהשכיס ובצרו חייב בלשו״פ ה
 כשבצרו כולו אבל כשזכה במקצת ענבים או הקמה כיון שאיל בו אלא כשאר פניי עולס עדייו הסקר הוא ופטור מהבל. וכן מצאתי שסובר הלח״ש בריש מכלחין ע״ש. ולפ״ז היינו יכולים נלמד מדבר־הם דתופס
r בביס דאי כעי מסקר וזוכה במקצת השרה. ועיז קאמרהתייע לליתא דהכא ודאי כקוצר כל השדה דהאלא הפקיר בפועל אלאדאמרינן מנו ול׳למגואלא באופן ייבעיתלאסני * ואיתי נד'  ליישב ללכך יש כאן מנו אס,

ך ,1,״ ׳ א  שגם אז הי׳ יכול לקצור כל שדהו כמו שעושה עתה ולא היה מפסיד כלום אלא שהיה מרויח שהיה פטור מהפאה ופיז קשה דמ״ש מהמפקיר כרמו: כא״ד פשיטא ללמה יהיה פטור וכי ב
" שכתי־ דהדר אידיו ילי־־ם ע מ ש ^ ̂ כ ה - ו ב י י ה ח י ה י י ת י ־ ל  השני טי. הא לא דמיא כלל לשאני הכא שבאו הפירוש ברשותו מן ההפקר ולפיכך אעיפ שזכה בגוף הקרקע פטור עליהם ולשנה הבאה שיצמחו הפיכות ג
 דהמפקיר כרמו וחזר ובצרו חייב אע״נ דהני פירא דהפקירא נינהו. ולאו פשיטא היא דאי לאו קרא דתעזוב יתירא הויצ למפער לבעל הכרס נמי כמו לאדם דעלמא. ושפיר עבד הר״מ לשטח ביה בפאה') ניאה רהביו
י ה ' א ״ ״ ב ^ ס ך ״ י ״  יע המעשרות כיו! לליל שוס רטיא במעשרות לאפילו מן המתנופ נמ• הו״ל למפעריה אי לאו העזוב יתירא ררבינהו. (ביל)^ מניל בפיק מיל: בא׳ד ואפילו אם אין כיז לעת הרמגיס ר

׳ י אלמ״עלת ץ  ט
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. שמכר לו שדה וקמתה אבל מכר אמ הקמה בלבד ל הסג גבול עולים. לשון הר״ב אל חקרי עולם אלא עולים. ן המוכר שדהו  ן א
 וכתבהרמב״ס וזה על דרך הלרש ומעיקרי לשו; הקדש כי אותיות ושייר השדה לעצמו *שניהם אסורים בלקט שכחה ופאה שאצל זה
. בלסמ ר ת ו  המשך ותטח יתחלפו קצתם עם קצתם והס טפלות מן הכתיבה להקל אני קורא שדך ואצל זה אני קורא קצירך: המוכר מ
. שע״י כן ו  על מנת שילקט בנו אחרי
 הפועל מנכה לו מן השכירות ונמצא
 פורע חובו משל ענייס: אל תםג גבול
 עולים. כלומר אל תקרי עולם אלא
 עוליס איי דמפרשי אלו עולי מצרים שלא
 תשנה האזהרות שבתורה שנתנה ליוצאי
 מצרים ואיה דמפרשי עולי׳ אלו בני אדם
 שירדו מנכסיהם וקרי להו עולים ל' כמר
 כדרך שקורין לעור סגי נהור: ז ולא
 שכהו בעלי הבית . כגון דבעל
דקאי גבי׳ וזכי ביה  הבית בשדה מ
 אבל בעל הבית בעיר הוי שכחה א(£
 על גב ללא שכחו בעל הבית :

 לטבעות

 ע״כ. וכתב בעל יפה מראה שהוזקקו ח״ל לזה משום דק״ל מאי קמ״ל שכחה ופאה אם הוא עני
 מציה המפורשת בתורה לא תסיג נבול

תר גי) ת שדהו כה) המובר מו כר א  (מלים יס) אמנם לפי זה ניחא .ן המו
 שהודיענו שלא ישנה ממה שגבלו
 רבותינו על פי הקבלה איזהו לקט

ת א ישכור אדם א  והלוקה אסדר. ל
ו כי) ת שילקט בנ נ ל מ  הפועלים ע
ת העניים . מי שאינו מניה א ו  אתרי
ד ואתד ה ת א יה א א מנ ט *0 או שהו  ללקו
ד מהן.הרי זה ה ת א . או שהוא מסייע א א  ל
ל י כב) א ל ע ט ) ר מ א ל זה נ ת העניים ע  נוזל א
הו , ששבהו  תסג! גבול עולים *־0; ץ העומ־
. שכהו ( ל ת י ב ל ה ע  פועלים ולא שכהו ב
ת ולא שכהוהו פועלים • י ב  בעל׳ ה

" ״ של־־״ ׳ ־ א ל  מ

 ואיזהו אינו ע״כ. ומ״ש עוד הר״ב וי״מ
 עולים אלו בני אדם שדרו מנכסיהם.
 שני הפירושים פליגי בהו אמוראי
 בירושלמי ונ״ל פלוגתייהו משום דתרי
 קראי כתיבי במשלי חד בסי' כיב וחד
 בסי׳ כ״ג ומאן חדיש פי׳ קמא נסיב
 לקרא קמא דסיומיה אשר עשו אטתיך
 והייט עולי מצרים ומאן דדריש פירוש

 תניין

 שלהם. משה מצד הקב״ה מעלם מים ומארץ מצרים ע״כ.־ ועי נסי קרבן אהרן
 ספ״ב לפ׳ קלושים: ן העומר ששכחוהו פועלים ולא שכהו בעל הבית
 שכחו בעל הבית ולא שכחוהו פועליה . כך צ״ל במשנה. ובירושלמי
 מפרש ולא שכחו געה״ב אינו שכחה לכתיב קצירו ושכחת. שכחו כעל הבית ולא
 שכחוהו פועלים אינו שכחה לכתיכ כי חקצור ושכחת משמע לצריך שנם הקוצר
 דהיינו הפועל ישכחנו . ור״ש בן יהודה הציג וסבירא ליה לגם מכל אלם

 במינן

 מעשר מני אלא אחרי שקצר והרי זכה בחלקו שקצר כן ביאר הסעםהרמב״ס
. פי' הרמב״ס«״ל  ז״ל שם בחבורו בהמ׳׳ע ספ״ו וגם פה בפי׳: ל הסוכר ט'
 והלוקח אסור יאסי׳ לא נתן הכסף או אפיי לוה למיה. אבל הרש״ש ז״ל פי׳
 דגם במוכר מותר אשמעי׳ תנא רנותא ללא תימא ללאפקועי מתנות ענייס קא
 זגץ וליגזור ביה רבנן קמ״ל דלא גזור ע״כ : עוד פי׳ ז״ל למאן דמפ׳ שלם

 אלו שלי מצרים המ״ס של עולם היא מ״ס הרבים נשקל דורם עושם. עולה

ן י כ ל י א ר ש  י
) ר״ל אל תסיג גבול דהיינו אזהרות שכצפוי פ  בעצמו ולחלק לעניים: נ
. והרי הם ידעו ך  עולי מצרים. שתתעקש בדעתך לומר שלא נצטוו על כ
 הציוו* בבירור. וכך נמסר לך מפה לפה. ויש אומריםרעולים. רצה
 לומר יורדים שהם העניים י ע״ד סגי נהור: ל) ודוקא דקאי בעה״ג
 גבי עומר וזכי ביה. דאם לא כן אפי׳ לא שכחובעה״ב יץהשכחה:

צ כ  משנה ראשונה י
 גחולץ דף קל״ד ולבלי תוי׳׳מ בזה אין מכוונים : ל ע״מ שילקמ כט אמדו .
 הלשון משמע שבט הולך אחריו בשעת הקציר ומלקמ אחריו הנושר ממנו ואין
0. אע״ג דהיינו מסייע אחל מהן לבסמוך לשבר בבל  שאר עניים מלקסים ש
 תסיג ולמה לי הכא מעמא למודל גניי. היינו מפמא לבל תסיג ליכא הכא
 כלאמר פ״ק מ״מ לף י״ב לניחא להו לעניים לאי אגל להו ללידהו נמי מלקטי
 בכייהו בתרייהו. אלא משום למוזיל גביי איכא. ומשמע מהכא להא לאמרי'
 פ״ל מ״ה שלש אבעיות ביום צא אמרו אלא בפאה משום דפאה ולאי איכא בכל
 השלוח אבל לקש ושכחה זימנין לליתנהו כלל ולא פביל בהו תקנמא לאי
 נימא בלקט נמי שלש אבמיות תיפוק ליי לבלא טעם למוזיל גביי היאך ילקט
 אמריו שלא בזמן שתקנו. אכל הלא״ש כתב בפ״ל בלקט נמי אמרו שלם אבעיוח .
 וצי׳ל כיון לעניים מפייסו ניחא להו לא מקט זמן בזה. א״נ י״ל לאמריו לקאמר
 לאו ?ילך בנו מיל אמריו כשקוצר. אלא בעת שיבאו העניים ללקט לא ילקעו
 שאר עניים במקום שקצר הפועל הזה רק בט ילקע אמריו ושאל עניים ילקטו
 אמר שאר הפועלים. ומסייפ לזה גירסמ הספרים מרסי לא ישטר את הפועלים
 לשון רבים: בנו אחריו. וכ״ש ע״מ שילקט הפועל עצמו פשיעא לאסור ולרבותא
 נקט בנו. ולמאי לפי׳ לאחריו היינו שהולך כט מיל אמריו ללקט ומחוך זה
 מונע שאר העניים . והלכך בפועל טפי, לא משכמת לה שילקט מיל שמבטל
 ממלאכתו. ולמאי לאמרי' ש״ק לב״מ דבלא תנאי מלקט מו ואשתו אחריו
 משמט דה״ה הוא עצמו מותר בענץ שאינו מבמל ממלאכתו: מי שאינו מניח
 את העניים ללקוט. קצת קפה היכי למי אי נוטל הלקט לעצמו הוא שבר פל
 לקט קצירך לא תלקט לפני ולגר תעזוב. והיכי נקיט פליה אל םשג למלברי

ן תפארת י כ  י
 נל׳ס למותר] ואף דשכחת עמרים הו״ל נמי בתלוש. עכ״פ התם קצירך
 בעינן: כה) עם הקמה: כו) בלקט שכחה ופאה שבה. אבל כמכר
 קמה לבד שניהן אסורים דבזהקרינןשדן ובזה קצירך: בז) של פועל.
 ולא אחר. ונ״ל דאפי׳ אין הבן סמוך על סולח! אביו ואפי׳ בהתנה על
 ארם בעלמא אסור. רק אדחא דמלתא נקט: כח) אלא רוצה ללקטן

 תוספות אנשי שם
 כוי ריל אפילו אם נפרש בדברי הרמב״ם דמ׳׳ש הפקיר איע אלא הסירות אבל הכרם
 נשאר לו ומשיה חייב אבל אם מתחלה הפקיר הכרם אה״נ דאע׳ג דהדר חכי כפירות
 פעור מן המחנות וכזה אין הכרח לומר דפליג אירושל' מ״מ לשיי כך הוא סובל
 כוי. (שיל) : ו במשנה הבוכר מותר. לשיטה רש׳י שנתב מרק ד׳ מ׳ע ובבעל
 השדה לא מהני הפקר צ״ל דהכא מיירי שמהר קודם קצירה אכל אס מכר אחר קצירה
 גכ המוכר אסור הואיל דבשעת קצירה היתה שלו. (ש״י). ובמח״כ אשתמיס מיניה ירושלמי
 מפורש כאן ולעיל ספ״ב דאפילו בקצר חציה ומכר חציה שהלוקח נוחן סאה לכל אין המוכר
 !ובה בסאה שהיא מהרת עומרים אבל אס מכר מה שקצר הלוקח ;וכה בפאה (ומשמע
 דבחלר, הסאה המתרה הקמה של הלוקח זוכה ;ם המוכר וציל דאעיפ שנשב הענףר לעיל
 בסיג מיה מם הפאה שנותן הלוקח למה שקצר הוא. הוא גוחן מבח בעל השדה. מימ
 מותר המוכר בו דלא קרינן כיה לא שרך ולא קצירן) תו בעי החם לוקח מהו שיזכה בפא:
 שהיא מתרה את העמריס. ומסיק לתלי גפלוגתא דרבי ודיי נשיאה. ועי במל״מ סיו העיו
 שתמס על דבר השממה: הפועלים. רמז לט באמרו פועלים ל׳ רבים ובנו ל׳ יחיד
 דאסילו שכר פועלים הרבה עסי הפועל הזה שהתנה עמו ולכולם נותן שכר שוה חיישינן דלמא
 כולהו ניחא להו מחיר שעושה לזה ועי: מנכין לו דבר מועע מסשכירות ונמצא פורש חובו
 בשל עניים. (הוימ): חוייט rtS אל תסנ כו׳ כ׳ אותיות המשך בוי. פי' שבנקודת קמן
 של עולם נסתר א׳ של יהו׳א והיא מתחלפת ביו׳ד הרי עולים . והא דאסמכינהו אסאי
 קרא ולא אתעזוב אותם דמיניה נשקא לן דאין לבעלים בהם עוהינ היינו משום דהאי קרא
 איירי במי שמלקע הוא עצמו בידו ונותן בידו לעני אגל כל הני לא עגיד מעשה בידים
 אלא שבא למנוע קצת עניים מן הלקט ושס לרך לאחרים שילקעו הם בהרווחה דאפילו כסא
 להק שאיט מניח לעניים אינו ל״ל שלוקח לעצמו לפיסוק ליה דעבר על ד״ת אלא סי׳ שאיט
 כא לשדה גני אבעיות שאיט מניח שהעניים ילקעו בזמנם א״נ שממסר אותם שיתישו

 ללקוע
. ואי אינו מניחם לבוז אלא מחלק להם  קבלה ושביק אזהרות לאורייתא. ואי אימ מניח פניים אלא לקרוביו פניים היינו מניח את אחל ואחל לא ותרתי למה לי
 בילו הא במי דאורייתא הוא לתפזוב כתיב ושל מאי מסיג גטל הוא אלא כשמלכה לאחל והייט מסייע אחל מהן והא מני לים. וצ״ל דה״ק מי שאיט
 מניח פניים ללקוט כיצל או שמניח אחל ואתל לא או שמסייפ ופרושי קמפלש. והשמא א״ש לאל חסג נבול עולם משמע מיניה מי חרתי כשאיט מניח אתל
 לגמרי הייט מסיג גבולו ממש. וכשמסייע לאחל מסיג השני מכלל פוליס לפוליס היינו עשירים כלאתרי' פולה לעשיר ויולל לפני שהיה יכול ליטול הרבה ולהחפשר :
 ן ולא שכמו בעה״ג. לכאורה משמע שהבעהי׳ב פימל גם הוא בשרה פס הפועלים ושכח הבעת״ב בפומליו פומר אחל והפועלים ראו וזכרו ט ולפסס
 ליעלי או שהפועלים שכחו בשלהם והבעה״ב נתן בו מיניו ליטלו. אכל לא א״ש לפ״ז מ״ש הר״ב לבשלה לוקא לקאי גביה וזכי ביה. וחיפוק ליה לאפילו בעיר
/ שכחת שניהם. אלא ה״נ מיירי ששכחו שניהם אבל בשעה ששכחוהו פופליס  ללא קאי גבי׳ כיון שהבעה״ב נזכר בו אינו שכחה ליליף בירושלמי מקרא לבעי
 באותה שפה לא שכחו בעה״ב ולפתו היה פליו ואמ״כ שכחו גם הבעה״ב ובגמ' בב״מ רף י״א קרי ליה זכור ולבסוף פכוח ובהא יש חילוק בין פיר לשלה לכפלה
 לוקא שטח מעיקרו הוי שכחה אבל זכור ולבסוף שכוח אינו שכחה שזכתה לי שדהו. ובפיר זכור ולבסוף שכוח נמי הוי שכתה ויליף לה המם מקלא. וממנ«'
 מייד בשלה וקאמר כששכח אחל מהם וב*מה שפה לא שכמו השני אפ״מ שמזל נם הוא ושכחו איט שכמה. ולפ״ז צ״ל לשכת גפה״ב fa שכמוהו פועלים באותה

 ציונים

 ן המוכר . שס הלמ״ז לא
 ישבור , שס (י*: הלייא :
 מי שאינו מניח. שם הלי״נ:
 ז העומר . שס פיה הצ״נו.

 חלופי גרסאות
 ו הפועלים נל״פ הפועל
 \ל'•? בירושלמי . ואחד לא
 גד• ואחד לאו . עולים
 מ״ם עולם וכ׳ה גילושלמי .

 תוספות הרשים
 [משנה י] המוכר שדהו.
 כתב הריב אכל אס מכר כוי
 אסורים בלקע שכחה ופאס
 ע״ש. ומששברא למעשר עני
 המוכר מוסר כו שהרי אין
 חיובו אלא אחר הקציר
 ודו״ק. (פר״ח): [בד׳׳ב דיה]
ל תש; נטל כו׳ ליוצאי  א
' עכ״ל. וקשה א״כ  מצרים ט
 על כל מצות שבהורה יש
 לדרוש כן וניל דלא איירי
 כאן שרוצה לנזול לעניים או
 לעקור המצוה רק שרוצה
 להחכים על צוו* הקביה
 דמננשר עני רשות לבעהיב
 לחלק כמים הריב בפ״ח
 משכה ד׳ אכל כלקט שכחה
 יפאה כתיב העזוב אותס שהם
 ׳טלו והוא אינו מבין העעס
 לחלק ביניהם לפן אמר עולי
 מצרים כשם שיציאת מצרים
 היה חון לכוכע כן מצות
 הקניה ודייק. ועד׳׳ז י״ל
 לקמן פיו מי: נכי פרע
 שרוצה לזכות כו קודם שיגיע
 לארץ כיון דכתיב לא תלקט
 משמע שכבר מונח בארן
 ודו״ק. (ממהורשית וצ״ל):

 ראשון לציון
 כלומר שהוא מפרש הכי דר׳
 אליעזר לשיעתיה בגיעין
 מיס אוקמחיה דרב ס&א

 ודלא כפירש׳י:

 תוספות רע״ק
 אלטעלה דהדר הכי רק
 בפאה. אבל באמת לשון
 רש״י דהדר איהו הכי כיח
 בלקט . ופאה כתיב תעזוב
 יתירא. ופשוט דבלקפ
 ופאה קאי אלטטת דבהם
 כתיב תשוב: מיו [אות נו]
 בריב דיה הפוכר שדהו.
 שניהם אסורים) הפריה
 כסי מ״ה כתב ומסתברא
 דמעשר עני הסונר מותר
 בו דאין היובו אלא אחד
 הקציר•, ולענ׳׳ד לא משמע
 כן מלשק חרמב״ם פיו
 הטיי מהמ״ע. שפתכ המוכר
 שדהו קיקע ופירות והעני
 הריי מותר בלקט ונוי
 ומעשר עני שלו עכיל.
 מדבייל מיע בחדי אינך
 משמע רשוו להדדי. דדוקא
 בטוכר נם הקרקע אבל מכר
 פידות לחוד לא :
 מ״ז [אות U] בריב דיה
. דקאי גביה) א שכחו ל  ו
 ואף אש שכהו אחיכ לא
 הוי שכחה כיון דבשעה
 ששכחוהו פועלים חית
 מ7חיל שש השכחה עדיין
 היה זכורלבעח״ב באותו
 שעח זכתה לו שדד* ובעי
 עיהיה שכחת בעה״ב קודם
 שיהת פועלים, דבשעח
 עחתחיל לחול עליו שס

 עכחח



ב נב צי״ים ו ט ם ו י ת ו פ ס ודה פאה גדיש פרק ח ת  ר׳ עובדיה מברטנ
 * עמדו עניים. *0 ה(״נ

 ב׳ כתב הערוך ירוש׳ חררה
 גלגל רש אומרים הנשלף

y1 ח הסעםר*שם . •׳ג ־W0.אל הבא w ח לכובעות. לעשות מהן כמין כובע בראש שכך היו רגילץ לעשות חניין נסיב לקרא תניין דםיומיה ובשד 
 עטרות של שבולין ולשום בראש:לכוםסאות. אינם גבוהים ובולטים עניים קרויין בכתוב כדכתיב לגר וליתום וכמו שאפרש בס״ד ראשון לציון

י !בטש זחמטדרלכובעות נ י י מ ^ א t ? T O ־ י ה י ס י ח ' 1 * ^ ש ה ה נ ש ' מ ? ו י 5 א 3 מ י ה ה ד מ י כ ל 5 ה כ א י ו נ נ י א ה ש מ מ ס ל י פ פ כ א נ ל ת א ו ע ב ו כ ה כ ל נ נ מ  ל

מ ירו׳ כיבעות כ ך ^ ך ז מ צ
ב  ת  (דברים צב) הלא הוא כמוס עמדי: ולחררה. קצר מעכן ועמר כדי יונה סוכר את הקשין ופסקו הרמבי׳ס ז״ל]: ח [*לחרדי׳• כ

. מן לעיל כמה דתימא וכובע ׳ ט ד לגלגל ו  לגלגל עיסת לעשות חררה קטנה ע״ג הר׳׳ב קצר מעט ועמר כ
S n ^ ש הרי זה ^ ק  גחלים. פ״א יש שקוצרים התבואה עמדו עניים בפניו או שרדפוהו ב
ה *») * ח המעמר לב) לכובעותלנ) הכי לא הוי שכתה שאין מניחים עומרים הוא כמוס עמד ונו׳ פירוש ח ב  ?מגרשים אותה במקום אחד עד אינו ש
E t e M t a י ל א ם *< אין קטנים כאלו אלא מעמדם « כ ח מ ע ל ) ו ה ה ל ר ר ח ) ל ד  שתתאםן* ואז נושאים אותה למקים רלפומסאות ל
^ ^ 5 ״ ״ i ^ J ^ ^ ^ " 5 2 ״ • ^ י ב ש לי ש ) י ז ו ולגור? ל . ממנ ה ח כ א לו ש י ו י  שרשים התבואה ומקום הדישה נ
£ £ £ י SS>״א״־ית > ל ג צ ה ג ר ר ח ל

י ש  ן הביאו ה נ מ ן ^ # מ י ל ע ) י ח ל ש י ף ג  גורן ומה שמגדישים על גבי קרקע ך ל
* מתחת: לחררה.3ערךחר ״ - ^ »L ״״U^LL^ , ה נקרא טבעות כדמות כובע שמשימין ..L,״C״ . כ א ל ר מ מ א נ ר למקום שהו מ ע מ ל ה ל כ ל כ • זה ה ה ח כ ח ל*) אין לו ש ו נ ל ר ו א א 3 1 

ז מן הזרע ־ י ה א כ א ל . למקום שאינו גמר מ ה ח כ ו ולנורן אין לו ש ה ממנ ה כ ד ^ יש לו ש מ ס ע י מ ן כ ו ש ת צ ן א ס מ א ס ר ק  נ

ה ט): תוספות רע״ק ה כ רן יש לו ש מו ו ו . ממנ ה ח כ  שמגרישים בעגולה כדמות אבן הרחיס ס ש
ה : שכחה לא זכתה לו שדהו. ל ו ג ה ע ר י ח ה ש ש ״ ה ע ר י ן א ר י ק  נ

ה הת״ב ם ו ^ י ב . כלו׳ מה ששכח בשדה בשעה שמוליך לאי מן המקומות ד ה ח כ  ולעמרים. עשה עמרים קטנים וסופו לעשות משנים ושלשה עומר א': אק לו ש
ד דיי שכחה י מ ב ״ ה מ ס א  הללו איט שכחה דכתיב(שם כע) כי תקצור קצירך בשלך ושכחת עוכמ־ בשדה מה קציר שאין אחריו קציר אף עמור שאין אחריו עמוד יצא י

ס י ל ת ^ כ ש ד ע ם י ^ י י ה ל ל . המוליך מאחת מהמקומות הללו לגורן ושכח עומר באחת מן המקומות 0 ח ח כ  אלו שיש אחריהן עמור: ממנו ולגורן יש לו ש
 שכחה: המעמד לגדיש. ורוצה שישארו באותו מקום ושם ידוש אותם יש לו שכחה: םמגו ולגורן. ץאם נמלך עליהם אח״כ ומוליכם שכחה.אבלל׳הםוביאלא
S ^ f f ^  למקום אחר לדוש אותם אין לו שכחה• ™
״ שכוח הוי שכחה. משמע L 4 U % 
' דבעינן עכיפ סוף שכוח י מ ל ה ש כ א ל  מ
 בפיכן שיהא שכוח אפיי מעובר ושב בדרך: או שחפוחו בקש. ואחר כך ומעמר קצות המבלים הנותרים ממלאכתו להוליכן לנדן י״ל שכחה להשתא להבעהיב. וכיכ לחדיא
 שכחוהו פועלים ובעל הבית כיון שבגרמת עניים נשכח לא הוי שכחה . חיילא. זה הכלל סימנא בעלמא. הר״ש שירילי״ו )*ל: ועוד מצאתי שכתב ןז״צ בשיפה מקובצת שם בשם
! ושאיי ד מ א י ״ ר ה מ ו ן י ״ ה ש ן מ א כ{י ש ו ה ו ה ר ר ח } י ו נ ה ק ת וכר. פי׳ ראשון דמייתי ר״ע ואחר שנאתי לא״י תוב״ב הבנתי משנה זאת ד ו ע ב ו כ  הרי׳שוהרא״ש ז״ל • ח המעבר ל

ה העת^לישנא דהשיפיהנ׳ל. ר ר ו ח מ י כ ת ר ^ י י ו נ ת ה צ מ ר 1 ח י 3 י ל ו ה ' ל י ב ! ת י ' ו ב ח שאז1 נ ו ט ס ש י ל נ ש י מ נ י ע י ב ש א י 5 ל ו ״ י ז ש י א " ו ה י ל ב ע ת כ ג ו " י1 ז ש מ ו ש נ י כ ' י י א פ י "ל ה  ז

: ולשון הרמב״ס ודלא' כהפריה בסט׳ח  פי׳ וה דאין לרך לעמר לצורך דנרים הללו והו״ל למיתני הקוצר לצורך גדולה וקורץ אותו נואבאקי והשתא לא הוי נמר מלאכה. ע״כ
 דברים הללו אץ לו לקט ע״כ: ופי' ר׳יי ז״ל לטמסאות . תכשיט למסה ז״ל שם בפ״ה הקוצר ואלם אלומות אלומות ופינה האלומות והן הנקראים שכתב בפשיטות דבעט•
, אפילו לא ^ שכחו מחייב ש י 5 ש ם ה ן ק מ מ  במקום שהוא כמוס.ע"כ: לגדיש יש לו שכחה. למשעימר הכל רוצה לעשות עמרים ממקום זה למקום אחר וממקום השני למקום השלישי ן

ס דנ°ט בסומא ולבפ^שמח \ י מ ס ל ד מ ע ה ה כ י ס פ ס ־ א י י ר מ ם ל י < י מ ה מ נ י פ ה ש ע ש ר ב מ י ע ח ה כ ש א ^ ו ו ה ש וצנור1 ש י י ג ! ה מ ח כ ש ר ו ד * ה כ ר י ו מ ו ע י ר ח ר *I א ו מ ' י ע א ה ש ל י ד  מה1 ג

 במקום לישה אין לו שכחה דכבר נתקיימה המצוה. גדיש היינו כשצוברין כל שהוא נמר מלאכה ושכתה י״ל שכתה וכשיפנה ממקום שהוא גמר מלאכה לגרן לרבותא דבשדה אפילו זח
 העמרץ במקום א׳ עד זמן הדישה. גרן הוא מקום שלשין בו התבואה כדמוכח אין לו שכחה. ואס פינה הממרים למקום שאינו גמר מלאכה ושכח אינו שכחה לא טחני. ואשתמיטתיח

ר כל הפוסקים רגיל: מ ) ג ו נ י א ם $׳y ש י גרן כדכתיב וכשיפנה ממקום שהוא (כך הלשון שם ברמב״ס וספק אצצי א ח  בס׳ כל סאה ונם הכר׳ שמעורב התבן והמוץ עם התבואה ק

: תום׳ אנשי שם כ ״ ה ע ז י נ ' ש ר ג ה ל כ א ל ר מ ״ ח ש ש כ י ד ג ר ל י מ י ע ו א ה ל א ד ש י ר ל ב ב ' א ט ס ו י ר ו ע ש ו ה י ה ג ה א ר ו א ז ו ה ה נ  ה

־ ־ י ללקומ ואינו מניחם שילקטו ־ ־ ־ ־  ׳

ן כדרך השלם. (רמ׳ז) : י כ ! תפאית ישיאל י י כ  י
. ש ק ב ו ה ו פ ח ש ה נ ש ט ב ל . , 1 ז ' * 1 w % m M  ן 1
 לא) דכל שכחה שלא מחמת עצמו אינו שכחה. במו לקט שאינו מחמת עצמו מ״ל לגורן: לח) נ״ל דגדיש היינו מקום קבוץ העמרים. ונורן מקום הר״ש הביא מספרי דטעמא
א י ^ J1 ? ^ ש י ד ג ה . ולהט בהוליך מהשדה ל ן א ר לעשות שם מהשכלים קבין התבואה. ופעמים דשין כאן או כ ח  [פיל מ״]: לב) מפנה עמריס: לג) לפנותן למקום א
: לט) שנמלך להוליך מגדיש ובירו:למי'1פ״ו איחא השומר ה ח כ  כמין טבע כראש: לד) טבע במוכה: לה) לעשות עוגה קטנה ע״ג גחלים. לדוש שם הו״ל לגמר מלאכה ויש ש
 וי״אדר״לדלעשותעמריס בתמונת עוגה. ומשם יפנןאח"כלהגורן.לפיכך לגורן ולדוש שם: מ) מיהו דוקא בעומרים אין שכחה רק בגמר מלאכה. שהחזק בו להוליכו לעיר
מ ״ ״] שניי* ההתתיןש" הה ו ה נס ח כ ' ש ת ב ו נ ל י א 5 ב ״ 5 ש'י מ'ז] ־ י ה [כ כ א ל ק כפמפנה במקום שאינו שם גמר מלאכה. לא הוה שכחה: אבל בקמה א״צ גמר מ  מדלא ככת ר
 לו) מפגה השבלים למקום א׳ לאגד! שם: לו)בחזרוםנה ממקומות מ׳א]א״צגמר מלאכה: אינו שכחה. רש׳א שניהם
^ אינס שכמה התחמון מפני .u , , , . . 
 משנה ראשונה שמכוסה והעליון מפני
ם הס אינו שכחה לבהא נמי זכתה לו שרהו אע״ע כמו גבי פאה שמילפ מליתו עליה בש״ל מ״ג להלמב״ם. להכא טזלין אמ הבפה״ב שהח!יק בו־ ר׳ז אמר בזוכר  שעה אע״פ ששכחוהו אח״כ נ
 ששכח אותו כיון שלא שכתו הפועלים זכתה לו שלהו. ולשון הרמב״ס בחבורו וגזל לאורייתא הוא ולא אשכחן קנש בגזלן לאורייתא ללא שכיח לעבר אדאולייסא אש העליון. אשיא דר׳ז
א כר׳ יונה כמה דאר״י בזוכר ו ם ה « נ ל מ ש מ א ד ו . אבל התם לאו גזל דאורייתא ה  פ״ה לץ ב׳ היה בעל השלה בעיר ואמר יולע אני שהפועלים שכמו עומר שבמקום ולא חיישי׳ שירגיל בכך
ן אח סהשין כן ל״ז אומר כ ל א ה ר ת ו 1 ה ל ו מ א ד ו ה ה י כ ש ם ו ת ו כ ע ז י ק פ ם א>א מ י י נ . נועל ופליץ לא זכו ט ע י  פלוני ושכחוהו ה״ז שכחה ואם היה בשלה ואמר כן ושכחוהו איט שכחה וכו
ן בזוכל את מנגיון. מ«מנ מ ק ל ב ו ו ל ץ פ ש ק ש ה ר א כ ו : או שחפוהו כקש . בירושלמ1 א״כ ״ י פ מ ו ש נ  נ״ל לושכחוהו לרישא וסיפא מ״ס הוא וצ״ל ושכחו לקאי אבמה״ב שחזר ושכחו ק
ך לקחי חר ש מר ש מין ״ א ש ס ל ״ ה ע ל מ ש מ ה ן ן י כ ה מ , ל י מ א מ ש ה ל נ ת נ ה ש א ז - / ה י ל מ י א « ו מ ״ , פ ס ו ת ו ו ״ ש * ר י פ מ מ כ ו ן מ כ ה ש ת ז ו נ 5 v ע w י מ ל ש 1 ל י ה ן ^ מ ו ש < ן 3 כ א ן ו ס ה  ג

י1ש דא! ר י rmL אנלד^ח י ב ג י י ה נ ו ' י מ ח ס י ש מ ו ע ם ה ח ג כ א ש ל י ה ח ^ מ כ ם ש א א כ א ה ל ה א מ כ ם ש י י נ י פ ״ ה ע ש י מ נ א ש ' י י ' ־ ד w ט t ^ n ו י א ! 5 פ ם ב י י נ " : מ פ ל מ כ ״ נ  י

L ' J ,p ^ אבל נתכסה מאליו בעפר או בקש ושכחו ה״ז שכחה ליש שכחה בממון לחכמים לא הוי שכחה לעומר מיהאיהוי שכחה דאילו הוי גלוי נמי הוי שכחה כיון ששכח 
. וצ״ל לקנסו שלח יתנו גם לעניים אחרים החיפוי עצמי: ח המעמר לכובעות ולטמסאות . הר״ב פי׳ בזה שני פירושים אע׳׳פ שהוא מכוסה וכיון א ו . אלא מ״י עניים קנסא ה  דפ״ו מ״י
. ומ״מ לא קנסו טלי האי שיקמ מהם גם מה מלקטו כהימל הראשון הוא פי, הר״ש ותשני הוא פי׳ םרמב״ס והרא״ש הסכים לפי׳ הרמב׳׳ס. שההלכה כרבנן לגבי ר״ש ך  שלא ירגילו בכ
 אבל אפילו ב!וכר העליון הוי
 שכחה. וכ״ר הראב״ד וא״כ גם משנתינו אין הלכה. אבל הרימ סובר רריו ארמן קאי למוכר את העליון גס רבנן דריש מולו שאינה שכחה ולא משוס שמון אלא דע׳י העליון או הקש יזכור גס את העומר. ועי׳
 בכ״מ ס״ה היד ובפ׳׳מ בירי' ס״ו: ח במשנה זד, הכלל. אצכוריך ללא הימא דאם ימצא מי שיקב! העמריס למקום שאינו נמר מלאכה בענין בלתי דומה לענינים השנויים ברישא אשר היו רגילים בהם כמקום
ה בו׳. פ״א ט׳ השי׳ הזה הביא הראיש בשם הרמב׳ים. ומ׳ בל׳ הר׳׳מ בפי' וזיל המנה; לקצור התעה ולעשותה פרימות ר ר ח ל  ובזמן השנא שלא יהיה לו דין זה. (הויע). ומי תוייע פ״ז לתרומות מ״ד: בי״ב דיה ו
. ומפרש הרא״ש והריב שכובעות וכומסאות וחררה 0ם ׳ . וכל אשר יקבצו מן העלימותמעל האר; נקרא כובעות כו  ערימות במקומות רבות עד שיקבצו הכל במק״א ומן המקום ההוא למקום הדפה והוא קרא נרן
 תואד הגדיש שממנו נושאים לגרן ואיל שכחה כיון שצריך לשאת ממנו לגק לדוש שם. ועפ״! הוצרכו לדחוק ולפרש דמ״ש כמעמר לגדיש י״ל שכחה מיירי ברצונו שישאלו שם כאותו מקום ושם ידוש אוהס
 במש׳יל הריב ק״ה המעמר לגדיש. ובאמת הוא דוחק נדול דליל למימר המעמר לגדיש כיון דכוכעות ואינך נמי גדיש נינהו והכי הול׳׳ל ואם ה^ דעהו שישאלו שם לדוש אותם שם י״ל שכחה ממנו ולנרן א״ל
 שכחה . ומצאתי להרדב״ז בפ״ה הייב שכ׳ דנראה מל׳ סר׳מ שמנהגם היה לעשות בשעה שקוצר כצורת כובעות ומשם מקבצין ומוליכין לחפירה ומשם לחררה ומשס לעשות מהם ממרים גלולים כדי להוליכן
ן ולומר המעמר לכוכמוה ט׳ ולגליש אין לו שכחה  (מר\ם הדשה. ובזה מיושב קצת לטבעות ואינן ל>* תוארי הגליש הם ועדין לא נזכר גדיש גמשנתינו. אבל תמוה להכצ עעמא מאי למה לא כלל גדש בהדי מ
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 אכל למייל הרא׳׳ש והר״נ שינו מכוונת הרמכ״םללפי פייהל״ב כפי, השני מפמפ
 שהכל תלוי בכוונתו כשעת העמוכ אם דעתו להוליכן למקום שישאלו שם ללושם
 הוי מעמר לגמל מלאכה ויש לו שבחה. אבל אס דעתו שלא ישאלו במר\ם
 שמוליכן אלא .יחזור ולהוליכן תשס למקום דישה אינו שכחה בהולכה ראשונה
 כיון שנתכוון באותה שעה להולכה שניה וזהו שכתב גבי המעמר לגדיש ורוצה
 שישאמ שם רדושאותס שש יש לו שכמה ואס נמלך להוליכם למקום אחר לריש
 אותם אין לו שכחה מ״כ . ומפתא לנמלך פלא הימה מחשבתו מתחלה לכן הא
 אס היה דעתו מתחלה בשעת הולכה ראשונה לחזור ולהוליכם למר^ם אחל הוי
 איפכא פבהולכה ראשונה אינה שכחה ובשניה הוי שכחה. ויש ללקלק לא״כ למם
 ליה לתנא למימני לטבעות ולכומסאות יכו' ליפלוג וצירופי בלידה במעמר לגליש
 אס לעתו שישאלו שם יש לו שכחה. ואס מתחלה היתה לפתו להוליכם משם
 לגורן אץ לו שכחה אלא כפמוליכם לגורן . וליכא למימר לטלה בסתם מיילי
ת וכומסאות שלא ישאלו פס וסתס מעמל לגדיש כלי שישארו. ללפי  ושתס טבעו
 פירושו טבעות וטמסאות היינו נמי נליש ממש שמגלישין בקרקע כל התבואה
 או בחפירה. ומאן יימר שלא ידושס במקומם. ועול למפרש ממנו ולגורן שנמלך.
. אבל לבלי הרמב״ם כך הם שהמעמר לטבעות ולטמםאופ י נ מ ד נמלך ק י  מ
 היינו שעושה כמה ערימומ כאן וכאן ומשם מקבץי״טלם ועושה מהן גליש בקרקע
ת. וכשמעמר לפשות ערמות ת או בחפירת והייט כומסאו  כמין הר והיינו טבעו
ס וכאן מעמ פ  הקטנות אץ זו נמל מלאכה, שילוס שלא ׳משם במקומם כאן מ
 וכשמקבץ כולם למקום אתל לטבעות או לטמסאות v היא מקום נמל מלאכה
 ואפילו לעתו להוליכן משס פול למקום אחר ללושה אעפ״כ מר\ם קבק כל התבואה
 שראוי נלושם זו היא מקום גמר מלאכה והיינו לקהני לישא המפתל לכוכפוס
ת אין זו גמל מלאכה אלא ממט ו ׳ היינו פרמות קמנות כלי לפשות מהם טבפ  ט
ע ב  ולגורן כלומר ככמקבן כל הפלמוח לטלן ׳והייט הולכת שניה פרוצה לפשות ט
. וסיפא המפמל לגליש היינו כשמקבצם לטבפ יש לו שכחה ואפילו  והייט גורן
ע מ״מ הגריש הראשון הוי  הוליכם ממט לטלן אפילו לפתו הימה ממחלה ל
 מקום גמר מלאכה. והכי ליקא מתני׳ זה הכלל המפמר למקום גמר מלאכה
 ולמאי תני מקוס ליתני המפמר לגמר מלאכה ושלא לנמר מלאכה ש״מ דבמקום
 מליא. ולשון הרמב״ם בחבורו פ״ה לין י׳׳ג איזהו מקום שהוא גמר מלאכה

נ לקט . אפילו בשוננ א דפרס ה משנה א הטנדיש תבואתו *' ל ל  ב
 1 ואפילו מין בשאיט. קנפוהו שכל הנוגע בארץ מופקר

 לעניים ופטור ממעשר. ורק אס הרוה פיזר ודניבליש על שרה שלא לוקט הלקט
 מ״נה אומדים הלק ט״ה לקפ שראויים לעשות וייתן כך להענייס :

 משנה ב שבולת מחוברת שנשכחה . אם נקצדת עם הקמה שייבא לבעה״ב .
 שבולת לקט שנתערבה בטבל והעני רוצה דוקא עבולת. ימול
. אס יו לקט מוטב . ואם  הבעה״ב מהתערובות נ' שבלים. ויאמר על א' מהן
. ואם הכי נופה לקט . יהיו תרומ׳ע  לאו יהיו חרושה ומעשרות שלה כולן בבי
 של א' בדגי. ונותן הראשונה להעני . והכי וני לכהן . והכהן יפריש על א׳

 מהן ממקיא המעשרות שהייב עליה :
 משנה ג טותר נעהיב להרביץ שדחו בידם , כדי שלא יתערב האבק במכלים.
 כשהפםדו הוא יותר מהפסד הלקט. וישוס הפפד הלקט ויתן לעניים :
 משנה ד עשיר שנוסע בדרך ואין עמו מזונות. מותר בשהנת עניים . וא״ג לשלם

 דק לכשירצה:
 משנה ה החליף תבואתו על מתנת עניים. חייב בתרומיע על מה שנת; להענייס
 ולא על מה שקבל מהם . ב' עניים שקבלו שדה באריסות שיטול
 בעהיב חצי רתבואה. והם חצי הב׳ . מותר בל א' מהן ליתן מעשר עני שלו
 לחבירו. אבל שניהן אסורין בלקט שכחה ופאה שמתשדה. בריא בזכו שניהן
ב. כך וכך מסח שתקצר יהיה שלך . א)  בהתבואה במחובר , אבל באמר הבעה׳
 טותרים שניהן נם בלקט שכחה ופאת שמכל השדר,. ורק המעשר עני יחנו זליו

 כלעיל. דםדיכו בתבואה אהר שקצרו. הו׳ל בבעהיב :
 משנה ן הסוכר שדהו עם קמתה. מותר המוכר בכל מתנת עניים שבה . ולא
 חלוקה . אבל במכר רק הקמה. שניה; אםוייס בהן . אשור להתנות
 עש יזקוצר על מנת שלא יניה ללקט מהנח ענ״ס רק כנו ובני ביתו של פועל.
 וכ״כ אסור לבעהיב לעכב שום ענ* מללקיט ולסייע לאחר. או לעכב כולן. בהפצו

 שילקס ד*א ויחלק ביניהן:
 משנה ז שכחה אינו רק כששכחו בל אדם שראח אסיפת העמרים. ואם גרמו

 העניים שיהיה שכוח אינה שכחה :
. ומשם לגורן, אם ׳  משגה ח המפנה• עמרים מהשדה לםקוס ב׳ ומשם למקים ג
 היח א' מהמקומות הללו מיוחד לעשות בהשבלים נמר מלאכה. או יש
 שכחה כשיוליך לשם ולא כשיוליך משם להנורן, אבל באין מיוחד חמקרם לנמר

 מלאנח. m אין שכחה כשיוליך לשם . ויש שכחה כשיוליך משם ולגור[:
ק כל המומלץ שם וללוש אומן שם או להוליק שם למר\ם ק  מקום ש לפתו ל

 גדיש שהוא הגורן ומקום שאיט גמר מלאכה הוא המקום שמקבצין בו המומרץ כלי לעשות מהן אלומות גדולות כלי להוליכן למקום אחל פ׳׳כ :

 ממנו זלגולן ייל שכחה ואם
 מתטין שישארו בגדיש לדוש
 אותם שם י״ל שכחה ממנו
 ולבר; איל שכחה . ומצאתי
 מרמי! שהגיה לשון הר״מ
 שם היי; בזה׳״ל. איזהו
 מקום שהוא נמר מלאכה זה
 מקום שדעתו לקבן העמרים
 שס וללוש אותם שם או
 להוליכן משם למקום הדיש
 שהוא כגרן עיכ . ולפי!
 קינון העמלים בטימורם
 האחרון שאין אחריו קבוץ
 ממקומות נפרדים נקרא
 כמיל. ואם מוליכן כולן
 משם לגורן שהוא מקום
 הדיש ח״ל שכחה כיון שא!
. ׳  לוקנזן כולן ממקוס א
 ולפיו מיושב ל׳ משנתינו
 המעמר לגדיש כפשוטו
 דאהי' באין כוונתו ללוש שם
 ייל שכחה וממנו ולגרן א׳ל
 שכחה. וציל שמ״ש בפירושו
 וכל אשר יקבצו מן הערימזת
 וכר הוא לשוןמשורפ ופירמ
 כאילו היה אומר וכל אחד
 מן הערימות אשר יקבצו

 מעמריס רבים מעל הארץ
 ט׳ ולשון כזה מצו* המס
 בפירושו. ולפיו סבעוס
 ואינך הס תוארי הערימוח .
 שהם יקיצו אחיב במק׳׳א .
 ;הוא הגדיש . ומן המקום

 ההוא למקום הדישה :

ורה ה מברטנ ד ב ו ב פאה בית שמאי פרק ן ר ע ת יום טי ספו  תו

ן לעניים י מי שהפקיר ל ב ת שמאי אומרים ה י ן י א ב י י ת פ " י ב ם ה ה י נ ש ר פירושו כמו הפקר . הר״ש ־ ש מ ב  פרק ו א ה
, פרק לעניים ולא לעשירים דן הפקר יש לו ופכןור מן  י והפ״א ממוצא השפה ועיין במשנה ג
. [*ובמשנה ג' פרק ג' לשבת. ודל הרמבי׳ן בפירוש המעשר דכסיבבלקט ופאה(ויקרא יס) לעני ולגר תעזוב אותם מה ת ו ד ע  ר׳ ל
 החומש בפרשת קדושים בפסוק בקורת תהיה עיקר הלשון בכל תלמוד לומר העזוב אותם למד על עזיבה אחרה להייט הפקר שהיא
 כזו מה זו לעניים ולא לעשירים אף מה
 שנאמר במקום אתר לעניים ולא
. ז ו ט ם ש ף לעשירים כ  לעשירים: א
 לכתיב (שמות כה) והשביעית תשמטנה
 ונטשתה מה ת״ל ונמשתה למל על
 נטישה אחרת דהייט הפקר שהיא
 כשביעית מה שביעית לעניים ולעשירים

 ציונים
 א בשיא . נ׳מ ל: פןיוס
 t*7 מ׳נ. מוס׳ נ״ק כיז.
D ע׳יי): אינו הפלך . M 
 מיי׳ מ״נ מתלנומ נלריס הלכה
 tp, &וכ ומויע וזויננ סימן ר«ג

 סעיו ה:

 ראשון לציון

ך ר ב ת שמאי אומרים ה י ק י א ב י  פ
ר א) ובית ק ב  לעניים ה
ף ד שיופקר א ר ע ק פ ל אומרים אינו ה ל  ה
ה ד ש ל עומרי ה . ב ( ב ה ט מ ש  לעשירים ב

 של
' נס גזנ׳׳ה ג f חפכך h'n ונל״ש נ ' נס מ ך בדיג נ  ח׳ג. א הבר

 מ׳אןתוי׳םםד׳ה]הבכך מקום במשנה בבי״ת ובש״ס החליפו
ך לעטים הבקר. פירש ר ב  בפי׳א]: ה
 הר״ב לכתיב לעני ולגר תעזוב אותם.
 מה תלמוד לומר תעזוב אותם למל על
 עזיבה אחרת להייט הפקר וכוי
 ירושלמי. ואף על גבדדרשינןמתעזוב
 עזוב לפניהם בריש פרק ל מ״מ
 שמעינן מינה נמי להך. לכולה בכלל

 פירושו כמו הפקר כוי ובשיש
 החליפו בפיא . ועיננ חוסי
 מלין נע: סדיה והלי צבי:

 תום׳ אנשי שם
ר ק ב ה ה י ד ט ״ י ו ת א ו י  פ
׳ ממוצא הששה . נ״ל  ט
 שכן היה המבטא שלהס שאט
 רואים היוס שהמדברים ל׳
 ערבי לא יטנו לבטות הפי
 כ״א כבי״ה ונ״מ שחייב אדם
 לומר בל׳ רבו כמ׳׳ש הרמב״ם

 הבקר עזי שיובקר ננייפ ונ״פ נירומלמי ונעדיומ מס

. פירש הר״ב דכתיב והשביעית תשמטנה ונכושתה מה תלמוד לומר ה ט מ ש  תעזוב'. ועוד י״ל רמאותם דריש שהוא מיותר. ועיץ לקמן: ב
^י ונמשתה וש׳ ירושלמי. ובית הלל מתעזוב אותם מיעוט. זה לעניים ולא לעשירים. אבל מה שנאמר במקום אחר לעניים ולעשירים. ובית ל

מ

 % מ£ י£כ

 מלאכת שלמה שמאי
 פרק ו א הבקר כמו הפקר. ה״ר שמשון ז׳ע וכן פירש נם כן הראב״ד ז״צ ובמס׳ מדוח וכן בסמ׳ינ פשין סי׳ ניט וגם הרא״ש ז״לגס׳ ואלו מרפות

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
f א) אם הפקיר רק לעניים. הו״ל הפקר ופנ(ור ממעשר • דילפינן ממתנת עניים כלקצו וכוי: ב) דבשביטימ הכל מופקר גם לעשירים: f i 

י ל |  משנה ראשונה א
י י״ל מדם״ל למיכמג עזוב לשון צווי וכמכ מעזוב ש ק ו א בשיא הפקר לעיים הצקר. «י' הל"3 לילין מפאה לכתיב אמריתא י״ל למרבי הפל. ו ר  פ
f י מפזוב ללמד פל הפקר שהיא כזו, ונ״ל להייט מדכתיב מעזוב דמפתפ נמי רשות והיינו הפקר ללאו מצוה : ובה״א אינו םפקר. ליל 
 יסירא מרי זימנא כלאמר בתולין דף קל״ל * ואמ׳׳ג דהתם לריש ליה למלשא גלשממה ואמר בירושלמי לנ״ש דרשי תשמשנה לשממה מיפופא וב״ה לרשי אותם

 דפאה
 לשי המקומות כלאמרינןיץרין לאלפי׳ן עייניץ ולעייני׳ן אלפי׳ץ והיה נבי׳ת במקום ם׳ לרגילים בל, ערבי * (רמיז): כאיד בכים במשנה בבית. אין זה מכוון בספרים שלנו שנמצא בהם ג״כ גפיא. (ב״ל): במשנת
 לעניים. דוקא. לאילו לעשירים ולא לעניים מולו ביש לאינו השקר כמפו׳ בירושל׳ ומוכלח כן מלשון המשנה דאליכ הול״ל לבותא לאפילו לעשירים לבל הסקר. וגזה איש שלא הוצרכו ביש לומר בפירוש כפאס כשיש
 גים כשמיטה . (ש״ל): תדייט דיה הבקר שמעינן נמי כו׳ להך כו׳. לא ידעתי למה שצח רביע ההיא לסוף הפרק שספק לקט לקט לדלשינן נמי מתפזוב ולפדינ להכא ולאי שייך שפיר מיש בהו׳ננ לעי׳ ספ״ד לחד
ג שבי דכתיב בלקט ו&אה לעני כו׳ ואס כוונתו מל פ׳ דקדופים ההוא  מהנהו מילי דישינן מתעזוב אותם דפ׳ אמו^ושם הוכחנו לליחא אבל הכא ולאי איש להן דרשא נפקא מתעזוכ לפ׳ אמול־ ויש להוכית כן מל׳ הד
 ץ£< ג״כ אפרט ועוללות ומ׳פ הני תרתי מקט הריב ולא הוליל אלא או כולהו או מד גינייהו אלא דבכיון נקע הר״צ הגי תרתי להודיע דכוונ* מל פ׳ לאמור ללא נזכר שם אלא לקט ופאה והיא גופה בונת הריב דלא
 תקשי הא אנטריך תעזוב לדרשא דלעיל. (שיל) : באיר ועייל למאותס כו׳ זאע׳׳ג דלעיל דרשינן אותם שאין בהם כבנה כו׳ אי לסהיא לכתוב סעוגס להוה קאי אסאת שלך ולקט קצירן לאין בהם סכנה ויש במשמעות
 אותם מד דקאי אשדך וקצירך כלומר אם תרצה להפקיר הכל יהה הפקר לעני ולי.ר גס השדה tfj הקציר כולה. (רמי!): במשנה אינו הסהל. וחייב במעשר ואפילו קדם עני וזכה לא עשה ולא כלום כרמוכח ס׳ אלו
 0צי*ת ר ל; (ליש): עד שיופקר. מל׳ וה נראה לאם הפקד המלה לעניים ואת׳5»זר ו«קדו לטשידם ממי לניה אעיג ללא הפקד צטלם יחל אלא זאיז. (ש׳ל): תוי״ט דיח כשמיטה ס׳ אותם מיעוס וטי,
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 מדשיק מ׳נ . ולא ניחא לי
 כלל בדקדוק התוי״ע שמפרש
 לברי רז׳ל בשדר דקדוק
 התורה בהתחלפות האותיות
 ממוצא א׳. שדוקא בהורה
 שטלה שמותיו של הקלה
 י״ל כך שנחלף אות זו טו
 אבל נניא מה להם להחליף
 האותיות כ׳א לבחור לשק
 ערומים וממיש הרמבץעצמו
 ססוק נשפת ברוחך ופ׳ לא
 תתעמר בה תראה שאין
 החלוף לחיל מפני הדקדוק
 אלא משני השתנות המבטא



ב ^ ציונים ת יום טו ספו ו בית שמאי פמ*! ו תו ־ 1 א ורה פ ה מברטנ ד ב ו  י ע

 שמאי תשמענה ונמשתה מיעוע. זה לעניים ולעשירים. אכל מה
 שנאמר במקוס אחר לעניים וצא לעשירים:׳ואתר של ארבעת קבין.
 לשון הר״ש בירושלמי מפרש מעמא דב״ש שהוא יכול לחלקו לעמרים
 של קב קב ולעשות ממנו שורה. הואיל ועומרי השדה קטנים שאין
 בכל אחד ואחד כי אס קב . וכן עומרי
 השדה של שט קבי; ואהל של ח׳ קבין
 ובית שמאי לטעמייהו דאמרי בפרקין
 נ׳ לעניים ודי לבעל הבית״וב״ה לית
. פי׳ הר״ב ה פ ג  להר ייאין: ב ל
 גדר אבנים סדורות וכ״פ הר״ש. וכ״פ

 עוד

. ת ב ש ת קבין ו ע ב ר ל א ב ואחד ש ב ק ל ק  ש
. ובית ( ה ג ה כ י אומרים אינו ש א מ  ״בית ש
א ו ה ש ־ מ ו ע ה ה י) * ב ה כ ל אומרים ש ל  ה
ר ולכלים י) ק ב ה ה) ולגדיש ל פ ג ך ל  סמו
. ה ח כ  ושכחו *בית שמאי אומדים אינו ש

 אף הפקר לעניים ולעשירים: ב לגפה. גדר אבנים סדורות זו על זו
 בלא טיט: ולכלים. כלי המחרישה: בית שמאי אומרים אינו
 שכחה. פלוגתייהו מ״ש וב״ה בעומר שהחזיק בו להוליכו לעיר ונתט
 בצד הגפה או בצד הגדיש.ושבחו שם שבית שמאי אומרים אינו שכהה

. ובית הלל אומרים שכחה.  שהרי זכה בו
 והא דתנן לקמן במתניתין העומר
 שהחזיק בו להוליכו לעיר ושכחו מודים
 בית הלל לבייש שאינו שכחה זהו כשלא
 הניחו אצל הגפה או אצל הגדיש. פירוש
 אחר בשי׳א אינו שכחה אפי בעומר שלא
 החזיק בו כלללאהוישכחה להואיל והניחו

 שלמה
ה עניים ה שזוכין בה עניים . חנא אגבה נמי מדה שזוכץ נ ז  אע״ג שהיא מ
ק ז״ל כ׳ בפי׳ הנביאים גני את זדונך שאמר ״ ל . וגם ר כ ״  ללא חלה וכב״ה ע
. ה ח נ א ש ״ ה ב : ו כ ״ תך פי׳ סקרנותן ע ם יונה; בקמו  אליאב ללול לתרג
 אבל יחר על ד׳ אפי׳ ב״ה מולו שאיט שכחה וכן אם היו של שני שני קבין
. פי׳ הרמב״ם זי׳צ שער ה פ ג  ואחד יתר על שמנת קבין אינו שכחה • ב ל
ל פי׳ במציעא פ״ב  *)העגולה ממלת יניפו הללתור. וכן פי׳ ג׳*כ בערוך. ור׳׳ע ז׳;
. פלוגתייהו דב׳יש וב׳׳ה זנו' ה ח כ ו ש נ א אי ״ ש  הי׳ ג׳ פירוש אחר מ״ש: ב

 *) 2'•? נר״מ 7׳ נ56ול• . לשו!

 מלאכת
 דף קס״א וכן נ״כ כתב הרמב״ן זי׳ל בפי׳ החומש פ׳ בשלח פסוק נשפת ברוחך
 שהוא כמו נשבח בבי״ת גס בפסוק בקרח חהיה לבפ׳ קדושים. גם הח׳ הר״ש
 שירילי״ו ז״ל כ׳ הבקר גרסי׳ כבי״ת והוי כמו הפקר וכן בלשון המקרא בקרת
. הבקר ; בקרי  תהיה לדעת הרמנ״ן ז״ל ורקים ופוחזים תרגם יונת; סריקין ו
 לעניים הבקר משום דתנן בפ׳ הפאה ניחנת להפקר פסור מן המעשר מפרש
 ליה הנא למחט׳ גווניה כי היכי דלהוי פטור ק המעשר . ותני לה הכא משוס
 דתנא לעיל דיש שכחה שיש בה זכות לבעה״ב וחייבת במעשרות וצא חלה השכחה

 שנחה. מיי׳ שיה מהלי ממי*
 הלייז: ב העוטר . עליומ

 DP מינ :

 תוספות רע״ק
 משנת א [אות נח] ביש
 אומרים אינו שכהה) והיה
 אמ שכה שמרים ובהם ד'
 קבץ דזהו נלטדבק״ודר״נ
 בשרקין מיו והכא ל״ש
 תשיבת חכמים דלשס דהא
 עיק־ טעמא דב״ש דאששר
 להלק לעומרים. (ם־צנת
 למלך): [אותנט]בהדים
. וג״ה לית לו* ד ח א  דיה ו
 רואין) מ:ה משמע דהיה
 חינ • ב לנפה ולגדיש נל׳ה לנםא ולנדר. ובית מיי אפילו אס הוא יותר מד׳
 אצל לבר המסויים עתיר לזכרו ובה״א שכחה כל זמן שלא החזיק בו ומודם ב״ה שאם החזיק בו ואח״כ שכחו שאינו שכחה כדאמלינן בסמוך: קבי! הוי שבחה(מדנחב)
 M-fo ביו; דלית לול רואין. אולס
* הרםב״םבפיה הייזמהםיע י ; ; 

 כתב דביתר מד׳ קבין לא
 ד\י שכחה. וכב־ תמה
 המיל בזה. והרעיב פיר
 מינ דעדיות כתב גיכ
 כהרמב״ס : מיב [אות ם]
 ביש אומרים אינו שכחח)
 כריש הביא כץשיית
 הירושלמי והתנן העומר
 שהוא שמיך לגפה שהוא
 חומר לעניים . ותני לוע
 במקילי ביש בעדיות. וכתב
 הדיש לא מצאנוה בעדיות
 ופלוניזא בעומי של ד'
 קבין שנויה שם עכיל.
 ותמהני הלא לשנינו שנויה
 היא בעדיות פ״דמיד ואולם

y *כמי^מ^שר^ ^ - t א * לא מ י י א ל מ ם ח ו א  ״׳״שלמי לא פריך נמי מעומר של ד׳ קבי; וכו׳ וצי׳ע עכלהי׳ם. נ
. ומאן נגר ובר נגר דיפרקיגי׳ לחזק בלק הבית אשר הכה בילו הגלולה לרסיסים ואליא לגזיזי׳ וקם והניח קבין שה־א בעדיות במשנה ד ו א  שמיה. בוודאי קושית רכינו חזקה היא עד מ
י הקוימ למשנה דנפה . . להכי לא מייתי הירושלמי הך מתני׳ לא׳ של ל ׳ י  בצע״ג. אולם רוח נטני הציקתכי להצדילן לברי הירושלמי הקדושים . ואומר דל״מ ה«׳ נ״ל דלהך ג
 וביותר קשת דתחלה פריך
 הירושלמי ממשנה דהפקר
 לעניימואה״כ ממשנה דנפח
 והשמיט בבא האמצעי דאי
 של ד׳ קבין למפרך משנה

 וציע :

 תום׳ אנשי שם
 כ׳ הרג הו״ננ בירושל׳ הליני
 בם ליי ול״ל. דליי ס״ל
 לנעימה לקחני לסימנא
 בעלמא נקע ללא יליף ביה
 מינה אלא ממקרא מ׳ש
 ממיעוט׳דאוהסכמיש התי׳ינו.
 ור״ל ס״ל רכשמיטה דקחני
 דוקא הוא מנינה ילהי ביה.
 וממקלא זה נמי יליף ב׳ש
 ממיעוט דמטשתה המ״ש
 ההויינו אהכא. ויש לתמוה טל
 הריב מקט תדא כליי ומלא
 כריל ועוד יש לתמוה עלההיימ
 ללא הרגיש בזה ולא עוד אלא
 לכתב שהרס הירושל׳ סתם
 בלי פירוש שכתוב כו השלי
 ראייה אחרים שלא כתבם
 סר׳נ חדא כריי וחדא כליל.
 ואילו לח היינו מפרשים כמ׳יש
 והוא מפי׳ הליש מיוסד על
 וכבר הירושל׳. היי לנו קושיא

 מפורסמת דתרי טעמי בין לב״ש בין לב׳׳ה ל״ל כו׳ עיש שהאריך. ואיברא פהר״ש סי׳ כן הדושל׳. וכן משמע שס דליי וליל פליגי דאיר אבין לישן למחני׳ מסייע לר״ל עד שיופקר אף לעשירס כשמיטה. הפקיר
 לאזס ולא לבהמה ליבראל ולא לעוג: כוכבים לעניי אותה השיר ולא לעניי עיי אחרת [לאו דוקא אלא כלומר לבני אותה העיר. ואע׳׳פ שלכל הפקיר נקט עניים משום לכתמא לפי שלאה צורך עניים עשה . ר״ש]
/ דלא למי לשמיטה שהיא חף לבהמה. על דעתיה לליל אין הםקרו הפקר לבעינן דומיא דשמטה. ולס׳׳ז ודאי דקשה על הל״3. איל בילושל׳ מכייס איר לא [כלו׳ ע  פלוי תא דליי ור״ל. על דעתיה דליי הפקרו הפקד א
 ל׳ אילא ול׳ הילושל׳ מפונה] בשילוש פלינין ליי אמר הפקרו הפקל ול״ל אמר אין הפקלו הסקי ע״כ . ודבלים הללו לד׳ הל״ש מסהדשין כפשטן דבפירוש פליגין ל״י וליל ומה 5ו־ך לך להיצייקו מסבלא ומליוקא. אבל
 הר״ב זק הרמב״ם שממנו העחיק הריב ס״ל לבהמיה ק:,מל זכי בפירוש פליגין כז׳ ופליג אל׳ אכין. זלית ליה להמציא מלוק w בין ל״י ורי׳ל ללא בעירוש סלינין לי׳׳א הפקרז הפקר וט׳ וכיון שכן טפי נ׳תא לן
 למימר דליכא ביגייה־ו פלונתא כלל אלא מל פליש טעמא מ״ש ומל פליש טעמא דב״ה. ואין להקשות דהרי טעמי ל״ל דההיא אינה אלא דהייה לדחות חכירו איל לעולם עיקר טעמא דב״ש דיליף נזפאה וב״ה משמיטה.
 ודומה לדבר זה ממש אי׳ בריש ברכות בייופל׳ בפלונתא לר׳ ול״נ כמה משמרות הוי הלילה ר׳ תזקיה וי׳ בא חד אמר טעמא לר׳ מצות לילה כו׳ וחלינא אמר טע«א דל״נ ראש האשמורה כו׳ והדר קאמל מה מקיים
ד בו׳ ל״ל ח א ׳ מה מקיים לינ טעמיה דלבי כו׳ דוק שהוא ממש לומה בדומה לניד. והל״מ והדיג פי׳ בהך הברא רכהכי איצ לדחוק לר׳י לומר דלסימנא בעלמא נקע כשמיטה(שיל): דיה ו נ ט ד  לבי טעמיה ד
 רואיו. ע׳ תור״ע בשם המל׳ימ. איה לענ״ד דהל״מ ס״ל כרעת הראי״ד בעדיות שס(פ׳׳ש פי׳ בירושלמי) דטעמא מ״ש מפני שהוא מסוים בין שאל העמלים. כיון שהוא גדול כ״כ שיכול לעשות ממנו ד׳ עומרין
 ולעולם דעתו עליו מפני גדלו וא׳כ בשני עומרים ובהם ל״ק שייך תשובת חכמים וביותר מד״ק בעומר א' יכול להיוה למודו ביה דהוי מסויים וכן מצאתי בס׳ פה״ש • .ב בריב דיה בש יא כו׳ פלוגתייהו כו׳ פי׳ הראשון
 של הליב הוא פי׳ הרמב״ם וכל׳א שבתוספתא והפי׳ האחר הוא פי׳ הליש וכר׳ יהושע שם והובא כס׳ מיש כאן. ומשמע מל׳ הר״ב דלפי׳ הא׳ שהוא פי׳ הדמ בעומר שלא החזיק גו כלל לכ׳יע מי שכחה . ו;׳
 בתוספתא בלבלי ל״א מודים באלו שק שכחה וכיה ני׳ הליש ולא כגי׳ שלפניט שאין שכחה. ומ״ש הל״מ בפי׳ ת״ל וכבר באלט בנמ׳ שהם לא נחלקו בנראה מן המשנה הזאת שאיט שכתה וכו׳. ליל שלא נחלקו לומר
. עי׳ במל״מ שתמה על פי׳ זה ללא שייל לומר ומוליס M נדבר ?לומה למה שנחלקו ׳ ו ק בו כ מ  שאינו שבתה אלא מולו צב״ה דהוי שכיה ולא נחלקו אלא כשיקח העומר להוליכו ט׳: בסהיד ומודים ב״ה שאם מ

l *ג h ד  1&שכיות זרעים] י

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
) בר״ש [לק׳ במ״ב] הניא קושיין הירוש׳ והתנן העומר שסמוך לגסה א ) Y S ואית ליי ) לקמן מ׳׳ה.לגי שכחה.אבל ד׳ איט פכתה. א ) ו ה י י מ ע ט ) אזלי ל  ג
ס בלי שהוא חומר לעניים. ותנאלהבמקולי נ״ש בעליות. וכ׳ עלה רבינו י דר אכנ ) נ : ח ן י א ו ) דלית להר ר : ד ד א רואי; כאילו נהלקה ל כ  ה
] זז״צ ואולם ק׳ אירוש׳ אמאי א שציט״א. [באות ס ב י ק : י\דוצ הגאון מהו׳ ע ה ד ש : ה ש ס י ר ח : ו) כלי מ ת ל ד ת ה פ נ ם ה ו ק מ ט . וי״א דר״ל שהניחו ב  טי

 מירושלמי
. ומאן נגר ובר נגר דיפרקי; ד ו א  ;יא עד מ

. להכי לא מייתי הירושלמי הך מתני׳ דא׳ של ד׳ ׳ י  להצדיק־ לברי הירושלמי הקדושים . ואומר לל״מ ה«׳ נ״ל דלהך ג
ן מלתא דבז׳ש הציא ימ״ה דג׳ שכחה ד׳ אינם שכחה כירושל׳ הכא והתם מתמרי ב״ה לעניים וא״כ כיו; ללייקיק מהך מחני' לאי של ל׳ ה . משום ד ן י ב  ק
. מדמשתמע מהך מתני׳ לב״ה נמי קולא . להכי לא מחשב לב״ה חומר מכל צד ה ״ מ . הא ג׳ אפילו מפורדין אינן שכחה לב״ה. דלב״ש הו״צ שכחה ב ן י ב  ק

ב ״ ה ע ב  ראשונה ל
 אם כל העמלים של קב קב ושנים הם של שני קבץ אינו שכחה לב״ש וכ״ש הוא
. וכן אס יש שם אחד  להא מרוב העומרים יפה כחו של מנה״ב כדלקמן מ״ו
 של ארבעה קבץ ובצלו שנים של קב קב וכנח כולם לביים כולם אינם שכחה
 ללילהו לסבלי ארבעה אינם שכחה והאיכא ארבעה לעומר זה מצעיף אע״פ
 דבלא השלשה אין כו שכמה מ״מ עומר הוא ומצערף . וה״ה לסבית הרמב״ם
 אליבא דב״ה בעומר שהוא יותר מארבעה מצעיף עם כנים קעניס שבצדו והוו
 שלשה ואינם שכמה . ל׳ז העלה הרב משנה למלך שם * ב לגפה. פי׳ הכ״ב
 אבנים סלולות זו ע״ג v בלא מיש וכ״כ הל״ש. וא״כ כל הני לחשיב אינם
 מתוילים ובייו׳ אמי בלם הגא דבר תלוש ב5־ מחובר . ולכן נלאה כפי׳ הרמב״ם
 גפה הוא שער המגולה מלשון יני^ו הדלתות ע״כ וכן פי׳ הראב״ל פ״ל לעליות:
 בש״א איט שכחה ־ פי׳ היאשון שכתב הרי׳ב למיירי בהתזיק לכאורה הוא
 חמוה מידי החזיק קחני ואם דעתו דמתני' תסירי מחשלא מי דחקו לכך כיון
 דלפי פי׳ השני מתפישת כפשעה דהן סבלא כשהניחו אצל לבר המסוים פתיל
 לזכרי סברא מעלייתא היא כלאמרינן לקמן רפ״ז. ובאמת שני הפירושים הם
ם לפני  מהירושלמי ומן התוספתא לר׳ יהושע מפרש כפי׳ השני וכשנאמרו המרי
ם באלו שהן שכחה פל מה נחלקו על שהחזיק בו להוליכו לעיר ד ו  ר״א אמר מ
 ונחנו בצל הגפה כיי שבייש אומרים אין שכחה מפני שזכה בו ובה״א שכחת
ם שנאמרו (תשה  וכשהרצו הלבריס לפני ל״א p פזריה אמר הברית הן הן המרי
. והרמב״ס בפירושו ג״כ העתיק לבלי ר״א. והדברים אינם מובנים ב ״  בחורב מ
 דאלרבה פי׳ השני והם לברי ל״י מחיישב יותר בלשון המשנה . ולא פול אנא
 ללפי׳ הראשון ג״ל להכנתה אצל הגפה גורמת שיהא שכחה וסברא תמוה היא

 משנה
ס אמאי לאללשי,ב״ש מימונו אותם לפאה פ פימא. והדברים צריכין ט  דפאהמי
 וכן ב״ה אמאי לא ללשי מיפוע לנבי שממה . ומיהו לכ״ה י״ל לאין ה״נ ללרשי

 לתיוייהו מיעועי והלכך מתרוייהו ליכא למיצף ומסתכל לנילף משמעה להחמיר׳
. י ר י ה ל שיפקיר לעטים ולעשירים. אבל ב״ש שנאו להקל מאי ק  לחייב במעשר פ
 ונלאה למשמעת לא ילפי כראמלי דאיכאמיעועא . אכל מפאה ילפי שפיר ראי
 ס״ל דאותס ממעע שאץ קלוי הפקר עד שיפקיר לעניים ולעשירים לישתוק
 מריכויא דחעזוב ולישתוק מאותת . ומסברא אתרי׳ להחמיר על שיפקיר אף
. ומיהו למאי לאמרי' התם י ת  לעשייים אלא ע״כ אותם לאו למעועי הפקר א
 בחולין לף קל״ל מעזוב יתירא אתי שהמפקיר כרמו והזר ובצרו חייב בשכחה
 ופאה ונו׳ מו ליכא למימר לישתוק מתפזיב להא איצמריך ושמא בייש לית להו
 הן להמפקיר כרמו >ט' . א״כ אפילו אית להו הכא ריבויא לירהו מלכתיב
. אבל פחות האיבעה ן ד פל ארבעת קבי ח א  חפעב ולא פזוב כלפי' לפיל: ו
 מולו בייש להוי שכחה לאין בו לחלקי לארבעה עומרין לבייש למכהייהו לס״ל
 לקמן מ״ה שלפה לעניים וארבעה לכעת״ב. וב״הללימלהו רואין לחלקו לעולם
ותר. ודלא כמ״ש הר״ב י  הוי שכחה ומשמע ולאי לאפילו אתל של חמשה קבין ו
 בפ״ל דמליות מ״ג ליותל מאכבפה מולו ב״ה לאינו שכחה ואין מפם לזה .
 ולאימי שדברי הל״ב בעליות הם מלברי הרמב״ם שכ״כ בפ״ה ממ״ע לץ י״ז
 וכבר תמה שס הרב משנס למלך בזה . וכתב הר״ש לה״ה אם כלם הם של שני
 קבין ואחל של שמונה. ולכאורה משמע ה״ה כולם של חצי חצי קב יאחל יותר
 משבי קבץ לב״ה או שני קבין לב״ש איט שכחה אבל לקמן מ״ה כתבנו דתליא
א אינו שכחה. וה״ה ״ ש  בפלוגהא ללחגא לספרי אץ זה גדיש והוי שכחה: ב
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 עוד הריב בכלאים פרק ב׳ ובפרק ד׳ רעדות אבל במשנה נ׳ פ״ב ולא p המונח אצל דבר שאינו משיים. וכתב הר׳׳ש מחוך הסברא
ת הלל אומרים שכחה. היה נראה איפכא דדבר שהוא מסרים קשיא לבית הליל אמאי הוי י ב  למציעא מפרש כפירוש רש״י להמם: ו
 וכתב הר״ב והא רתק לקמן ומורים ב״ת לבית שמאי שאיט שכחה זהו שכחה לטון שהוא במקום מסויים הוי כאילו לא שכחו. ולבר שאיט
וטעמאאיכא מסיים קשיא לב״ס אמאי לאהד שכחה ושמא טעות סופר יש  כשלא הניחו אצל הנפה וכוי. והן דברי הרמב״ם. 0
 למימר לכשלא הניחו אצל א׳ מדברים בירושלמי עכ״ל. ויש ראיה לסברת
 הללו אע״פ ששכחו אינה שכחה הואיל ובית הלל אומרים שבחה «) t הר״שמריש פרק ו׳ דלקמן אם לא
 והחזיק בו להוליכו לעיר. אבל כשהניחו ראשי נחלק בין אילן הנדל במקום מסויים
ת במקום מםוייס. וכן נדחק הר״ש לפרש בפירוש  אצל דבר מסיים אף על פי שהחזיק כבר להוליכו לעיר הוי שכחה • לאים המניח פדו
 שסוברים משכחת טל ידי עצמך ולא כשיש דבר הגורס השכחה שע״י אחר שכתב הר״ב דמתניתין דלקמן דוקא אליבא דרבי יהושע מהאי
 שהחזיק בו ולא הניחו אצל דבר מסיים גרם לו ששכחו וכיוצא בזה טעמא דלא ס״ל שיהא יותר שכחה המונח בדבר מסיים אבל למאי
 תראה במשנת ד׳ במת שכתבתי שם בס״ד. ובירושלמי וקשיא לב״ש דכתבק אין להטעות גירםת הירושלמי. [*ושוב הראה לי בני האצו^
 הנפה והגדיש דבר שהוא מסיים ואיכון אמרי; שאינו שכחה. וקשיא מהדיר אברהם שי׳ דבירושלמי עצמו פריך אמתניתין דהכא
ס פ׳ ז׳ דתנן במקומו שהוא עומד בצד הגת או בצד ר  לבית הלל בקר וכלים דבר שאיט מסיים ואיטן אמדן שכחה ע״כ. ממתניתין ד
 הרי שסברת הירושלמי דשכחת המונח אצל לבר מסוייס הוי שכחה הפרצה מתני׳ רב׳׳ש אמרי איט שכחה א״ר יוס ד״ה היא תמן דבי

ר ב ו ח ה מ מ ל ת ש כ א ל א מ ל  ו

ו כ לי ק ט להו י ז ח ה ר ש מ ו פ ל ה ו ע ק ל ח ה נ ל מ ע ה ו ח כ ן ש ו שאי ם באל י ד ו ר לי מ מ י א ת ל ח ר ש ז ע ל ר א ״ א א ו ך ה ה כ א מ ת פ ס ו ת ט לשון ה ק ל מ ר ה מ . א ל ״ ע ז ״  לשון ר

א ״ ה ב ו ו ה ב כ ז י ש נ פ ה מ ח כ ו ש נ א אי ״ ש ב ש ש י ד ד ג צ ו ב ה א ס ד ג צ ו ב נ ת נ ר ו י ע ל אלו ל ת ע א ז ה ה ר ו ת ר לי ה מ ה א ״ ב ו בייש ו ק ל ח ם נ י ר מ ו ע ל אל ע ע ש ו ה ׳ י ת ר  א

ם י ר ב ד ׳ ה ו ל ר לי א מ ה א י ר ז א ק ע ״ י ר נ פ ם ל י ר ב ד ת ה י א ת י צ ר ה י ו ת א ב ש כ . ו ה ח כ ר ש ז ע י ל ׳ א ת ר י ושאלתי א ת א ב ש כ . ו ו ח כ ש ם ו י ל כ ל ר ו ק ב דיש ל ך לג ו מ ס ר ה מ ו ע  ה
 שגאמרו

 ישראל בועז
ג מכ3 ״ ה ע כ ה צ ״ ב ר ל מ ו א ח ו י ה א ד ה ו פ ג ' ל י נ ת כ מ ״ א ש . מ ן י י ר ו פ ׳ מ ג ב ב ״ ה ע ב  ל

ש ״ מ פ . ל ׳ י א ת ״ ט י ל ק ש ח צ ך י ו ר ה ב ״ ן כ ׳ ח ח ג ה ל פ ו מ ר ה ו ח ב י ה נ ב . ו ד  צ

. ה ח כ ו ש נ ק אי י י ד ר מ ת א י ו ה ר ש מ ו ע ל ל ״ י י ק ה ל מ ע . ל ״ מ ז מ ״ י ה ה י י מ פ ״ צ מ  ר

׳ ג ה ׳ מ ם א ס א ״ כ . ע ה ח כ ן ש נ י ׳ א ל ג ״ י י ק ף ד ם . א י ר מ ו ׳ ע ת ג כ ס ש כ א ״  א

. ה ח כ ׳ ש ך ב נ י ל א ״ ו ה . ו ׳ ך ב נ י י א ד ה ף ל ר ט צ א מ . ל ן י ב ׳ ק ד ר מ ת ם י י ר מ ו  ע

א כ י א . ד ד ל צ כ ם מ ״ ב א ל ל ו ה ק נ י א ד . מ ה נ י י מ י רושלמי לאקשו א מצי י כ ל ״  . א

• - ק ״ ו ד . ו ה פ ן אצל נ ל ׳ ט י ח נ ו מ ד . מ ש ״ ב ה ל ח כ ן ש נ י ף א ו ר א צי ל ׳ ב י פ . א ה פ  ג

ל ע  ראשונה ״
ן ו י ם כ ו ק מ ם ל ו ק מ ו מ כ י ל ו ת ה י ל כ ה ת ז י א כ ל ״ ל א ה ל פ י ש פ א ל ל ו א נ ה אי ל ש ל ב ת  א
א ו ק ה ח ו ל ל ש ב נ מ . ו ל ״ כ ו גדיש ע ה א פ י ג מ ם כ י ו ס ם מ ו ק ם מ ת ל מ ח ץ א א  ש
ם ו ק מ ם ל ו ק מ ו מ ל ע ץ נ כ ר ו י ע ט ל י ל ו ה ק ל י ז ח ץ ה נ ת כצל ל ר י ה א נ ו ל מ צ ע ק נ ו ל י ת  ה
מ ״ ב א שם כ ל ו מ ל ת א ל ט ש ע פ מ ש ן מ כ . ו ת י ן ב נ י ל ר ק ט ל שלא שכחו ז ה כ ל ש  ב
א ו ה ה ש א ל ה נ ז ק ב ו ל י ם יש ח א . ו ו ה ל ו ש ה ל ת כ ה ז ר ז מ ו ע י ב נ ע א ל ו ל י ת ו א  ש
ה כ א ל ר מ מ א נ ו ה ם ש ו ק מ ר ל מ ע י מ ר הו י ע ט ל י ל ו ה ן ל ו ו כ ת ם נ א ר ש ח ם א ע פ  מ
. ל י ע ל פ ל ״ ס ה ב ת כ ו ש ן שאץ ל נ ו ג ל ו ו נ מ ו מ מ י כ ו הו ח כ ש ה ו ל ש כ ב ״ ח ו א ת י נ ה ש כ  ו
ו ה ויש ל כ א ל ר מ מ ן נ ם שאי ו ק מ ר ל מ י י ע ר ה ה ל ש ם ב י ק מ ם נ ו ק מ ל בעלו מ ב  א
ם ו ק מ ה ב ל ש ו ב נ ת י ה ל י ת ב:נילתו ה ל ח ם ת א א ק ו ט ל י י ה ן ו י מ ל ו ו נ מ ת מ ח כ כ ש ״ מ  א
ל ב ה כ ל ש ר ב ח ם א ו ק מ ו ב ח י נ ה ר ו י ע ו ל כ י ל ה להו י ו ה ת ל י ע ת נ ל ח ת פ ל כ ב ר א ת  א
כ ״ ק ו א ח י נ ו ה ל י פ כ א ״ ח ה ו ח כ ץ לי ש ת ושוב א כ א ל ר מ מ ם ג ו ק מ ה ל י ל ה ו מ ע ח ה ל מ  מ
י א מ ל א ו ע . ו ת כ א ל ל מ מ ש נ י ק מ ה ל ל ח ר מ מ י ר ע ב י כ ו י ה א ה ובריש מ פ ג  בצל ה
ן כ ל . ו ו ר ב ז ם מ ו א ת ע ה ל ו ונישייליה מ ת ב ש ח ה מ ל ע ה ב פ ג ח בצל ה י נ ה ש א כ מ י  נ
ל ל ץ כ נ ו מ נ י ה א ל ח ת ק בו מ י ז ת ה ת ב כ ו ה ה י י ת ג ו ל פ י ל ק ו א מ ״ ר א ל ה ל ר ״ ע ל  ב

א כ ה ה . ו ח כ ו ש נ י פ א ״ כ ך ל כ ל ל ו ו מ י ת פ ע ש ק ב י ז ח ה ם ב ח ה ן ד מ ק ל ק ד י ז ח ה  ל
. ה ״ כ ה ל ח כ י ש ך הי כ ל ה א ו ו ם ה ו ל ו כ א ו ל ה ; ק ז ח ל ל ו מ י ת ע ע ש ק שלא ב י ז ח ה  ש
ל ו מ ת ע ע ש ן שלא ישכמ ב מ י ס גליש ל ת ו פ ג ו יוצל ה תנ י שנ ל י י מ א ל א לבייש מ מ ע ע  ו
ץ ל ו ע ת ע ם ל י ה ן מ ו י ו כ ת ת כ ש ס ב ו נ ו א ת י כ ו ה ל לב״ש ל ״ ס ו י מ כ כ ש ״ פ ע א י ו ל ע י  ל
י מ ל ה ו א ז ו ס ה ט ח ישכההי א ל ס פ י ט מ ר ה כ ו אצל ל מ י נ ס ה ג ל ו ו מ ם מ ד ו  ק
א ה א י ל ם ש י ר מ ו ע ר ה א ן ש ו מ כ י ר ע ה ן ש ו ר כי ו מ ע ס ה ל ו ו ק ת י ב ו ב ח י נ ו ה ל י א  כ
ל כ ב ה ו י מ י כ , ב י מ נ א ד ה כ פ ג ו אצל ה ת ח נ י ה ו כ ה ״ א ר שלא ישכחהו ו ו מ פ  בכלל ה
ם ״ ב מ ל ה ג ו ״ ל ת ה ע ד א ב ל ה ל ז ה . ו ח כ ת 5 ר ו ה ח י מ ב י ל א שלו ו ו י ה ר א ה ו ה ם ש ו ק  מ
א י ו י ה כ ו ה א ל ה ב ״ ב ה ל נ ר ל א . ל ה י ל נ ם מ ״ ם ב ו פ ש מ י ל ג ה ה ו פ ג ה בצל ה ח נ ה ה  ש
א ל א ל ח י נ . ו ׳ י פ ל כ ה ו י ל נ פ ח ״ כ א ל ל ד א ו מ י ע ם ה ד \ ו ר ק ב י ז ח ה ן ש ו י ה כ מ כ  ש
ה נ י ם א ל ו ע ו ל ה נ י ר נ ב ו ח מ ן ל ו י י כ נ ה ב . ד ז ״ ע ל א ל י ה ה ה ב צ ר פ ת ו א ג כ י ס נ  מ
. ו ר כ ו ז ל ל י ת י פ א ל ה ו ז ם כ י ו ס ל מ מ ן ש ו ה בי ל ח ו ת ק נ י ז ח א ה ו ל ל י פ ה א ח נ  ש
' י מ נ א ן ל א מ ל לב״ש כ ״ ו שם ס ח י נ ה ה ו ל ח ק בו ת י ז ח ה ם ש ו ש גדיש מ ה ו פ ג א ב כ ה  ו
ה שהקשו בירושלמי ו מ ה י מ . ו י מ ל ש ו ר י א ב ״ ת ר ר ב ך נ״ל ליישב ס . כ י מ ׳ ד י ת י  בב
' י נ מ ו מ ר מ א ה ש ן מ כ . ו ם י ל כ ר ו ק ת ב ״ ב א ל ׳ יקשי ה ובליש ט פ א לב״ש ג י ש  ק
א ל ק ן ש . ה מ ׳ ׳ י ו פ ת ״ מ ׳ כ ו כ א ככ׳׳ש ו י ת ה א צ ר פ ת ובצד ה ג ל בצר ה מ ו פ ז ש ״ פ ל  ל
ב הר״ש ת ך כ כ ל ב ו ״ ר ׳ השני של ה י פ כ א ו ל ז פ א ש ו ה ׳ י ת ר ר ב ס ה ל ל ו א כ י ר מ  ו
ו ר ם בחבו ״ ב מ ר ה י ש נ י י ה ״ל ל נ . ו ן ל מ ה ל נ ש מ כ ״ כ ה ו י ׳ ל י ע ב א מ כ ע י א ס ו ״ : ע א ר נ 0 
. א ״ י ר ר מ ה כ א ר רושלמי נ י א ו ת פ ס ו ת ת ה נ ק ס מ פ ש ״ ע י ר׳׳י א ר ב כ ל ״ ס ג פ י ה ת י  פי
י ת רושלמי א י א ל י ר ט א ו ל ק ש א יכ״ש ל ״ י כ כ נ ה כל״י ל כ ל א ה ת כ ו ל ל כ ב ם ל י ש  מ
א ג י ל א א נ ק ס מ ם כ ״ ב מ ר י ה ר נ ה שמוק* ל א ר נ מ ש ״ כ ל ה ה ע מ י ת . ו י ״ ר א ל ב י ל  א
י א ל ר י מ ל א ל י י ם הי ' ע י ג ס ן מ . ה ה ח כ ם ש י ר מ ו ל א ל ; ובית ס א ת י צ א ו ״ ל  ל

 יכין תפארת
 ז) ובירושלמי אמרי׳ דבההיג שנזכר במשנה ל׳ע לא פליגי דהוי שכחה
 ולא דמי להך דלקמן מ״ח בהניחו סמוך לקמה וטי אלא פלונתייט כטומר
 שהחזיקו להוליכו לעיר. דאעי׳נ דמודו בה ב״ה במהני' דלקמן דאינה
 שמוה. ה״ט רבעינן שיהא נשכח מצ׳׳ע ולא מצד ד״א. ומדהחזיק בו

 צהוגינו
ף ר ט צ ה מ ח כ ל ש ״ ו ה ה ד ׳ י לב . ו צ ״ מ ה א ח כ ן ש נ י א . לבייש ד ק י י ת ד ׳ ב א כ ב ״ ז כ י ׳  לפ

ל נ ם א י ר מ ה ע מ ו ב י ם ה . א ה פ ג ' ד י נ ת כ מ ״ א ש . מ ף ח י ן צ י י ר לבייש לענ מ ו י ח מ  נ

 משנה
ב ת ם הרא״ש כ ג א בירושלמי ו ו ר דמ״ס ה מ ו ר ל ו י ס ה םר״ש ז״ל ו ה ב ש ק ת ר נ ב כ  ו
ה נ ש כ מ ״ ר ס ה . ג ר ב ד ם נ ע ח ט ח ק ל ח ר מ נ ״ י ו ת ס ה ו ר ז ב ם ל ע ו ט ר ל ר ב ת א נ ל  פ
י ר נ ל א ג ל ו ו י ר ב ד ו כ ת פ ה ל ל ר ק ת ו שלא נ מ צ ע ב ב ת כ ן ו ד א ע ה ״ מ ת מ ״ ן פ ל מ  ל
ש ל פ א ל ״ ם ר י כ ש ה שלא ה א מ ו ה ה ז ל כ ״ ע ל נ . ומ״ ש ה ; ב ב ו ת כ ק נ ק ל . ו מ ״ י ו  מ
ם י ר ס מ ר ה ב ל ם ל ו ש א מ כ ש ה ״ א מ מ פ י מ ה לו א ש ק ו ה ם ש ו פ ש ל״י מ ל פ מ ל ׳ כ י נ ת  מ
י ר ק ר ת ב ו ח ל מ צ ר ב ב ו ח א מ ק ו ם ל מ ה ה ס״ל ל ״ ב ז ו ״ פ ל א ל י ה ס כ ו ו כר ו ז ל ל י ת  ע
. י מ ל ש ו ר י ר ב מ א ל ם כ י ו ס י מ ו א ה ר ל ב ו ח ל מ צ א תלוש ב ב ה ר ל מ ו ל ע ב ם א י ו ס  מ
א כ י ה נ מ י מ גדיש וה״ל ל ת ו פ י ג נ א ת כ ה ה ו צ ר פ ת ו י ג נ ם ת ת ה ה מ״ש ל ש  לפ״ז ק
ר מ ו ע ה ן ש ו י ה כ ת נ י ש א הו כ ה ה צ ר פ ת ו ג ו ב ל י פ ה א ״ ב ל ם ל ת ה כי ה צ ר פ ת ו י ג מ  נ
ם ו ש מ י ו כ י ה נ א לבייש ת ח ו נ ר י ל א ם . ו י ו ס י מ א הו ל ל ב ו ח ש בצל מ ו ל ח א ו ו ש ה ו ל  ת
׳ י ע מ ש ם ל י נ כ ר ו ק ב ה י צ ר פ ת ו י ג נ ת י ל ב ד ש י י ת א מ מ ל ״ א . מ ר ת י ה ח ל ץ כ ע י כ ו ה  ל
ת צ ר פ מ ו ו ב נ י פ ם ולב״ה א י ו ס י מ ר ק ם מ י ל כ ר ו ק ו ב ל י פ ו לב״ש א ה י י ו ר ס א ל ח ו ב  ל
ן י א א ל ״ ת ר י ר כ ה ה ך ז ו ת מ ש . ו לי ג ה ו פ י ג נ י ת א מ ל ר . ו מ ו ם גבי ע י ו ס י מ ו א ה  ל
. י ר י י ה א ל ח ו ת ק ב י ז ח ה ב ה ל ש ר פ הוצרך ל . ו ז ״ פ ר א ל י ה ה א כ כ ה א ל מ ע ש ט ר פ  ל
א . ה ת ח כ י ש ו א ה ל י ב״ם ל ר מ ה ט א נ ז ק ו י ז ח ה ס ש ו ש מ א ל ״ ת ל ר ב ס ק ל ל ק ל  ויש ל
ו נ י הי . ו ה ח כ י ש א הו ה ל ל ש ח ב ט ף ש ו ס ב ל ר ו ו כ ז א ל ״ ף י מ ל ״ ק מ ״ פ ׳ ב י ר מ  א
ו שאין ״ ל מ ״ ׳ פ י ר מ א ל ל כ ו מ ת ע פ ש ט ב י י ה מ ו ל מ מ ה מ ח כ ש ה ה ש ע ש ל ב ו כ ז ש  כ
ם י ל ע ו פ ו ה ה י ח כ ש ה פ ע ה ש מ ו א ר ב ו כ א ז ו ה ׳ ל ס ו ת ה כ ״ כ ר ו ו מ ע ת ה ע ש א ב ל ה א ח כ ש  ה
ח י שכו ם סו י ל ע ו ה ששכחו פ פ ש א נ ו ס ה ח ג כ ם ש א ס ו ו כ ף ש ו ש נ ל ר ו ו כ י ז ר ק  מ
ח ט ף ה ו ס ב ל ר ו ו כ ה ז ן ז י ץ ח ר כ ו ם ז י ל ע ו פ ה ה ש ע ש א ב ו ר ה ו כ ם ז . אבל א ו ר ק י ע  מ
. ל ״ כ ד ע ה לי ש כ ז ר י מ א ץ י ר מ ו ה מ א ל ו מ ה ל ש ש כ ם ד ל ו ע ה ל מ כ א ש צ מ א ת כ ל ״ ל א  ל
ם י ל ע ו פ ה ה ש ר ז מ ו א פ ו ר ה ו כ ם ז ר א מ ע ם ל י נ פ ו פ ו ה ל ה שהתחי פ ש ב ם ד ת נ ו ו  כ
ם ל ו ל ק ב . א ה ח כ י ש ו א ה ל ח ל ו כ ף ש ו ס ב ל ר ו ט ו ז נ י י א ה ו ס ה כ שכחו ג ״ ח א ו ו ה ו ח כ  ש
ר מ א י ת ש ח נ א ש צ מ א ח ה שא״כ ל ר י כ ו ז ן ז ה אי ח כ ת ש ר ו ס מ ן ש י א ר ל מ פ ל ל י ח ת ה  ש
ק י ז מ ה ר ש מ ו ע ׳ ה י נ ת מ ן ב מ ק י ל נ מ ק א ל לפ"; ה . ו י ד ה לי ש כ ז ר י ו מ ע ת ה ע ס ש ל י  ק
א ת ש ה ר . ו ו מ ת מ פ ש ק ט ב י ז מ ה ו ש ג י ה הי ח כ י ש נ ל ושכחו אי י ע כו ל לי  בי להו
י כ י ם . ו י ר י י ה מ ל ח ז ־ ק ט מ י ז ח ת י ב מ א נ כ ה ה ל ״ כ ח ב״ש ו ת ג ו ל פ א ד ״ ת ל ר ב ס  ל
ף ו ס ב ל ר ו ו כ ו ז נ י א הי ה ה ל ח כ י ש ו א ה ל א ל ע י ש ר פ ו מ ת ע מ ש ק ב י ז ח ה י אי ב מ  ל
ם ו ל ק לאו כ י ז ח ל ה ו מ ת ע פ ש י שלא ב א . ו ה ח כ א ש י ו י ה ר מ א ה ל ״ ב . ומייני ל ח ו כ  ש
ם ו ש א מ מ מ ו מ נ י ה כי ״ ב ל ר ו ו ת ם פ פ ש ם ב ל ו ע ל ל ל מ ו ץ ל א . ו ש ״ ב ש ד ״ מ א ו ו  ה
א ל ה ו ל ו מ ה ג מ כ י ש ו ה מ ל ׳ י י ת כמ״ש תו ח כ ם שיהא ש ר ו ג א ה ו ה ה פ ג חו בצל ה י  שהנ
ף י ס ג ל ר ו ו כ י ז י ר מ י א מ ה נ ר ו מ ה ג ח כ ש א כ ה ה ל מ י ה מ ז . ו ה ח כ ש ם ה ל ו י ; ל י ב  ע״י ל
ת ל ט ב ת ה נ פ ג ו אצל ה נ ת נ ש ל כ ת ס א פ ן ט ת ך כ ל מ ה ל נ פ מ ב ב ״ ל ה . ו ה ח כ ח אינו ש  שכי
לגדיש ה ו פ ג א ל ל כו א לי ל הו י ע א ל ר שהרי ל י ע ו ל נ י מ י ק ל י ז מ ה ה ש ו מ ת נ ו ו  כ
ו אצל ח י נ . אבל כשלא ה ו ה ב נ א ; ל ם ל ו ק מ ה ל י ק מ ה מ ל ש ו נ נ ת י ו ל ל ט נ י כ ו ה  ו
ם ו ק מ יחו ב פ שהנ ״ ע ל א י ע ו ל כ י ל ו ה ו ל ת נ ו ו י כ ^ ד פ ו ל ת ב ש ח ת מ מ י י ק ת ה נ פ ג  ה

 עיונים
t מיי' שס 0ל*ג . ה ז ו כ  ע

 חרושי מחריי׳ח
ה י ב ] ו ה י י״מ ד  מ״ב [תו
׳ והן ו ב ב ת כ ׳ ו ו ם כ י ר מ ו  א
ל ׳ מכי ו ס כ ו ׳ י הרמב ר ב  ד
ם ט ם ט ג י י ו ת ת ה ר ב ס  ול״נ ש
ת ו כ ו פ ת ה ו ר ב ס ס ג ק ו ח ו ד  ו
ת י ב ו ס נ י ׳ אחו־ דהי י ט  נ
׳ י פ ם ב י ב ט ר ת ס מ נ « ו ״ ר  ח
ה ב י ד ל ע״ש א ל ח ב ר כ ן ה  אי
ו מ ו ב ר ו ב ה ם ב י ב ם ר ה  ש
ב לקמן בעצמו י ר א ה י ב מ  ש
א כמ׳׳ש כ פ י א א ר ב ס ב ה ת  כ
ה פ נ ך ל ו מ ו ס ח י נ ה פ ש ׳ ע  א
א צ מ ה נ ח כ י זח ש ר ׳ ה ו כ  ו
ל צ ו א ח י נ ה ה ש א מ ת ו ב ו ר ה  ז
ה ה כ ה ש י פ א ם ו י י ר טסו ב  ד
ה ח כ ש ס ה ר ו ץ ג ן ו א ע ל  ו

ת ר ע י  ב

 תוספות רעייק
ט י י ו ת ] ב א ת 0 ו א  ג
א כ י א א מ ע ט . ו ה י ב ה ו י  ד
ם ע ט ב ה ת ) והמל״מ כ י מ י מ  ל
ם י י ו ס ט ה י ב ל ד צ א ו נ ת נ ש כ  ד
ה נ ו ש א ־ ו ה ת ע ד מ ר ז ו ה י ב ו  ה
ט י ל ו ה ו ל ל ט א נ ו ל ל כאי  ו
הו במקוים י א להג ל  לעיר א
ו ה כ ש ש ה א י ש ע. מ רו ר י ח  א
ל ל כ ב . א ך ח כ י ש  אח״כ דן
ם ידוע ו ק מ חי ב י א הג ל  ש
ת נ ו ש א י ו ה ת נ ו  עדיין כ
א ל . א ת ד מ ו ה ע מ ו ק מ  ב
ם ו ק מ ו ב ח י נ י שיזה ה פ ל  ד
ת י ל כ 0 ה ! י א א ל י ל א ר ד ח  א
ה ח י ג ה ם יה ו קו ז ח מנ ל מ  נ
א ח ל ׳ . מש׳ ר ה ם א ו י מ  ב

: ה ח כ י ש ו  ה

 תוס׳ אנשי שם
א אץ שוס הרמות כלל כ ה ל ב  א
ה כנהליןו הוא מ  זליז משוס ל
ה וגדיש ס ס אי משיבי ג ע ע  מ
. א״נ אי א יים או ל  דבר מסו
י דבר משויים לשכקת מ  מ
. אבל בהחזיק ט ר מ ו ע  ה
א א הו מ ע  להוליכו לעיר ע
ו ולא •שייך בה  משוס דזכה י
 שכחה זח״ה לא שייך לומר
 בזה ומודים . עיש :
׳ ו א כ י ה ב ה ו י ״ט ד י  תו
/ ע' ו א איכא למימר כ מ מ פ  ו
 3תור״עבפםהמל״מ.וכענ1מא
ב י הרי ר מ  ריריה משמע מ
ש י מ בנועם מ ס כ מ פ הרי  ו
ו  דאינו שבחה שהרי זהה כ
״עהעעס להשבחה  ואילו להתי
׳ נמל׳״מ ע . ו ס ר ו ג  עיי לבר ה
ן לא י ד ע  שם שכשב ו!״ל ו
 נתקררה לעתי בכל מ״ש
ה אצל ח נ ה ך יהיה ה אי  ו
ה שיהיה ב  מקומות אלו ס
ד פתני׳ י א : ב כ ״  שכחה ע
׳ י . Yi ומשני מתנ ש ׳  מ
ע׳ במל״מ . ו ׳ ו  לביש לאמרי כ
 שם שהוכיח מהירושל׳ הוה
 דאיהו אזיל בשיטת דיי
ש י  לפליגי בלא החז-ק בו מ
 ס'> דההנחה אצל דבר
ס כלא יסא ר ו יס נ י  המסו
׳ י ה היה ר״לרמתנ י פ מ  שבחה ו
ח אחיא נ  דהיה עומד בצר ה
ה  כביש וא׳׳ר יוסי לאפילו בי
 מודים בההיא אלא לשאני
ר המםויים ג  הבא דלא הוי ד
 כיון דהוי חלוש בצד מחובר
׳ הר׳׳ש היא י נ  וא׳׳כ ע׳יכ ל
ה דלהדושל׳ דחזיל נ כו ׳ נ י  נ
ם ר ו ; ס י י ו ס " לבר מ ל ס ע י ש  ג



ך ציונים ב י ת יום טו ספו H שמאי פרמ ל תו Q רה פאה ו  ר עובדיה מברמנ
 העומר שהחזיק. מיי׳

 cc הצ׳ינ :

 חלופי גרסאות
 ג רא׳טי שורות גויס

 השורות

 חמשי מהרי״ח
 כםבית הרב תוייט וגמ
 הריב לא הזכיר כלי! דבר
/ פעוט ל  מסוים רק סתם ו
 שסברת הריב ממש כסו
 סברת ה־מב״ם והוא «ת
 בשלמא כשהח1יק• להוליכו
 אלהעירושכהוששבמקומו
 נמצא לא בטלה חזקה שלו
 וזכה בו ולא הוי שכחה.
 אבל אשאחיכאחרשהחויק
 נתנו בצד הנפח נמצא
 בטלה חזקתו הראשונח
 כי זה שנתנו בצד הנפח
 משהמא לא היה בדעתו
 להוליכו תיכף לעיר ולין
 הוי שכחה לביה וזהו
 שדייק הרמביס בחבו־־ו
 וזיל אבל אס נטלן
 טמקוש למקום פי׳ ממקום
 הזקתו והניחו כמקוש אחר
 אעיפ שהניחו כו׳ הוי

 שכהח וק״ל:

 תום׳ אנשי שמ
 שלא יהיה שכחה ודק לר״א
 ההברא גהישךדדנרהמסוייס
 גורם שיהיה שכחה כיון
: ו  דאזדא ליה טעמא ד!נם נ
. ׳  באיי ולשו[ הלמי׳׳ס כו
 הכ׳׳ד והש״ל מפרשים מרש
 מולו ממקום לחקגס היינו לא
 החזק גו כלל וכר״י וחזר ט
 מדכריו גפי׳ שפי׳ כריא.
 אכל כמל״מ שם מפי דנם
 בתנורו פוסק כר״א אלא
 לתופש עיקר שיטח הירושל׳
 דנ׳ בדר״אעל מה נחלקו על
 העומר שנעלו ונתנו בצד
 הי.סה כר וליג שהחזיק ט
 להוליכו לעיר. וע״פ גי׳ זו
 לקח לו הר״מ בחבורו דרך
 אתר כפי׳ דגרי ר״א והוא
 ש:ם ר״א מודה מפה וגדיש
 לא נרע וכשהחזק כו להוליכו
 לעיר אפילו כשלא הניחו כצד
 דבר מסויים לפ׳־ע לא הוי
 שכחה משום שזכה בו ומכיש
 כש;ס הניחו בצד דבר מסויים
ר  אבל כשמונח בצר מ
 משרים למוד ולא נטלו בידו
 ונתנו שם או כשנטלו בידו
 ונתנו במקיא שלא בצר דבר
 מפריס לל׳ע הוי שכחה
 דאף שנעלו בידו כיון שלא
 היתה כוונתו להוליכו לעיר
 עדיין לא החזיק בו לזנות ט
 ולא נחלקו אלא כשנטלו ונתנו
 בצד דבר מסוייס שבזה איל
 שאף שלא נעלו להוליכו לעיר
 היתס כוונתו לזכות בו שהרי
 נחנו בצד דבר מסויים ולכך
 סיל לביש ולא הוי שכחם
 וביה סברי דאפיה הוי שכחה
 אא׳יכ היתת כוונתו להוליכו
 לעיר שאז לא הוי שכהה אף
 שהניחו בצד דבר שאינו

 מםויים עיש׳

 ,־!חובר בצר דבר מחובר ברס הכא דבר תלוש בצד לבר מחובר ע״כ]. ולשון הרמב״ס פ' ה' מהלכות מ״ע החזיק בו להוליכו לעד והניחו
 בשלה ושכר! איט שכחה אבל אם נעלו ממקוס למקום אע״פ שהניחו סמוך לגפה או לגדיש או לבקר או לכלים ושכחו הרי זה שכחה ע״כ.
 ומ״ש הר׳יב בפירוש אחר לכל אלו דברים הס דבריס מסויימים. ובירושלמי קרי לכקר ולכלים אינו מסרים. היינו כלפי נשה וגדיש:
ה ג ראשי שורות העומר שכנגלו ר ו נ ט ר ב מ ע  ד

גדו ת העומר שבעדו $ ראשי שורות ח) העומר שכנ ת ו  j ראשי ש
ק בו להוליכו ז ח ה ח. לקמן בסמוך מפרש לה: מוכיחם) העומר ש כי  מו
; ה ח כ ל העיר ושכחו מודים שאינו ש ם א י ;  ש

 שורות איט שכחה בין בתחלת שורה בין בסון* שורה. העומר שכנגרו מוטח לסון< שורה איצעריך כמו שאפרש ע״כ. ורעת הר׳יב עיין לקמן:
ם ט ת שלמה ש ב א י  מ

 מוכיח. לשון הרמב״ס סדר המשנה
. העומר השכוח ך  היה ראוי להיות כ
 ראש שורה שכנגדו מוכיח אם שטח
 הוא אס אינו שכוח ולשון הר״ש ראשי

 קלח א׳ או שניים שייר בסופה וחזר לעמר מראש השורה השנייה למה ששייר
 בסף שורה ראשונה לא הוי שכחה להעומרשמגלו מוכיח שלא:שכח ומורים
 ב״ה שהוכחה גמורה היא . ומודים לקחני בסף משנה זו גס אדשא לראשי
 שורות קאי וכן מצאתי להראב״ד ז״ל כהשטתיו להרמב״ם ז׳יל בפ״ה מהל׳ מ״ע
 שפי׳ משניות אלו כפנים שונים ומ״מ בתוך דנריו ז״ל כ׳ וז״ל על ראשי השורות
 הכל מודים שאינו שכחה וכן העומר שהחזיק כו להוליכו לעיר ושכחו הכל מודים
 עכ״ל זיל למדנו מדבריו למודים שאינו שכחה שבסוף מש;ה זו ארישא וסיפא
 קאי ולכך הקלים ראשי שוחת לפי שהוא דומה לעומר שהוא סמוך לגפה שבכ״א
 מהן לא יש רק חדא לטיבותא ואח״כ הביא היכא דאיכא תרתי לעיכותא
 דהיינו עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר והניחו בצל הגפה למודו נ״ה בזה כיון
. וא״ת כמו שנחלקו בייש ובית הלל בסמוך לגפה דאית בה חדא  דאיכא תרתי
 לטיבותא שלא החזיק נו להוליכו לעיר גם יחצוקו בההזיק בו להוליכו לעיר ולא
 הניחו בצד הגסה. וי׳׳ל לבזה נם כ״ש מודים דהוי שכחה והחזיק בו בלבל לא
 עדיף מניחו בצל הגפה. עכ״ל ז״ל שפתים ישק. אח״כ בא לידי פי׳ הר״ש
 שירילא ז״ל וראיתי להעתיקו כלשונו ממש וז״ל. ראשי שורות העומר שכנגדו
. זאת המשכהגה״קשה בה הראב״ד ז״ל כמו שכתוב בהשגותיו. ולא ׳  מוכיח כו
 ראיתי לאחד מן המפרשים שה5יעום->הוגן והנני בא להציעה ולפרשה יפה
 בס״ד למען ירוץ קורא בה. ראיתי להרמב״סיז״ל שסובר דמתני׳ דקתכי העומר
 שכנגדו הוא טעם אל הרישא לראשי שורות ומפירשלה בין במחובר בין בתלוש
 דהיינו בין כששכח קצת קמה מלקצור כמחובר בין כשישכח עומר תלוש כשהן
 מהנין אותן להוליכן לגדיש ולשניהן בעינן הוכחה כדי שלאילעשותו שכחה. ח״ל

 בס׳יה שנים שהתחילו לקצור באמצע שורה זה פנה לצפון וזה פנה,לדרום ושכחו
 לפניהם ולאחריהם שלפניהם שכחה מפני שכ״א מהן זה שלפניו הוא לאחוריו של
 חבירו והעומר ששכחוהו לאחוריהן במקום שהתחילו ממנו אינו שכחה מפני
 שהוא מעות עם השורות שמן המזרח למערב והן מוכית׳, עליו שאיט שמתוכן
 השורות של עמריס שפיט אותן לגרן והתחילו שטם באמצע שורה ושכחו עומר
 באמצע בין אחוריהן אימ שכחה מפני שהוא באמצע שורה שמן מערב למזרח
 שעדיין לא התחילו בה והיא מוכחת עליו שאינו שכוח ע״כ • ויפה כתב הרב
 ז״ל לפ׳ מתני׳ דראשי שורות כין בר^ה בין בעמרים תלושים איירי דהכי איתא
 בירושלמי בהדיא דראש שורה וסוף שורה שזין בה בין בקמה בין כעמריס
 תלושין. אבל נראה מלשונו ז״ל דס״ל דסעומר שכנגדו מוכיח לקחני הוא טעם

 לראשי

 שנאמרו למשה מסיני והרמב״ם ז״צ משמע שחפס כש הכרעתו ש3 ראב״ע אבל
 ה״ר שמשון זי׳ל פי׳ כפשטא דמתני׳ ור׳ יהושע היא ע״ש. וז״ל פי׳ הח׳ ה״ר
 שלמה שירילי״ו ז״ל. בית שעומדין שם הבקר החורשת. 3?י גרסינן
 והוא בית בקרות בשקל שמש. ולכלים בית לכלים שצריכין לעבודת השדה ב״ש
 סכרי למקום המסויים הוא כל חד מהני ועתיד לזכרו ולא הוי שבחה ודמי לצד
 הנת דחנן לק׳ בפ׳ כל זית כל זית שי״לשם כג^במקומו שהוא עומד בצד הגת
 או בצד הפרצה לא היי שכחה ע״כ : ג ראשי שורות כו׳. ה״ר שמשון ז״ל סי׳
 ראשי שורות אינם שכחה בין בהחלת שורה בין בסוף שורה דבירוש׳ דרש מקרא
 לאין משוב שכחה אלא ממקום שמתחיל ואילך לאם יש שם שורה של עמלים
 והתחיל לעמר בעמר שני או שלישי והניח ראש השורה שהיה בדעתו וחזר ושכחו
-ח ולסוף שורה אצמריך . סי׳ שלא'?כ ח י כ ו  לא הוי שכחה: העוכר שכנגרו פ
 כמי שפ" ר״ע ז״צ ולזה הפי׳ הסכים הרא״ש ז״ל וכתב עוד ומה שפרשתי לעי׳
 מתוספתא מוכיח-לפליגי געומל שהחזיק בו להוליכו לעיר והניחו בצד הנפה או
 בצד הגדר הן הן דברי ר״א אבל ר׳יי אומר דסליגי בלא החזיק בו אבל בהחזיק
 בו מודים והרמב״ם ז״ל בסי׳ המשנה תפס לו שימה אחרת דיותר הוי שכחה
 כשהניח בצד הגסה או בצל הגדר וטעם דבריו לא נתברר לי ע״כ. וז״ל הרמב״ם
 ו״צ סדר המשנה היה ראוי להיות כך העומר השכוח ראש שורה שכנגדו מוטח
 אם שכוח הוא אם אינו שכוח ומה שאמר מידים שאיט שכחה כשלא שכחוה
 סמוך לגסה ולגדיש כאשר בארנו במה שהקדמנו עכ״צ ז״ל. וכתב הח׳ ה״ר
 אלעזר אזכרי נ״עדש במשנה הזאת תימה גדול שהי״ללרביני הקדוש לשנות
 הכיסא דהעומר שהחזיק גו להוליכו לעיר בחחלה סמוכה למשנה שלמעלה העומר
 שהוא סמוך לגסה שנחלקו בייש וב״ה שהיה בה חדא צטיבוחא כדעת ה״ר
 ש:סון ז״ל ויסמוך מיד שאס יש עמה גם אחרת לטיבותא מודים ב״ה לב״ש כיון
 דאיכא תרתי לטינותא חדא החזיק להוליכו לעיר והדא דהניחו סמוך לגסה.
 ואת״כ ישבה בסיפא ראשי שורות העומר שכנגדו מוכיח וישנה סמוך לה המשנה
 שלמטה ואלו הן ראשי שוחת שהיא פירושה. ולמה הפריד בין הדבקים זה
 פעמים. ואילו היה לנו כת להפוך דשא לסיפא וסיפא לרישא על דרך שרגיל
 לומר בבבלי אישך בכמה חכתי הוה ניחא אבל אמ אין לנו כח לעשות כן. ר״ל
 דראשי שוחת דרישא מקושרת ג״כ למעלה וה״ק אע״פ שנחלקו בית שמאי וב״ה
 בעומר שהניחו סמוך לגסה שיש בו קצת הוכחה שלא נשכת מ״מ בראשי שוחת
 מודיס ב״ה לנ״ש לזו הוכחה גמורה pהתחיל לעמר ועימר כל השורה רק

ז ע ו  תפארת ישראל ב
) וז״ל רביגו הגאון אאמ״ו זצוק״ל. נהי לבהחזיק תו אינו שכחה. הכא ב  שככר פינה כל (
 ־הניח אצל דבר מסרים. לא סמיך אחזקה. והרי בעתיד לזכור מצל ד״א
 כעומד אצל גת וכדומה . הו״ל שכחה כרס״ז. ורק בסמך לקמה מחובר מצלח
) אמר הקורא הדל אשר בהרים . הנה'במשניות J ) : א כ  עליה כמ״ח ה
 חפורות פה מלחמה בשערים. ורבותינו נסיכי השרים. במלחמות תנוסה

ן י ב  י
 להוליכו לעיר . אמרינן רעל ירי זה שכח. לשבר

ר מסרים .  העמרים מהשדה. מה כאץ כן הכא שהניחו בצר ת

 אע״ג שהחזיק להוליכו לעיר אעס״כ היה לו לזכרו ע״י המקוס המסויים.
 ומדשכחה כשכחה מצ״ע למי(ב) [כנלפע״ר פי׳ הירושלמי ולרמל״מ
 ס׳יה ממ״ע ה״ע ללוקא כשנטלו להוליכו לעיר כבר זכה בה בעה״ב. מפא״כ

 כשהניחו אח״כ בצד לבר משויים. גלי לעתיה שלא היתה נטילה ראשונה על מכת להוליכו לעיר] ויש אומרים רפליני הכא בלא החזיק בו להוליכו
) רי׳ל ראשי שומת. או עומר שככגרו מוטח, או עומר סהש!יק. אף לטלהו דמי לעומר שהניחו גבי גפה ושאר לנר מסרים. ג )  לעיר: ח)
 אפ״ה באלו ג׳ מולז ב'זש וב״ה שאינה שכחה. וראשי שורות ועומר שמנלו מוכיח מפרש במ״ד: ט) ר״ל בהיו כאן י׳ על י׳ שורות עמריס.

 ראשונה לאפשר
 לואין בעומר שכנגלו אי הוי שכחה. ולפ״ז מוליס לא קאי אלא אעומר שתחזיק
 בו למול וכן משמע לשון שאיט שכתה ולא מני שאינם. ומיהו קשה דה״נ למיתני
 עומר שהמזיק למוליס ברישא בתר פלוגמייהו לומר לגסא מולו ואמאי מפסיק
 במלתא אתריתא. וגס להל״ש קשה לשון מודם לגני לאשי שולומ ועומל שכנגלו
 מוכיח ללא שייך מוליס אלא בענין זה שנחלקו בחל צל מודם אבל לבר שאינו
 ענין לממלוקתם לא שייך ניה לשון מולים. ואפילו אעומר שהחזיק לא שייך מולים
 דהל״ש מפרש כפיי השני למתני׳ דלעיל ללא איירי התם בהמזיק מה ענין זה
 לזה . והלאב״ל מפלש דלאשי שורות ושכנגלו מוכיח מדא הוא אגל מפרש בע״א
. למשהחזיק זכה בו ותו לא מי7י  כמו שנכתוב לקמן: העומר שהחזיק ט

 שכ;!ה

 משנה
 להו בעליות גט מקולי בית שמאי ואמר בימשלמי אפ״פ שאינו קל משני
 צללי! שהרי הוא קל לכעה״ב וחמול לעטים. לגט עניים לתו חומל הוא שעליין
 לא זט ט כך כתב הל״ש ותסיים ומשכתינו v צא מצאנו בעליות אלא מתני׳ להפקר
 לעניים וכל מומלי השלה של קב טכ״ל . אבל במשניות שלנו איתא נהי. הן
 בעליות וגם הרמב״ס והראב״ל מביאץ אותה שם בפילושם . ותחוס' לפ״ח
 לכתוטת הביאו הילושלמי בלשון אחר מן הליש כאן ־' ג ראשי שורות וכו׳ ״
 הל״ש מפרש לתלת מילי קתני מחני' ראשי שורות אינם שכחה וכן העומר פכנגדו
 מוכיח וכן עומר שהחזיק בו יאכילהו קאי מודים שאינו שכמה. ולהכמב״ס תלי
 מיצי קתני לראשי שירות העימל שככגלו מוכית חדא הוא וה״ק ראשי שורות
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 ך שנים שהתחילו מאמצע שורת. של עמריס זה הפך פניו
 לצפון וזה הפך פניו לדרום: ושכחו לפניהם. לאחר שהתחילו לעמר
י שכחה דקרינן ביה לא תשוב לקחתו  דלגו עומר ושכחוהו פ
: ולאחריהם אינו שכחה. אם כשהפכו פניהם זה (  (זבלים כז
 לצפון וזה לדרום והתחילו לעמר נשאר
 עומר אחד ביניהם ושכחוהו. אינו
 שכחה. לפי ששניהם סמכו זה על זה

 ומתוך

 ד שנים שהתחילו מאמצע שורה. של עמרים לשוןהר״בוהר״ש
 ועיין מ״ש 'לעיל פרק ל׳ משנהו': שלאחריהם איט שכחה.
 לשון הר״ב לפי שסמכו זה על זה ומתוך כך נשכח ע״כ. וכיוצא בזה
 דברי הר״ש ופירוש לפדושס דושכחת משמע שלא עיי אחר שעמך

. '  וכיוצא בזה כתבתי לעיל משנה ב
 ולפירוש זה ואלו הן ראשי שורות אסיפא ך ואלו הן ראשי שורות י) שנים
רה זה פניו ע השו צ מ א לו יא) מ  קאי. וכן כתב הר״ב יחיל שהתחיל שהתחי
יהם ינ)  וכו׳ השתא מפרש להא דהנ! לעיל לצפון וזה פניו לדרום ושכחו לפנ

 ציונים
 ד שנים שהתתילו . גש

 הלכה לו :

 תוספות חדשים
 מעינה ד [תויים דיח]
 שלאחריהם כוי וקמ׳יל
 כוי לא הוי שכחה כוי עכ׳יל.
 וסיים סריש למעונו* החלת
 השורה שהניחה והתתיל
 אתריה דיש שכחה נקמה כמו
 כשמרים כרפרישית 0״ך

 עכיל ;

. ( י ה ט ח כ ת שלאחריהם אינו ש א ה יי) ו ח כ דע ש י ת שלפנ  ולאחריהם י0 א
 יחיד

/ מנח לצפון חת פנה וכיה גילזשלמי. את . מזורות עם השורות , פניו לצפון וזח פניו 5ל ו  ח״נ. ד יאלו נליש אל
ס ליג פלש את . ואת שלאהריהם נד״פ ושלאהריהם .  שלפניהם מי

. והר׳יש כתב ועוד בירושלמי ׳  וכו
 דריש מקרא דאין חשוב שכחה אלא
 ממקוס שמתחיל ואילך דאס יש שם
 שורה של עמריס והתחיל לעמר בעומר

 השני או השלישי והניח ראש השורה שהיה בלעתו לקחת וחזר ושכח לא הוי שכחה וכו; דכתיב (מדם כל) כי תקצור קצירך ושכחת מה
 שאתה קוצר אתה שוכח וכו׳ פי׳ מה שאתה קוצר ממקום שהתחלת לקצור יש ט לין שכתה לממוכף תחלת שורה שהניחה והתחיל אתריה ע״כ -
 לזה הפירוש הוי דשא פירושא דראשי שורות. וקמ״ל לכל שנים המתחילים באמצע מקרי מה ששכח ביניהם ראש שורה ולא הוי שכחה מסעם

ה הירושלמי מ ל ת ש כ א ל  מ

 לראשי שורות ללא הוו שכחה וכן לעת הרא״ש ז״ל ואינו כן דלראש שורה ולסוף לפניהם שכחה וכיחיד חנן שלפניו אינו שכחה. ונ״צ לפי למחט׳ מיצי מיצי קחני
 ושלשה דינים הם לדמיין אהדדי גינהו ומש״ה תני להו נהלי הללי. וכולה
 מתני' ארישא סמיך דקתני עומר שהוא סמוך לנפה ולגדיש וכר וה״ק ראשי
 שורות שסמוכין לגפה וט׳או עומרשמגלו מוכיח שהיה סמוך לגסה כו׳ או
 סמר שנתלו וט׳ ששמוך לגפה מודים וכוי ודמיא להא דחק האומר על קן צפור
 יגיעו רחמיך ועל סוב יזכר שמך מודים מודים משתקין אותו שפירושה או או
 קתני ומודים אכולה קאי וה״ס ראשי שורות בקמה אע״ג דכמוכים לצד מקום
 שהוא שכתה לב״ה אפייה מודים נ׳׳ה לבייש דלא הסהיל זכותו והכא לא בעינן
 הוכתה ואסי׳ יהא גסה מנד ימין או מיד ש.(אל אינו מפסיד זכותו. ובמתגי׳ מס׳
 (דהויא)[להאי]ראש שורה דמודים בה אפי׳ לאמצע וכ״ש ראש שורה וסוף שורה
 גרידא ולהכי תני ראשי שורות דתלתא-גיט ראשי שורות איכא וכן בעמרים
 תלושים איכא נמי תלת גווני ראש שורה וסוף שורה גרידא וראש שורה דשנים
 המוליכין לגרן ושכחו באמצע ואפי׳ בלא הוכחה ובעומר התלוש השטת דיתיד
 המעמר ומוליך לגרן ושכח באמצע דגלי דעתיה שהשורות הולכים מצמן!דרום
 שקצר עימד קודם ואח״כ שכח בדרך שורת קצירתו או בדרך עימות וכיון
 דאיהו אפסליה ביריס בעינן דמן שמיא מרחמי עליה. והיינו אם יש כנגדו מוכיח
 בההוא דוקא מורו כשיש עמרים כניד עומר השכוח בצדו לצד מזרח או לצד
 מערב לשורה כנו! שיש שני שוחת אצלו דיכולין להוטח ששורה הוא נ״כ מודים
 רכדוככד למזרח ומערב אע״ג דתוך שורת צפון ודרום הוא ומצד מזרח או מערב

 ־ סמוך

 שורה מה צריך עמריס אחרים להוכיחו עמהן תיסוק ציה דראש שורה לא הוי
 שכחה דרחמנא אמר כי תקצור ושכחת ממקום שקצרת ושכחת להצן הוי שכחה
 ולא במקום שלא קצרתי. ושף שורה נפקא לן מלכתיב לא תשוב למשמע דכבר
 עברת משם והנחת כדמס׳ ר׳ יונה ביחשל׳ וכמו שכתבו הרב ז״ל בהלכותיו וז״ל
 יחיד שקצר ושכח לפניו ולאחריו שלאחריו שכחה ושלפניו אינו שכחה שנאמר לא
 תשוב לקחתו אינו שכחה עד שיעבור ממנו ויניחהו לאחוריו ע״כ. ועוד אני
 חוכך מועם שכתב הרב ז״ל מפני שכל אחד מהם זה שלפניו וכוי דמאן לימא לן
 לכיז׳ל בתר זה שלאחריו ניזיל בתר זה שלפניו וכיון דספק הוי המע״ה. ועוד
 דמתני' גופא יהיב סעמא דציכא בל תשוב ולמה צריך מעם אחר דעומר שכנגדו
 מוכיח ועוד דכיון דסעמא דעומר שכנגדו מוכיח קאי אראשי שורות שכנגד} בל׳
 רבים מיבעי ליה ועוד יש צשאול אמאי תט ראשי שורות בל׳ רבים ולא תני
 ראש שורה כדאמרינן בירושלמי, ועוד היכן שטי במשנתינו דינא לסוף שורה
 דמיבעיא לן בירושלמי סוף שורה מכלן ועוד ברייתא דאתיא לסרושי מסט שהוא
 נידון מזרח ומערב מאי קאמר וכי סליגא אדר׳ יונה.׳ ועוד מסוגיא דלקמן
 בירושלמי דהי' עוקר את המשרישה וט׳ משמע וט׳(לא ראיתי להעתיק קושיא
 זו כי ארוכה היא). ועוד ראוי לדקדק במשנתיט כיון דמתט׳ ר׳ יהושע קתני
 לה דס״ל מעומר שלא זכה בו והוא סמוך לגסה נתלקו ובעומר שנפלו להוליכו
 צעיר מודו אמאי אפסיק ביני ביני בדין ראשי שורות. ועוד היכי כשטס קתני

ז ע ו ל ב א ר ש  י
 נסקרים. ואיך הזבוב בשטף נהרים. נכחה כף רגל להרים, להמשניות ג׳
 ד׳ לא נתפרש לנו מהחורים . כסי מכח עניות דעת החולדה בחורים. דכמה
 שיטות יש כאן שיטת הר״מ דבמי׳ג רק ב׳ בבות נקט. דבשכח ראשי שורות
 אז העומר שכנגזו מוכיח. ובעומר שהחזיק בה וכו׳ מודו. וכ״כ שימת הראב״ר
 והר״ב. ותמוה דגבא א׳ למאן קחני לה. אי מידו בה לכלצינה כסיסא. ואי
 פציגי בה לכללינה נמ״ב . ולמה קתני לה םתמא כבי׳ש. ותו דבירוש׳ משמע
 לראשי שורות אין בהן שכחה יציף מקרא. וא״כ ל״צ שמר שפנגלו להוכיח.
 ותו דלפטהס ואחריהם לרישא אינו לומה לצפניו ולאחריו בסיפא יע״ש ובתוי״מ.
 ותו קשה לר״ב במ״ד דקא׳ ואלו הן וכו׳ ולא מפרש לה עד בסיפא ביחיד
 שעימר. וכ״כ לר״ש דמפרש דראשי שורות לחוד ועומר שכנגלו לחוד. עכ״פ
 קשה דמסרש במ״ד יחיד שעימר דמיירי בעומר שכנגדו מוכיח.ובלישנא דמחט׳
 צא משמע הכי. ועוד במה דקדוקים לסי כ״א מהשיטות. אשר כלאתי להאריך
 בהם.ואני בעניי אפרש כסי קט שכלי בעזרת היושבי בשמים החוק לאדם לעת:

כ  י
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 תפארת
 דאפשר למטת השורות מצפון לדרום או ממזרח למערכ. ועימר שורה
 חצונה א׳ מצפון לדרום ושכח עומר א׳ מהאמצעיים. ככוכב גדול הזה

 הנרשם באמצע שיטה המערביי מערב S ד א
 אי העומר שיצרו למזרח. ככוכב
 הגדול שבשיטה הסמוכה לה שנמשכה
 ג״כ מצפון לדרוס. מוכיח עליו שאיכה

 בבל השיב מלאפשר לו לשוב אל צפון דרום
 העומר השטח כשיעמר השורה ההיא
 ממזרח למערב . ולכן הו״ל כאילו
 לא התחיל עריין בשימה ההיא. ואין

ג י מזרח ״ ע א ר י ן ^ לק5ו ח ת ה ס ש ד ץ  ^ ר

 לאין עומר מציל את העומר כלקמן [מ״ח] שאני הכא. לשורה חלשה היא
: י) לכתיב כי תקצור קצירך ושכחת משמע דוקא כשכבר התחיל לקצור ואח״כ שכח. ולא בשמיח עומר שבראש שיטה ובלעתו ן  שלא התחיל בה עדי
 לקחתו והתחיל בעומר שבצלו. ואח״כ שכח הראשונה. אינה שכחה. וכמו כן כתיב לא תשוב לקחתו. שמע מינה שכבר רלג עליה. לאפיקי עומר
ד) לאע״נ לאותו ג) ר״ל העומר הממוצע בין שני גבות הקוצרים : י ) העומרים שיכל חצי השורה: י ב  שכסיף שיטה: יא) לעמר או לקצור: י
 עמיר שנשכח למשל בסוף השורה בצפון. ס״ל לגבי אותו שפניו לצפון. כעומר שבסיף שולה שלא הגיע אליו עול• עכ״פ׳לכבי אידך שהלך ללחם.
) להעמיר הממוצע ביניהן. כיון  הו׳יל כאילו כבר הגיע אליה . מלשמך א״ע לקצור ללרום מל סמך שחבירו יקצור כל חצי שורה שלצפון: מו

ז ה ט ש  משנה ראשונה ד
 רוצה לעשותו מזרח ומערנ אלא ולאי כשהולכץ עכשיו בכל השורות מצפון ללרום
 לא חליע באחת או בשתים שיעשה אלו מזרח ומערב פלא כסדרן שעושין. ה״ה
 שלאחריהם לא הניחו לעשות מזרח ומערב ביון שהתקינו לרכן צפון ולרום אנא
 מש״ה אינו שכחה לפי שסמכו זע״ז. והיינו טעמא נמי יחיל שהתחיל

 וט׳

 מכתה לשטח מפיקלו בעינן פלאמל פ״ק לב״מ יף י״א. רש״י כמס׳ סיעה לף
 מ״ה. וכתכט מזה למיל: ף שלאחריהם איני שכחה. פי׳ הכ״נ לפי ששניהם
 סמכו זע"; כו׳ ע״כ ולא ניחא ליה לפרש שדעתם לעשות מה שאחריהם שורה
 ממזרת למערב. דא״כ שלפניהם נמי טמא שזה שהניח ודילג לא ששכחו אלא



ב נךן ציוגיפ ו ת יום ט ספו רה פאה בי1*״שמאי פרח ן תו ו  ,־־״ עובדיה מברטנ
 יחידי שהתחיל . מם

 שלפניו אינו שכחה
 נימ יא. :

 חלופי גרסאות
 יחיד נדיס ויחיד .

 הירושלמי ודעת הרמב״ם עיין לקמן: שלפניו איט שכחה. פירשה
 הר״ב לענין ראשי שורות העומר שכנגדו מוכית שאם היו עשר
. ושכחו עומר אחד או שנים בסון*  שורות של עשרעשרעמרים וסי
 השורה וט׳ ע״כ ־ ולפניו דהכא צא הוי דומיא לפניהם דרישא דהתס
 שלפניהם לאחר שהתחילו דלגו עומר

רה. השתא מפרש  ומתוך כך נשכח: יחיד שהתחיל מראש השו
 להא דתנן לעיל ראשי שורות העומר שכנגדו מוכיח כגון שיש כאן
 עשר שורות של עשר עשר עמרין מסודרין בשורות מצפון לדרום
 והתחיל לעמר בראש שורה אחת ושכח עומר אחד לאחריו הוי שכחה

 כיון שעבר ממנו ועמר עומר הסמוך
ח ושכחוהו. ואילו הכא לפניו שהניח עומר כ ש רה «) ו ש השו א ר ל מ י ח ת ה ס יחיד ש צ א ו אב ת ת ק  לו קרינן ביה לא תשוב ל
ה • אחד או שנים בסוף השורה. ואין כאן ח כ  שכח עומר אחד או שנים בסוף השורה לפניו י0 ולאחריו יח) שלפניו אינו ש
. ומכל מקום סלה ו  דהייט לפניו והניחם וחזר והתחיל לעמר ושלאחריו דלונ בשורה ז
 מתחלת שורה שניה לא הוי שכחה דלא קרינן ביה לא תשוב שאט מתניתין דלוג אשמעינן ברישא אשמעי׳ ראע׳יג דכשדלגו במה
 אומר דעתו לעשות שורה אחרת מאותם שהניח ממזרח למערב והיינו שלפניהם הויא שכחה. מ״מ הדלוג שדליו והניחו בין שניהם ךהייט
 דתנן העומר שככגדו מוכיח שהעומרים [של] שזרות אחרות מוכיחים לאחריהם לא הוי שכחה מהני טעמי דכתבינן. והך סיפא אשמעינן
 על אלו שהניח שלא שכחן שראויין להתחשב עמהן בשורה אחרת: שאס היו שורות הרבה ויחיד קוצר אם דלג.אחר שהתחיל הויא
 הוצט שכחה. אבל כשהניח בסוף השורה והתחיל באחרת אע״ג דהרא
 כעין דלוג שהרי דלנ משורה לשורה מ״מ לא הויא שכחה משוס דהעומר שכנגדו מוכיח שהניחן לראש שורה ממזרח למערב. אבל לפירוש
 הרמב׳יס בין לפניהם דרישא בין לפניו דסיפא בלא דלוג איירו שמפרש לרישא לענין ראשי שורות העומר שכנגדו מוטח ובשנים הקוצרים
 או מעמרים בעשר שורות של עשר עשר והלכך שלאחריהם אינו שכחה לפי שהוא ממכר עמהם בעמרים הערוכים ממזרח למערב וכאילו

* י *  מלאכת שלמה *
 סמוך לנפה וכן כעומר שנפלו להוליכו צעיר אפיי שהניחו אצל הגפה מודים ללא קולס ואתר לא מהני אמצע לראש אא״כ יש סניף לסונפה ולהוכיחם לשורה

 הוי שכחה דכיון שנפלו זכה בו ותו לא הוי שכחה. והשתא מסי ראשי שורות
 שהודו דגבי שנים יפה כחו דל״מ ראשי שורות דפשיסא להו לעלמא דהיינו ראש
 שורה וסוף שורה גרידא דאפי׳ גבי יחיד ממי מכח קראי אלא אפילו דאמצע
 נמי והייט לקתני שנים שהתחילו סתם פי' שהתחילו לקצור או לעמר מאמצע
 שורה ושכחו שלמיהם שכחה מה שהיה לסניהם אסשר דהוי שכחה וכגון שעבת
 משם ולהלן דלאו בלסכיהם לסוף שורה קאמר אלא משום דבעי למיתני שלאחריהם
 אינו שכחה שלא היה לסניהם מעולם דהייט מה שהניחו שניהם באמצע דזם
 שהולך לדרום שיירו לראש שורה צחבירו וזה של צפון שיירו לראש שורה לחבירו
 לא הוי שכחה להכי תנן לפניהם שכחה ובאמצע שורה הוא לתני דומיא דלאחריהם
 איל גבי יחיד שקצר מראש שורה מצי למיחני לאתרע שכחה דודאי לפניו היה
 מעיקרא דהא ראש שורה גופה התחיל לקצור ובל תשוב איכא ושלפניו היכא
ף שורה דאין משם ולהלן  דלא שייך ביה לומר שהניחו אחריו כגון שהוא ס
 כצום אינו שכחה ולהכי תני זה הכלל לפרש דבריו. ודינא דראש שורה גרידא
 וכי ראש שורה דאמצע לגבי שנים למחטי אפילו הויא שורה יחילית מיתוקמא
 דטעמא משוס בל תשוב. ודינא דעומר שכנגדו מוכיח לא מפי במתני' גווניה
 ובברייתא מפי ליה כדתניא העומר שכנגדו מוכיח כיצד היו לו עשי שורות של
 עזר עשר עמרים ועימר א' מהן מן הצפק לדרום ושכח עומר א' לאחריו איט
 שכחה מפני שהוא נידון מזרח ומערב והך ברייתא מתנייא ביחיד שהתחיל לקצור
 מצפון לדרום והורה בדעתו שכך היא השורם ושפח באמצע שורה ועבר משם
 ולהלן ואשמע׳׳ לאיכא גווני דלא הוי שכחה כגון דאיכא עומרים אצל השטח שלא
 נטלן עדיין וכיון דיש כנגדו מוכיח להוכיחו דלהוי שורה אע׳׳ג דהוי בסדר
 אחר והוא ממזרח למערב אס״ה מצילין אותו ולא הוי שכחה ונדונט מזרח ומערב
 לשירה. ונמצא עכשיו לענין ראש שורה גרידא אחל יחיד ואחד שנים ניצולות
 בין בקמה בין בעמרים חלושים דליכא קצור ולא עמור קודם צו ולאו שכחה
 הוי. וסוף שורה נמי אתד יחיד ואי שנים נצולת ללא עבת משם ולהלן לקצור
 ואפי׳ שבצת א7 חשיבא וניצוצת ואס׳, סמוכה צגסה צא הוי שכחה דליכא בל
 חשוב. אבל אמצע שורה דליחשיב ראש שורה היכא דציכא סניף לסונפה זה לא
 שניט אלא בשנים אבל לא ביחיד וגבי שנים דשניהם הניחוהו לאחריהם הוא
 דחשיב ראש שורה אבל לא ביחיד דגבי יחיד כיון דגלי דעתיה הוא גופיה שקצר

 למזרח ולמערב והיינו ברייתא וכיון לגבי יחיד אי איכא הוכחה מציל כ״ש לגבי
 שנים להא יפה כח שנים מכח יחיד כנ״ל. ואחר ימים מצאתי לברי ר״«
 מסימפונפ ז״ל למפ׳ מתני׳ מילי מילי קתני אלא שלא האריך והרויח השמועה
 כמוני. וז״ל ראשי השורות פי׳ אס שכתן אימ שכחה וראשי השורות מפ׳ לקי
 שנים שהתחילו מאמצע שורה זה פניו לרוח צפון וזה פניו לרוח לרום ושכחו
 לפניהם ולאחריהם שלפניהם שכחה ושלאחריהם אינו שכחה סי' לי״ל כאו״א סמך
 על חברו ואמר חברי יקצור משם נמצא שלא קצר לא זה ולא זה ולא הוי שכחה.
 מנין לראשי שורות א״ר יוגהדפתיב כי חקצור ושכחת מה שאתה קוצר אתה
 שוכח כלומ׳ מה שהתחצת צק5ור ושכחת הוי שכתה יצאו ראשי שורות שלא התחלת
 כהן כלל אהכי צא הוי שכחה. העומר שכנגדו מוכיח פי׳ אס שכחו לא הן!
 שכחה תניא כיצד היו לו עשר שורות של עשר פשר עמרים והחחיצ לעמר שורם
 א' מן הצפון ללחם ושכח עומר א׳ לצד סוף השורות אותו העומר איט שכחם
 מפט שי׳׳צ מוכיח לעשותו שורה כשתחשוב ממזרח למערב אכתי לא עע כלל
 נמצא העומר הזה סוף שורת צפון ודרום וראש שורת מזרח ומערב. והעומר
 שהחזיק בו להוליט לעיר והניחו ושכחו אינו שכחה מפני שזכה בו מעת שהחזיק ט
 להוליכו לעיר וכבר אוקימנא צה כר׳ יהושע אליבא דר׳ אלעא׳ ברם כרי אליעזר
 כשהחזיק בו ושכחו מחלוקת ב״ש וב״ה עכ״ל ז׳׳ל. עד כאן מה שמצאתי מפי'
 הר״ש שירילי״ו ז״ל. אבל במהדורא אחרת מפיחשיו ז׳׳ל מצאתי שכתב ח״ל
 ראשי שורות עומר שכנגדי מוכיח אמורים דס פא קאי וה״ק ראשי שורות דעומר
 שכנגדו מוכיח מודים ב״ש וב״ה בזה שאיט שכחה לאע״ס שהיו סמוכים
 הראשים לגסה ולגדיש העומר שכנגדו הוא המוכיח להצילו כדמס׳ ואזיל במתני׳
 העומר שהחזיק ט להוליט לעיר ושכחו בצד הגסה או בצד הגדיש מודים שאינו
 שכחה שכבר זכה ט על מה נחלקו על שלא החזיק בו אלא ששכחו שם משעה
 ראשונה או שנטלו ממקום למקום שלא להוליכו לעיר וסתמא כר׳ יהושע דהלכתא
. ז״ל הר״ש שיריצי״ו ׳  טותיה לגבי דר׳ אליעזר ע״כ: ף שנים שדתחילו כו
 ז״ל שנים שהתתילו מאמצע השורה שהי׳ השדה שורות שצעמרים חלוקים כגון
 עשר שוחת שצ עשר עשר ממרים ובאו שני סועלים והתחילו לעמר מאמצע
 שזרה או שהתחילו לקצור כסדר שותת הזריעה דמתני׳ בין בתלוש בין במחובר
 מיירי כדמוכח בירושלמי. שלפניהם שכחה. אם דלגו במה שהיה לפניהם

 רהייט

ן י כ  ישראל י
: טו) ר״ל התחיל ׳ ט  והשתא מפרש מהו עומר שכנגדי מוכיח. יחיד ו
 לקצור או לעמר ולא שכח העמיר שבראש השימה: יו) ל׳ל אחר כך
 שכח עמיר שבשף השיעה : יח) ר״ל שדלג על אי מהאמצעייס:

ס  ראשונה א
 גיחא לאיהו מפרש לאשי שילוח הייט שנים שהתחילו. וסיפא מפלש עומר
. אבל הרמכ״ם מפרש רישא שנים ׳ י  שכנגלו מוכיח כמ״ש חוי״מ בסוף מתנ
 שהת«ילו שלאחריהם אינו שכחה שלטחס לעשותו מורה ממזרח למערב ולית
 ליה הך סככא לכשהולכין עכשיו צפון ולכוס אץ ללך לשנות ההלל מיל בשורה
. י ט  v . ונכ״מ כתב המעס לבשנים אין לתלות כשכמה ופול מלהתמילו כאמצע ו
 ומשמע להייט סעמא לשלפניהם שכחה ולא אמריע שלעתסלעפות מזרח ומערב.
 לס״צ ללא תלינן שישנו דרכם שהתחילו אצא במה שלאחריהם שהיו שניהם יהל

 ואין

ן תפארת י כ  י
 ודניהן לא הניעו אליה עוד. ולא דלנו עליה. הו״ל היא כבראש שיטה.
 וכ״ש יחיד ששכח עמיר שבראש שיטה והייט דקרי ליה ראשי שורות ולא
 ראש שורה. א״נ משום דש כאן ב׳ שורות א׳ לוה שלצפון ואי לזה שלדרום.

 משנה
׳ לפלפניו הייט בסוף השורה תציק שניחש על הלרן הלאפון שהתחיל מצפון  ט
. ופלאחליו הוי שכחה שאין לומר ב מעל  ללרום ורוצה עכשיו לעשות אלו מזרח ו
ם. כן נלאה בשימת הל״ב.  שניחש שתכי עליץ הולך להלן בללכו מצפון ללרו
 ומ״מ דחוק לפלש לפניו ליחיל הייט בסוף דוקא ולא באמצע. ופול לשון המפנה
 קשה לקתני ואלו הן ראשי שורות פנים שהתחילו וט׳ ואין זה מטעם ראשי
. יחיל שהתחיל י כ  שורות אלא טעם אחר שסמט זע״ז ולאשי שורות קחט בתל ה
 גמ״ש הר״ב ההם השתא מפרש ראשי ש! יוה ולמה הפסיק במכין אחר ולהר״ש
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t משנת שמו על כל חרוש אליהו. וראיתי בפירוש משנה זאת שכתב הירושלמי p התחילו תשורה האחררל למזרח או למערב. והוסיף בעל 
 בפייה מהל׳ מ״ע וז״ל משוס לאמרינן מאחר שהס שנים לבר רחוק בזה הלשון מנין לראשי שורות וכו׳ מה שאתה קוצר אתה שוכח על
 הוא לומר ששכחוהו ויותר ראוי לומר שהניחו עומר זה בכוונה כלי כלון ראשי שורות קמת סין* שורות עומרים. א״ר יונה לא תשוב
 שיהיה ראש שורה ממזרח למערב ועול למרהתחילו מאמצע שורה לקחתו ממקום שבאת אל תשוב לקחתו על כלון ראשי שורות קמה
ף שורות עומרים ראשי שורות ס  מוכח הכי לאם לא כן הוה להו להתחיל ו
ל עומרים וסוף שורות קמה. א״ר יונת ב א ב ת י ש ה יט< מפנ ח ב  זה מראש השורה וזה מסופה על כאן. ושלאחריו ש
ב נילף וכו׳ והיא גירסא נכונה מאל] ולפי ו ש א ־בבל ת ל שהו ל ב ל כ . זה ה ב ו ש  אבל שלפניהם הוי שכחה מפני שכל אחל ת
ה כ) j שמן הירושלמי מוכח שאין שכחה בראשי ח כ ב אינו ש ו ש ל ת ב ה ושאינו ב ח כ  מהן זה שלפניו הוא לאחוריו של חכימ • ש
 ובאר לבריו בכ״מ לם״ל להרמב״ם שני שורות י״ל שזהו מה שמלקק הרמב׳יס
. ומלקתני זה לכתוב שהתחיל לקצור וט׳ ורוצה לומר שקצר מקצת ואת״כ שכח  למלקתני בסיפא מפני שהוא בבל תשוב זה הכלל וטי
 וכוי. וכיוצא בזהנלקלק בלבד הר״ב שסובר גם הוא בזה כהר״ש
 שכתב וז״ל והתחיל לעמר בראש שורה אתת ושכח עומר אחל לאחריו
 הוי שכחה וכו׳ וכלומר שהתחיל לעמר ועימר מקצת ואח״כ שכח

 הכלל משמע דקאיגםארישאדשלפניהםשכחהוהייט לומרשאע״פ
 שהיחיד שהתחיל מראש שורה ושכח לפניו אינו שכחה על שיעבור
 ממנו ויניחנו לאחריו בשנים שהתחילו לקצור מאמצע אם שכח אחל

ס לא נפרש כך דברי הרמב״סוהר״בצריכאלמימר שמפרשים א ו / ט  מהן לפניו אע״פ שלא עבר ממנו ולא הניחו לאחריו הויא שכחה ו
ת מוכיח הקא ג  מפני שהוא לאחריו של חברו והטעם כיון ששטם אלו מועל עליהם לירושלמי לענין ראשי שורות וסוף שורות כשעומר מ
 קצירת השלה הוה ליה תרוריהו כאיש אחל וכיון שאם היה בא ליטול אבל לא בתחלת שורה אחת ולא בסוף פורה אתת. וזה נראה ממה
 מה ששכח חבירו היה צריך לחזור לאחוריו קרינן בו לא תשוב לקחתו שכבר מבואר בלשון הרמב״ס שכתבתי בפי׳ משנה דלעיל שמחבר
. ויחיד שהתחיל לקצור וכו׳. לא פירש בפירושו ראשי שורות העומר שכנגדו מוכיח - שהוא עטן אחר. ולפי לברי ן א  והוי שכחה עד כ
יטםהס. ראשי שורות ענין אחדי והעומר שכנגדו יענ  הר״ש שנ
 מוכיח ענין אחר ולכך מפרש ראשי שורות דבירושלמילענין ראש
 שורה אחת וסוף שורה אחת. ואחר כך איתא בירושלמי העומר
 שכנגדו מוכיח כיצד היה לו עשר וט׳ והייט ענין אחר. ואילו
 להרמב״ם כמו שבמשנה מפרש לעטן אחד. כמוכן בירושלמי מפרש
 לעני[ אחד. והכל לענין הרבה שורות. וגס דעת הר״ב נראה
 שכן הוא לחברם כאחד. אחרי שהוא מפרש לאלו הן ראשי שורות
 לקאי אסיפא וחד בבא הוא יחיד וכו׳ ואילו לרישא מפרש בענין
 אחר כמ״ש לעיל. ומעכשיו נמציט למדין ג׳ פירושים ; הר״ש מפרש
 ראשי שורות לחוד. והיינו רישא דשנים שהתחילווטי. ולדידיהכל
 תחלת שורה וסוף שורה אין בה דין שכחה. והסיפא יחיד וט׳ לענין
 העומר שכנגדו מוכיח מפרשה. והרמב״ס מפרש ראשי שורות העומר
 וכו׳ לענץ אחר והוא רישא למחט׳ לשנים וט׳ וללידה אין תחלת

 כלום לפי שסוברה כמשמעה. לבקצירת שורה אחת מיירי ובעיקר
 לין שכחה. ובחבורו העתיקה הקוצר שהתחיל לקצור מראש השורה
 ושכח לפניו ולאחריו שלאחריו שכחה ושלפניו אינו שכחה על שיעבור
 ממט ויניחט לאחוריו ע״כ. הרי שלהרמב״ס לפניהם רברישא ולפניו
 דבשיפא הרוו״הו בלא דלוג. ויראה לכאורה ללהרמב״ס לא סבירא
 ליה שאין שכחה בתחלת השורה כדברי הר״ש דלעיל דאי םבירא ליה
 הכי לא הוי ליה לסתום מלבאר זה הרין•. ומיהו הירושלמי מוכיח
. וז״ל מטן לראשי שורות א״ר יונה כתיב(ד3רס כד) כי תקצור ן  כ
 קצירך בשלך ושכתת מת שאתה קוצר אתה שוכח על כדון ראשי
. אמר רבי יונה(שס) לא תשוב לקחתו ה מ  שורות קמה. סוף שורות ק
 ממקומו שבאת לא תשוב לקחתו. על כהן ראשי שורות עומרים.
 סוף שורות עומרים . אמר רבי יונה נילף ראשי שורות עומרים
 מראשי שורות קמה סוף שורות קמה מסוף שורות עומרים. ע״כ

 ובר״ש הועתק בשמש.אבל גם בלשון זה נ״ל להגיה וכצ״ל על כהן שורה ולא סוף שורה פטור משכחה אלא אס כן יש שורות אחרות
 המוכיחות עליו. והר׳׳ב מפרשכהרמב״ס לראשי שורות העומר וכו׳
 חלא מילתא טנהו אלא שמפרש לה בסיפא יחיל וכו׳. והרישא שנים
. מפרש לענין אחר. ולענין ראש שורה וסוף שורה יחידם ׳ ט  ו
 מנותבר לגם בזה סובר כהרמב״ס. מהטעם שכתבתי להרמב״ם.
 ויש דעת רביעית בפירוש משניות הללו להרחב״ד בהשגותיו ואין
ה הכלל. לאתויי קרן זוית. תוס׳ פ״ק דבב״מ דף יא.  להאריך עוד: ז
 [עיין במהרש״אסי׳] ולהרמב״ס לפירוש הכסף משנה דלעיל אין צורך:

 סוף שורות עומרים. ראשי שורות עומרים. [״ועם כל זה קשיא
 אמאי ניחא ליה טפי סוף שורות עומרים מראשן ועדיי! לא שמעט
 מדין עומרים כלום והנה זכני הש״י כאשר עשיתי מהדורות האחרוטח
 כשהייתי יושב בישיבה בק״ק נעמרוי׳ב הגדולה בארן רוסיאאחרי
 ימי עוטי ומרולי ובא לילי משטות מסדר זרעים כתובים בקלף ועל
 כל משנה פירוש קצר ונראה מתוכו שהוא נקצר מפירוש הר״ש ואחר
 כל מסכתא כתובים קצת חלושים לפרש בעטן אחר וחוהס תמיר את

ה שט מ ל ת ש כ א ל  שמי מ
 שכחה שכבר הוכיחו שהשורה ההיא התחילו זה בצל זה אלא שהרחיקו זמ״ז זה עומר חה עומר אותם שני עמרים
 אינם שכחה שמא הניחו אותם לראשי שורות ממזרח למערב מאחר שהתחילו
 מאמצע יש מקצת מוכיח שבאמצע יש חחלה. אבל יחיד שהתחיל מראש שורה

 והניח

 דהיינו עומר שכננדו ושכחו באמצע הו
 מצפון לדרום היא שזה פנה לצפון וחבירו לדרוס ואין בהם ראש שורה. ושל
 אחריהם אינו שכחה. אבל אם הניחו בין שני גביהם עומר א׳ או ב׳ מון שלא

ם בלא י ב מ ו ש ל ת ב  ג
ו נ י א ע  ת׳מוב וכ; נפכוו". ו

ו . נ  נ7"ס וכל שאי

 תוס׳ אנשי שש
ט ד״ה שלפניו ״ י ו ת  ד
.  כו׳ והיא גרכא מינה כוי
 ולשון מ־יש ולא שייך למילף
 מהכא סוף שורה אלא כפויה
 יחידה או בשוכה אפיונה.
 מיכא ליש שורות הרנה
 כשהניח סוף פורה ראשונה
 וחזר לפנייההייתי מרכה מלא
 השוב אי לאו משוס לעומר
 שכנגלו מוכית שליו שלא
 שכח כדסר׳שית עיכ :
 באיו* יש לומר שזיו מה
 שמדקדק סרמב״ס כו׳ .
 איה לא זכיתי להכין
 ולםכרא זו לגם ה:*מ ס״ל
 לראשי שורות אינם שכחה
 יקשה מיס הף שכחה
 לפניהם בבנים הקוצלין ללנבי
 זה הו״ל לפניו ולנכי חגירו
 הויל ראשי שורות וממ׳׳נ
 לא הוי שכחה וצ״ע :
ה הכלל כוי אין ערך.  דיה ז
 ל״ל כיו; ללפירושו גס נשנים
 הפעם ללפכיהס הוי שכחה
 משום דהוי לאחריו של תבירו
 ואיכ וה הכלל הוא כולל
 לרישא וסיפא ותו ליק לאהויי
 מאי כדכתב התוי״ע פ״ז
 דחרומות מיד. מפא״כ לפי׳
 הר׳ש מרישא מועם או
 מפני שהוא שכהה עיי ד״א
 רו מפני שהוא ראשי שורות
 וא״כ וה הכלל אינו קאי רק
 אלא דיחיד ט' ולא פייך
 למתני זה הכלל. אכל מה
 פצ״ע הוא שהמהלשיא
 והמהרמ״ש בב׳׳מ שם מפי
 שמיש קרן!וית ר״ל העומר
 הראשון שבשורה הראשונה .
 תהו ראשי שוחת שנכלל
 ברישא שאין השעם מפני
 שאינו בבל הפוב. ולכאורה
 היה ניל שמיש לאתו״קרן
 זוית אינו ר*ל לאמויי דלא
 הוי שכחה אלא לאתויי דהוי
 שכחה. וריל העומד שבכוף
 שורה ראשונה וקמ׳״ל ראעיג
 לכושי שורות א״ל בכחה
 היינו בשורה יחידה הו
 אחרונה אבל בפשכח העומר
 כאתרון שבסוףשורה הריישונה
 וכשורה השניה ממר גס את
 העומר האחרון דתו ליכא
 שמר שכנגדו להוכיח הוי
 שכחה ומתרבה מלא השזכ
, וניע: ש ד  כמשיל גשם ה

ן י כ  ישראל י
. ונ״ל לה״פ לאם היה כאן יי מל י׳ ממרים כצורה (  כ׳ הוש׳(ב״מ י״א א

מ  ראשונה ה
 כהמפלשיס שמוכיח אם זה מכמה או לא. אלא מוכיח אם מומר השכוח הוא
 לאש השולה ללריש בירושלמי מקרא לראשי מורות אינם שכחה כמ״ש הר״ש ותוי״ע
 ושורה החיצונה הצפונית והלרומית אש הולך בהן מצפון ללרום נמצא כל האמצעיות
 אינם ראשי שורות ואילו היה הולך כהן ממזרח למערב כל המורה חיצונה הדרומית
 וצפונית שם לאפי שורות עליהן וכשראינו לרך הילוכו מוטח אש יש פל העומרים
 האמצעיים שם לאשי שורות או לא וזהו שכגגלו מוכיח מ״ש שהאריך וללילים
 בשנים שהתחילו לאחריהן וללגו פומל ביניהם איט שכחה לי״ל דעתן למשותו
 ממזרת למערב והוי לאש שורה ולפניהן א״א להיות ראש שורה שהרי הולכין
 וקוצרין מצפון לדרום לדליה נמי משמע לספק הוא בלאחליהן וצ״ל למיירי נמי
. לא ילפתי זה ׳  בלעעין סבסה׳׳ג כדפי׳: זה הכלל ^ שהוא בבל תשוב ט

 הכלל

ן תפארת י ב  י
 יט) אס לא שעומר שכננלו מוכיח: כ) זה הכלל היינו לאתרי קרן זוית [כך

ה נ ש  מ
 ואין מצוי מכמה במטס ופל כרחך משום שמשנין לרכס הוא. אבל לפניהם
 השכחה הוא ביחיל תלינן בשכחה ולא בשינוי. וסיפא יחיל שהתחיל להרמב״ם
 *לא איילי כלל בראשי שורות ולא ככנגלו מוכיח אלא לינא באפי גפשיה ועיקר
 דין שכמת קמ״ל שאם עגל עליו ושכחו הוי שכחה לקכינן ביה בל תשוב וכל
 שעדיין לא עבר ממנו אינו בבל תשוב. וניע להא לאמרי׳ עומר שכנגלו מוכיח
 מאינו שכמה אלא דעחו לפשות שורה אחרת. למר גבי שנים מהחחילו״ולמר
 בימיל שהתחיל. היינו מקא אי אחי בעה״ב לקמן ומעין הכי שלא שכחו אלא
 דעתו לפשות שורה אחרת. אבל אי לא כופץ לא עפנינן ליה לטון דלא בלילא
 לן הא אלא ממלא תלינן ולא תלינן לקולא להא קי׳׳ל ספק לקע לקמ בספ״ל
 וה״ה ספק שכחת. והראב״ד בהשגות ימ לו פי׳ אחר בעומר מכנגלו מוכיח ללא



ב נו ציונים ו ת יום ט ספו  ר עובדיה טברטנורר׳ פאה בית שמאי פרמ 1 תו
 ה עני עוטרים . י״נ «מ
 סגיזליץ גת, מ*־׳ K הל׳יי :
 ח הוצני פשתן : כמו שנעקר הפשתן מן השדה נקרא הוצט ה שני צבוד דשים . בירושלמי דייק הא זיפים לא מה שני!בורי זיתים,ש6 הלמ׳׳ו:
. בין צבורים לזיתים . צבורים גמר מלאכת זיתים אין נמר מלאכה שניגרניים-שסת׳ןי^״ו; ח י  שעומד כמוהוצין: שני גרגרים. ענבים: אלו כדברי כ

 וטעמייהו משוסדכתיב(ויקרא ימ) לעט ולגר תעזוב אותם חד לעני הר״ש. ובריש פרק ז'אפרש אי זיתים תלושים אי אילני זיתים מדייק תוספות רע״ק
 וחד לגר הרי שניס ובית שמאי אמד שלש>* לעטים וארבעה ליה: שני הוצטפשתן. לשון הר׳׳בכמו שנעקר הפשתן מן השדה מ׳ה [אות סב] ושלשה
5pJ3 ^ ^ p אינן׳שכחה) ואף אם אחד m , / ן ט  ^ י ן
, , , מהם ייתר מ• מבין. דס 7  ״
 עטים ונ״ל דמיירי כשהזריעו ואז הוא להי־טב״ם וחיע״ג דלא ״יי
ר שכהה כמ׳ש לעיל. וא״כ כ ו מ  אוכל אדם כדאיתא 0ריש מלק ה
K פדות [צנ.] אבל שאר פשתן לא שייר ״ &ר 
ית מצטרף עש הבי עומרים  בית שכחה . ע״כ: אלו כדברי ב

f ״ t S S הלל. 'לשון הל״ב ומעמייהו מדכתיכ 
י סאתיס דאינו נ ע י  לעט ולגד תעזוב וטי. ובית שמאי עוטי ש
r1'?D״r״ .וכו׳ דכתיב לגר ליתום ולאלמנה יהיה 

 לבעל הבית. דכתיב (מרס כד) לגר
ה ״ושלשה אינן ח כ , שני עומרים ש  ליתום ולאלמנה יהיה הרי שלשה לעטיס: ך
ה נא) ה כ י זיתים וחרובין ש ר מ  העומר שכחה. שני צ
ה . ה כ ה אינן ש ש ל ש ה «) ו ח כ ) ש » ן ת ש . שני הוצני פ ה ה כ ה אינן ש ש ל ש  ו
ה אינן ש ל ש ט ו ק ם ל . שני שבלי ט ר ה אינן פ ש ל ש • ו ט ר  שני גרגריםכי) פ
ה לעניים וארבעה לבעה״ב ט): ש ל ה ועל בולן בשיא ש ׳ ט *־)אלו בדברי ב ק  ל

 אינו עכהה
 ירושלמי. כלומר דבית הלל סברי כיון

t , העומר 
« p חיג • ה שוצירים נליג עמדיס וחרובק מהדי• והחדוכין שני שכלים ט' היעניס מדטלו העמיק שתי שבלים 

 ושלש ט' ופיה >טן .

ם ^ ^ ע נ . ^ ו

ב

ת

 דבחד קרא כלול יתום ואלמנה כחראוקרי להו עט לומר דשנים הוי שכחה לעט ולגר. וביש שמאי סברי אדרבה להט פרטינהו נקיא ה
S j » ם י נ י מ ׳ j t o w r a תטין , ף ^  מלאכת י

כל1ס

? לא 3 ש מ ו מ ' ו י ה פ כ א ל י מ מ י ג ו א ה ל ם ד ו ש ם לא מ י ת ' ם ז י ת י י ) י י ב א 5 ו י ו ' ל מ ל ש ח ' ל * ע ' צ מ א א ב ה ' ח ש ' כ ו l כא1 מ , f i c ה ח כ י ש ו  והניח אתריו עומר ודלג מליו ושכחי ה
. עמלים'ה״מ הגואה ק בם״פ דלעיל למקום שאינו אי  לאכתי מנו עליה ומנעה והולכה למעשן ואכן ה
. וכתכ הרש״ש זי׳ל ולא ס״ל להאי תנא דבימש׳ והקדימה לכולם משוס דמינה כ ״  גמר מלאכה אין 13 שכתה ע
ק ועוד ןכיה סירמ סכהוב י ל ס , כ ״ ה ע ח כ י ש ן ה ה י ס ן ת ג י א .לן ז ה ד ח כ ק jp1| W ש ת ת ל י ל ן , כ פ א ד נ א ת ן ה ה  כ

ת ^ ב ^ כ ת ח • w»r ו ו מ י ע ז י א י ש צ ר ע ש ו מ . מלת צבורי היה נראה דקאי נמי אתרוטן ל ן י ב ו ר ח ה  ו
ן המוכללין זה מזה שכתה שניהם משום לאף לעני^פאה ט ח ת  ולשון הרמנ״ס ז״ל שם בפייה שני צמרי זיתים ז
 ושלשה אינם שכחה ע״כ ואחר כך כתב שתי נפנות וכן כשאר האילטת שנים הם דומים נמה שהם משונים
, מכל שאר אילנות לעניל מ  המובללין זמ״ז שכתה וגי אינם שכתה. והיא תוספתא משמע דחרו^ין כ

י » ( / / ע ר ; ב א ר ^ אמאי לא השיג עליי ה ה ש ק ל כ  הוי אילנות ממש דוק א
 שהשיג עליו פעמים על מ״ש את״כ וז״ל השוכת אילן בין האילנות אפי׳ היה ט הפשתן אפשר שיתחייב
» זה ע ת או ששכח שני אילנות ה׳׳׳ה שנתה שלשה אינם שכחה ע״כ ושמא מכתה. ושנאו מ מ י  כמה שאים פ
יל;״ל לתלק בין אילן זיתים לשאר אילנות ומה שהשיגו הוי אחר האילנות אע׳פ שהוא ׳  משתפר ליה להראנ
^ e

״ S ע ^ ״ ר ־ ר 1 ת ש ד הרמבי׳ם ז״ל בלין זה לא זכר )ית : הוצני פ ב ל ״מ}:שלשה אינן באילן זיתים אע׳יג ש הו )  בה.
 שכחה ע׳ תזריע כשסהמל׳מ.
 ולע;״ד אפילו אם יש שם א׳
 לכד הוא נמי איט שכמה .
 וע״כ לא מצדן בנמ׳ עוד
y 

 בשעוקרין

 ראש שורה ולפניו לא הוי שכחה כשלא ללג אלא שהניח אותם בשוף השורה
 והתחיל באחרח שמאחר שלא עשה.ממנה להלן כלום איט בבל תשוב ונמנות אותן
: זה הכלל. סימנא קא ב ר ע מ  שתים או אחת שהניח לפוף השורה ממזרח ל
 יהיב למילתיה מ״ש יחיל משנים וכלפי׳ עכ״ל ז״ל: וכ׳ בשי לקח טוב בסי כ׳ חצא
 דף קמ״ז דמללא כתיב לא תקחנו אלא לא חשוב דרשי׳ מפני שהוא בבל חשוב
 וטי עייל: ושמעתי שלקלק החכם הר״ר *הוסף אשכנזי ז״ל להא לנקס תנא
 זה פניו(צפון וזה פניו ללרום וצא קתני זה פניו למזרח וזה פניו למערב משום
 ללשון חכמים מרפא לאשמעי' אגב אורחיה שכ״א המ> פניו לצל שאין השמש
. פי׳ הרש״ש ;״ל ה ח כ ם ש י ר ט י ע נ  מכה בין בשחרית בין בערבית: ה ש
ם נ י ה א ש ל ש : ו כ ״ ק הרמב״ס ז״ל ע ס  בתוספתא קהני המובללץ זה מזה וכן פ
י נ : ש כ ״ ן דאיכא שלש מיקרי גדיש ע . פי' בספר יראים לטו ה ח כ  ש
. כ׳ הראי׳ש ם י ת י י ז ר ו ב י צ ג : ש ן כ ר ד . בתוספתא קחני המועלין כ ם י ל ב  ש

ן י כ  ישראל י

 כד)ענבים: כה) איל לניכין ככהדאפילו ג'איק שכחה עךלא כנמי׳ל מה־ק מנל׳־מ שם הובא
X\-^w ׳ הי״לSl־l^f ה נ מ ל א ל ם ו ו  עד שיעשה עמרים: כו) לכתיב לגר *י״
. וב״ה דשי׳ל ב׳ לעניים. לרשי לעני ולגר תעזוב. הו״ל ב' : לא היה נו׳ויק והעומרהב׳ י  נ
 משלימו ליותר מי׳ קבין לא
 היה שכחה. ואיכ עכשיו

 ר״ל

ן תפארת י כ  י
. ועימר שורה א ג. ושכחמלעמר עמיר ב אז ישחילוק. לאם ל ל  ה
. הו״ל . התחיל לעמיר שוב פורה ה ו  אתר ששכח מלעמר עמד ב
 עימר ב בבירת. כשנת לאחריו. והו״ל שכחה . אבל אם אדר שנכח
. הו״לעומר בכבזוית כשכח . הזר ועימר שורה ד ה  לעמר עמיר ב
 לפניו. ואיני שכחה]: בא) איל בשכחב׳ גרגרי זיתים אינן שכחה.
 מללא נגמ״ל על שיהיו צבורים [כסש״ה]. אבל בשכח ב׳ אילטת זיהיס .

 משנה ראשונה
. ובייש ס״ל דלא שיש כעצמו ל׳ קבץ לא מגלע א ג ו  אלא בתל לרך נפילה ושכחה אזלי׳ והלכך במפוזל א£ינו ע
 צליך קרא לכנויי במפחל לשנלא היא אפילו מובא. ודע ללרשא v למר"יליף כחי למאי לאמרינן לאע״פ
 מלפני ולגר ומל יליף מלגר ויתוש ואלמנה כ״ת בילוי וכתבו הרמב״ם ג״כ בפירושי שאין כו יי; שכחה מ;נןלף
ב ,s3 עם אתרים. ועוד ניל לגד׳ מ ב כ ״ פ ־ מ ק ט ה ה י א כ ו מ  ובחבולו. אכל הלשכ״ם e3ששלו עיף 3פ* ה
י קטן תפילו למיד גדושלמי ג . ל ה פ ״ 3 ש ו ״ ז ,״ל 3 ״ פ ל ש י ו י ד א ג ל ל ו מ ו ב ע , ת כ ה ל מ כ ם ש . , ה א ש ל £ ה נ ח כ  ש

AS^MS״ מ S \™l א ילמעמא ; י ד  בהא ללמל שלשה מיקרו גדיש ולמר ארבעת. ואיכא כפקי-א ל
fij? י ט-י׳׳א-לנד״״-איני ר מ מ ל פ c כ f t ' " א ש י י ד י ג י 1 ר י א ה ע ל ״ כ ש ל ל ש מ מ י ז י פ פ ד מ ש ש מ י ל י נ ר 1 ר י מ  י

P׳' X י ן ה ^  השלה של מצי חצי קב ואחל של שני קבץ ומפ^ יומר לא אמריע איט שכחה גךיש״ן^-א ל
ם של קב קב ואי של ארבפה לל״ש כיון דמעמא משוש גדיש פחות משום רואיין מיערף "וכ״מ ל  כמו אם ט
 משלשה אינו גליש . ויש ללקלק לתנא לספלי לשלש הוו גדיש לכ״ה א״כ כ״ש דעת המל׳׳מ שם*. ותמהני
; ללקמן אס אמרת שראיפי בס׳ תפא׳י (בבועז י  שיעול שלש כעומר אתל פשיפא להוי גדיש כלאמל בממנ
. וא״כ לפיל בכ״פכל עומרי אות אי) בשם המל׳מ ׳  בפותל אתל שהוא כגליש תאמר בשני מומרים ט
 השלה של קב קכ ואחל של ארגפ אמאי הוי שכחה לב״ה אדרבה ללילהו אשי׳ להיפך לבל׳ק אמ׳׳צ והוא
ד תמוה. (שיי). איה עמ׳ש ח א ט ו ה מ מ ״ ו מ ( ר ל ח ץ כאילו נ א  כשלש לא יהא שכמה תפילו אי לימ להו מ
ש במ״א מהרימ לסובר דבץתל י ן ו ג ל ס י ר מ ן ן א א ל ו ם ה י ת א י ס ש 3 י ל ש מ ו ע א 3 ר ו ד y 7 , , ^ < ו « ה & p 

 1 - - - י -״ מדיר, מולו ביה ע״כ דסיל

 הכלל לתתויי מאי להא ליכא אלא האי כל שפבל ממנו הרי הוא בבל תשוכ .
 והכ״מ כתב ללאתויי נתי ליכא פנים שהתחילו שלפניהם אינו שכחה אפ״פ שלא
 עגל מן העומל ולא ללגו משום ללגבי חברו הוי אחוריו כמ״פ הרמב״ם. ולפ״ז
 שלפניהם לגבי מניס ולפניו דנבי יחיל אין פירושם שום לשלפניהם היינו אפילו
 לא מבר ממנו ושלפניו ליחיד דוקא בפנל : ה שגי פומריס שכחת . כתב
 הל״ב עעמייהו לב״ה לכתיב לפני ולגל ומעמייהו לביית לכתיב לנל ליתום ולאלמנה.
. ומיהו לב״ש ר  וצליך ליישי אמאי ספיס מר האי קלא עיקר ולא אילך וכן מ
 י״ל לא;יל כתל קרא למשנה מורה ללפלש בא וא״נ כיון לקראי לא מהיפי אזלינן
. וי״ל לס׳׳ל ק לקמ לקש אלא ב״ה מ״מ פ  להממיל והוא ליתנו לעניים כלקי״ל ס

 לב׳׳ה אי לא הוה כמיכ אצא לפני ולגל ולא אילך לנר ליתום ולאלמנה ה״א גזלת
 הכתוב הוא לבכל השלה לא יהא שכחה ולקפ אלא שני עומרים בין שנפלו בישל
 ובין שנפלו במפוזל לחוקים זה לווה לעולם אין לעניים אלא שנים בכל השלה
ד קרא כתיב פנים ובחל שלש יש־־ולי אהללי מ  ויותר מפנים לבעה״ב. והשתא מ
ס ישלש במפחר. כלומר במכונס אם נפלו פנים כאחת הוו  אמרינן שתים כמטנ
. וקרא למרבי שלשה היינו במפוזר שרחוקים א  שכחה ולקמ אכל שלש כאחת ל
ותל. וליכא למימל שלשה במפוזר לוקא ויותר  זה מזה שלש נמי לעניים וכ״ה י
 משלשה לעולם לכפה״ב. לטון לגלי קרא לחלק בין מכונס למפריר ע״כ דקרא
 בתר לרך נפילה מיילי שאין לרך לפטח שלשה ביתד וכן אין ללך ליפיל מתוך

י תוי״ט ד׳ה שגי הו5ני כו׳ מ נ 5 י מ ל ו כ = ו ל י . ותו אין סגלא לומל ליוסל משלש במפיזל לא הוי שכמת שאם השלה אבל בשלשה שבולים שנפלו שפיר מיקרי גליפ פייו שאץ ד ד ח י  ידו ב
 גלולה של אלף מומרים שימולו בשלשה וקמנה במ ממשים נמי ע שיעורו אתמהה. פאין דרך לשטמ גליש: ושלשה אינם שכחה. כשנפלו שלשה בבת אמת אגל וכי ככ׳מ ט׳ ההומו הבין
. מ ״  במפוזרין להן ול״נ הוא מדברי מ
 וליהא דנ״ן מדברי הראיש, (להימ): במשנה שני שבלים לקש. משמע לדוקא בלקנן משערינן בשבלים אגל בשכחה אפילו בשהחפ קמה משערינן בשיעור קמה שיוכל לעשות מהם ב׳ עומרים. דאליה לא יצוייר שבשני
 שבלים יהיה םאתיס (לק׳ rm) ונועמא לעיקר שכחת קמה ילפינן משכתה עומר ולכך משערים בעומרים . אבל לקנו לא ילפינן משכמה אלא לענין המנין שנים ולא שלשה איל לענין השיעור בשבלים משערינ; ולא
 בעומרים. י!כל לפי הנהת הנריא גהוםפתא שהובאה ברי: לק׳ מימ משמע דבשכיזה קמה לעולם בסאתיס מפערי׳. וכשאין בה נאתיס אע״ם שיש בה כד הרבה מומרים הוי שכהה ונזה יכה כה העני נקמה
י ב״ה. מדלא קתני דברי ב״ה צ״ל דכיה נח המרו הדין מפורש בכל אלו אלא בחד מינייהו ומיניה שמעינן לכולהו אינך. (־יל). והקרים דברי ביה לב׳ ש שלא כדרכו ר ב ד  ממומרים עיש. וע׳ כשיא כאן: כ
׳ דכתיב לגר טי. ולבים י״ל לה׳ק קרא כשיש כננניי לגר ליתום ולאלמנה דהיינו נ׳ א; יהיה  תפני שזד המשטן (מיע^ לעניים. שינה בלשונו בדי שלא להאריך לפרש שכחה פרע ולקש • (שיל): בריב דיה אלו ט

 ידידיה
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 ו העומר שיש בו םאתימ אינו שכהח^לכתיץדברים כל) לא תשוב
 לקחתו עומר שאתה יכול להנביהו סלו כאחת ולשאת אותו על כתכו
 יצא זה של כאהיס שאי אתה יכול להגביה כולו כאחת: אמרו לו
 יטה בתו. כלאמרק ״)שתים שכחה שלש אינן שכחה: לא אם אמרת
 בעומד אחד שהוא כנדיש. דין הוא
 שעומר אחל שיש בו מאתים לא יהיה
 שכחה מפני שהוא כגריש ואין שייך
 שכחה בגרש: תאמר בשני עמרים.
 שהם כמו שאר עמרים קטנים :
. כאגולות קטטת : ת ו כ י ר כ  ב

 ן העומר . נ״נ שם. סנהדלין
ס . מיי׳:ם t't הלכה ״ח :  ז

. פס : ם י י נ מ  י

 תוספות הדשים

 המה

 חניין לומר מ׳ היי שכחת: ן* העומר שיש בו מאתים; לשון הר״ב
 עומר שאתה יכול להגביהו כולו כאחת ולשאת אותו על כתפו והן
 לברי הר״ש בפירוש םשרי. ובהון! פרק י׳ לתרומות בירושלמי שאכתוב
 ם׳י [הוי״מ דיה" העומר שם מפורש למשקל סאתיס בלח תשעה אלפים ושש מאות זוז. זהזוז

׳ שהנפח טי לא מכל והלינר אחל כראיתא במשנה ב׳ פרה  ט
 teSKS בהרא ובבא בחרא \ מדינר מפורש
] שהוא כ״ל איםרין ה מ  הקשה נסיו דב״מ תפח הר רק בפי הזהב [

] תנן לפרוטה אחל ג י w ובריש קלושין [ £ ״ £ ? 5 
 w יגיע למי U משמנה באישר . ושם פירש הר״ב
׳ שמשקלו חצי שעורה . נמצאת למל »  כאמת נשלם מן *•כ «
 שמשקל הווז ציו שעורות. וכשתחשו' צ״י

ם =0 ושכחו אינו  ן העומר שיש בו סאתי
ם רבן ת א ם ס ה ב . שני עומרים ו ( ה כ ה ח כ  ש
ת וחכ׳א י ב ל ה ע ב  גמליאל אומר ל
ב העמרים ו ד  לעניים.אמר רבן גמליאל וכי כ
ת או הורע כחו אמרו י ב ל ה ע ל ב ח ש  יופי כ

ת ב ש ד ובו סאתים ו ח ם ומה אם בזמן שהוא עומר א ה ר ל מ ת ») א ך לו יופי כ ל י ן 3 ל ע ת י ן א ש מ ש ם ו י ש ל , א p ם , מ ע ס פ ? ס ו פ ל ה כ ״ rt ן  ״,״ ס
ה אמדו לו ח כ א יהא ש ל ם אינו דין ש בהם סאתי ה שני עמרים ו ח כ ש אינו ש ת ו ע ת ש ו א מ ש ש ״ תתקכ״א אלפיס ו ז * ס « * ט » כ ^ * 

י עמרים שהן בכריכות: ר בשנ מ א א כגדיש ל) ת ת ד ש ח ת בעומר א ר מ א אם א י ־ ־ י י י ל "  ״ M י 1
 קמה

ת . בי ת נ7״: בכרו כו ח "יש ייפה כחו וכן נשמיו וכ״ג שהיא גי' הל״ג, יהא צליש יהי. בכרי . ן עומרים נדינ עטדים. יופי כ ג ד  ו

V שהקימו בגלגל איש אתל על שפמו מצאו משקל כל אחל ארבעים שאה: כמי׳ש רש״י בפירוש החומש פרשת שלח לך ועיין במשנה ה׳ פי׳ו לבימ: M ' * י / 
' * חמה s ט ״ c ' ס ט ' ג ס יצ"ל = ' א ט p מ E 0 ' b י ' ל ° נ K נ '  (ממהורש ח י * *) 5

ת שלמה * כ א ל  , מ
ב ציה גדיש אס י ט , ״ כתעוקרין אותן ה; כהוצי דקל ולכך מרי להו הוצני. ונראה מן הערוך דאיכא גדיש . ונפקא מינה לעומר ת־יר ;הכתו בכדו דלמאן מ י  * ך , י י
י M י*יי ^יי׳יי יי־יי׳ שמאי 1עוד נפר,א מינה אם שכח ד ״ ייייייי י< ־ ^ ״״י״* *י , י י י 1 - « ״ייייי י•*• י י ׳ ״ ״ - י ־ - ־ ״ —י > « • י - י ־ ר ״*- י מ ו ^ ! ה ה  מ ו נתוי ט ד

י ״ • •יי״ ו !•-,ין־ י  •י-•-! -

 בכלל ו׳ האץ שמא לץ קבים ומפני־ שהנפח מרובה לכך לא יוכל

 להגביה וכי׳. ואין נראה ל׳ למש מפני
 מדור סמלכי שהיו אנשי כובדו להא רבותינו שתלו אבנים

 וקיל מדות? י

 גדיש . ונסקח מינה געומר ת״ר ששכמ
 שכח עומר בצדו לא הוי שכחה לבית שמאי 1עוד'נפקא

 שני עמריםבצדו למאן דאמר גדיש לאמ׳נסרף בהדי הנך שני עומרים והוו
 שכחה וסתמא דמתני׳ דקתני בסיפא לא אס אמרת בעומר א׳ שהוא כגדיש

ר שיש מ ו ע : ו ה  מאן לגרם חוצכי בתי׳׳ת שהניאו בערך השני וגם בערך חצן
 בו מאתים . פי׳ החי הר״ש שירילי״ו ז״ל סאתיס ר״ל משקל סאתים דהיינו

׳ והזח  שיש גו פדמ־ם ט
 והדינר א׳ כדאי' גמ׳יב פרק

, . י ח כ ס וחצי ע״כ. ש ה ר נ נ ט/בפשבי שורש תשעים ושש ליסרין וכל ליסרא מאה זוז והזוז ששה מעין שהוא ד  בהדה ז
:Yאמר המלקט. לפרש מפני כובדו דהא רבותינו כוי . ף ל כ א י ל מ ן ג ב ר ר מ ה שרוצה לדמית אתיא כמאן דמחשיב ליה גדיש: א מ י ת ו ן י א ן ובתיי׳נו כ׳ ו י ז ה " י  5T., ?C?P ז
ה . אית דדריש ליה פסק הרמי״ם ז׳יל אין הלכה כר״ג ובירושלמי משמע דהוי מחלוקת ואח״כ סתם ה כ ו ש נ ו אי ח כ ש p י מעשה נסים למבע רוכ העולם: ו s ' ה י נ נ * ' י י ה  ו

ק סאת תבואה עקורה וכו׳ הא אם היו ת ״ו יי בספרי ובירושלמי מדכתיב לא חשוב לקחתו וכלפי׳ ר״ע ן״ל ואית דדריש ליה לדייק על האי מתני׳ דלקי בפירקין ל ׳  ׳v״ ״:i׳ "VJ V׳w ׳
. משעם זה כ׳ שם הרמב״ס ת ו כ י ר ב : ש>7 כ ג ״ ל ת לבעה״ב כ ו ר ט  שתיהן ע

 זיל

 של ככף והדינר של זהב
v* w u, [בהאיד] במ׳׳ש רש״י נפי׳ ־ 

. בירושלמי מקרא דכתיב ושכחת עומר וצא גדיש ועומר שיש כו סאתיס נקרא ׳  החומש פרפה שצח לו ט
 פליו?ה מהגאון תוי״פ דלא

- — ־ ־ — — י —  אמרה משמיה דגמרא הוטה •
r כי שם מקורו i ן י כ  ישראל י

י עיי ג״מ דן ׳ ׳  למשא ולפיכך א״א לומר בה לא תשוב לקחתה [אב
ר ולא כדש: מ ו : ל) וכתיב ע ה ו ט : כט) דהרי ב׳ כפחה ג' ר\:ו ש  ש' ע״א]

 ט״םנה ראשונה דמר>יש
 במפוורין בשדה אפילו מובא וכדפי׳ לעיל. וכ״כ הרמב״ס פ״ד הה״ע דין מ״ז
: ו העומר שיש ט כ ״  שני גרגרים פרנו שלשה שנפלו כאתת אינם פרפ ע
'  סאתים. פי׳ כל״נ לאיממיש מלא חשוב לקתתו פומר שאתה יכול להגביה ט
 וכ״ה בירושלמי ואמר התם אית לתני לה מן טומר ולא גדיש. ומשמע דמתכי'
גם הרמגי׳ם .  ס״ל כאית לתני כלאמל כהמון אם אמרתם ככומר א׳ שהוא כגליש ט׳
 בחבורו כתג ממם זה שהוא כגדיש . ואיכא נ״מ לדינא בין הפעמים אם שכח
 זה ושכת טול פני עומרים בצלו אם זה נידון ככדיש אין מצסרף עם השנים ויש
. ם ת  להן שכחה. ואם הוא כעומר מצפרף להיות שלשת ואין להן שכמה כלאמר ה
ר שיש בו סאתים תירת מ  ובפרק ה^וכל את הכית לף ע״ב אמר רב הונא מ
. שירת עימר עליו שכח שנים והוא אין להן שכחת ו  עומר עליו ותורת גדש עלי
 וט׳ משמט נמי לאילו תורת גליש עליו הין מצננרף לשנים. והייט מפמא כיון
 ללרשי׳ עומר ולא גדיש ממילא בל ליני שכמה האמורים בתורה אין ניהגץ
 בגדיש וכשאמרו שלשה אינם שנחה לא אמרו אלא בעומרין ולא בגליש ואין
 הגליפ מצערף . v היא סברת הירושלמי. אבל בנמ' לילן לאהל מורת פימל עליו אננ׳׳פ שהוא גדיש לימ ליה הך סברא לכל ליכי שכחת אין נוהגין כגליש
. וראיתי להרב משנה למלך פייה ממ״פ לין י״ז גבי כל מיתרי  אלא להך לינא לאימעיפ למול דבליליה טפיה אין לי! שכחה אבל לשאר מילי תורת עומר עליו
ו אינו שכמה . כך כתכ הרמב״ם שם . וכתב הר״ב ז״ל למספקא ליה זה שהוא יותר ח כ  השלה של קב קב ואחל של ארגמ ס״ז שכחה יותר על ארבע קבין ^
 פל ד׳ קבין ששכחו ושכפ שני עומרים בצדו של קב קב אם תצפרף להם להיות שלשה ולא הוי שכחה אי דלמת הא לשלשה אינם שכחה הוא כשכל אחל ואחל
 לבלו היה בי שכחה מאלבהצמרפם אינם שכחה איל כשאחד מהם אין בו שכחה אפילו הוא לבלו איני מצמרף עם האחרים להיות שלשה . ופשיפ לה מפא ללב
׳ וננ״מ. ואני חמיה פל מיקי ספקו מכייל הך סברא לומר הא לשלשה אינם שכחה דוקא כשכל אחל לבלו היה ט  הינא תורת פומר מליו ותורת נליע עליו ט

 שכחה
 שכחה

ן תפארת י כ  י
) ר״ל שיכול לדוש מהממיר ההוא סאתים גרעינים: בה) מדחינו  מ
 יכיל להגביה. דאע״נ דאין באתים כבדים כ״כ עכ״פ נפת קשה

ת אנשי שם ו פ ס ו  ת
 לדדיה יהייגו לבעה׳כ והוא ע״ד מה ש:-ירשו היש את קד:׳ו לו יהיו. וסברא זו איתא
ב ושב חת עוטר ולא בירושל׳ דאיר מנא פניהס מקרא א׳ דרשו לנר ליתום ולאלמנה יהיה בש׳׳א לעניים ובהיא \  כ־
 יי־ם. וכתב היא׳יש לגעהיב . (ש׳ל). אמ:ס ג;מ' דדן סנהדרין פ״ח וביב ע׳׳נ מפי רליי המעה מהכסרא
̂ש בפי׳ הראכ׳׳ד שהקשה תיכח  דנתי כ ושכחת עומר ולא גדש דג׳ עומרים גדיש הש זע
 עומרים אבל ג׳ שכלים חינס לקש. ג' נמרים אינם פרפ מגל;. ובלקט אפשר לומר לקש
 קצירך אמר לתמנא ולא קציר עצמו ופעמים נמי אדם קוצר ג׳ שבלים בכיא ולא יותר (ירשי׳
 ז׳׳ל בשנהדרץ כ׳ המעש דאין דרךלהפקיר ג' שבלים) אצל בגרגרים לא ידענא גןעמא(עעמא
 דרש״י שייך גס ב!ה) ואפשר דילשינן לה מלקפ ושכחה ואי קשיא עוללות נמי נילף מינייהו
 ונ־מא ב׳ לעניים ג׳ לבעהיב ייל החס כתיב ופרמך לא העולל שימ אפילו כרס שכולו עוללות .
א אם חמרת ל בסנהדרין: ו בי׳ב דיה ל  עיכ. (להימ). ועי נהגי הרש״ש על דברי רש׳י מי
׳ ואץ שייך כוידהכתוכ או:!ר ושכחת עומר ולא הגדיש. כיכהר׳מ. ונועם הלל דלא  ט
( . ובסי שיל כ׳ להוכיח מהא דביב(שהובא גתור״ע. ( (  תשוי 5rrp כולל אפילו לר״גרמ״ז
 .־כהה משמע דצדין גדיע דש׳־ש דידן פיל רצא כהירושלמי(שהובא בפ׳ מ״ש) דאלו הדרשות בפלוגתא אתאמרן אלא

 ד\א דלא ווי שכחה:

 הדושי מהרי״ח
 5׳ו [תוי״מ דיה] העומר
 ?:יש בו האתים לשון הריב
 כי׳מפני שהנפח מ־ובה לכך
 לא יובל להגביהו כו׳ עייל.
 :הו מפי׳ היכ תוייט ולא
 מדברי חי׳־ש רק שנראה
 לתיב תוי״מ שזה מפני
 הנפת אבל אין נ־אה לפרש

 תוספות רע״כן
ת םג] בי״ב ד׳יה ו א ו [  ס׳
ב ו ע ב לא ת  העובר. דכחי
) ובירושלמי איתא  לקחתו
ם הוי גדיש  עור טי:ם רפאתי

 דלישנא דמתני' הבי משמע.
 מדקתג* לא איא בעומי א׳
 י־הוא כנדיש. וכ! בשפיר
 רביב עומר שיש בו
ית עומד עליו  האתיש תו
 להשלים השורה דענים
 ו־וא ניתן לנ' עומ־ים
 דאינס עכחה ותורת נריש
 עליו. דאם הוא לבדו אינו

 לתזוריהו

ם ביש מ סאתים מכות שאי אתה יטל להגביה! דין עומר מליו ומצשיף לשורה אע״פ שבפני עצמו אין ט פ  להא בירושלמי פשיסא ליה דלמ״ל פ
. אבל לומר דבפיכן שיהא בפצמו א ר  ולמ״ל משום גדיש נמי הא לאינו מצפרף לאו משוס לבפני עצמו אין בי שכחה . אלא משוס לבגליש לא איירי ק
. וציין ללמת מאי ס״ל לר״ג דהא בין למ״ד טומר שאתה יכול להגביהו כילו וט׳ ובין למ״ל מפני שהוא ג ׳ ל פ ב ן שכחת זו לא שמעט ־־ י״ג אומר ל  ד
ם לפשור. ואפשר לאיהו לימ ליה מל מהנישטמי אלא לס״ל הא ליש בו םאתיס אינו שכחה היינו כשאין בכל השלה ע  מפני כובדו כוי שחרי מצאו כגדיש . בין כן ובין ע כשהם שניפ אין פ
ה נמי מופה הרבה. אבל לחכמים אפילו כל העומרים א משום שעתיד לזוכרו לאחר זמן וכלאמרי׳ רפ"; במעשיו שעושה הרבה ת מ פ . והוי פ  מ־צקל כל אבן מ׳ סאה פומל גלולכמוהו

 וסיימ ועיין במשנה ה' פיו
 דב׳מ כי שם תמה הן על אב*י והן על רבא עיש אבל נראה דבדנם תט־ו עליהם כי באותה שעה שכתב זה נעלם ממנו חנם׳ שם בבימ (דף ה' ע׳ב) תיר קב לכתף ופי׳ רעיי

 בינוני ד\א ח׳ םאים ואיכ לפי׳ זה ניהא התם הן לאביי והן ליבא שכאן שהעומר שהוא עדיי; >;c התבן יעמ הקש ויש בו סא-ים תבואה ונם נפח א) אינו היכוה אם יהיה כבד יותי סרמשה
 סאין משא בני אדם לרבא כדאית ליה ולאביי כדאית ליה ובינד חכמי המשנח והביייתא אז לא היה כח לאנשים כל כך כמו לדו־ המדבר וחבטי המשנה והכ־ייתא שעי־ו לפי דודם. אבל כאן היה
ק והתורה ניתנה לדור המדבר ולהם היה כה לשאת מ' סאה אבל זהאינורת־י התויהנתנו עיעוי לשכתה דהיינו מה שארם יכול ליחקו ואיכ כל די- ו : מ  אפשרלהליץ בעד הרב תוי׳ם שהיי כאן מוכיח נ
 ודור לפי מ:6אש דכוח הלה חכתונ . ובלא זהדביי חיב תוי״ס ppvn השכל שיהא משא ב׳ סאין עם הנפח כבד יותר ממ׳ סאה בלא נשח ואף שהייתי יכול לומר כוונת הרב שיגישני הנ־יחיאינו
 ״נזל לועיח על כתיפיו בשיא וכן מטםע לכאורה לשוני איכ לא היה קשה כלום לאביי ו־רא שם בב׳ם ששם לא מיידי שמנית דוקא בפ״א רק כשמניחו על חחמור עיש ונם p הכתוב לא תשוב

 ל^חתו לא משמע שום הילוק בין בפיא בין בכפה פעמים רק הכתוב הקפיד מה שאינו יכול לנושא ויהיה איך שיחיה זח ודאי נעלם מחרב ברייתא קב לכתף ודוין:

 הס
 י שמזה מוכח צםשא אדם



ב נץ ציונים ו ת יום ט ספו רה פאה בית שמאי פרל! 1 תו ו  יי עובדיה מברטנ
 ן קמה . שם פיא ה>5?

: & ךן הקםה * ׳ r  ופיה 1
 םצלת . נם ס"* הכ׳׳6 .

 ראשון לציץ
 [משנה 1]רו;>יןאותה כאילו
 היא ענוה. בערוך ערך מכי
 ב׳ רואין אותו כאילו היא
 עננה של שעורים פירוש קמה
 של שעורים כו׳ :

 תוםפות רע*ק
 .מ׳׳ז [אות סד] בר״ב דיה
 ענוה . ענוה בוייו) ע׳
 בהרעיב לעיל פ״א טיב :
 מ״ח [אות סה] הקסת
 מצלח) ודוקא כ״ז שלא
 ניטלה הקשה בץ שכחה
 לזכירה אבל אס ניטלה קודם
 שנזכר אינה טצלת הי״ש
 בשם הוספתא . אין קמת
 חבירו מגיל עומר שלו
 ואין קמת שעורים מציל על
 עומר חטים עד שיהא
 העומר וחקמח ממין אחד.
 רמבים והוא מירושלמי
[ D 1  ותוטפ־א : [אות 1
 בתוי'טד״תהעומר.עיפח
 כח חעני בה) וכחכ חר״מ
 ומיהו יכולים ללמוד קיו
 מקמה דעוטד יציל עומר
 והיינו דאהרינן בירושלמי.
 ואין קמה מצלת את הקמח
 והיינו מטה דלא נלטרסטח
 רקמה מציל קמה מביש
 דעומר מציל קמה :

 תום׳ אנשי שם
 דתרזייהו צר׳כי מוקרא
 רמלתא ׳מנומר שיש כו
 &תיס אינו שכח? נש״ל
 מושכתת עומר ולא גדיש

פח  וכ״כ לעיל פ״ל משכה ו'. ועיין מ״ש לקמן משנה י׳ בסייר: טו
 פי׳הר״בבערבי גלבא״ןובמשנה ג׳ פייה כתב שלפירוש הרמב״ס

 מהירושלמי מ״מ היה יכול לפרש כעין
 שמפרש בפירושו גלבא״ן. ועיין בריש
ת הקמה. לןןון הל״ב א  כלאים י ח ו
 והיו ראשי שבלים שלה מחוברים וכו׳

נה ה אי ח כ ש ם ו ה סאתי ה שיש ב מ  ז ק
ל היא ראויה ב ם א ה סאתי ה לא). אין ב ח כ  ש
פח לנ) ל טו ס לב) אפילו היא ש ת סאתי ו ש ע  ל

: כלתק במשנה ב׳ פרק ה׳: [״העומר ם י ר ו ע ל ^ תה כאילו היא ענוה >י) ש  רואין או
. בברייתא רתוספתא ו כ ת אינו מכיל ו א ת m ^ ן ל צ ) מ ה  ״ ^ ל

ה וטי ושכחה.כתבהר״ברילפינן שכחת קמה מריבויא לבשלה מ  ן קמה שיש בה םאתים ושכחה אינו שכהה. דלפינןשכחח ץ ק
 קמה משכחת עומר מה עומר שיש בו סאתים אינו שכחה אף קמה
 שיש בה סאתיס אינה שכחה ושכחת קמה ילפיק לה מקרא לכתיב

ס כל) ושכחת עומר בשלה לרבות שכחמ קמה: טופתמין קכוניס קורעמא״ן. ואעי׳פ שמה שמפרש הרמב׳־׳ם של עופח ממש נלחה  (מרי
 לק מאל וקורי! לו בערבי גילבא״ן
 ובקמה של שעורים איירי שנשתלפו
 ונעשו רקות ככןופח ואפייה רואים אותם
 כאילו הן גסים כשאר שעורים ואם
 כשנחשוב אותן גסים כשאר שעורים
 יהיה בהן סאהים אע״פ שעכשיו שהם
 שרופות אין בהם סאתיםלא הוי שכחה
 ואין לפרש לשל סופח ממש יחשבו כאילו
 הם כשעורים הגסים אלא בשעורים
 שנשתלפו ונעשו כמופח להכי אמריק

 בירושלמי רואים את השדופות כאילו הן מלאות: ענוה של שעורים.
 *ענוה בוי״ו כמו ענבהבבי״ת כלומר גרגירי שעורים : ף, הקמה
ת העומר. קמה שלא שכחה שהיתה בצל עומר ששכחו  מצלת א
 מצלת על העומר ללא הי שכחה לכתיב(שם) כי הקצור ושכחת עומר

 עומר שסביבותיו קציר הוי שכחה ולא עומר שסביבותיו קמה:

 לקמה אחרת שלא שכחה זאת הקמה שלא שכחה מצלת על הקמה השכוחה המחוברת אליה ולא הויא שכחה : העומר איבו
 מציל. אם היה עומר שכוח או קמה שכוחה בצר עומר שאינו שכוח אין העומר שאיט שכוח מציל לא על העומר ולא על הקמה השכוחים:

ה ר ו 1 י ת שלמה ע כ א ל  מ
 ז״ל בפ״ה סי׳ י״ח לאה״נ דאפי' היה בהן יותר מסאתים הרי אלו שכחה : אס שכח קמה אצל אותו העומר שכוח והעומר אצל הקלח שלא שכח וכ״ש אצל
 ז אבל היא ראויה לעשות סאוזים. אילו היתה שנה כתקנה.וז"3 החי הר״ר קמה שלא שכחה מציל את שניהם והוו לבעה׳יב וחייב במעשרות וטעמא מפ׳

 טצלת

 רצה ר׳ שמעון בן גמליאל ללמוד
 בקל וחומר שהעומר יציל הקמה למה
 קמה שיפה כת העני בה (להיינו
 בפאה) הרי היא מצלת את העומר
 עומר שרע כח העני בה אינו לין שיציל את הקמה אמר ליה רבי
 מה לקמה מצלת את העומר שרע כח העני בה יציל עומר את
 הקמה *שיפה כח העני בה]: איזו היא קמה שהיא מצלת את העומר.

 בחבור
 ואת הקמה. אם שכח קמה והיו ראשי שבצים שלה מחוברים

ת העומר א א ה לי), העומר אינו מציל ל מ ק  ה
ה שהיא מ א ק י . איזו ה ה מ ס ת ה ה ולא א מ ק  ה

 ח״ג , ז ענוה נירועלמי ענבה

 בירושלמי. אכל עומר שאיגו שכוח כיון דהוא תלוש אינו מציל לאחר •שבצדו ולא
 אפי׳ לקמה שכוחה שבצדו ואפי' הוא גדול שיש בו סאתיס. ובתוספתא קתני
 דאימתי אמרו קמה מצלת את העומר כשלא ניטלה מבינתים פי׳ שלא נמל הקמה
 בין שכחת העומר לזכירתו דאס נטלה קודם שזכר העומר ה״ז אינה מצלת
 עכ״ל ז״ל: העומר איגו מציל. כ׳ הרמב״ם רל בחבורו ואפי׳ יש כו סאתיס

 ע״כ. ועוד כתב דאין קמת יובירו מצלת על עומר שצו ואין קמת שעודם.מצצת ומ״מ ציד >«'. לאייר קרא
 על עומר חטים עד שתהיה הקמה ממין העומר ע״כ: איזו היא קמת שהיא

 מצלם

 יהוסף אשכנזי ז״ל פי׳ שאלו השבלים של זי הקמה היו ראויין להיות בהן סאתים
 תבואה אלא שלקו ונעשו דקים אך לשון המשנה אינו משמע כן וצ׳יע עכ׳יל ז״ל:
 ח הקפה מצלת כוי. ז״ל הר׳יש שירילי״ו זי׳ל קמה מצלת את העומר ואת
 הקמה. אע״ג דאתקוש שכחת מחובר לשכחת תלוש יש חלוק ניניהם כי היכי
 דאיכא חלוק גבי סאתים דנבי קמה אפי׳ אינה ראויה לסאתים חשיבא כשאתים
 משא״כ בתלוש. ה׳׳נ גבי הצלת אחרים דאם שכת עומר אצל קמה זכורה ואפי׳
 היה קלח א' שלא שכח מציל את העומר שבצדו והיינו בזמן שנקצרת עמו, וכן

ן י כ  י
. מיהו קמה של מין [  לגפה וגדיש [מ״כ
 . שהיה בעל השכחה הפועל ללקימ הקמה
 אינה מצלח על קמה או שמר ששכח :

 וה״ה

 ישראל
 השכוח : לו) ללא דמי קמה
 אחר או ששייך לארס אחר
 ההיא . בין כך או כך

ת ר א פ ן ת י כ  . י
 לא) דמקיש קמה לעומר: לב) אילו היו הגרעינים עונים :
 לג) שנעשו הגרעיני׳ צנומות לקות. כטוסת שהוא מין זרע רק :
 לד)שבולתמלאה ועיבה: לה) שלא שבחו שסמוכה לעומר או לקמה

 משנה ראשונה

 ללא תשוב כו׳להיכא דשכת
̂הבי ליה  ב׳ עומרים נצרו. ד
 תורם עומר להיום נדון כשורה
 והכי דייק רש׳י דל דמייתי
 התסאמלתאדרנ הונאכולהו
 חרי קראי לומר דםרוו״הו
 צריכ׳ כנ׳ל. והשתא דאתא!
V)להכי ייל מירושלמי נמי 
 עם הגבלי. ומ״ש שם היאך
 עבידא כו׳ אין ר״ל מאי
 גינייהו לרינא כמיש הר׳ש
 אלא כלומר היאך עגידא
 אמאי צריהי תרי קיאי ומשני
 דצריכי דאי מחי הו״א שדינו
 כגד־ש מכל וכל כוי ונם
 הר״מ בש־' נסיב לכל תרי
 קראי ופשינןא שהוא מן הנועם
 האמור ־ עיכ: ( במשנת
 של סופח. עושת לא קתט
 דהוי משמע שהיא טופח ממש
 דהיינו אותו הקנונים לק
 אלא של טופח שיש בו ענין
 ודקות של טופח . (ש״ל):
 רואין כוי. נראה דהיס
 גענין שכחת עומרים שאם
 הוא עומר של שרוסוש ואם
 היו גדולות היה ט סאתים
 כודאי דאמרינן רואי! וכיון
 לילפינן זמיז פשיעא דשוין
 כינהו. (שיל). וע׳ כמיש
 וכ״כ במשנה דלק׳ שכתב בשס

 הרשיש בהיפך. וכדבריו הגיה הגריא בתוספתא שגזה יסה בח העני בעומר מבקמה. עיש: של שעורים. לומר דבהו נמי אמרינן רואין אע״ג דליכא בהו קפידא כ׳כ כין יפות לרעות כיון שאינם מאכל אדם
' הרימ שמפי קזרנומאן  הדתזינן נגמ' באותו מעשה דא״ל שעורים נעשו יפות א״ל צא וגשר לסוסים וחמורים. (שיל): בתוי״ט סד״ה טופח כו׳ כעין שמשרש בפירושו גילבאן ־ כצ״ל ור׳׳ל שהיה יבול לפרש לפ,
. צ׳׳ל עומר שרע כח העני גו כו׳ לקמה מצלת את י ר כו׳ עומר שרע כת העני גה ט מ ו ע  שר׳׳ל שנשתזפו ונמשו כעין קזרנומאן כמו שמפרש כפירושו גילגאן שר״ל שנשתדפו ונעשו כעין גילכא! : ח תוי׳ט ד׳׳ח ה
 העומר שרע כת העני גו כו׳(ב׳יד). ועי בתור״ע רש שש נו״ס וצ;ל והיינו דקאמר כירושל׳ מדברי שניהם מצ-לין עומר מעומר עיכ. וע׳ בירוש׳ למקשה ואין קמה בו׳ כצי׳ל. (להימ). א״ה ע״ בםימ מה שפירו
 כהירוש׳ הוה, ולכאורה היה ניל נוממא דתנא pn דלא יליף קיו משום לאיכא למיפרך כהפך מה לקמה שמנלת שכ; הורע כח העני כו כמ״ש כתוספהא כפי הגהת הגר׳יא דאמרינן מאין כנ״ל במיז. תאמר בעומר

 שישה כח העני ט ללא אמרינן רואין. גאולי רשב״ג שליג בזה וטיל לגס בעומר אמרי׳ רואין . ומשיה ׳ליף קיו. וההוספתא הנ׳׳ל היא אליבא לתנא דידן לאין עומר מציל עומר. ו5״ע:

 [משניות זרעים) 2ןן .15 םי״ן

 אחת שנשמטה מן הקציר הוי כתו לקט הטפל ממוך המגל כמ״ש בפירושו שם
 ובחבורו פ״ל לין ג' ל׳ . והרב לעיל פ״ה ג״כ לא הזכיר שם ששכחה . ולפ״ז
 הכא דלא תנן בה וראשה מגיע כי התם משמע דלא בעינן הכא שראשה מגיע
 והרמב״ם אע״פ שבפירושו כאן כתב גם כן שמחוברים לקמה שלא שכחה אכל
 בחבורו כתבה למתני׳ דפ״מ גב* דיני לקט כפ״ד ממ׳׳מ כלשונה והן כתב כפ״ה
 בליני שכחה ולא הזכיר בה שראשה מגיע ומיהו בירושלמי הביאה הי״ש מם בפ״ת
 איזו קתה שמצלמ את הקמה א״ר יוחנן כהלא לשנינן שטלת שבקציר וראשה
. משממ לבתרו״הו במינן ראשה מניע . ולכך צ״ע לתה השמיט ׳ ו  מגיע כ
 הרמב״ם ולא כתב כאן שראשה תגיע . וגם לא אתפרש לתרמב״ס באתו שיעור
 מיקרי שהיא בצלה ונם להכ״ש לענין מומר שבצל הקמה שלא פירשו בת שראשה
 מגיע ולא פירשו מה נקרא בצדו: איזהו קמה שמצלת את העומר . הלשין
 תמוה לאמאי נקש את המומר ליתני סתם איזו קמה שמצצת כל שאינה שכחה.
 זמ״ש תוי״ט דאדפחח כיה נקיט י לא שייך /ה אלא כדאמי לפרושי תמייהו זימנין
 נקט אלפתת וזימנין אדסליק. אבל הכת לא ליתני את העומר ותרוייהו בכלל.
. אלא אפילו ר מ א  וי״ל דהא לקחני כל שאיט שכתת לאו ליקא שלא שכחת ק
 שכמה אלא שאינו שכחה מן הלין כמו קמת שיש בה סאתים . או שלא עבר
 ממנה ואינו בבל תשוב . והלשון משמט ק שאינה שכמה ולא תני שלא שכחה .

 הס סאתים סאמיס ושכח אחל מהם אינו שכחת. וכ״כ הלמב״ם בפייה מהמ״ע
. פי' הכ״כ ליליף ם י ת א  גהליא אפי׳ בולם סאתיס סאחים: t קמה שיט בה ס
 שכחת קמה משכחת עומר לענין סאמים וכ״כ הר״ש ונראה ללפום עעמא דסאתיס
 איני שכחה מעומר ולא גדיש הוצרכו לומר לשכחת קמה אע״ג משדה דמרבינן
 מיניה שכתת קמה לא אימעיט גדיש אפ״ה ילפי׳ משכחת מומר להא איתקש
. אכל לפום טעמא שאתה יכול להגביהו לא צריך למילן< משכחת עומר י ל  אהל
 לנקמה נופה משמע כמי שאתה יכול להגביהו דהא לא משוב לקחתו אתרו״הו
. וא״ב הר״ב שתופש לעיל עעמא דיכול להגביהו לא צריך הכא למימי  קאי
. מיילי נין בקמה ובין בעומר : י ו  ןילפי אהדדי: אין בה כןאתים אבל ראויה כ
 ח הקמה מצלת את העומר . פי' תר״ב לכתיב כי תקצור וגו׳ ולא שסביבותיו
 קמה ע״כ. ואע״ג לבקרא לא מוכח לוקא קמה שאינה שכוחה . צ״ל לסברא
 היא לאי בשכומה שאין מצלמ עצמה איך תציל טל אתרים . ושמא תקרא נמי
 שאינה שכוחה משמע לכחיב כי תקצור קצילך משמט קציר שלך שאינו שכוח
. פי׳ הר״ב שראשי שכלים שלה ה מ ק  ולומיא ליליה קתה שלך מציל: ואת ה
מ לטעמיה למפרש מתני׳ לפ״ה שגולת שבקציר  מחוברים כו׳ וכ״כ הל״ש ומיהו אי
 וראשה מגיע לקמה . לבשכחה מיירי התם והיינו הך להכא אבל ככל כתבנו
 שם שהרמב״ם מפרש לתרי מילי כינהו והתם לא מיירי כשכחה כלל אלא שבולת



ב פאה בית שמאי פרק ן ר׳ עובדיה מברטנורה ת יום טו ו ספ  ציונים 114 תו

 חרושי םהרי״ח
 בתבור הרמב״ם פרק ה׳ כתב וכן אם שכח קמה בצד קמה שאינה ט עקורה. תלושה ושאינה עקורה מחוברת לקרקע אינן מצערפין
 ׳ ך ״ ״ r - שכוחי: אפילו קלח אחר הרי זו מצלת וכו׳. וצ״נ לתנא עומר לפתח לסאתים ונימא ללא הוו שכחה אלא אם שכחן הוו שכחה *ודוקא בשכת
ה תבואה עקורה וסאה שניהם ראם שכח עקורה ולא שכח שאינה עקורה היתה שאינה עקורה א ^ ברישא נקע והוא הרין לקמה׳־ ט ס כ ם א ^ י ט י ^ פ  ט

 שאינה עקורה . ורייק בירושלמי הא אם היו שתיהן מקורות מצצה על העקורה שאצלה: וכן באיל^סאה פירות תלושיןאצלסאז
 מחוברי] איןמצערפין והוו שכחהנוהשום
 והבצלים. סאה קמה של שום וסאה
 קמה של בצלים אין מצטרפין לסאתים
 קמה אי נמי סאה שוס עקור וסאה
 שום שאינו עקור וכן סאה בצלים
 עקורים וסאה בצלים שאינן עקורין
. מון שיש ת א  אין מצערפין: אם כ
 לקנן בין סאה לסאה וכן בכרם יש פרע
 בין סאה לסאה אבל בפדות האילן לא

 משכחת
 ותנא תרי מיני ירק לאשמועינן לבכל ירק הלין שוה: אם באת
 תוספתא הביאה הר״ש. ותימה למשפחת לה בפאה

 לשייכא

ה ח כ נה ש ל שאי ת העומר לי) כ ת א ל צ  מ
ה עקורה א ו ב ה ת א ד * ט ס ח ח א ל  אפילו ק
ה עקורה לח) וכן באילן והשום נ ה שאי א ס  ו
א ל א ם י ת א ם  והבצלים לם) אינן מצטרפין ל

 ישית עני באמצע
 הריב כו׳ ולפי זח תימה
 על הרטבים ובו7 ענ״ל.ונ״ל
 דהים של הרמבים דהיינו
 ששנת שאינה עקורה ונם
 עקורה ולא היו בשניהם
 םאתים יהלך העני וזכה
 במקצת הן p התלוש הן מן
 הסתובי ואהר ש *כה העני
 במקצת w שכה עוד מצד

 לבעל הבית כרבן גמליאל לאמר לעיל
 שני עומרים ובהם סאתיס לבעל הבית.
 הר״ש : והשום והבצלים, לפירוש
 השני שכתבו הר״ב והר״ש סאה שום
; ׳  עקור וסאה שום שאיט עקור וכו

י אםבאת< ב ר ° ם ם ה ^ ל ^ ש S ' S 1 

ת העני באמצע**) אינן מצטרפ j רשו j ^ p ^ ^ ^ ^ j : - ^ 
׳ *mי׳ * 0 ת . ט אלא עניים ״ם ״  ™JZZ^^™ *b **** ^ י

» S למקצתן של הפירות באילן ומקצתן ^ ל ו  ב
. צריכין לומר לאשמועינן בתבואה. ובפירות אילן. ובירק  תלוש ובאילן אחד

 רשות העני באמצע. כתב הר״ב אבל כפירות האילן לא משכחת רשות עני באמצע
ת שלמה כ א ל  מ

 בצלים אינם מצסרפין והוו שכחה לאע״ג דכולהו תבלין לקדרה והשיבי מין
ם י ת א ס  א׳ כדתק במסכת ערלה אפ״ה לא מצטרפי לסאתים והוו שכהה: ל
. כל אלו המלות העכיר עליהם הקולמוס החכם ם ם ה י י נ ל ע א ש ל  א
י כר . כגון שיש שם נ ע ת ה ו ש ת ר א ם ב  הר״ר יהושף אשכנזי ז״ל: א
: באמצע. בין שתי סאין בהאי הוא דמודינא ו  לקט ופרט שיש לעני זכות ב
 לכו דאין מנטרפין אבל אי ליכא פרט וצקט מצטרפין ולא הוי שכחה .
ה פרט ובשומים ובצלים דליח בהו לקט דמצטרפין. אבל י  וכ״ש דבאילן דלית נ
 תניא כתוספתא כל שבאת רשות העני לאמצע כגון תבואה וכרס וכל שלא באת
 רשות השני לאמצע כגון פירות האילן הרי אלו מצטרפין הרש״ש ז״צ. והקשה
ט ותימה דמשכחת רשות העני באמצע באילן בפאה דשייכא באילן אלא ר  בתום׳ י
 דכיון דהמתובר מציל כדצעיל לפיכן אין רשות העט מועצת בו להצטרף שלא
יכ בקיצור. ונלע״ל דלכה״פ צ׳יל מלהצטרף. והיותר לשון ישר לעייל ׳  יהא שכוח. ע/
. ע צ מ א י ב נ ע ת ה ו ש ת ר א ם ב  הוא אין רשות העני מועלת בו שיהא שכוח: א
ת כבר אלא שעתידה לבא כמן שעומדת תבואה א  מפי בירושלמי חע״פ שלא נ

. כתב החי הר׳יר יםוסף ז״צ ח״ל קשה שלא הי״צ לומר ר פ ו ע ת ה ת א ל צ  ט
 אלא איזו היא קמה שהיא מצלת כל שאינה שכחה שהרי אמר כרישא שהקמה
. ונ׳יל לפרש ר מ ו ע ס את הקמה א״כ צמה אמר כא; שהיא מצצת את ה  מצלח נ
. יש קמה ה מ  דה״ק איזו היא קמה שהיא מצלח את העומר כ׳ יש שני מיני ק
 שיש בה סאתים ושכחה דלא הויא שכחה כיון שהיא סאתים ויש קמה אחרת

 נופיה
 רשות עני באמצע כנין
 שזכה כניל אבל אס לא

 יזכה
ק ׳ י ע ת ר ו פ ס ו  ת

 םיט [אות tD] בריב דיה
. ודוקא בשבח ה ר ו ק  ע
 שניהם) היינו דשכח תחלה
 לאינה עקורה אבל בשנה
 תחלח לעקורה כיון דהיה
 הדין דאינה עקודח מצלה
 אותה וכששבה אחיכ נם

 מחוברת

ה תלה שניהם מצילין על הקמה בודאי בי הקמה מ ן אפי׳ קלח א׳ שלא שבחו ו ו  האינת עקידה הוא גורם פ
 י שיש בה סאתיס ששכחה בודאי מצצת על קמה אחרת הסמוכה לה אבל הקמה
 שהיא מצלת את העומר איזו היא אותה שלא שכתה כלל אבל הקמה ששכחה
ה סאתים אינה מצלת על העומר וכלתנן לקי סאה תבואה עקורה  אע״פ שיש נ
 וסתה שאינה עקורה וכו׳ אינם מצפרפץ וה׳ ית׳ יאיר עינינו עכ׳יל ?"ל:
, אינם מ5טרפין לסאתיס דלא להוו שכחה. ובירושלמי ׳ ו ה כ א ו ב ה ת א  ט ס
. למעוטי דר׳ יוסי קאמר ן ל י א  מפ׳ דמיירי נששבח את הקמה תחלה : וכן ב
ן אין מצטרפין והוו שכהה :  הכי דבאילן סאה פירות תלושין אצל ממברי
. סאה קמה של שום וסאה קמה של ן י & ר ט צ ם ם נ י ם א י ל צ ב ה ם ו ו ש ה  ו

ן י כ  ישראל י
 אמ״צ ושניהן לעניים. וכ״ש הכא שסאה א׳ מחוברת. אס״ה סד״א לתלק.
 להתם כל סאה אגודה לבלה. להכי אמ״צ לתצערף לחברתה • משא״כ הכא
 הרי סאתיסשמיכחיס ייחד ואינן אגודס מצטרפים ואינה שכחה.וה״נ
 הכא . קמ״ל: 0א)־שיש לקט או פרע ביניהן. אבל פאה לא. למחובר

 לשכחת על כולו. ד\י כאילו
 היה האינה עקורה סאתים .
 הר״ש בשם הירושלמי:

 תום׳ אנשי שם
ה שכחה. נ י א  במשנה ש
 נראה לבא לומר בין שלא
 שכחה כפי׳ הר״ש ונין
 ששכחה אלא שיש בה כאשים
 ומדש סרמב״ם וכיו׳יב .
 (רש״ש בהגהותיו בש׳׳ס
 החדשים). וע׳ במ״ש גשם
 הר׳ יוסף זיל שכתב להפך.
 יסעמו מבואר לש״ל שאין

 משנה ראשונה מציל

ן תפארת י כ  י
 ללמוד מלרשא לולא עומר א) וה״ה קמה: לח) וטגעיס זה בזה ושכח שניהן : לט) לב׳ מינים
 ק״ף אלא אינן מצטרפים אפילו שניהן מתובלים. ר״א דה״נ בא׳ תלוש ואי מחובר
כ מייד וקמ׳יל הלין בג׳ מינין. תבואה. פירות אילן - ירק: ס) וקמ׳יל  ככח J W™* ל§״
 עול עליה לא סד שכהח אף לרבנן דר״ג לעיל מ״ודאפילו בשניהן עקורים עכ״פמוהןבב׳ כריכות

 העומר שבצלה שכחה. אבל

 שאינה עקורה זו שאינה מקורה מצלת וכו׳ ע״כ וזה דבר פשוט. והר״ש הוסיף
 ללוקא שכח את שחינה עקורה תחלה. אגל שכח המקורה תחלה אע״פ שאח״כ
ם שאינה עקורה שניהם אינם שכחה לנאותה שעה ששכח העקירה לא  שכח נ
 הימה שכחה שהקמה מצילתה וכשחזר ושכח גס את הקמת יש כאן סאתים כיון
 ללא חל שם שכחה פל שאינה מקורה הוו להו כסאתיס קמה ואינו שכחה ונמצא
 להפקירה מציל שאינה מקורה. כך הפלה בפירוש הירושלמי אלא שיש קצת מ״ש
ם באת רשות הפט באמצע .  בלשונו. אבל הרמב״ס בחבורו לא הזכיר לץ זה : א
. וכתב תוי״ט הפעם לפאה י נ  כתב הר׳׳ב לבפירומ האילן לא משכחת רשות פ

 אפ״פ

 וכ״כ הרמבי׳ם בפירושו בהדיא דה״ה יש בה סאחים אלא שנראה שיש מ״ש בלשינו.
 ומתני׳ ה״ק כל שאינה שכמה אפילו שכת אותה כמן שיש בה סאתים או אפי׳
 קלח אחל שלא שכחו. זכ״ש פאתים פלא שכמה. והשתא לליוקא נקט איזהו
 קמה שמצלת את העומר ללוקא קמה מצלת אבל עומר כה״ג אפילו סחתים שלא
. וכיון לאינו מציל אש עומר כ״פ לאינו מציל ו  שכחו אינו מציל את מומר חבל
 את הקמה שבח פני יפה בקמה מבפומל כלאיתא בתוספתא והניאו הר״ש ותוי״ט
 וכ״כ הרמב״ם בחבורו מומר שאיט שטח איט מציל אפילו היה ט סאתים :
ה שאינה עקורה . פי׳ הל״נ ושכח שניהם לאילו שכת המקורה ולא א ס  ט ו

 ככשכח הקמה אע״פ שהיא
 החתים ואין העני רשאי
 ליעלה . מ״מ אינה יכולה
 להציל אפילו אח הקמה לומר
 שאין שכחתו חשובה שכחה.
 זמה שהקמה מצלה את הקמה
 כשיש בה האתיס הוא משום
 לשניהם מצטרפין והרי יש
 נהט יותר מסאתיה ואינה
 שכחה . משא״כ קמה ועומר
 :אירצ לסאתיס אין הקמה

 השכוחה אעיפ שיש נה םאתים מצלת את העומר . ולס״ז העומר שיש בו האחים מציל אח העומר ללעח ריג לשני עומרים מצמרפין לםאתים. ולרבנן אםילו בעומר ועומר אינו מציל. ומ״ש בניב דעומר שיש
 » כאתים תורת עומר עליו לשנים והוא אינם שכחה למשמע לכאחי והוא הוי שכחה היינו לריס לאין שני עומרים מצערפ1! לסאתים. ואולי מזה הוציא הרימ מיש בחטרו פיה הייח ח״ל וכן יראה לי שהן
 שכחה אפילו היה בשניהן יותר מסאתיס ע״כ . ועיי גהר׳׳מ גפי׳ שדקלק ג״פ ולא צייר שהקמה המצלת היא שכוחה ויש בה שאחים אלא לענין הצלה הקמה אבל בהצלת העומר סתם וכתר וכשישכח עומר סמוך לקמה
 אינה שכחה ודוק בלשונו שם וברור שכיון לדברי הר׳ יוסף זיל: חוי״ם ד״ה איזו כו׳ וס׳יה לקמה. הרב הו׳ע כ׳ שלא מצא טעם לדכרץ ואדרבא טעמא רנא איכא לומר ללולןא העומר מצילו אפי׳ קלח א׳ משוס דהורפ
 כח העני מ משאיכ כקמה וכו׳ ע״ש ולעד/ ברור ללא צרכיק הכי להלין טעמי אלא טעמו של הרמכ׳ם שפו:! דכיין לשכחת קמה ילפינ! משכחת עומר כמ״ש הר״נ כמשנה דלעיל א״כ י׳ל להשוותם גדין וכדחזינן נמי
ה כז׳ כר״ג ט׳.לש*ז הוי ל להקשה פל מ״מ והריב אמאי פסקו לעיל במ f דלא כריג הא הו׳יל מחלוקת א  במתני׳ דלעיל מןמה שיש בה באתים אינה שכחה מהיס גופיה למקשינן קמה >עימי-(שיל)ל ט תמיט םד׳ה ס
 ואחיכ סתם להלכה כסתם. ולא עוד אלא לקשה סובא על הרימ מיניה וכיה דלעיל פסק כחכמים ופסק נמי גס״ה ממ׳׳ע למחני׳ דהכא דהמ״צ ושניהם שכחה דש״מ הא אם מצטרפין לא היו שכחה וזה כר״; וכמ״ש בדוי

ם כו׳ ו ש ה  במשנה דלק׳ שהעיר מם״ק דכלאיס מ״י, ומשלה׳ מעשרות דקתני בצל בל׳ יחיד ומ״ש כישוב הלשונות . רפלא שלא נזכר ממשנה דהכא לקחני כל׳ רבים אע״ג ללא קחני לוף גהלייהו : תוי״ט ד״ה ו
. והא דלא שנאם תבואה ושום ובצלים ואילן ה״ע משזס לשוס ובצלים לא אתרכי מקרא אלא דוקא חנו׳יזה וקטנית ׳ . (מר׳׳נ): בא״ד צ״ל ד6שמעיp ט ׳ ו  משיס לשוס ובצלים כוי. צ״ל משמע דשוס ובצלים כ
 כללעיל יפ׳א מיד אבל הרמביס סדרם כסדר הממהם ובהא דכחיכנא ניחא אף סי׳ א׳ דקשה דפשיעא ללא מצערסי ב׳ מינים אלא משוס שהם ירק סליא ליצנורפו משים דס״א דקילי עני מהנך א״נ משום דנןמוניס
א כו׳ מכל הירק הדין שום ־ לולי דמסחפעא מרכוחי הייתי אומר דאין דין שכחה נוהג.בירק אחר רק בשומים ובצלים והלוף נס הוא נ ת  בארן־ כדגסמוך בפלונתא דר״י ורבנן ס״ל דגריע קמ״ל. (רמי!): בסה׳׳ד !
 ממיני הבצלים דכמו שפטור ירק מפאה משזס לכתיב קציר לשהמו מכניסו לקיום הינ גבי שכחה כתיב כי תקצור ופאה ושכחה דין א׳ להם וכללא דקאמר בסאה בפ״א מיל ה׳׳נ לענין שכחה.(יין הרקח): בתוי״ט דיה
. ולקימ לאשי׳ חימא פאה במחובר נמי מצלת אשיה שסיר קאמר הרמביס וצריך לפרושי למיירי כמחובר שרחוק מן השאה השכוחה עד שאין ראוי להציל כגון שאין נקצר עם הקמה,ודכר זהי ם באת כו׳ ולש״! תימה מ׳  א

 למדתי



 ציונים
 י תבואה . עס הצ״פ : וכל
 הטמונים . נר׳״* עגצה

 «מ6ה נליימ*) נמלונמא :

 תוםפות חדשים
 ם״ט[תיי'טד״ה]אםבאמ
׳ עכ׳׳ל . ׳ ולפ׳ז תימה ט  ט
 ולעד״נ דלק״מ דהחוס׳ ע״כ
 אליבא דר׳מ דס״ל שי,מח
 תכירו מציל ע״כ לא משכחש

ב נח ת יום טו ספו רה פאר! בית שמאי פרק ך תו ו  ר עובדיה מברטנ

. לקצור בעודה לחה להאכיל לבהמה ת ח ש  יוסי: י שנתנה ל
 משכחת רשות עט באמצע לאין לקמ ופרע באילן ואין הלכה כרבי דשייכא באילן. אלא וכיון והמחובר מציל כדלעיל. לפיכך אין רשות
 העני מועלת ט [״שלא] להצערן* שלא יהא שכוח. ולפי זה תימה
 על פירוש הרמב״ם שכתב ף״ל ור״י אומר שהס מצטרפים עד שיפריש
 ביניהם רשות העני. ויהיה זה כשיזכה
ה בקצת הרבר ההוא התלוש או במחובר א ו ב : י ת ן  ואם לאו הרי אלו מצטרפי
) או לאלומה «< וכן ואחי׳כ נשכח קצתו האחת אז לא יצערן* ב ם ת ח ש ה ל נ ת נ  ש

ז מ ם םי) ואנודות השום ע  בסאה כיח שממכר מציל אכל באגודי השו
 , t , _! * הרמב״ס 0״ם מהמ״ע הי׳א
נים בארץ כגון הלוף והשום והבצלים פיסק כ״כמיס^ד^ן^קמש כל הטמו ה ו ח כ  והבצלים מי׳) אין להן ש

י ״ . רב ' . י בארץ כנון ט׳ גל׳״ג בארץ אי! לעניים בחס כלום כגון ט ג  מכירו מצי( עיש א׳ב גם חי
 באילן משכחת רשות עני

ר מציל ב מ מ ס ^  הקענות קאמר ללא הוי שכחה משום להוי כמעמר למקום שאינו נמר מלאכה ראמרינן לעיל tjfD פרק גדש ללא הוי שכחה: הלוף • £ ר

 לאלומה. *לקצור כרי לאסור בה עומרים אחרים כמו מאלמים
 אלומיס (בראשית לי): אגדי השום .
 שימין שלקמן כלי לאגול בה! שומים
 אחרים: ואגדת השום והבצלים .
 אס שכחן אינן שכחה דררך שימין
 ובצלים שעושים מהן אגודות קמטת
 וחוזרים ואונדים בחמש או שש מאלו
 הקמנות לאגורה אחת ועל אותן

ן שהוא שנ עניים הוי  מ
 קמח חבירו ואינו מציל(הר״«):

 ראשון לציון
 םיט [תוי״ט דיה] אס באת
 רשות העני כו׳ לפיכן אין
 רשות העני מועלת ט שלא
 להצטרף (שלא יהא) שטח
/ ציל שלא להצטרף שיהיה ו  כ
 עיקר הכוונה שכוח כו׳

 ועיין יסל״מ :

 חידושי מהרי״ח
 «בח או אפילו אס שכה
 אחיכ והעלים לםאתים לריי
 מצטישץ והיה נראה
 להרטבים שזה כיש מן לקט
 שלא יכה ולכן לא ד1צרכרו
 לבאר ת-זוספתא זה אפשר

 לוםר ויויק :

 תוםפות רע״ק
 מיי [אות סח] בריב דיה
 לארומה . לקצור)
 והרמבים בפי' ובחבורו
 מפרש לאלומת. היינו
 אגודות קטנות ולא משאן
 עטרים .ואנודי שום. היינו
 ניב שתלשן אגודות קטנות
 לםכור בשוק ולא עשאן
 עמ־ים להעמיד טחן נורן:

 תום׳ אנשי שם
 למדתי מפי׳ הראיש ומוכח
 לה מהירושל׳ דמפ׳ לה אע׳ס
 שלא בא עדיין רשות העני
 אלא שראויה לבא כגון
 שעומדת תטאה מחוברת
 ביניהם וראוי ליפול ממנה
 לקט. הא קמן נהליא בירושל׳
 דמחונר מפסיק ביניהם
 ואסיה אינו מציל למ״רי
 במחובר שרחוק כנ״ל.(לח״ש),
 איה ע״ס ל׳ הרא״ש אלו
 הקשה גס׳ לה׳מ על מיש
 סר״ב כד״ה עקורה כו׳ דוקא
׳ היתה שאינה  כשנח שניהם ט
 עקורה מצלת ט׳ ח״ל. וצ׳־נג

 שלמה רמב״ם
 הוי שכתה וקמ״צ משום דס׳יד דתבלין לקדרה הוו ולא נעו גורן קמ׳יל. הרש״ש
 ז״ל: ובירושלמי מפי ר׳ יונה דמתני׳ דקתני שניתנה לשחת לאו דוקא שכבר
 קצר כל התבואה ונתנה לפני בהמותיו ואת״כ שכח א׳ מהן אלא כיון שקצרה
 ע״מ להאכיל אותה לבהמות א״ל שכתה אפי׳ שעדיין לא נתנה לשני הבהמות :
ם. ובאגודות הלוף ואגודות השום וכו׳ כך מצאתי בקצת  ובן באגידי השו
 נוסחאות: ואגודות השום. פי' הח׳ ה״ר משה פיזנטי *״ל פי׳ אגודות של

 שומים

 מלאכת
 מחוברת ביניהן וראוי ליפול לקט ביניהן. וכגון שאותה תבואה המחוברת רתוקה
ק לעיל שאינה מגעת לקמה הרא׳יש ז״ל : י* תב1ואה ת  ואינה ראויה להציל מ
 שניתנה לשחת. אשי׳ הביאה שליש אין כה שכחה דאינה באה לידי עימור:
 או לאלומה. לאסור בשבליה העמריס אין בה שכחה דכיון דאינה חשובה לאוכל
 ב״אלשמוש אין באן גמד מלאכה כדתק לעיל לעמרם: וכן באגידי השום .
 שדה של שומים ובצלים שהניחן כדי לאגוד כהן שומין ובצלים ושכת בהן נמי לא

ן י כ  ישראל י
 ביניהן. אדרבה מצרפתן. מרכולה מין שכחה: מב) מזומנת למאכל
 בהמה בעודה לחה: םג) שזימנה לקשור בה עמריס אחריס: מד) שזימנן

ן תפארת י ב  י
 מציל. ואע״ג לגם פאה חלקו של עני עבי׳פ אין העניים רשאין ליטלה
 בלי דעת של בעה״ב. כפ״ד מ״ה כך נ״ל. ומכ״ש שכחה. ששכח עימר

 באמצע , קודם לב׳ הסאים ששכח אח״כ מהצדדים. אין השכחה מפנקת לאגוד שומין אתרים: טוז) אגולות קטנות שחוזרין ואוגדן אותן לאגודות
ן גדולות ן נ ש א  ר

 קמה וסאה מותר. אלא עומר היינו אמדה טל שבלים ולכן נקרא עותר שמתאספים
 ונאכלים יחל ולוקא בעט שמרים פליט מכמים מהם לעניים כלאמרי שהם
. אכל הכא סאה ת והיינו אגודות כל אחת לעצמה ולא שייכי אהדדי ט ד כ  כ
 תבואה עקורה מפוזרת ולא נאכלה עדיין ובידו למשותה אנודה אחת עם שאינה
 ערץרה והרי הס כמונחין יחדו ומיקלי בליש . אלא משום שמחוסרת עקירה אץ
 מצטרפות ואילו תיו עקורות אפילו לחכמים מצטרפות והיינו נמי טעמא לר' יוסי
 כשאין מפסיק רשות טני מצטרפות דס״ל לאפילו אינה עקורה מצטרפת שבידו
 לעוקרה ולאוגדם יחל שיכו עומר אתל אבל כהרשומ אחר מפסיק אין נראין
 כאגולה אחת . וניחא להרמב״ם לחלק p דלא ליהוי סתמא דמחני' כר״נ וצא
 כחכמים וגם לפככי ליה חכמים לק״ו לעיל ולא מציכי שהשיב להם ומשמע ולאי
 דהלכס כחכמי' והיכי הלל וסתם כר״ג אלא ולאי בלפי׳.ובזה מיושב נמי הא דקמני
 וכן כאילן והשום והבצלים ולמאי תני כלי הני אלא משום לפילות האילן אין
 ללכן לאוכלן אגודות וקמ״ל לתבואת דתכא לומיא. לשירות אילן מיירי ־ ותני
 נמי שוס ובצלים שלרכן לאובדן שני פעמים אגודות קטנות וגלולות כמ״ס הר״ב
. וקמ״ל לאגודות קטנות גמאן דלא אגילי דמו ואילו הוי שתיתן ן מ ק ל  כמתן" ד
׳  מקורות הוו לנעה״ג: י ובן באגודי השו0.פי׳ הר״ב שומץ שלקטן בלי לאגוד ט
 ונראה ללרן השום שלוקחץ מקצתן לאגוד האחרים אע״פ שהם ראוין לאכילה
. ומשא״ב בממאה אין לוקחין תה שראוי ם ה י ל  במו האחרים אין מקפילין ע
ע תני לאלומה וכן באגודי השום למתרי מעמי אתו אלו ל ה  לאכילה לאטד גו ו
 לפי שאין ראיין ואלו שאינם לשם גמר מלאכה כלמסיק לקמן גבי אגורות ,
 ומ״ש הר״כ גני אגודות לעל הקטנות קאמר ללא הוו גמר מלאכה . כלומר
 כשמאסף אותם לאובדן אגודות הקטנות • אבל כשמאסף הקטנות לאוגלן לגלולות
 הוי גמר ־מלאכה. והרמב״ס מפרש בחנורו לאובדן אגודות קטנות ואין לעתו
 עוד לגדולות ואין להן שכחה שאין להם גורן וכן מפרש לאלומה: ובל הטמונים
. וה״ה אפילו _מומר התלוש ומטסה באגן או בעפר או גשום דבר לר״י ן י א  ב
. ועייל ס״ה מ״!: ס נ ו  איט שכחה וכ״מ בירושלמי דמדמי לה לממון באש דפ׳ הכ

 משנה
. ולא ביאר כל  אפ׳׳ס שהיא לשות עני מצלת דמחובר הוא ומחובר מציל עכ״ל
ת חברו מציל על עומר שלו. וא״כ מ י אין ק י ט מ  הצורן שהרי כתב תלמב״ם נ
 פאה של עני אץ מציל עומר של במה״ב . אבל הירושלמי שאמר אין רשות עני
 ?אילן דמשמע שסיבר פאת מצלת לטעמיה אזיל דאמר התם לאי דוקא שנאת
 רשות מני אלא אפילו ראויה לבא כגון שעומדת מבואה מחוברת ביניהם וראוי
. ובכה"; לא משכחת לה בפאה י ג  ליפול ממנה לקט אינה מצלת דהוי רשות מ
ה של בעה״נ הלי זה המחובר של בעה״ב א ט  שאם ראויה לפאה אבל יש שם גם ת
 מציל. ומיהו הרא״ש בפירושו פי׳ ראוי לבא כנון שעומדת מגואה מחוברת ביניהם
ט לקט ביניהם ובטן שאותה תבואה המחוברת רחוקה ואינה ראויה מ  וראוי ליפול מ
 להציל גדתגן לעיל שאינה מגעת לקמה פכ״ל. והשתא בפאה נמי בכה״ג משכחת
. ולכן נ״ל לגבי ראוי לבוא לא משכחת לה י נ  לה לאינו מציל ומיקרי לשות ע
 בפאה כלל דדוקא לקע ופלט שבאים לרן נפילה שלא בכוונה שפיר הוי ראוי
 ליפול כאן. אבל פאה בלעתו של בעה״ב מלוי והוא לא ירצה להפריש הפאת גאמצט
. ואץ כאן ר*י לבא. ומש״ת אמרו בתוספתא לפאה לא הוי רכות עני לוקח  אלו
ד רשות ק י  לענץ ראוי אבל אם כבל הפריש ״הפאה במקום המפסיק ניניהם ודאי מ
ה דברי הרמב״ם מ . ומשוס מחובר איט מציל דשל מכרו אינו מציל כלפי׳ ו י נ  ע
. ונ״ל מה שהביאו להירושלמי לפרש שבאת ם נ מ  בפירושו נטנים ותוי״ט ממה נ
 לא שבאת ממש אלא ראוי לבא דלישנא הכי משמט מדללו קחני אם יש רשות
 העני ניניהם אלא שגאת משמש נמי על העתיד לכא כמו הנה יום בא לה'
. ודע לדייק.תו כירושלמי מדקתני סאה עקורה וסאה שאינה  והרבה כמותו
 עקורה אין מצטרפין הא אס היו שתיהן עכורות לבעה״ב ואתיא ככ״ג לאמר שני
 עותרים ובהן סאתים לגעה״ג. ולפ״ז ק לתמוה על הלמב״ם שפסק כחכמים
 לכ״ג ולמה העתיק ג״כ משנתט v בחטרו דמשנה שא״צ היא כיון לאשילו שתיהן
 מקולות לעניים ולמאי צריכא למימר לעקירה ושאינה עקורה אין מצטרפות .
 מ״ל דאיהי סבר למשגתינו זו אינה ענין להן לר״ג וחכמים דהכא תני סאה
 תטאה פיץיה וסאה שאינה עקורה ולא מני לה כלישנא דמשניות דלעיל סאה

. איכ השני סאין  דהא משכח״ל כרחוקה ואינה ראויה להציל ע״כ. אכל דברי מ־איש הללו נפלאים בעיני מאל. לאם התטאה המחוברת שבאמצע נין הג׳ שאין רחוקה משניהם כ״כ עד שאינה יכולה להציל א׳ מהן
 רמקין זמיז מרחק כפול מכפי שיש גין א׳ מהסאין להתטאה סמחונלת. וא׳כ ליל רשום העני באמצע. בלא׳ה ואפילו בשניהן תלושין אמיצ. ראפילו לר׳ג דאמר שני עומרים ובהם סאתים לנעהי׳ב היינו לוקא בשני
 עומרים הסמוכים זל״ז. איל אם א׳ בקצה השרה מזה והב׳ בקצה האחר אף אם אין שום דבר מפסיק ביניהן פש^אדלא מצטרסי. ומשנתינו ע״כ לפרש דההאה עקורה נקצרה עם הקמה וכשסמוכין בתוך שיעור כזה היו
 מצטרפין אס היו שניהם מחוכרין אז שניהם חלושין אעיג שיש חלוש או מחובר של אחר מפסיק כיניהס. ורק משום דהאחת תלושה והאחח מחוברת לא מצטרפ*. ור׳י ס״ל דאסילו בכה'; מצטרפי אם לא שיש רשות
 העני באמצע דאז אין התלוש מצטרף עם הממכר אבל ברחוקין זמין עד שאינם יכולין להקצר כאחת אמ״צ אפילו לריי ואפילו שניהם מחוברים או תלושים. וצע״ג ומצאתי כס׳ הו״ע שהרגיש מה ומפ׳ רהירושלמי ה״ק
 לאפילו יהיו אלו הכ׳ סאין סמוכין זל״ז ממש אס יהיה מתגואה או כרם אשר כח העני יפה באותו כמין ע״י מזלו בלקט או פרט אמ״צ לריי. ובאמצע דקאמר ר״ל שמעורג כחו בהס . ליקא >מי רקתני באמצע
 ולא קתני בין זליז. ורוקא לקט או פרט דמזלו גורם שיפול ואפשר נמי שלא יפול כלום לדמי ממש לשכחה זו למזלו גרס לו. מהל ליפות כח העני בשכחה זו ג״כ שלא יצטרפו אגל סאה ועוללות הראויים לו מ״מ כץ
 תלושץ בין מהוברין אין כחס היפה ראוי ליפות כח העני כשכחה שאין כחו נה דומה לכחו נפאה ועוללות ט היא ראוי והם גמוחזק. ט״ש שהאריך הרגה להוכיח מהירושלמי כפירושו וש״ם וזיל. ואיכ איפא מוכרחים
 אמ לפרש כמיש שלכ״ע אין בין שני השאות כלום. דכי יש ביניהם איזה דגר נין של עני בין של בעהיב לכ״ע אמיצ אפילו יהיו שניהם ח6שים. ובהא קמפלגי להיק סבר להואיל ואין שניהם עקורין אמיצ דאין
 שכחת קמה והעומר מצמרף למע>כח העניים . מ״י סכר לאם אלו הכ׳ סאות הס ממין שכח העני רבה בהם שאפשר שמזליייזו •גרוס שמה שהוא של געה״ג יבא גרשותס עיי פלט ולקט וזהו בתבואה או ככרס
 שדין זה נוהג בהם אמ״צ לבטל כחו הרב והוו של עניים . אבל אס הם ממין שאין כח העני רכס הגון מפירוה האילן שא״א שיוט ע״י מזלייהו ממה שייל לבעס״ב כ׳א דרך זה של השכחה אז משבטל כמם בקל
 ולהן מצטרפין אלו הב׳ סאות אעיפ שהא׳ הוא קמה והא׳ עומרים להיותם סמוכיס זליז והוו של בעה״כ ע״כ: י בריב ד׳ה לאלומת לקצור יו׳ ע׳ כתור״ע . ויש שם ט״ס שמ״ש שש ואגוד שום צ״ל ואגודוי]
 השום. אבל אגולי שוס מס׳ הר״מ בפי׳ שהוא השום המחובר חבור הטבע בשרשי צמחיו ויהיה מהס שרש א׳ טלל ראשים רביס. ובחטרו השמיעו וכ׳ הרדב״ז לכיש הוא מאגודות השוס. ומשמע לטעמא לאין
 שכחה בקציר אלא בעמריס אבל באלומות ואגודות קטטת אף שרעשו להניחן כך וזוהי גמ״ל מ״מ לא הד שכחה. וצ״ע שהרא׳ש כ׳ נשם הר׳מ דטעמא שאינו גמ״ל שא זיל יעשה מה׳ או מו׳ אגודה ח׳ עיש: במשןד.
 וכ! באגולי השום. במן קמיל רטתא זאעיג לנקרא לא מיירי אלא בתגואה ואיל דלזקא בה הוא דאיכא לין זה שיהיה ממור שאין אחריו עמור קמין דה״י% לכל מיל*. (שיל): בריב םריה הלוה מ*

 הבצלים
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ס רמב״ס אמר שהוא מין ממיני-הבצלים: רבי יהודה אומר אין מי חנ  עמו קצת האחר ויהיה כמו כן שכחה ע״כ וצ״ע: י ו
 אומרים'יש להם שכחה . פירש הר״ב דכתיב שדך דמשמע להם שכחה . לכל הטמונים דכתיב שדך מהשדה בגלוי א,ה
 תום׳ אגשי שם גלוי וכתיב קצירך למשמע נמי גלוי הוי מיעוט אחר מיעוט כל בגלוי פרע לממון: וחכמים אומרים יש להם שכחה .
 מצליס. ואסיה לא הזכייי וכו׳ והוא מהירושלמי. וסוגיא לש״ם בכולי מכתי לפרש ואילך כתיב שדך למשמע גלוי וכתיב קצירך למשמע נמי גלד הוי

 £ ל£ל°ם וכו׳. ובכאן נראה לי על לרך שכתב . מיעוט אחר מיעוט ואין מיעוט אחר

) » מיעוט אלא לרבות ומרבינן את הממון. י ה ט ה כ ם ש ד ל אסשי בעל׳ הליכות עולם בשק* שעל רבי יהודה אומר אין ל א . י מ  לשנותה י

ן לבר שמאכל ממט הוא מ : ופירוש ס ( י ה מ ה כ ^j הרביעי ללא אמרינן מיעוט אחר וחכמים אומרים יש לד& ש n f ^?מנתו״״באר^ 

ה והמעמר טח) והסומא טמון תתת הקרקע כמו הצנון והבצל ל י ל ר ב צ ו ק א ה  !יהיו שטייס גסת־״לא יא״׳ מיעוט לרבות אלא כשאין לנו למעמ י

ן והשוס והלפת וכיוצא בהן ואין הלכה ר כ ת ם m ם א ) ו ט מ ה ח כ ש ^ ש ן ,  לתא בריש פרשת ויקרא דרשו מ
יהולפיאהקוצרב6ילהוהמעמר. ^ י כר׳ י  ט׳ איה ומיירי בשכחת הבהמה וכו׳ תלתא מיעוטי וכולהו ל

^ למעט ע״כ.והכי נמי לכוותהראיבא למענו עלי הממונים שראויים בלילה: והםומא. בץביוס בץ בלילה: אם היה מתכוין ליטול ^ * 5 J ! " 8 ^ ^ 
י U 'JX קצת לאטלה אעפ׳יי שהם בגלוי אמעיטו משום ראזלינן בתר עיקר הגם

ז א  ו

 קצייחןאס שכח קלח א׳ של הלבר הנאכל מהם . [*וטעמא לאין מיעוט וכו׳ תמצא במשנה ב׳ פרק קמא לערלה] ומיהו בבבלי ריש פרק עגלה ערופה איכא

 סוגיא אחרת לר״י יציף מכי תקצורקצירך בשדה ושכחת שכחה לומיא לקציר מה קציר בגלי אך* שכחהמלוי. ורבנן כתיב ושכחת
 יש בהם שכחם עומר אם הם עומר בשלה. משמע בתוך השלה לרבות הממון. ור״י בשלה על פני השלה לרבות שכחת קמת . ורבנן שכחת קמה נפקא להו

 מכי תקצור קצירך בשלך. ור״י מיבעי ליה למעונד לשצפו עומרין לתוך שלה חבירו. ורבנן מבשלה בשרך נפקא להו . ור״י לא
 גמ״ללאהו• שכחה. ובמ״ט משמע ליה. ומבואר שמ״ש הר״ב לעיל משנה ז׳ ובפרק ל׳ משנה ו׳ לשכחת קמת מבשרה נפקא לא פירש אליבא םוגית הבבלי. ללא

£ היה מפרש כר״י שאין הלכה אלא אתיא כמגית ירושלמי לרבנן נפקא להו לרטת טמון מתרי מיעוטי ואייתר להו בשרה לשכחת קמה כמו לר״י. ! * ס ל

ן ה

ז י ס י ^ $ $  א

א ואם היה  ממעטק המין שהוא . והרמב׳׳ס שכתב במשנה ז׳ שכחת קמה שנאמר ושכחת ולא תשוב. נראה שכוונתו לתחלת הפםוק כי תקצור וגו׳ כבבלי: י

ז • , , מתכוין י י י י ״ א י ה ש ה כ ח כ  יי! ש
ת שלמה כ א ל א היי מ w ל  ואף תבואה «

. זל׳יד לעמרים הוא דמי רי שהוא מתוק. לוף הוא קולקס בערבי ויה לו ביצים סביב השרש כמו ן ה  שכחה והא״לאסב^(ך£י שוצזים או של בצלים אס שכח אינה שכחה דמכיון שאגדן זכה כ
. בירושלמי מחלפא שיטתיה י כו ר ו ס ו ה א ד ו ה i .הא האגודים דשייכא בהו שכחה דאגודחן לאספן לגדיש אבל הנ׳ אגידתן להיליק ביצי הזכר עכ״ל )׳'ל; ר׳ י T O לשמון 'במין 
. ח״ל הר׳יש שירילי״ו ו״ל דד יהודה תמן אמר לרבות את הממון פי׳ בפרק הכונס דמחייב ר׳ יהודה ה  קמ״ל לאע/ דדרק בכך לבית להצניען ע״כ אכן הר״ש זיל כבר דתה פי׳ ז
ם "ליה! וכן באגודות השום והבצלים לפעמים זורעי השומין בשעת עקירתן עושין מהן טמון כאש ובהאי אמר פרט לטמון ומשני תמן ונאכל נדים או הקמה ג  להיות ט״ונץ ו
1 ^ יין אגודות גדולות להקל מעליהם הקברן להוליכן למקום הגרן לייבםן ואח״כחוזרין ממשמע שנאמר קמה אין אנו יודעים שהגדיש בכלל ומה תלמוד לומר גדיש ™ 
ת כדי המשקל הידוע לק ומוליכין לשוק למכור או לרבות את הטמון והכא שדך בגלוי פרט לטמון. מתלפא שיסתייהו דרבנן תמן ט ט אן ומחלקין אותם לכריכות ק ש כ י ש ' ה א ו ר ם ' 4  ה
 שימין ועיי ראייתן לקט כל לבית להתקיים ואס שכח אגודה גדולה מהן שסופו לחזור לחלקה ולאגוד ממנה איכון אמרין סרט לממון וכא אינק אמרין לרבות את הטמון.ומשני תמן או הקמה
 או השדה מה שדך בגלוי אף כל דבר שהוא בגלוי ברם הכא שדך בגלוי פרט
 לטמון קצירך כגלוי פרט לטמון אין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות.והתם כבבלי
 ריש פרק עגלה ערופה מפרש בברייתא דבקרא דושכמת עומר בשדה פליגי
ה בשדה על פני השדה פרט לטמון וחכמים ס״ל בשדה  אבל הדיש מס׳'שר׳׳ל ידלוף ולוף כמי שמון האוכל ישלו ויש בו'שט מינים פקח ושוטה של גנה ושל יער של דר׳ יהודה משמע ל
. ושאר המו׳׳מ הביאו בתו״ט ועיבמש״ש ן  שוס ובצלים הדרך שקוציין יער עליו רתביסיותר ונקרא שומה שאייל סדר שנראה רענן ודשן והוא מר בתוך השדה משמע ולרבות את הטמו
א יש להם שכחה . צריך להגיה יש לו שכחה: אש היה : י ע ״  אותם וטומנין בארז >די כלענה כדמשמע בשביעית והפקר הוא ואין כו צא שכתה ולא פאה והכא בפקח בר״פ ע

 להתקיים ואח/כ כשלוקט 1 י 1 מחטץ
 אותם משסושכח איל שכחה • ״ . י

 ומיירי בשכחת עומר. ולפ״ו
ז ע ו ל ב א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ י *מ י ק י 1  איל משעה *

• ו # w1 יי«• * י ^ ו *  באמח "יל שכחת קמה דלא . )
O וכ׳ עלה רביגו הגאון אאמ׳יו זצוק״ל והקשו תוס׳ (ב״ק דפ״ו 3׳) ן ( נ י ) דלפ  מקלי עמיו כימ שעליה! גדולות. רמדלא הוו לגמר מלאכה אימ שכחה כספ״ה: מו
ט דהול״ל בלשון רמי. ונ׳יל דכ׳ בלשון מעוט לרבות הפחות מכולם . וברבוי ו ע ( משדך דבגלוי: מו) דקצירך נמי משמע בגלוי. והו״למעוט אחר מ ? ״ ^ * י  מ
. והא דכי רש״י פרש׳ צו זאת תורת א ב ו ו אחר רמי ב׳ בלשוןרט׳ למעט ס ל ה מ ר ז ג כ י ש ח ה ר ד ב ת ס מ ג ד ״ ע א ) ד ט : מרו) בלילה: מ ( ף  כאןVw5דיהוחכ׳׳א לרבות (
, העולה . הרי ג׳ מיעוטין . נ״ל דבטםי מבי מיעוטים כולן למעט . כרש״י כ א ש ל ד ז י ל ״ ה מ ״ א ס ״ ה ד מ ח ח מ כ ש ל ב ״ ו ה ן י ן ח כ ש ן י ו ק ל ה ה א א ר ל  ט׳ שראויין קצת לאכילה. ש
. ע ״ מ ח א ^ ^ . א כ כ ה ״ א ש ש . מ ק ח ה ח ש ת פ ח ה ל S התם דלא הו״ל למיסק אדעתי « S 2 ' לילא מ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ש ״ ^ פ ס ל ח מ כ ש ר א ס נ ש ה מ . ו ב ט י ה ש ש מ דאי י ו בו ' . דבהת יתישב נמי הת דתמרינן(יומא דף ס' ע״א) ג׳ מדידמשמשיכה הוא . ה ת מ ^ מיץ חגב יוכיח ת ^ ^ מ w - ^ ס ר מ י ן  מ

 לטלהו גמרי מהדלי. אלא מיעוטים בדם למעוטי ממעילה וטומאה ופגול דהתם ליתנהו בתל לישנא . אע״ג דרק ב׳ מהן מקורבין. אמנם תלוטת השגתי שי\פים אטומים . דמשמע
 >״ל שהם מאכל אלם גמור מדברי קדשו דע״ר זצוק״ל. דבתרי מיעוטי לא בעינן מרותקים. דאפילו במקורבים הו״ל מיעוט אתמ״ע דלרבות. א״כ צא ופרנס (פסחים דפ״ג בי) ־
י״ הוא ולא מכשיריו. לבדו ולא מילה שלא בומט. וכ״כ (ביצה דכ״ח) הוא ולא מכשיריו. לכם ולא לעובדי כוכבים. וכ״כ (יומא דפ״א א׳) דרש שמה בעצם ש . ' ה ל ' ע י  ולא׳^ ^
ץ היום הזה למעוטי כל חד וחד ל7׳׳א . ואמאי ולהוי מיעוט אחמ״ע לרבות . וכ״כ(יומא דס״ג ב׳) דמקש׳ לה׳ לרבות מברייתא דרריש לה׳ להוציא. וקשה , י ^ 
י דלהוציא . או הול״ל איסכא מ ר עיק^ מה אצטריך הש״ס לדחוקי בתרוצה הול״ל לה׳ לרבות. מיהו התם כיון דעל פתח לרבות ולה׳ לרבות הו״ל כרבו׳ אחר ר ת  (לח״ש): באיי ב
. וכ״כ ק׳ לם״ז מכמה סוגיות בש׳׳ס. וע״כ צריכים אנו לדברי תוי׳יט כאן ובמטא ת ו ת ל  הלבר. ורבנן סיל דלי׳צ דלה׳ להוציא. מיהו כיון דאשה להוציא ולה׳ להוציא הו״ל כמיעיט אתמ״ע ד
. ועיין רי י לעליו יטיו התלמוד . דכל היכא דאיכא למדרש דרשיגן ולא מוקמינן במעוטי יתירי וכ״צ ראיה (מבכורות ד׳ ו׳) כל היכא דאיכא וכו׳ ולא מוקמינן בלאוי יתי ת ץ א מ  מקי
. שכ׳ דמיעוט י ״ נ ד״ה ר ״ . ועיין תויי׳ט פ״א דערלה מ י ר (יומא ד״ס) ד״ה ת . ועייןתוש׳ ב ״ כ ת על מ״מ כי שם הארכתי בסי׳ ק ״ ו ב ץ א ע ^ מ״ש עוד ב ן מ

ש

ח ך י ל ^ כ ו ^ י ש ^ 
. ל כ . דהרבוי הראשון ריבה ה ט ע מ י אחר רבו, שהוא ל ט . והשני מיעט המיעוט הראשון. וע״כ שריבה. וכ״כ ר ל כ . דמיעוס הראשון מיעט ה ת ט ר ו אחמ״ע ל ״ ר ד ן ״ א , ב ^ 

 בשדה על פני השרה כוי. וגא
יימלה משנה ראשונה ׳תיטתהללועלסנ  נ

א יש להן שבחה . ור' יהולה דשליג בטמון מולה הכא ולא יליף מטמון למה פועלים והכא נמי בשעה שמעמל זה לפת הפועלים לבלוק אחריו . והייט  ליתכייהי לא יל* י
° י״י לטמון שטמון מכל אלם . תאמר לילה וסימא שישנם בשכחה ביום ולרואים: למסיק אם אמר על מנת מה שאני שוכח אני אטול שאץ הפוטלים סתילין  ^ יש"י ש
. נראה שטונחו שיבאו אחריו בניו או פועליו לבא אחריו אלא הוא עצמו יחזור ויבדוק הרי זה שכמה לשכוח מכל אלם ס ג ס ה ^ ואלם היה מתטין ליטול הנ V ^ , ? " , ^ , 5 5 ^ , 

, ב ויקחו מה שנשאר אחריו הלכך אין לו שכחה כלל דלמי לשכח בפה״ב ולא שכחוהו היה בשעה ששכמו : ט ך י ^ ו ל ^ ^ 
 ומן הראוי היה לשנוס כקוצר

; {r׳wj . יסמעמר כלילה והסומא אלא משום דאיכא למינןעי ולומר לסומא דוקא כיום שנה לילה אתר הר\צר וסמך המעמר לסומא לנלוש לסומא כמעמר לאשילו בלילה דבשפיל היום לא אצעדך למתט 



 J£J תוספות רע״ק
 משנה יא [אות סט]
 בריב דיה ע״ם . ותנאו
 נפל) קשה ליי דמח צורך
 ל*ה. לו יהא רכעלטא תנאו
 קיים, הא תנאי שייך רק
 שעושה המעשה על תנאי
 שבאם לא יתקיים חתנאי
 לא יתקיים המעשה. פםו
 מקדש ומגיש ומוכר עית.
ה,  אבל הבא עם מי מתנ
 ומת שייך *זלות קצירת
 על תנאי. דאיך שייך לוטי
 ראש לא יתקיים התנאי לא
 יהיה י חקצירח קצירה
 וצי?. ובחתיא רעים שלא
 תשמיטני שביעית י״ל
 דחתנאי אם תרצה
 להשטיטני יהיה׳ המעות
 לםפיע דק דרך פקדון .
 ובחהיא דעיט שאין לך
 עלי אונאה חיינו גיכ ראם
 ידצת הלוקה שיחזיר לו
 אונאתו ויהא המקף קיים
 התנת דלא יהא טקה
 למפרע ותבטל חמקת .
 ובמציל טתוך הנהר דאם
 יש ביד יתנה בפני ביד.
 היינו רק הודעה שאינו
 רוצה להציל בשכר כפועל
 בטל דניחא ליח טשי
 בעבידתא ולהדרו! חרבה
 וממילא מגיע לו שכרו
 משלם. ואני נבוך בייתי
 כעיט שאין לך עלי אינאח
 לא היח בלל בדרך תנאי
 רק שאינו רוצח למכרו
 רק כזכות 1ר. שלא יהיה
 עליו אונאה וטשקכל עליו
 הלוקח הוי כםילק עצטו
 הלוקח מדין חזרת אונאה.
 וכן בשמיטה אינו רוצה
 להלוות לו רק בזכיח וו
 שלא י שמטנו שביעית
. ואף ן  והלוח קבל עליו כ
 על פי כן לא מצי משלק
 נפשו מזח נגד ר'ת.וכההיא
 דכתובות ריפ הכותב דויד
 אין לי בנכסיך דניכ מקרי
 מקנח על מח שכתוב
 בתורח אם חכמים עשו
 חיזוק כשל חורה. אה

 ראינו

 תום׳ אנשי שם
 תוי״מ דיה ואש כו׳ הסומא
 וט׳נילדלרבותא גקנוהרמביס
 הט דאסי(ו באלז לנראה ללא
 שייך בהו מתטין שהרי אינם
 יואץ אסיה בידוע שמתכוין
 אייל שהתה וכיש באיגש
 דעלמא ובזה מיושבת קושית
 נהיע זיל עיש. (ש׳ל):
.  דיה ליטול כו׳וסכימ ט׳
 כ׳ הביל דציל שיש 5ם טיס
 וכצ־ל איל שכחה אשילו
 ללקים מאחר כו׳ ע״כ. ואינו
 תיקון לסוף סוף האי רקאמר
 מאתר שלא נ־ןטין איל שחר
 למאי שייך מאחר אלמה
 הכי הוליל אע׳פ שלא נחטין
 ליעול הלקין וכדדחי להו
 בידם אס״ה א״ל שכחה
 וכמיש התריע. (ש״ל):
 במשנה הרי אני קוצר.
 וכיש אס אמר הר* אני מעמר
 שמשנה עמ״ש בהורה להדיא.
 ומשיה לא הוצרך התנא
 להאריך ולשישו. (שיל):

ב ת פאה בית שמאי פרק ל יום טו ספו  תו

ל אה הגס הגס. לשון הריב ביון ו ט י : ל ׳  מתטין. לשון הרמב׳׳ס בחבורו פ״ה ואם היה הסומא או הקוצר בלילה מתכוין וכו
ט יונה לא סוף דבר גםין אלא לקין. וכי  דמחכוין ליטול הגכין אפילו הדקין אין להם שכחה. וכ״כ הרי׳ש. וז״ל הירושלמי אמר ר
 מאחר שדרכו לבחון בגםין אפילו דקין אין להם שכחה ע״כ. ונראה לי לפרש אמר ר׳ יונה לא מיבעיא מסין אין להם שכחה
ה שהרי בכוונה מלקט הגםין ומקפיד ר ו נ ט ר ב  ר״ע מ
ם עליהם אלא אפילו הדיח שאינו נוטלן ) א l ג T Q p £ ן י ס א ג ס ה ג ת ה ל א ו ט ^ / י פ ] א ס ג ל ה ץ כ , צ ק ו כ ת מ  הגס הגס.טון ד

S to?Sp 5 £ ״ S W ה ת מ נ ל מ י *״־' ע נ י א ד י ד 0 י * נ א ש ח ם ת נ מ ל מ ח כ ש ^ ל ן י א ן י ק  ד
 שוכה אני נוטל יש לו שכהה. דמתנה

 על מה.שכתוב בתורה *ותנאו בטל
J S f S 5 י ש ל ל י י ט י א ח אנ ב י  ש

 סלן גםהרקין אלא שמניחו שיקחט איש.
 לויאה או ביום ולכך לא הוו שכחה והכ״מ כתב ה״ל פי׳(הרא׳׳ש) [צ״ל הר׳׳ש] אם היה מתכוין ליטול הגסין ולהניח הדקי! אין לו

 שכחה לדקין מאחר שלא נתכוין לדקין ע״כ ולא אוכל לטון הירושלמי:

ת שלמה כ א ל  מ
ם אין לו שכחה. דכתיב קצירו בשדך נעמדים הגסים קאמר וטעמא מדכתיב ושכחת עומר בשדה דםשסיה דקרא ם ת ן ליטול את ת  מחמי
 משמע שהוא הולך ומקלן העמלים ונשאר השדה פנוי לאחריו רק שנשאר עומר
 א׳ ועליו צוה לא תשוב לקחתו אבל אם הולך ומקנן הגם ומניח הדק אין אותו
 גס שכחה שהרי כל מה שאחריו לא קרינן בשדה שאינו פנוי אלא מלא עמריס
 דקים וזה פשוט בלשון מתני׳ והיה עולה בדעתינו שמאחר שקבץ כל הגסים לבדן
 כשיבא בסוף לקבן כל העמרים הדקים אם שכח א׳ מהם ולאי הוי שכחה דהשתא
 קרינן ביה ושכחת שמר בשדה והשמיעט ר׳ יונה בירושלמי דאפי׳ בהן אין
 שכחה ונתן טעם דמאחר שדרכו בגסים שכיון נפעם הראשונה לקק ולהניח
 כבר נתבטל תורת שכתה משדה זו ומתני׳ דקתנ׳ אם היה מתכוין ליטול הגם
 הגס אין לו שכחה אפי׳ הדקים קאמר. גם הרמב״ס ז״ל בהל׳ מ״ע לא חילק
 בין גסים לדקים אצא שפירש ז״ל דאם היה מתכזין ליטול העומר הגס הנס
 אסומא ואקוצר בל ילה קאי וסיפא דקתנ׳ ואם אמר הריני קוצר ע״מ וכו׳ אכל
 אדם. והלשון שצ המשנה קשה גם אין השכצ סובל לחלק בין סומא וקוצר

 בלילה לכל אדם וצ״עעכ׳ע ז״ל:

 כדרך שכני אדם רץצרין הרש׳׳ש ז״ל. ופי׳ הרא״ש ז״ל אם היה מתכוין
 ליטול הגסים ולהניח הדקים אין לו שכחה לדקים מאתר שלא נתכוין
 לדקים ע״כ. וכתב ה״ר אפרים אשכנזי ז״ל וכפירוש ר״ע ז״ל צ״ע מאי
 לשון אפי׳ דקים (הגה״ה. אחר זמן רב מצאתי שהחכם הר״ר יהוסף אשכנזי
 ז״ל הגיה נפי׳ ר״ע ז״ל אפי׳ גסין) וכן רבינו שמשון זי׳ל הביא לשון אפי׳ דקים
ן  בשם הירושלמי ונראה לפ׳ לפי הירושלמי ק שמתטין לקצור כל השדה מסי
 והלקין ומתטין ליטול את הגס הנס שלא ישאר שום דבר מהגס א״כ אפי׳ מה
 ששכח בדקין אין להם שכחה מאחר שחזר על הגסין יזכור הדקים על דרך
 הקמה מצלת את העומר ודו״ק עכ״ל ז״ל. ולפי פי׳ הרא׳׳ש ז״ל נראה לומר
 שלא היה גורס בירושלמי מלת אפילו. וכתב התכם ה״ר אלעזר אזכרי ז״ל
 דלפי פי׳ ר״ש ז״ל וגרסתו תימה גדול איך יאמר לא מיכעיא לנסים דא״ל
 שכחה אצא אפי׳ הדקים א״ל שכחה והסברא היא להיפך וכמ״ש הרא״ש ז״ל.
 מ״ל לפ׳ ע״פ דרכו דודאי מתטתין כפשטא המתכוין ליטול הנס א״ל שכתה

ן תפארת ישראל י כ  י

: נ)לדקץ שלא התכוון להם(ה).ולפעג״דדאפילו  ובשכחה מצ״פ דמי
 בגסין אין שכחה. כדמשמע סתמא דמתני׳. ורב׳יא פי׳ שלקט כל השדה
 והחטון ליטול הנסץ ולהניחן לבד ואס״ה אין שכחה אף בדקין. דטרדת
 נטילת הגסין לצד אחר. גרם ששכח בדקין. והו״ל בשכחה מחמת ד״א:

:(  גא) דמתנה ע״מ שכ׳ בתורה (ו

ז ע ו  ב

 ובא רנזי השני זמיעט הרטי ההוא שלא יהא הרבו׳ השני כללי. ובספרי הנ״ל
ה) וכ״כ רב״מ פ״ה ממ״ע. ולא ידענא היאך  נתקשיתי עליו • ע׳יש : (
 יתישב לפ״ז הירושלמי שכ׳ כפירוש אפי׳ דקין אין להם שכחה. וגם הירושלמי
 בעצמו תמוה דמה אפי׳. אדרבה מקין זודאי אי; שכחה. דהרי לא התכוון
 לעמרם כלל. וכי ס״ד שמי שהיה בדעתו לעמר חצי שלה. שיהיה חצי שדה
 השאר שכחה. ודברי הר״ש ורתוי״ט תמוהין מאד. ע״ש: אמנם לפמ״ש לעיל
 סימן מ״ס. דבידעמעירךא שאפשר שישכח ע״« הד״א לא מחשב שכת׳ מחמת ד״א. א״כ נלא ידע מעיקרא שאיזשר לי לשכחע״י הד״א. הן״ל כשכחה מחמת
 ד״א. דדמי לחפוהו נקש. א״כ הכא בסיפא שלא סמך על הראייה כ״א על המשמוש שהתכוון לישל הגס הגס. כוודאי לא הו״ל למיסק אדעתיה שיטעה
 במשמושו בין גדולים לקטנים. ואם אעס״כ טעה במשמושו. כשכחה מחמת ד״א דמי, דהיינו ע״י המשמוש בחושך. ולא הוה שכחה. וזהו פי׳ הירושלמי
ף דבר נסיך (ר״ל לא שהיה כאן גסין ודקין והוא היה מתכוון ליטול רק הגסין. דבכה״ג 1דאי לא טעה במשמושו כלל. ולא מחשנ שכחה מחמת  ״לא ס
 ד״א כלל. רק שכחה ממש היא מה ששכח בגסין) אלא אף דקין(ר״ל דמייר׳ שהתכוון ליטול גם גסי! שגדקין. דבכה״ג שפיר הי׳ אפשר לומר . דמסתבר דאסי׳
. וקאמר הירושלמי הטעם) ״דכי מאחר שדרכו לבחון גםין אפי׳ דקיף(ר״צ דאפי׳ ן  במשוש היטב אפשר שיטעה איזהו גס שבדקין. אפ״ה אין שכחה מסי
 לבחון בין בסין סנדקיו. נמ׳ לאו אזרחא שיטעה. ואדרבה דרכו לבחון היטב) להכי אין שכחה (דלא ידע מעיקרא שאפשר שישכח ע״י המשמוש ותו״ל
 כחפוהו נקש. כנלהעי׳ד פי׳ המשנה הטורה זאת. ובא״י פוקח עוריס: (ך) כ״כ הר״ב . וכתב רבינו הגאון אאמ״ו זצוק״ל אף דבדנר שבממון תנאו קיים.
 התם בידע וקמחיל(בב״ב דקכ״ו ב׳).[הגה קול עלה נדף.ה״ה בלא ידע ומסתמא מחל.(כב״מ ד״צ) מתנה נפני נ״ד שישול כל מה שמפסיד ע״י שיחזיר אבידתו].
. דאיך שייך  וכ׳ רבינו הגאון כהו׳ עקיבא שליש״א [באות סט] וז״ל ק״ל אר״נ מה צריך צטעמא דמתנה ע״מ שכתב בתורה. לו יהא דנעלמא תנאו קיים כ1׳
 אם לא יקיים התנאי לא יהא הקצירה קצירה. וה׳ יאיר עיני. עכלה״מ. ואם כה יאמר מאורן של ישראל מה יצפצף העטלף שלא ראה אור כמוני אישות
. ממקםה מתני׳ דוקא שכחה.  בריה שאין להעיכים. וכבר רציתי לומר דמתניתין קמ״ל דסד״א דלא להוי שכחה מדגלי דעתו מר\דם. והדעת מכרעת ק
 אולם א״א לומר ק . דגם בירושלמי נקט כר״ב. אמנם על רבינו הנ״ל גדלה עלי מדורת התימה למה תמה על הר״ב ולא התמיה על ש״ס בבלי כ״ם (מכות דף
. ושם (דף צ״ד) מתנה ש״ח להיות כשואל. וכ״כ (ב״כ  ד׳) ע״מ שלא תשמיסנ׳ שביעית. ט״מ שאין לך עלי אונאה. וכ״כ (ב״מ ד׳ ל׳) מתנה בפני ב״ד
.  דף קכ״ו) פלוני כני בכורי לא ימול פי שנים. דחשיב ליה התם מתנה עמשכב״ת. והרי ע״כ כבר הלוהו וכבר מכר וכנר הציל ובבר שמר. והרי הוא בנו ודאי
 ומה דהוה איך יהפכו ללא הוה. ואת״ל בכולהו איכא קצת זכות לשכנגדו. וגם במתנה עם ש״ת איכא קצת זכות דליפק עליה קלא דאינש מהימגא הוא (מימין
 דנ״ב) מאן לימא לן דהכא נמי לאו הכי. כגון דקיימו עניים הכא ורוצים לזכות בפיאה ולקט . אבל הבעה״כ לא היה רוצה לקצור . כ״א כשיתרצי העניים ע״מ
 שעכ״ם מה שישכח יהיה שלו. או שנתן להעניים מעות בתנאי זה (ולהכי נקט כמי שפיר ״שכחה״. דהו״ל ספק . שאיט תיל לשכות) דאע״ג דיכול להתנות
 ע״ד שלא בא לשלם (כח״מ ר״מ) הכא מתנה עמשכב״ת הוא. או נ״ל דאי צאו מתנה עמשכב״ת . הו״א אע״נ דוודאי נתחייב בשכחה מדכבר קצר. וכ״כ
 כשהוא בנו. ודאי יש לו פי שנים. עכ״פ מדלא רצה האב להודות שהוא בנו רק בתנאי זה. וכ״כ לא רצה לקצור. רק על תנאי. סד״א מדמתנה קריה רחמנא
 (כב״ב קכ״ד) והו״ל כמחל בכור בפירוש נחצי חלקו ע״מ שיודה הלה בחצי תלק האחר . קמ״ל דעכ״ם מתנה עמשבב״ת הוא. השיבני רנינו הגאון הנ״ל.
 וז״ל בשמיטה אכ״ל דה״ק אם תרצה להשמיעני יהיו המעות פקחן. ובאונאה י״ל דה״ק כשירצה לוקח שיחזיר לו האונאה והמקח קיים לא יהיה מקח למפרע
 ויתבטל המקח . [ואתהפך כתולעה הנדרסת. דחמיהני על דברי קדשו הרי באונאה ע״כ מיירי נמי כשהמתאנה רוצה שיתבטל המקח שנתאנה יותר
) דקאמר בד״א נסתם אבל במפרש חסן«ה שאני מוכר במנה יודע  משתות. והמאנה סומך על תנאו ורוצה בקיום המקח . דהכי מיירי נרייתא (נ״מ דנ״א נ
. באמת ענדתי י . אולם קושית ידידי הרב נ״י מבני בטר ׳ . ש״מ דלענין ביטול מקח נמי מיירי. וצ״ע] ובמציל שמתנה לפני ב״ד. י״ל כו ׳  א?י ששה ר

 ?pi ומצאתי קצת ישוב. רק שאין כאן מקום להאריך. עכלה״ט :
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ו מאתי מג נרעינין. חוי״ל כנדיש ואץ כו שכחח »  משנה ו עוטר שיכול לדוש מ
 אבל ב׳ עומרים שיש גבל א' טהן סאה , או סאת ומהצת . ומונחי!

 סמוכין. אין מציל. ויש בהן שכהה :
ה ז וכן קמה ששבהה ואעינ שהגרעינים דקי[ משערין שלולי היו טובים נ ש 0 

 היו בחן םאתיס. אין שכחה :
 משנה ח עוטר או קמח ששכהן. וסםוגין לקמח . ואפילו רק לשנולת א׳ שלא
 נשכה. כולן אינן שכחה . אבל כש1ח או זה סניכיס לדבר תלוש

 שלא נשכח אז השכוח הוא שבחה
/ דטאתים יחד כוזלוש , או סאחים יחד במחובר אינן שכהה אפיה ע  סשנה ט א
 סאה בתלוש וםאח כמחובר סמוכים זל'1 אמ׳צ. כין ששניהן תבואה.

 או פרי אילן או פדי אדמה . הרי חן שכחח :
 משנת י כל שהתכוון שיהיו הגידולים לא לאכילת ארם . או שהתכוון לפנותן
 למקום שלא יהיח שם גטי טלאכח (כספיח). כנון לאנדן שם שוב
 לאגודות «חרות גדולות או קטנות ב&וחן שאנד בשדח . וטשס יפנן לנורן. אין
 בהן שכחה . מכאן לאותו מקום • יש שבהה אפילו כפירות חנדלים טמונים בקרקע.

 כראשי לפתות וצנונות. ואינו כהפהו בקש (פיה מיז) :
 משנה יא המפנה עטריס מהשדה בלילה. או שםינן מוטא. ישנן בשכחת .
 דלא דמי להפהו בקש . דהכא ירע מתהלה שיש כאן רנד שאפשר
. רק כשהתכוץ ליטול רק עמריס נסיין ובינונים ולהשאיר עמרים  שישכח על ידו
 קטנים. ושכח מחן תלינן שחשב בטשמי־שו בלילה שאותו שהשאיר הוא םחקפניס.
 ולהכי אץ שכחח גס בנסים ובינוניס: אפילו בהתנה קורם קצירה שכץצר רק על
 תנאי שמה שישכח לא יהיה שכוה. לא הימא דנהוי כמתכוון בתהלח לקצור רק

 אותן שלא ישכח . אלא אפיח הוה שכחה םדטתנר, עמשכבית :

א דפרק ו משנה א אין בשוט דבר דין הפקר עד שיופקר לכל ארם ל ל  כ
. והעומר חנשכח הוא יותר  י אעינ דבל עומרי השדה קב קב
 מזה . אפיח לא אטרינן דטדגדול יותר חויל בגדיש, אלא כל שאין בעומר חנשכח

' סאין הויל שכחה :  נ
 משנח ב עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר . והניחו אחיכ בשדה ושכחו אינו
 שכהה . ורק אם אחר שחחזיק בה. כלעייל טלטלה שם ממקום למקום
 אף שחניהו אחיב סמוך למכץס מסויים ככותל או גדיש . וכדומה ושכחו . אף

 דייל םדהניחו אצל מקום םםויים שוב יזכיר איע . אפיה חוח שכחה :

 משנה ג וד ב' שפינו עטרים שעומדים כשדה שורות שורות . וחתחילו שניחן
 לעט־ מאמצע שורה . זה פניו לצפון וזד, לדרוס , ושכחו עמייס
 לפני 1ח אי לפני m באותה שורה . הרין שכחה . אבל בשבחו «1-ץ לאחריהן .
 דהיינו העמרים שבין ב' נבי המעטרים . אינה שכחה. מדשכחו קודם שחתחילו
 לעמר . אבל יהיד שהתהיל לעמר. ואחיב שכח ועיטר עד סוף השורה . טה
 שלאהריו שכחה דהרי שכח באמצע חעינ^ר. אבל הגומי שבסוף. שהניחו ותתחיל
 שורח שנייה, עכ״פ לא אמרינן ששכחו. רק התכוון לעשות ׳מורה אחרת לרוחב
 השדה טבל חעומרים שבסוף חשודות שיעמר. דהרי העומר שישאיר בסוף שורה
 ענייה שסמוכה לשורה זו שעימר טוביח . כי לבך נתכוון לעשות שורת חדשח

 לרוחב השדה. וכן חדץ בשכחת קמח :
 משנה ה ב׳ עומרים אפילו מונחים סמוכים . שבחח . ורק ג׳ ס&וכין. הו״ל
 גדיש ואינן שכחה. וכן חדין בצנורי זיתים או צבורי חרובין. או
 כנדולי פשתן שורפן לאלול שמן שכורע שלדן. וכן ב' נרגרים שנשרו. שמונחים
 יחד , פרט. ג׳ אינן פרט. וכן ב׳ שבלים שנשרו ומונחים יחד. לקט. ג' אינן לקט:

 דאינו בדרך תנאיכדכחבו
 התוס׳ שם מרלא התנתה
 היא עמו. ואך העומד
 לנגדי דברי תום׳ שם דף
 ניו בעימ שאין לך עלי
 שאר כהות ועונה דהקשו
 רהא לר״מ בעי׳ תנאי
 כפול ולפי הנ״ל אינו בדרך
 תנאי. רק שמקדשה בכרעון
 זכות זה שלא תחיה עליו
 חיוב שאר כסות ועונה.
 ודברי חוס׳ דלא נחתי

ח «ע״ג:  א

ורה ב פאה כל זית פרת ץ ר עובדיה מבדטנ ת יום טו ו ספ  תו

ל זית. כזית הנטופה בשעתי־ על שס *)שהוא נוטף א כ . לשון הר״ב שהוא מבייש כל שאר אילנות פיק ז י נ ש י  פרק ז א ב
. ואם כן היינו שופכנ שמן קראו לו נטופה אע׳יפ שאינו טמן! בכל שנה ׳ ט  מרוב השמן ו
 אלא דאיכא אתרא דקרו ליה שפכני ואיכא אתרא דקרו ליה הואיל והעלו לו שם זה על שהוא נוטף בשעתו אם שכחו איני שכח!

 רכתיב(דברים כל) ושכחת עומר בשדה
 עומר שאתה שוכחו לעולם יצא זה
 שאתת זוכרו לאחר זמן: שפכני .
 שרתיו שופטם שמן הרבה: בישני.
 שהוא מטיש כל שאר אילנות מרוב
 השמן שיוצא ממנו יותר מחביריו:
. זיתים מרובים: ה ב ר  שהוא עושה ה

 *) נל׳׳י שהיה • 0;ים

ה ד ש ל זית שיש לו ״שם*) ב א כ ק ז י  פ
פה טו  אפילו כזית הנ
ה מ . ב ( נ ה ח כ ת אינו ש כ ש ) ו נ ו ת ע ש  ב
. ( י ו י ש ע מ ב . ו ו מ ש  דברים אמורים ב
. או ( • . בשמו שהיה שפכוני י (  ובמקומו י
ה • ב ר א עושה ה . שהו ו י ש ע מ . ב ( י י  בישנ

 במקומו
 זיתים גדולים משאר אילנות. והרמב״ס נטה לאית דאמרי דבירוש׳ שהאילן הזה מבייש משאר אילטת לפי שזיתיו אינם עושים שמן הרבה:

ם ט  מלאכת שלמה ש
 בקצור במשנה. אבל מהר״י קארו ז״ל משמע קצת דגריס ליה ונם בתוי״מ גרים
 ליה ואדרנא כ׳ כי כאן חנייה לרכותא ונסמוך םירכא ללישגא נקט. אח״כ
 מצאתי שהכריח ה״ר אלעזר אזכרי ז״ל מכת האי ירושלמי דסעות הוא לגרוס
 בהאי משנה אפילו. סי׳ דא״כ צא היה מקום לירושל׳ לשאול אי בעינן דוקא
 ג״כ שיעשה אותה שנה דהא אפי׳ קאמר דמוכת שפיר דאסי׳ באותה שנה לא

 כסף ע״כ. ונס ה״ר יהוסף ז״ל מחקו מכאן וכתב ס״א גרסי׳ אפי׳ ע״כ עוד
 הגיה בד״א וכי ס׳׳א במי דברים וכו׳: נטופה. פי׳ בערוך מופה שם עיר
 והנו״ן אינה יסודית. והרמב״ם ז״ל סי׳ כסופה שם מקום וכן סי׳ ג״כ שסכוני

 עיש

 ציונים
 א כל זית. מ׳•׳ •יה יוהלמה

 מחיע הלנ׳ינ :

 חלופי גרםאות
 א אפילו נד״ס ל״נ ולן י»א

 גילי שלמי .

 חרושי מהרי״ח
 מיא [בריב ד׳ה]כל1ית כו׳
 ׳:ל שהוא נוטף בשעתו
 אם שכחו כו׳. לשון הריב
 אינו מדוקדק דמשטיג לפי׳
 דמתני׳ איירי בזח הזית
 הנטופה וכוי וזה אינו
 רתלא במתני׳ איירי עיקר

 מפני

 תוספות רעי׳ק
 משנה א [אות ע](שם
 בשרה) בירושלט׳ מסיק

 כיון שעשה רוב השנים ,
 בריטי אעיפ שאינו עושה פרק ו א בפי' ר״ע ז״ל. כזית מסוסה בשעתו ע״ש שהיה טפף שמן
 בכל שנה ושנה םני בהכי קראו לו נשופה אע״ס שאינו נוסף כו׳ אמר המלקט האי אע״פ
: שכתב ר״ע ז׳יל לא הוי פירוש על מלת אפילו הכתובה. דמלת אפילו הכתובה ם י ש ת ל י י ח * 
 בדפוס במשנתינו טעות הוא וכן נראה שסובר ר״ע ז״ל שתפס כזית המנופה
 וכו׳ ולא תפס אפי׳ כזית אבל במתני׳ דנסמוך סי׳ ב׳ שסיר נרסי׳ אפי׳ כזית
 וכו׳. ועל האי אע״פ שפי׳ ר״ע ז״צ קשה קצת שכ׳ ה״ר שמשון ז״ל דבעי בירוש׳

 בישני . ולשון הר״ש שמבייש שאר
 אילנות מרוב זיתים שהוא עושה .
 ואס כן היינו במעשיי שהוא עושה
 זיתים הרבה כמ׳יש גם הר״ש .
 ויותר נכון פי׳ הר״ב שהרי שפכני
 ובישני נכללים במשנתינו בלישנא
 דבשמו. ולי היה נראה לפרש שמבייש
 את שאר אילנות מחמת שהוא עושה

 תום׳ אנשי שם
 פ״ז א במשנה אפילו
 בזיח . יש לדקדק מאי

 האי לקחני אסילו 0ים גכ׳׳ף אי בעינן עד דעביד כל שנה ושנה ומסיק כיון שעושה רובן שצ שנים כמי שהוא
 הדמיון. ועול לבי לא סג מסיים דמי ע״כ. ואפשר לומר בי זו המסיגא הוא מה שכיון ר״ע ז״ל לפרש

 למיתני אסילו >נמסה בשעתו.
 אלא ה״ק שי׳צ שס בשלה
 מחמת שהוא >עופה כדמשרש
 לה אבתרה. ואפילו מעושה
 שלו אינו כ׳כ הרבה אלא כמו
 זית הננווסה בשעתו נפעמים
 מרך מקרה כאותו הזית

p בשם בשעתו]: ג) דמפני שמשובח . אף ששכחו יחזור ויזכרו: ד) או או i .ו׳ דבין שהוא שם לשבח בין שהוא שם לגנאי אינו שכחה ^ י * " י ? י w ״ f t 

״ י ־ ^ לננאי גנאי גמור בעינן הבישני דסיסא. משא״כ בשם לשכח אפילו אינו [אב״י וה״ק בד׳יא דביש לו שם * נוכל לומר ל ז  ו:כחא:

ן י כ  ישראל י
 צריך. כבישני לי״א בשיי ו׳ דאינו שכחה. מ״מ כאן דהא דאעו שכחה
 אינו מצד נריעותא רק מצד חשינוחא. להט בעי עכי׳פ כזית הנטופה

 דהיינו סרסום אימ שכחה. באם

ן תפארת י כ  י
. נכלל במלת שם  א) רוהס [אב״י ולפי מ״ש ע״ר זצוק״ל כסי׳ ז
 גס גנאי ומלת שם ל״ל פרסים [עיי הלכתא גבירתא] וט״א בשי׳

 נעינן שיהא הוא ששה ק שבח גמור כזית הנטושה בשעתו]: ב) ר״ל אפילו אין לו שם רק מפני הפרסום הוא או מצד שמו הנקרא לו. או מצד מעשיו או מצר מקומו]:
,;£j^^ ף שמן לפעמים ולא עכשיו. [אב״י ואע״פ מטוסה בשעתו נמי לא ה) שופך שמן הרבה: ו) י״א זית ביש ורע. וי״א שמבייש חבריו בזיתיו ט ו נ ש ) f 1 

שלמ;י ייףית ימן משנה ראשונה

 ;:ייי
ם פרק ז א כל זית שיש לו שם בשלה . האי שם אינו שמיוחד בשמו שנקרא ונקימ .ית משום פלונתא ו ה מ ה ה ס ^ ה ן י ^ ל ל ^ 
 :ומר זה ולקמן כש^^ן ט להא כמעשיו ובמקומו נמי אינו שכשה אפיי אינו מיוחל בשמו . שאינו נועף בכל שנה כו׳ ונ

ם י ל ו ל ג  משנה ראשונה ה
. כתב הל״ב אע׳׳מ  לל״י וה״ת לכל אילו ־ בשעתו
 והל״ש כתכ מן הירושלמי כשעושה בלוג השנים . ותשמע
 ללעולם אינו שכחה אפילו כשפה שאינו פושה. והלמב״ס במבורו השמיע לין

 זה
 ועטופה כשעשו. ניל לכלישנא לאינשי(כצ״לונשיל הגיה לתנא והוקשה לו ממה שסיים בשעתו. אכל למיש איש) קרו לזית כל׳ כקב

 כירושלמי
 השני

 צ
 לומר זה ולקמן .

 איכות השם הו׳ל כשמו שהיה אלא שם זה היימ שמפורסם ומסוים בשלה. או בשמו או במעשיו ובמקומו
 שפטני ובישכי אפילו כזית

 מעושה בשעתו וע׳ גשרא אבל לשירושו דחוק ליישב כיף של כזית ט׳׳ש
 וקרו לה זית נעופה ורותק לזמר שהוא עיר רוח גלולה וחזק ועמש״ל רש״ו. (רמ״ז): בד״א. המהתי שאין נד׳׳א זה כשאר בד״א דעלמא. וייל שכך רגילות לומר לסעמים ויש לנו דוגמתו שנים בשמעתא קמיית
׳ למאי רבותא בשינוי מקום. ולכי! איש למתני׳ זא מ  וחולק והביאם הריב שש רפיק ועי עול במיג ש״ב לנןנויי. (כיד): בשמו טי. שינוי האיכות לשוב מעולה מרי הכמות דהיינו במעשיו. וזה יותר חשוב מ
̂׳  :תני. (למיו): תיייפ דיה בישגי כו׳ הייני שופכני. מזל״ן דשסבוני יזיינו שאפילו הוא יחיד נודע השינוחו ובישנ׳ שמכייש חנירו אף כאינו ששבוני אבל עושה יותר מהם בכמות השמן וכן משמע בירוש

 ש״ל



 עיונים
 ושאר כל הזיתים. ob הלנ־
: ב n»r שננמנא . «כ » 

 הלנה כה :

 חידושי מחרי״ח
 מפני שיש לו שם בשד
 וכפו שמבאר במדי

 בשמו ובמעשיו מטקיט
 ולא איירי דוקא מן נטו&ר<
 אלא לדוגמא נקט נטוש-ח
 ולכן נקט כזית בכיף
 הדמיון ואי בגוי' אייודי
 הליל אפילו זית ממוין ה
 בלא כיף הדמיון וקיל ?

 חום' אנשי שפ
 (שיל^׳נשסכוניהואהנעוסה;
 ובישני שבכתישה הו5י*ממ:ז
 יותר מן האתרים ששמ׳
 הרבה אגור בתוכו או
 שגרעינו יותר קנון. (רמ״ז):
' לא השיג  ד׳יח שנים מ
 כלל. זה מוכרת דאין •שי!,
 כמ״ש הכ״מ ור״י ע׳ה איירי
 באילן. ועוד ממתני׳ גוס«/
 דבשלמא נשמו י׳ל לאנב
 לחשיכי טובא דעתיה על
א. אבל בעושה הרב?  כ׳
 ובעומד בצל סגה למה יתלוכי
: במשנהדי׳ ( ו מי י ) .  עתי
 אומר. כמלומה לי ללא פלי3
 אלא ב אילמת לבהו נןימינן
 אבל לא בצבור,[ לשכיח •ותל
 שישכח צבור משישכח אילן
 שלם ומשית לא תגן מחלוקת
 והבמיהס׳ו הקולמש למשנה
 &י1.(הל«): ב תויינו
 דיה שלש שורות כו׳ וכ/*
 הרמב׳׳ס. ע' בחבורו ס״ה
 הכיס שכתב וזיל זית העומז־
 באמצע השורות לבלו וג׳
 שורות של וישים מקישין אותו
 מג׳ רוחותיו אע׳פ שאין בגל
 שורה מהןאלא ב׳ זיתים שכה
 את האמצעי אינו שכחה שהרי
 האילנות הסתירוהו ע׳כ. ועי׳
 בשימ שכתב שהר/( מה׳
 מלכניס על האילנות עצמ,
 וחור בו ממיש בשי׳ כהרי;

 ע׳׳ש:

ת יום טוב 0 ספו רה פאה כל זית פרק [ תו ו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

. סחס משניתין כבית הלל לאמרי לעיל שנים לעניים: שנים שכחה וגי אינן שכחה. לשון הליש באילן עצמו קאמר ששכת ה ח כ  בינים ש
. ובפי דלעיל משנה ה' שכתב הא זיתים אין להם  רבי יוםי אומר אין שכחה לזיתים. לא אמר רבי יוםי אצא בזמן שגי זיתי אילן ע״כ
 שבא אדרינום קיסר והחריב את כל הארן ולא היו זיתים מציין שכחה היינו זיתים תלושים דמעמא הוה התם משום שאין גמר מלאכה
 אבל בזמן שזיתים מצויץ מודה רבי יוסי דיש שכחה לזיתים וכן מי שהיו וזה בתלוש אבל במחובר לא. ורעת הרמב״ם בחבורו פ״ת כמ״ש
 הר״ש. והראב״ד בהשגותיו כאשר הביט
 הכ״מ ס״ל דהא דתגן ההא שנים וט׳
 בזיתים תלושים דלא מסתבר ליה שאילן
 שלס יהיה שכחה. ולכך כתב עליו
 הכ״מ מי שראה מאתים אילני זלתיס
 נטועים יחד לא יפלא אם ישכחו ג׳
 אילנות או יותר ע״כ. וכתב עוד הכ״מ
י קילקוס שמפרש להראב״ד ד  בשם ה
 שבא להשיג על סאשים וכו׳ אבל שיהא

 כל זיתיו נמופה אושופכני או בישני יש
 להם שכחה: ב שלש שורות של שני
 מלבנים. שלש שורות של אילני זיתים
 ובין שורה ראשונה לשניה ערוגה
 מרובעת כדמות מלבנות התבואה שבין
 הזיתים דתנן לעיל בריש פרק ג' וכן

ת או בצד ג א עומד בצד ה . שהו מו  במקו
( מ ם י נ ל הזיתיםי) ש • ושאר כ (  הפרצה׳
. רבי יופי ה ה כ ה אינן ש ש ל ש ה י) ו ה כ  ש
א צ מ נ ה לזיתים י״א ב זית ש ה כ  אומר אין ש
ל שני ש שורותיה) ש ל _ • • עומד בין ש r מ ^ י n m m r w « m L בי שורה שניה נשנישית ושכח חיק 
ה ״י)• ח כ ) ושכחו יי) אינו ש ע ם י נ ב ל י מ נ י ת א י ע 5 מ א ה ה ר ו ש ב י ש ע צ י  א

m שכחה שהאילנות שסביביו הסתירוהו 
 ודמי לחפוהו בקש או עמדו עניים כנגדו דתנן לעיל דאינו שכחה: אילן שלם או שנים שלימים שכחה בזה לא השיג כלל: רבי יוסי אומר
א אץ שכחה לזיתים. פי' הר״ב שעכשיו שזיתים מצויץ מודה ר׳ יוסי ד  ב
 וכוי וכן מי שהיו כל זיתיו נכןופה. טרו' מדקדק להואיל ובמצויץ תלי מלתא מי שהיו כל זיתיו נעופה וכוי. הרי כתופה מצויי! : ב זית
 שנמצא עומד בין שלש שורות וכוי. לשון הרמב״ס בחבורו ולמה אמרו זית בלבד מפני שהיה חשוב בארן ישראל באותו זמן. והשיג הראב״ר
י ד  שזה אינו אלא לדעת ר״י וכלומ׳ ויחידאה הוא ולא ה״ל למפסק כוותיה.וכ׳ הכ״מ וי״ל דגם הוא ז״ל לא פסק כוותיה אלא דאע״ג דלא קי״ל כ
 מ״מ ילין* מיניה הרמב״ס לרבנן שהטעם שהזכירו במשנה באלו הדינים זית יותר מאילן אחר מפני שהית חשוב בא״י באותו זמן ע״כ. ול״נ
. וז״ש הרמב״ם ב ו ר  שהרמב״ם סובר דרי׳י ורבנן דלעיל לא פליגי אלא מר כי אתריה ומר כי אתריה ובמקום וזמנו של ר״י היה א״י ח
י רבנן נמי םבירא להו ולפי׳ י״ל שאמת הדן הזה בזית ד (קבלה) [צ״ל הלכה] מפני שאמר וכוי. וא״כ עעמא ל  בפירושו לעיל ודברי די
 מפני שלעולם הזית היה גם אז חשוב בא״י יותר משאר אילטת: [ישלש שורות של שני מלבנים. פי׳ הר״ב שלש שורות של אילני זיתים
. וכן פסק הרמב״ס. אבל הר״ש כתב דלא מסתבר כלל לפרש מעמא לפי שהשורות ׳  וכוי ודמי לחפותו בקש וכו׳ רתק לעיל פרק ה׳ משנה ז

ת ו ס כ  מלאכת שלמה מ
 מיניה לרבנן שהסעס שהזכירו במשגה באלו הדינץ זית יוחר מאילן אחר מפני
 שהוא חשוב בא״י באותו זמן כך כ׳ שם נכ׳ימ. ובירושל׳ מייתי ברייתא דשמעי׳
י דאין שכחה לזיתים דתניא א״ר יוסי לא חייב אדם ד  מיכה דגם בזה״ז ס״ל ל
י דלא קבל אותה ד  שכתה לזיתים אלא ר׳ עקיבא דדריש ליה מג״ש וכו׳ וש״מ ל
 ג״ש ס״ל דאין שכחה לזיתים בשום זמן. ועוד איכא ביחשל׳ דר׳ יונה ס״ל
י לא ד  בר״ש בן יקים ללא אמר ר״י אלא בזמנו שהיתה אי׳י חריבה וס״ל ל
 חלק בין התחיל ללא התחיל ופליג ר׳ יוסי אפתס מתני׳ רבסמוך דמפלגא :
ר יהוסף ד ש שורות כו׳. כתב התכם ה ל  ב זית שנמצא עומד בין ש
 אשכנזי ז״צ יש נורסי׳ על שלש שורות וכן הוא בסכ״י וכ״ל לפ׳ גי׳ זו לעל שלש
 שורות כלומר זית שנמצא עומד אצל שלש שורות של אילמת של שני מלבנות של
 תבואה אינה שכחה כי הוי כמו זית שי״ל שם בשדה במקומו עכ״ל ז״ל. ובירוש׳
 יש מי ששונה זית שנמצא כין שלש שורות ולא גריס שמד וקשה צע״ד דהו״ל
 למיתני זית שהיה שמד כין שלש שורות וכו׳ ובמה שאכתוב כסמוך בשם הרש״ש
 ז״ל ניחא. והילך כל שי׳ הרייש שירילי״ו ו״ל כלשונו ממש. שני מלבנים. בירוש׳
 פליגי בה ר׳ יוחנן ור׳ אצעזר אי שני מלבנים קאי אזית שכוח דוקא או אשלש

 שורות

 ע״ש מקומו שהיה מוציא שמן הרבה וביישני ע״ש מקומו שלא היה עשה שמן
 הרבה ע״כ. והרא״ש ז״ל פי׳ בשם הירושלמי בישני ע״ש שכל הזתיס שסביבותיו
 נקראים רע מגדו כדמתרגמינן רע ביש ע״כ ונלע׳יד דלפ״ז גרסינן בישני
 בחיריק בבית. והקשה הרא״ש ז׳׳ל ביישני במה תשוב אי ברוב שק היינו שפכוני
ל דגרגיריו גסין ויפים ע״כוע׳ ע׳יזיבתוי״ש :  אי ברוב זתיס היינו מעשיו ד
ת או בצד הפרצה. בירושל׳ פריך מתני׳  במקומו שהוא עומד בצד ת
 דקתני דזית שעומד בצד הגת לא הוי שכחה אתיא כב״ש דתנן לעיל רפ״ו העומר
 שהוא סמוך לנפה ולגדיש וכו׳ בש׳יא אינו שכחה ונה״א שכתה והא ב״ש כמקום
 ב״ה אינה־משנה ואיך סתם רבי המשנה כב״ש ותירץ ר׳ יוסי האמזראתמז העומר
 שהוא תלוש נתון בצד דבר מתוכר שהיה סמוך לגפה דהיינו גדר והתם אמרי ב״ה
 כיון שהעומר תלוס אין לו שם קבוע אפי׳ עומד בצד המחובר וב״ש כשעומד סמוך
 לגדיש או לבקר ברם הכא הזית השכוח הוא דבר מחובר ועומד בצד דבר מחובר
 דהיינו גת או פרצה דכיון ששניהם מתוברין ושמו קבוע עתיד לזכרו דאפי, ב״ה
 מידו בזה דלא הוי שכתה: ר׳ יוסי אומר אין שכחה לזיתים. אע״פ
י מ״מ הביא מילתיה לר״י התם ספ״ה למיצף ד  שהרמב״ם ז״ל פסק דלא כ

ן י כ ל י א ר ש  י
 עשו בחצר תוך העיר כדמוכח בב״ב [שיל מיי ו«״ע]. ועיי מ״ש שם
 במהדורא תניינא סי׳ י״מ:ח) אף שהן בזמן ומקום שהן חשובים מאד.
 וכ״כ אם כל אילני הגן שוסכני וכוי: ט)ב׳ אילנות : י) אבל זיתים
 תלושים דוקא ב׳ צבורים הו״ל שכחה [עיין שי! סי, כ״א]: יא) אפילו אין
ד יוסי:  להם שס רק מדחשובץ מצד הזמן והמקום. ולעיל [פיו מ״ה] דלא כ
 יב) שיש ג׳ שורות זיתים. ובכל שורה נ׳ אילנות: יג) שיש ב׳ רווחים בין
 הג׳ שורות: יד) לאילן אמצעי שבשורה אמצעית: טו) י״א מדמכוסה מכל

 צר הו״ל כחפוהו בקש פייה מ״ז. וק״ל דע״כ התם עעמאמשוס דעניים
 חסוהו. דאל״כ לאשמעען חפהו הרוח אע״כ דבחסגו הרוח. מדהו׳יל
 למיסק אדעהיה שיתחפה מהרוח הו״ל כקוצר ומעמר בלילה דהוה שכחה
 כסס״ה. וא״כ ה״נ הו״ל למיסק אדעתיה שיתכסה והו״ל שכחה. ואפשר

ה דאורחא נ  ראשו
 לבעירות אילן לא אמרו דין זה דסאתים אינו שכחה וע״ש . ונעלם ממנו מחני׳
 לפ״ו והרמב״ם העתיקה ג׳׳כ מ״ה שם לין כ׳ ועוד נכתוב מזה במתני׳ דלקמן:
 ושלשה אינן שכחה. היינו כששכת שלשת רצופים זה כצד זה כלפי׳ פ״ו מ״ה:
 ב זית שנמצא עימד בשלש שורות כו׳ . הל״ב שי׳ השעם ממי לחשוהו בקש
 ועמלו עניים בפניו וכ״כ הרמב״ם. ואינו מיושב דהתם קנקהוא לעניים שהה

 גרמו

ת ר א פ ן ת י כ  י
ה כעומר הסמוך לגסה [ש״ו מיג] דבלא החזיק בו  הגדולים: ז) ולא מ
 להוליכו לעיר לכ״ע הוה שכחה דכאני הכא דמסייע נמי שיש לו שם על זה
 שעומר במקום משויים. וכמלבטת ושורות לקמן סי׳ טו.ונ״ל עוד מקנן
 בשמו ובמקומו. בבל חד ב׳ אופנים בין שהוא מחמת שבחו בשמו שהוא
 שופכני ובי! שהוא בשמו לגנאי שהוא ביש ורע. וכי׳כ במקימו. לשבח
 שעומד בצד הגה שמצויים שם בנ״א לשמרו. ולגנאי שעומד בצד הפרצה.
 שהעובד לרך מצויים שם. ופרצה קורא לגנב. בכל גוונא [לא כציל]
 הוה שכחה[אב״י דאפשרראדרבהכיון לעומד בצד פרצה כל דעתו על
 מקום זה לשמור אותו ^מגנבים] והא דנקמ גת שהוא מקום דריכת
 הענבים. ולא נקט בית הבד. שהוא מקום כבישת הזיתים ה״טמשום
 דרק גת היו רגילים לבנותו בשדה סמוך לכרמים וגינות. אבלי בתי הבדים

 משנה
 זה דבשעמו ולא ידעתי למה: שנים שכחה. נראה לתא לאילן הוי שכחה דוקא
 שאין בו סאתים אבל סאתים הא קי״ל דאינו שכחה אפילו בשירות האילן כדאמרי׳
 VP מ״ע וכן באילן סאה עקור וסאה אינו מקיר אינו מצערף הא שניהם אין
 עקורים אינם שכחת . אבל הרתב״ם כתב לאילן אחד אי שנים הוי שכתת אפילו
 יש בו כמה סאין וכבר תמה עליו הראב״ל. ותימה על הר״י קולקש שצלל לומר
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רה ו  ר״ע מברטנ
ת אינו שכחהי׳). בד״א . אמתניתין דלעיל קמהדר ב ש  זית׳טי) שיש בו סאתים ו
ל דתנ! בזיש תנטופה בשעחו ושכחו אינו א התחי ל ה דברים אמורים יה) בזמן ש מ  ב
פה שכחה במה דברים אמורים סמן טו ל בו אפילו כזית הנ י ח ת ם ה ל א ב  בו א
) , שלא התחיל בו אבל התחיל ט ושכחו ה כ ח כ ת יש לו ש ב ש  ו
ד זו שכחה עד שיהיה בו סאתיס:  כ,& ס

 מקיפות אותו כל סביביו וליקטן לא הוי שכתה דדמי לשדה שעומריה מעורבבין דתטא אין שכחה עד שיעמר כל םביביו ומהאי טעמא
 נמי בעי שתהא אורך השורה כשיעור
 שט מלבנים דאז חשיבא שורה (ואינו)
 [ל״ל ואז] נחשב שזיתיה מעורבבים
 עכ״ל. ובענין שם מלבנים עיין מ״ש
 בריש פרק ג׳ דלפירוש הבי דהכא אתי

ך בשעתי ״< פ ה א מ 3 כ ה , ל ש א ו ד פ צ ר ו י פ  ש

 ממ׳יש שם]: זית שיש בו סאתים ושכחו
. לשון הרי׳ב אמתניתין דלעיל קמהדר דתנן בזית ממופה וכוי וכן כתב הרמב״ם מהירושלמי ותוספתא שכך שנויה שם. ׳ ט  וכוי. בד״א בזמן ו
 וכתב הר״ש דלפי זה אס התחיל באין בו םאתים שוין נטופה ושאינה נטופה דתרווייהו יש להן.שכחה. ובלא התחיל ואין בו סאתים חלוקים דשאינה
 נכןופה הוה שכחה וכסופה אין לו ־שכחה.והיכא ריש לו סאתיס אדרבא חלוקים בהתחיל. מעופה אין לו שכחה. ואינה נטופה יש לו שכחה ובלא
 התחיל שוין שאין לו שכחה ע״כ. והשתא בבא חית שיש ט סאתים ושכחו שאינה שכחה דאפילו בהתחיל משמע הייט דוקא בנטופה . אי נמי
 מייד דוקא בלא התחיל ובין ממופה ובין בשאינה נטופה. ומ״מ בד״א וכוי לא קאי אבבא זו משום דקתני אבל התחיל אפילו מעופה הוה שכחה
 ותא ליתא דכשיש בו סאתים אפילו התחיל לא הוה שכחה בנטופה. אבל להרמב״ס שיטה אחרת שכתב בחיבורו השוכח אילן בין האילטת אפילו
. ובין לא התחיל ובין פה ד שלפי דרכו בבא זו זית וכוי דוקא ממו ?ר?ל^ \% היה ט כמת םאין פירות או ששכח שני אילנות הרי הן שכחה וכוי ה פ 6 ״ פ £ י ? 
 התחיל לא הוה שכחה. ומשום הכי לא קאי עלה כלל בד״א. והראב״ר בהשגותיו נראה שמפרשה כמשמעה. וכמ״ש גם הי־״ש בתחלת דבריו
 דכל זית בין נטופה ובין אינה נטופה. [״אם יש בו םאתים] אינה שכחה בד״א שלא התחיל וכו׳. ולא עדיפא נטופה אלא באין בו סאתים
 ולא התחיל דהיא לא הוי שכחה. ולכך מ״ש הר״י קורקוס לתת סברא לדעה הראב״ד והביאו הכ״מ בפיסקא השוכח אילן. לא היה צריך
 דממשנה נפקא ליה אלא בא לומר למה לא מפרש המשנה כתתוספתא: אפילו כדת הנטופת בשעתו. סרכא דרישא נקמיה דהכא לאו

א ת ו ב  מלאכת שלמה י

: ״ ד ש בו. שפ הלכה כ י  ןיי1 ש

ח מכסות וכוי ופי' דמלבניס מלשון לבינה שכל שגרה רחוקה מחברתה שיעור שני לבנים דהיינו ו׳ טפחים [שכל] לבינה ג׳ מפחים כדאיתא  חידושי מהרי״
ח כ [תי״מ דית] אפי׳ בב״ב פ״ק משנה [א] א״ג כגון מלבנות תבואה ומלבטת בצלים דלעיל [ריש] פ״ג ומייד כשאורן השורה כשיעור שני מלבנות וידוע היה להן נ »  ס

ט בין נ׳ שורות לאשמעינן דאע״פ דגי שורות ק ד. אינו שכחה כיון שעומד בין השורות. והא; מ י א שיעור המלבן ולא באויר שבין שורה אי ? ^ ב ^ א ^ י  י
א פ י ס ר ב מ א ת ש מ ר ד ש פ א  ו
י ו א ה ל ו ד ת ע ש ת ב ב י  ת
ת מ א ה ר ש ש פ א א ת ו ב ן ר א  ב
ם ר א ש פ ת א מ א ב ר ש ט י  א
א ל ה לעולמ ו ש ו ט א נ י  ח
ל י ח ת ו ה ל י פ ו . א ת ע ש  ב
ה ח כ י ש א מ  ייטבחו ל
ה ל ו ד נ ו ה ת ו ב י ש חמח ח  כ׳
א ש י ר א ד כ י א ס  נמ־רא ל
ק א ר ו א ח ת ו ב ר ח ק ש ט ר ק  נ

: ק י ו ד ן חנ״ל ו פ  באו

י ס  תום׳ אנשי ש
ד כיון שעומד י א  ב
ה ג ו  כין השורוח . בריש ה
׳ נ  והיו מקיסין אותו מ
ן הוי כמו — ה .  רוחותיו מ
ר י א ר מהוייס: * ב  מ

שורות
 דאע׳פלג׳, 1 

׳ וליקטן לא הוי שכחה ו  כ
 דדמי כו

 נו
 הוי שכהה הרי לא דמי'לפרה
ר מ י ע  ששומרים מעורבבין מ
ו מיהא הוי שכחה. י נ  בל סבי
 ומצאתי בריש שהונה ללא
י ולשי! ל״צ לקמן ו  דמי כ
ד שהגיה ואז י נ ן ה מ מ  ל
 נחשב אלא• צ״ל ואינו נחשכ
ק . אבל רחו  כמו שהוא לשנינו
׳ שורות  לש״ז מ״ש דאעיש דג
׳ והכי הול״ל לאשמעינן  בו
׳ אע״ש שלקטן ו ת ב מ ו י ש מ  ד
ל ״ ת הג״ר מ ה ג ה מ . ו ׳ ו  כ

׳ ולא י ו הג י »  משמע שהיה ל
׳ ולכך ו ׳ לדמי ב  ליקטן ט
ם לק׳ ואו נחשב כוי ה ג י  מ
ת ב י ן ת י ט  אכל לא אוכל ל
פ ומצאתי להגרי״ל י פ א  ל
 שהגיה ראע״פ וכוי ולא לקטן
כ׳ ׳ ו ו א למי כ ל  הוי שכחה ו
ל לבסשחיל ו לקמי ח נ ו ט  ד
י שכחה לבד׳׳א הת הו  מי
מ מי . ו י א ם עלה ק פא ג  לסי
, וצ׳׳ע : ר ״ כ ה  לקמן הגיה כ
׳ . שכאן פי ן ־ ל ה  בשה״ד ב
 ושיעור האורך כלבנה ושם
 לחהו מרלא קתני ראשי
. ת ו ר ו  מלכנות כמקום ראשי ש
׳ שבך ת כו י ח ז ״  (רמיז): ד
' בל׳ הריש י . פ ם  שטיה ש
א 03׳• מ׳ש) דר״ל ב מ ) 
׳ י  לברייתא פליגא אמתנ
 לפשט לשונה משמע לאזיח
ס נמי קאמר  שיש בו םאתי

ל אפילו נהתתי . ו ׳ א ט י ל  ג
. ז ת כ ם הוי ש י ת א  בהיה בה ס
ה להשוספתא א מ  וצל״ע ה
 אמרה לבהתחיל הוי שכתה
ר שיהיה 3ו שאחים ר״ל  ע
ס ר האתי א ש  על שיהא מ
. ו ר ו ב ח מ ב י ר  במ״ש בהריא ה
 יא״כ שפיר א״ל אפילו
 להחוסשתארבד״א שבמשנתיט
ס י ת א  קא׳ >מי אזית שיש בו ס
 דבהתחיל בז שא) לא נשאר
 שא חים הזי שנחה ללא נימא
 רחשיכותא לזית שיש בו

 םאתים בזמן שלא התחיל בו ושכפ הוא ללא הוי שכחה אבל התחיל בו ושכחו הוי
 שכחה לכיון להיה עוסק ט וזז מדעתו לא חשיב ליה ואפי׳ היה נטושה בשעתו
 וה״ה בזמננו הוי שכתה ואפי׳ הוי שפטני. כל זמן שי״ל תתתיו וכו׳. אתא
 לסחשי כמה הוא שילקט להויא התחלה לתהוי שכתה אפי׳ משופה וקאמר
 להיינו כשצוקס כל הענפים שתחתיו ההוא הוא לחשיב התחיל אבל אס יש לאילן
 זיתים בענפים התחתונים שלו הן עיקר האילן ששם רוחב הענפים ולא אסח
 לעתיה ר״ל זכות בראשו וכלא התחיל בו למ, וט חנן להתחיל בו הר שכחה
 היינו כשאין לן עול תתתיו שבכר לקט הענפים שתתתיו ובירושלמי מפ׳ אי
 מיירי ת״ק אחר שנהלכה המחבא אי קלם עכ״ל ו״ל: אבל התחיל כו
. לכאורה משמע לקאי אזית שיש בו סאתים ואשי׳ אנטופה ויש ט ׳  אפי׳ כו
 סאתים אם התחיל בו ושכתו הוי שכחה ומעתה נטופה ושאינה כמוסה שוין
 בלבר זה אם יש בהן סאתים לא הוו שכחה ואם התת ל בהן הוו שכחה ואין
 ידלוק בהן אלא כשאין בה סאתיס ולא התחיל בהן מטוסה לא הוי שכחה ובשאר

 ויתים

 שורות נמי לכל הס׳ אילנות של השלש שורות בל אילן זית וזית מה; היה של שני
 מלבנים. מלבנים . כבר שירשתי בר״פ מלמות מקראים הערוגות כן לפי שהן
 מחבעין ופסקי פסקי. ולרך אילני זיתים בקצת מקומות שחלוק נופן לשני
 מלבנים דמיחזי כשני אילטת כגון אותן של חליב. .וזה האילן במקום אחל
. וקרוי זית של שני  ששמו מליאן היו מצרין הזתים להיות חלוקים טסן כן
 מלבנים. והכא בנרסתינו שאט שונים שנמצא עומד ה״פ . שכח זית אחל של
V ת ו נ ל י  שני מלבנים שנמצא עומל כין שלש שורות דהיינו ט׳ א

y y ג׳ אילנות בכל שורה ושורה שהיו עשויין של שני מלבנים וזית 
 השכוח אחל מהן שהיה חלוק נופו לשנים כזה אינו שכתה־שלש

Y V V ^ מ ץ א ד ר ח ' כ ס ' ב י י מ א ד ת כ י נ ל '  שורות. כל שורה של שלש א
V  אין שורה פחותה משלש. שיש ט סאתים. ואפי׳ איט נטופה • • • •

V y ולא שפבונ׳ וגמרי׳ לה מעומר.בל״א וכו׳.בירוש׳ מפ׳ לארישא 
 קאי וה״ק בל״א לנטופה חשיכא ושסכוכי תשיב ואפי׳ לית ביה

ן י כ  ישראל י
י לא הוה שכחה. דש לומר דהיכא דמסוייס  רק בהלא. ואפילו מ
 מצד עצמו כע״י מעשיו, או ע״י מי־^מו לא צריך שיהיה מסוייס בכפל.
. לא הוה ו  מה שאין כן באם הוא משויים עלי ידי שמו שנקרא ל
. ועול דגם שם הפרסום שיש לו מצד מעשיו או  כמסויים ע״י עצמו
 מקומו הוא ככפל]: טז< אילן זית : יו) כלעיל [פי׳ו מיי]: יח) אבבא

) אס אין ט סאתים  חית הנטופה קאי: יט) אפילו מטף עתה: כ

ן תפארת י כ  י
 דאורחא דמלתא נקט התם. וכן משמע בירושלמי םפ״ה. אמנם נ״ל טפי
 שי׳ הר׳יש. דטעמא להכא משוםדמסוים בכפל. ממלבטת ושורות. וכן
. . ולפ״ז שפיר סמך תנא הן משנה למשנה א׳ א  משמע כירושלמי מ
 ה״ע מרדמו אהדדי, לאע״ג דבמסנה א׳ סגי במסוים בדבר א׳. והכא
 צריך מסיים בכפל. התם נמי מסויים בכפל. דיש לו בשנוי שלו גס
י ולא קשה מבמעשיו ומבמקומו דלא מסוייס  שם של שנוי שלו [אב״

 משנה ראשונה וסכת
ר ב ת ס א מ ל ב ל ת ם הל״ש כ ג ץ ו מ ש ה ב ח כ ל יש ש ״ י ו השכחה אבל כלא״ה הא ק מ ר  ג
ו י ל ת משלשה צל י ז ן ה י פ י ק ו מ ל ל ת ה רו ש לשלש שו ״ א ר ׳ ה י פ ה כ א ל נ . ו ה ם ; ע  ט
ד בצל מ ו מ ן ש ר מ א ו ל מ ו ק מ ם ב י ו ס מ י כ הו ת ו ו צ י ת ך שלש מ ו ת ד כ מ ו ע א כ ו י ה ר ה  ו
ו נ י הי . ו א ו ל ה י ע ל ן ד י נ ע מ א א״ש ד ת ש ה . ו ו מ ו ק מ ם ב י ו ס מ י ב מ ה ג ז י ו ו ת כ ג  ה
ל מ ו י מ י ש ת א נת« א ת ע י מ א ה מ י ל ם ט י ת א ו ס ת שיש כ י ׳ ז י ל ת ב ׳ א ג ח י ד מ  נ
ם י ת א ס ה ב מ כ ן ש ה אי א ו ב ת ו ב ל י פ א ר ד ח ם א ע ד ט ו ע ה . ו ב ר ה ה ש ו ע ס בשמו ש ר ס מ  ו
ו נ ס אי י ח א ת שיש ט ס י א ז כ י ה נ ת א ד ה ה א ר נ . ו ו ״ פ ׳ ג י ר מ א ל ש כ י ל נ י ל מ ל  ל

ת ח כ ו ש נ ם אי י ת א ה ס ״ א ל ה מ י ק ל ו פ י ת ם ו י י ס מ י כ מ ם ל ו ש ע מ מ ש מ ה ל ח כ  ש

ר מ ו ך ללשא ע ן ה נ י ש ר לן ל ח אי ו כ י פ ס ב ג ן ל נ י ע ו מ ש א י ל ת אי א ש . ו י ל ג י כ  להו

ט גדיש ו פ י מ ה ל א ר . נ ן ל י ח א ו ל י פ ן ב כ מ ו ״ ו מ א בפ״ נ י נ י מ מ א נ א גדיש . ה ל  ו

ג ׳ ׳ פ ך א כ ל ה ו . ו ר כ ו ז ל ל י מ ע ם ו י ו ס ר מ ב י ל ו ה א ל ו ׳ ה י פ ו א ג מ ע י ט א ה י מ מ  נ

א מ ע ל ט ה ח ל ו כ ׳ ל י ע ו מ ש א ם ל י ו ס ד מ ב ל י ב ר י י א א ל כ י ה מ י נ נ ל ת י ע ה ל י ל נ ת  ל

ת י ו ז ר מ א ה ש ז א ש ו ק ה ו ל י ח ס • ע ה מ א ל . נ ו ל ב י ח ת ן שלא ה מ ז א : בד״א ב ו  ה

ה גץ ג ו ר ם יש לו ע א ה ש א ו ב מ ן ב ו כ ר מ א א ל ה ו ח כ ו ש נ י ה א ל ש ו שם ב  שיש ל

ס ובין בי״ל שם בהתחיל בו הוי שכחה י ת א ס להוי אילן משוב וכמו זיש שי״ל שם למי לג״כ ה״א לאשי׳ בהתחיל לא הוי שכחה קמ״ל לבין כזית שיש 0 ס י ת א ס א ל מ ע ט י דאפילו בההתיל בו לא ההוי שכתה לה״א ל מ ס מ  סאתי
ב הריש ללפ״ו ת כ ת . וצ״ע: בא״ד ו ח א ו כולו כ ה י כ מ י שהוא כגדיש או משני שאינו יכול ל ס דאיט שכחה מפנ י ת א ה ם ה שיש ב מ מר או ק ם הו״ל כעו . אבל ביש בנשאר םאתי ה ח ב ש י חשיבותא לירהו להצילם מ מ  ולא מ
ש י ל מ י ׳ מנ . וא״כ ק א ת פ ס ו ת . ולכאורה היינו כמיש הר׳׳ב וכמבואר ב ׳ ׳ לא קאי אוית שיש בו םאשייס אלא אריש פרקין ט י ה שצלר לומר לבל״א למחנ נ הר״ש לפי מ ה ׳ מיש) ושראה שזה כ ׳ בל׳ הר׳יש(המרזק בס . ע ׳  ט
פי ׳ דנטו י . פ פה טו ם אלא אמה שחלקט בין נטושה לשאיבה נ ם קאי ר׳׳ל לאו בדוקא אזית שיש בו סאתי י ת א ׳ לא אזית שיש בו פ י א למתנ ם והתחיל בחינה נטושה הוי שכחה. ומצאתי להרמ׳יז שכתב דמ׳ש הר״ש לבלי  בו סאתי

׳ להבין אי לא קאי אלא אהננןוסה לחול ם והאתיים. דלשון המשנה ק מ ו מ ן להיות שכחה מלבל ב ר הו ה״מ כשלא התחיל אכל התחיל שניהם ב רי י היכי ללא תהו• שכחה גתרו כ ם י י ת א ה בעי ס פ ו ט  לא כעי האתיים ושאינה נ
ס ואזית שנמצא ע1מל בין י ת א פה ואין בה ס א בבי קאי אנטו ת ל פה מיירי לא״כ הול״ל אעיש שנטופה היא.וע״כ נלע״ל לבד״א אכולהו ת ו ל רקאמר הכי לאשמעי׳ דבמן רטאי י ׳ בזית הנטושה והלא בה לתורה אי  ומאי קאמר אפי

ל שכחה ע׳׳כנכא״ר והראב׳ ם " ה סאתי ׳ הנטושה ואין ב ׳ שורות אלא אפי ם ואינה נטושה והשתא איש מיש אשי׳ כזית הנטושה ש־׳ צא מבעי באינה נטושה רש בה םאתיס או זית העומל בין ג ה סאחי  שורות ואיש ב
׳ לי^ ׳ כזית ט י פ ח א ״ ׳ל שהחה-ע״ש: ד ם אשי׳ באינה נטושה והתמיל הו י ת א ל וס״ל לביש בו ס ״ א מ ת פ ס ו ת קא קאי כי היכי ללא תקשי עליה מ ם לו י ת א ן ה י לתיש מש׳ בהיפן שלעת הראכ״ד רה!־ בריא אנטישה שאיו ב ס . ג י ו ; 

 רטס6



 ציונים־
: ג י י ל זיז • «• מי* •ל  כ

 ג איזהו פרם . מויב ע״נ
 דפי קדו5יס . עיי׳ cc 6*ל
 ה>ס*ו : היה ביצר . שם

: 1p הלכה 

 תוםפות יע״ק
 משנח ב [אות עא]
ל זמן. ולא  כהיע׳ב דיה כ
 חשיבא שבחה) ובתב
 הראיש ותמיה לי מ׳ש
 מעוטר שאיני מציל את
 הקמח ושמא דרך מלקסי
 זיתימ בעור שיש לחש זיתים
 תחת האילן כשמביאים
 הזיתים מםתבלין לםעלח
 אם יש !יתים למעלה ולא
 סלקו דעתן מהם עכיל .
 ועיין בכיס פיא הי״ב
 מהם׳ע מיש אליבא
 דה-מביס לפ־ש מתני'
 •בארוכה. ובלחימ למשניות
 פירש כיי שיש לעניים
 תחת חאילן שכחה אפילו
 אס נתייאשו מאלו שביאש
 חאילן מימ־ אסורים לכל
 אדם וכן בהיפוך. וכן
, טיח:  חעלה ג״נ הפריח בס

 תום׳ אנשי שם
 רבותא. ריל מלס בכעסו הוא
 סרבא דרישא: בייב דית
. זהו י  כיו כוי אם נזכר כו
 פי׳מ־יש והרמבים פי' אסבא
 דאעני קאי והיפ דכ׳ז שיש
 עדיין פירות תחח האילן ייל
 רשות ליקח מה שעל האילן.
 אבל כשכלה הסירות מתחתיו
 שוב אינו נוטל מה שעל
 ראשו. ור״מ מתמיר למשתלך
 המחבוא שוב א״ל לקחת
/ שיש עדיין סירות ע  שכהה א
 תחתיו ובחבורו חזר בו וסי'
 בעני! אחר. (שיל)(ע׳ בס׳
 מיש ובכ״מ וכרדביז שם):
.  JJ במשנה איותו פרס
 לע לפרס ועוללות אינו סהג
 אלא בכרס ולא בשאר אילנות
 אולם צליע אי נוהג בכרם
 נופא אף בגפן יחיד* או
 אינו נוהג אלא כה׳ גפנים
 דבפחות מהכי אינו גקרא
 כרס כפיל לכלאים וכן
 סירש״י בהזעה לף מ״ג לענין
 ערלה ורגעי וכן לעת רב
 אחאי גאון הגיאו מיץ בפיק
 דר״ה לאין רבעי נוהג אלא
 בכרס ולא בגפן יחיד וא״כ
 הלין נותן דגם פתן ועוללות
 לא יהא נוהג אלא בכרם
 שלם - ואיל להכא איכא שום
 ריבוי למרבינ! מיניה גפן
 יחיד. דא רהא בסוסה שם
 גבי חזרת מעורכי מלחמה
 מרבינן מריבוי לאשר נעע
 שאר אילני מאכל ולא ר׳
 גפנים . ואיכ ה״נ אס היה
 שום רבוי היינו מרבינן שאל
 מינים. ולא מצאתי גילוי
 לרין זה. (שיי): בריב ד״ה
זהו פרט האמור בתורה.  אי
 ול׳נ לתנא קאי אפרט שנזכר
ה. וגהכי ניחא  לעיל פיו מי
 לפתח בפרט ברישא וקרא'
 כתיכ וכרמך לא תעולל ופרש
ה י ):במשנה ת ז (רמ׳ .  ט׳
 בוצר. עמ״ש פיר מ״י. אלא
 ללא ילעבא מאן דל/ החם
 היה קוצר למה ג׳ כאן היה

 50ר. (למ״ז):

 רבעו עובדיה פאה כל זית פרק \ מברטנורד. •א

ולא . אס נזכר בעל הזיתים מן הזיתים ששנת באילן בעוד שיש לו זיתים המתיו יכול למזור וללקק 8 ק שיש לו תחתיו יש לו בראשו  כל ז
 חשיבאשכחת מה ששכח בראש האילן אלא לאתר שלא נשארו לו זיתים תחת האילן: רבי מאיר אומר משתלך המחבא. כלומר משבדק
 המלקמ בכל מחטאי הזיתים א! הוי הנשאר לעניים כשאין לבעל האילן זיתים תחתיו אבל כל זמן שלא בדק המלקט בכל מחטאי הזיתים אף

 על פי שאין זיתים תחתיו יכול לחזור
. ( א ו יש לו בראשו נ ק שיש דו תחתי ל ז  וללקט ואין הלכה כרבי מאיר : כ
; j איזד1 0 » א ב ח מ ך ה ל ת ש  ג איזהו פרט. האמור בתורה(יקיא רימ אומר מ
רה. היה בוצר. ת הבצי ע ש Y • פרטכג) הנושר ב P : 1 ״ ? ל  יש) ופרט כרמך לא ת
. ם י ל ע סבך ב . הו ל ו כ ש א ת ה  עקץ יי) א

 ח׳ג

ב ו ת יום ט  תוספו
ל ג [״עקץ. פי׳הר״ב א י  רטסא ה
 חתך ומסיים הר״ש (כמו) [צ״ל מלשון]
 עקון תאנה מתאנתי [ב״ק מ:] ולי
 הרמב״ס עוקץ הוא קצה הדבר ועשו
 ממט שמוש פעל ואמרו עקן ל״ל כרת

 העוקץ
* . J הוסבר מ י ״  ב משתלך מ׳ש משתהלן ונ״מ בר״ג ז

 הנסבך והיא •ים .

 חתך: הוסבך בעלים. נקשר ונאחז
 בעלים ועל יד כך נפל ונפרט:

 הרי

 למלאכת שלמה
 שיסה ץ לדה נטופה לרבנן בשעתו ולד יוסי שאר כל אילני זיתים כאותה מעה
 דהיינו קלוב לזמן אלייינוס שחיק ממיא ובזה׳׳ז שפכוני ובישכי אפילו אץ בו
 סאתיס לא הוי שכחה והיינו בלא התחיל בהן אבל התחיל בהן הוי שכחה כ״ז
 שאין בהם סאתיס.ובהתתלה זו פליגי ל״מ ורבנן ואיכא תרי לישני בילוש׳ וכלישנא
 קמא וכפשטאדמתני׳ קיי״ל. וכל הכי באין בהם סאתיס אבל יש בהן סאתיס
 לא הוי שכחה דליו צנא מן הלין להיות מלון לכי היכי מבי עומר ללשי׳
 שמל ולא גליש ולא מפלגי׳ בין התחיל ללא התחיל גבי אילן נמי ללשי׳ הכי
 ועול דתניא בתוספתא הפי בהליא דכי ס בו סאתיס אפי׳ התתילו בו לא הוי
 שכחה ושאר כל האילנות אין חלוק בהן בין התחיל בה; ללא התחיל אלא אם יש
 ט סאתים אין בו שכחה אין נו סאתיס הוי שכחה ־ ורביט שמשון ז״ל פי׳
 לבהתחילואיכא סאתיםתלוקין שאר אילמת מנטופה לגבי נתופה לא הוי שכחה
 וגני שאר אילנות הוי שכחה ואע״נ לאיכא סאתים. ומתני׳ לסאה עקולהלא
 משמע ק דקתני עלה וכן באילן ועזל מלפליג עלה ר׳ יוסי ואמר לא באפ וכו׳
 מצמלפין והוי סאתים ללא הוי שכחה וע״כ לא פליגי רבנן עליה לר׳ יוסי אלא
 משום לחלוקים הםאין הא לא הוו חלוקי! לאיתנהו באילן כ״ע סבלי ללא הוי
 שכחה וההיא אפי׳ בהחתיל בוימיירי. זהרמב״ם ז״ל י״ל לרך אתלת וכבר
 השיג עליו הראב״ל )״ל ואני כבר כתבתי הנלע״ל עכ״ל ז״ל. ח״ל הלמב׳׳ם
 ז״ל כל זמן שיש לעני ליטול שכחת מתים המונחות באח תחת האילנות נוטל
 ואע״פ שכבר הותר כ״א בשכחה שבלחש האילן. וכל זמן שיש לו ליטול שכחה
 שבראש האילן טשל ואע״פ שעדיין א״ל שכחה תחתיו ע״כ. וקיצור דבריו
 למהרי״ק «״ל לס״ל לרביע ז״ל לבירושלמי מפרש למתני' לא קאי סיפא ארישא
 אלא תרי מילי ניכהו חל כ״ז שיש לו תחתיו וחל יש לו בראשו וכאילו אמר כל
 זמן שיש לו ציטול תחתיו נוטל בכל גוונא וכ״ז ש״ש צו ליטול בראשו טטל בכל
 גוונא. אע״פ שאין לו בראשו יש לו תחתיו. ע״כ בקיצור מופלג: ג איזהו
. פי׳ הרש״ש ז״ל איזהו פרט אקרא קאי לכתיב ופרט. כרמך לא תלקט ט ר  פ
 א״נ אפירקין דלעיל קאי לתנן שני גרגירין פרט ושלשה אינם פרט. ונראה
 דיליף לה מלכתיכ בקדושים וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לאפלקטאתקוש
 אהדדי ובפרשת כי תצא כתיב כי תנצור כרמך לא תעולל אחריך מה עוללות
ן  בשעת בציר אף פרט בשעת בציר למעוטי אם נפרט מחמת דבר אחר פו

 היסבך

ן י כ  ישראל י
 הנחכאין מן המלין ואם שכח להשיר אילן א׳ אס יש לבעה״ב תחתיו אז
 גס אותו שבהאילן אינן שכחה. אבל קידם שהלך המחבא אף שאץ זיתים
 החת האילן אין אותן שבאילן שכחה. דלא אשת דעתיה מנייהו. רעל המחבא
על. דאי לא קאי בעה׳יב התם מ״ל בפו  סמיך. ולת״ק הו״ל כשכח בעהי׳ב ו
 שכחה [כלעיל פ״ה מ״ס: בנ) שאמרה תורה ששייך לעניים. כד) ר״ל וחתך

ר מ  ראשונה ג
 לבל מסוים וסלי׳ מל מעמא כדפי׳ למיל. מ״מ אין לחלק כאן בין המחיל או
 לא או בין נעופה לשאיני נשופה לבחבואה נמי הא לא מחלקינן. אלא שהרמבי׳ס
 כתב באילן שאין לו ש0 אפילו יש בו כמה סאין הוי שכחה . וגם הל״ש כתב
 כאן היכא דיש בו סאתיס חנוקים מתחיל ממופה אין לו שכחה ושאינה גמופה
 יש לי שכחה ע״כ והדברים תמוהים לגבי סאתים אץ מקום לחלק בין התחיל
 או לא ובין נשופה או אינו נעופה . in היא סברת הראכ״ל בהשגות כלפירש
 במתני׳ ללעיל ולזה הדפת מכרעת . ולבכי רבותינו צי׳פ : כל זמן שיש לו
 תחתיו. לסי׳ הל״ב שיש לו על בעה״ב אותר. ונא א״כ הא לאייר מאיר משתלך
 המחבא לה״ל למימל מד שתלך כיון דבממ״ב חיילי. דמשתלך לעניים. וסלמג״ם
. ובאורו יש לו לרך אחר במשנה זו בפ״א  מפרש דאפני קאי כל זמן שיש לו
 ממ״מ לץ י״ב והראב״ל גם היא יש לו דרך אחר י ג היה בוצר וכוי הוסבך
 בעלים. ולפיל בבי לקמ בפ״ל תני הכהו קוץ וה׳׳ה הנא ותנא בבל חד אולמא
 לתיתא נקמ מתבואה ליכא פלים ושטחי קוצים . וכן בסמוך המניח אמ

 [משניות זרעים] .16 הכלכלה

 זיתים הוי שכחה ובתוספתא צא תני כן דתניא כל זית שי״לשם בשדה כזית
 ממופה בשעתו ושכחו אינו שכחה. בד׳׳א בזמן שלא התתיל 0 אבל אם התחיל
 בוי ושכחו הוי שכחה על שיהא בו סאתים. אלמא אם יש בו סאתים אפילו
 התחיל בו ושכה לא הוי שכתה. וצ״ל לברייתא פליגא אמתני׳. א״נ י״ל לבל״א
p למתט׳ לא קא׳ אזית שיש ט סאתים אלא אליש פרקין קא׳ מה שחלקנו 
 כטופה לשאינה נפופה היינו כשלא התחיל בז אבל אם התחיל בו שניהם שרן
 באין בו סאתיס אבל אם יש בו סאתים חלוקץ לבנמופה אפי׳ התחיל בו צא הוי
 שכחה ובשאר זיתים מי שכחה: כל זמן שיש לו. זיתים תחתיו שלא שכחן יש לו
 בראשו אפי׳שכחםובלבלשיהאזוכרםקולס שנטל התתתונים.ותימהלי מ״ש מעומר
 שאינו מצילהקממושמא דרך מלקטי הזיתיםבעוד שי״לדתים תחת האילןכשמביאין
 מיתיסמסתכלין למעלה אס יש זיתים באילן ולא סלקו לעתןמהם עדיין: משתהלך.
 כלומר שכבר הלך שם בעל השלה. משתהלך המתבוא כלומר משיהלך כל מחבואי
 האילן בין ענף לעגף שמיתים נחבאים שם ור\לם לכן לא הוי שכמה אפי׳ אין
״ל. אז הוי משאר לעניים  זיתים תחתיו. הר״ש והרא״שז״ל: בפי׳ ר״ע ו
 כשאין לבעל האילן זיתים תתתיו. וכתב עליו התכס הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל
 לפי זה קשה לפי מראה לא״כ מל״ל על שתהלך שהרי מוזר על בעה״ב הנזכר
ד מאיר על ליוקא למתניתין קאי  לעיל כ״ז שי״ל תחתיו וכו׳ ואפשר לה״ס ל
 לכשאין לו תחתיו אין לו בראשו ואומר ר״מ למשתהלך המחבוא א״ל בראשו
 אע״ס שי״ל תחתיו זצ״ע ע״כ. ןז״ל הרש״ש ז״ל משתהלך המחבוא היינו
 הענפים הגסין שהזיתים מתחבאין שם משיתלקסו גס הם אז קרוי התתיל בו
 והוי שכתה דכבר ליקט עיקר האילן ואע״פ שהניח זיתים בענפים התחתונים תו
 גית ליה זבותא נמה שבאילן ומשוס הכי קתני משתהלך המחבוא ולא תני עד
 שתהלך דלהחמיר לבעל הבית אתא ר״מ לסבירא ליה דמחבואים עיקר ות״ק
 סבר תחתיו עיקר וכן פי׳ בערוך בעלך חב משתהלך המחבוא פי׳ שיבדוק
 המחבואים כדכתיב מכל המתבואים אשר יתחבא שם ע״כ מתבוא לשון נקבה
 בדאמרינן פ״ב דכתובות אם יש שם מתבוא אחת מצלת על כל הכהנות. משתהלך
 נרסי׳ כמו ותהלך אש ארצה ולשונם תהלך באח. משתהצך לשון נפעל הוא עכ״ל
 ז״ל. והרמב״ם ז״ל פי, למחבוא הוא עץ שמשירין וחובטין בו הזיתים מן האילן
 ע״כ: וכתב הר״ש שיריל״ו ז״ל בסוף לבריו. ונמצאו כללי השמועה עכשיו צם׳

ן תפארת י כ  י
 כא) נשכח בראשו ויש לנעה״ב תחה האילן זיתים שלא שכחן. מנילין
 לא־תן שבראשו. ואף לעמיר אינו מציל קמה כס״ו מ״ח. נ״ל דהכא
 מדמוכחין הזיתים תחת האילן מוכח דעדיין רוצה להשיר משאריה מהאילן
א מ ( ב : כ [ י ת ו  ואפשר לדמי לעומר שכנגדווח״ק ועמ״ש בסייר[פ״ו א
 אדם שהולך פס מקלות לחבוט ולהרעיר האילנות להשיר עי״ז הזיתיס

 משנה
 המרוגומ והיא מילית ושמנה ומושה פירומ הרבה כאותה מאמרו בגמלא פ״ק
. אס מכח פלוגה זו לא תהא שכחה שהרי יש לה שם בשלה. לא ׳  לב״מ רף ו
 אמרו כן אלא באילן שהוא בעצמו לבר מסוים ואינו מצוי לשכתו אפילו אץ לו
. והלכך אס . והלכך כשיש לו שם לבר חשוב הוא ביותר ופתיל לזוכרו ם  ש
 המחיל בו שוב אינו שלם ומסוים ואזיל חשיבומית דומה למה שאמרו בפ״ג
 דערצה בלבלים החשובים שאץ בפנים ואס בתסצפו האגוזים ונתפרשו הככרות
 נעלים ול׳כ לכוותיה שאס התחיל בו אינו שלם ולא חשוב ואפילו הוא נםופה
 לא משיב דגפי' תרתי אילן שלם וכעוסה. והלכך כשיש בו סאתים אפילו התחיל
 בו אינו שכמה לסאתיס לאו מספמא לחשיבות אימפוס דהא אפילו בתבזחה
 סאתים לא הוי שכחה ומשום דמיקרי גדיש ואין מילוק בזה בין נטופה לשאינו
 נעופה כשיש בו סאתים אינו שכחה בין התחיל ובין לא התחיל וכלאמרי׳ בפ״ו
 מ״מ בפירומ אילן סאתיס איני שכחה אלא למימרה ושאין עקירה אץ מצטלפין
. ואפילו אס נאמר לטעם לנליש נמי משוס א פס או ל  >סםמא חני לה בין מטו
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. שלא נפרט דרך בצירה: המניה כלכלה ת י ב  העוקץ ע״כ]: [״נפל מידו. בירושלמי ל״ג עידו וכן לא העתיק הרי הוא של בעל ה
ד אם ספק לענייס.[*כדתנן] בשעה שהוא בוצר. נותן הל תחת הענבים שיפול הפרע לתוכו: : [ ס י י נ  הרמבי׳ם בפ״ד מתל׳ מתנות ע
ת העניים. דפרט משירתו זכו בו עניים קורם שיניע ללת שבארכובה. לשון הרי זה נוזל א . ועיין מ״ש שם בס״ד: עו '  סוף פרק ד
 אל תםנ גבול עולים. מפורש לעיל בפי ה׳: ך איזו היא
 עוללת. האמורה בתורה (ויקרא יט)
 וכרמך לא תעולל:כתף.השרביע האמצעי
 של האשכול מחובריס בי אשכולות
 קכונות הרבה וכשהן שוכבים זה על
 זה כמשאוי שעל כתפו של אדם הוא
 נקרא כתף וכשהן מפוזרים בשרביט
 אחד ל.אן ואחד לכאן אין כאן כתן!:
 נטף.t { נרנרים של ענבים המחוברים
 בסוף השמינו שרגילים להיות תלויכ
 שה ענבים הרבה .ועל שם שענביו
 נוטפות למטה נקרא נטף ובלשון מקרח

 הר״ב יחור של זמורה שתלויין בה אשכולות הרבה וכוי. פי' בזמורה לארן

ל מ לארץ ונפרט הרי הוא ש י ל מ פ  נ
( י כ ה ל כ ל כ ת ה יח א . המנ ( ״ כ ת י ב ל ה ע  ב
ה שהוא בוצר כי) הרי ע ש ת הגפן ב ח  ת
ל י נב) א ל ^ ) ר מ א ת העניים על זה נ  ד׳ הכריחני לפי׳ זה שכ״כ מולה זה גוזל א

 תלויות אשכולות. ומ״ש והיא נקראת
 רכובה. פירוש הימור נקראת רכובה .
 מלשון ארכובה הנמכרת עם הראש
 בחולין פ״ל. ולשון הרמב״ס בחטרו

ללת ג גבול עולים *־0 : ף איזוהי עו ס  ת
ף ולא נטף כפ) אם ת א כ ה ל ל שאין ל  כ
ם ת א י ב ל ה ע ל ב טף ש ף או נ ת ה כ  יש ל
ה לב) ב ו כ ר א ב ללת ש . עו ( « ק ל) לעניים ל פ  ס

 אם
. שנראים האשכולות  קורא לאשכול שאין לו לא כתן* ולא נטן* עולל לפי שהוא לפני שאר האשכולות כעולל לפני האיש : אם ספק
בה. יחור של  הקטטת התלויות בשרביט כאילו שוכבות זו על זו ואי! שוכבות יפה דהשתא הוי ספק אם יש לה כתף אם לאו: שבארכו

ה זמירה מ ל  ש

 שהיה בה אשכול ובארכובה של זמורה
 עוללת . [*אבל נ״ל שהרמב״ם ריל
 שיש מקום בזמורה כמו קשירה והוא
 כעץ ארכובה שברנל שבולט ג״כ כמו
 קשירה ושם רגיל להיות עוללות] :

 אם

 יפה ה״ז ספק ולעניים ע״כ. ובספר באורים שיסד הגאון מה״ר ישראל עצ
 פי׳ רש״י ז״ל לחומש בס׳ קלושים מצאתי כתוב פי׳ כחף שני גרגרין והשלישי
 יושב עליהן כדרך אשכולות רצופות בגרגרין והוא מלשון מכתסנא ליהבשבתא
 דריגלא בניצה דשנים נושאץ התכס על כתפיהם. ולא נטף מלשון ועינוה׳
 משייפין פרק החובל כלומר גרגר בראש האשכול שמטיף ורואה אנה ואנה כדרך
 האשכולות מלאים גתרות שאפי' בסיף עוקץ שלהם יש להן גרגיר כמדומה לי
 שראיתי כך בימי חרפי בשם ר״׳ הלבן ז״צ ע״כ. ובס׳ יראים סי׳ קנ״ס פי׳
 כתף עולל עליון לו על כתפו נטף עולל תחתון לו שהוא נוטף עליו ע״כ. והרב
 רבי׳ אלי׳ מזרחי ז״ל כ׳ בסוף פ׳ כ׳ תצא שאין לה כתף שאין הםםיגין זה ע״ג זה

 0ה ולא כטף שהן הנתרין התלויין באשכול כזה !
^ ע״כ: והביא בכסף משנה ס״ד לה׳ מ״ע פי׳ \ / J f j t , 

/ V הר״ש ז״ל וכ׳ שדבריו מתיישבין יותר ממה שפי׳ 
V  ה״ר אלי׳ מזרחי ז״ל בביאוריו צרש״י ז״ל בפר׳ • ,
 י קלושים. ונלע״ל דמדברי כולם משמע לאפשר \ «

 קל על הלפוןוק״ל:אש ספק לעניים.פי׳ר״ע ז״לםנראץ
 האשכולות הקטנות וכו׳ אמר המלקט אגל אין לפרש בגון שמוצאו עוללות בגת ואין
 ידוע שמתק האשטצ נשברה ונפלה אס לאו דספק כזה לבעה״ב כדמוכחבירו׳:

 הוסבך האשכול בעלין של הגפן וט׳ ואיזהו עוללת לסיפא ולאי דאקרא קאי
. צריך למחוק מצת מיל! וגס ה״ר יהוסף ז״צ מחקה ץ ר א  ע״כ : ונפל פירו ל
 וכתב ל״נ כאן מלח מילו כמו גבי לקט כי באשכול מייד שלא תפסו בילו
 היטב בעבור שהיה סיוך בעלים ע״כ: המניה את הכלכלה תחת הנפן.
טף הרי היא ש לה כתף או נ  וה״ה תחת הקמה לקבל הלקט: ד אם י
ת. אית לל״ג ליה ונ״ל לכן משמע מן הירושלמי. אבל בקצת  של בעל הבי
 ספרי כ״י* מצאתיו אלא שבספר א׳כ״י מצאתי אס יש לה כתף ונטף וכו׳ בוי״ו.
 וכתב עציו הר״ש שיריצי״ו ז״ל לבירו׳ מפ׳ לאו או קתני או בכתף או בנשף ה״ה
 שצ בעה״ב לבחל מינייהו סגי ע״כ. והחכם ה״ר יהוםף אשכנזי ז״צ כתב כן
 מצאתי בכצ הספרים לצ״ג זה. ומצאתי כתוב בס׳ אגזלה פ״ק לתענית כתף
 ונטף סי׳ בתיס׳ לא ידעיק פירושו ואף כי יש בירושלמי כתף פסיגין זה ע״ג זה
 נטף תצויה בשדרה ועומדת מ״מ צא ידע רבי מה הוא אצא שהענבים לא גללו
 כצ צרכן ע״כ. ובתשובת שאצה גשם רבינו האי גאון ז״צ נמצא כתוב איזהו כתף
 פשינין זו ע״ג זו איזהו נטף תצויות טצן ויורדות וכן מא כי אס יש באשכול
 עוללות מורכבות על שוללות זהו כתף ואם יש באשכול פורה אחת שצ עוללות
 אשכול לצד
 שצו מפני

 זהו נטף ע״כ. והרש״ש ז״ל סי' כתף מא עליונו של
 ונקרא כחף שהוא רחב ככתסים של אדם והרתב

 יורדות
 העוקץ

 עוללת שבארכובה כו פי׳ הראב״ד ז״ל בת״כ ס״ג דפ׳ קדושים ארכובה
 היא הפרק והקשר שהאשכול יוצא ממנו והאשבול תלוי בשק ארוך והעוללת הזו
 היא יוצאה מאותו הפרק ואין ידוע אם מעוקץ האשכול הוא עיקרו או מן
 הזמורה שאם היה מן האשכול ה״ה כאשכול אע״ס שהוא רתוק°משאר פסיגי

 האשכול

 הפסיג׳! שלו שדהורות ודבומות זו בזו ואינם מניחות זו את זו להיות יורדות
 למסה אלא עומדות זקופות. נטף שאין פסיגות שלו דחוקות ודטקות זו בזו
 אלא יורדות ומביטות צאו; אבל מ״מ נוגעת פסיגה זו לזו וכשאינם טגעות
 אין כאן נטף וסשיגה אתת שנבראת כך לנדה שאין לה שדרה שיש בה ססיגין
 זו נהראת עוללת ואל מ־אין כטגעות הפסיגות זו נדג זו קצת אבל אינם נוגעות

ן י כ  ישראל י
 אם יש לו כתף או כטף. לאשמעינן ורישא כתף ונטף יחדיו מיירי]:
 ל) ספק אס עומדים צפופים כראוי : לא) איי׳ל דהו״ל כספק לקט
 לעיל [פפ״ל]. ליתא דהחם קמה בחזקת חיוב קיימא. לכשיתהוה
 ממנה לקט צריך ליתנו לעניים [כחיל,( קל״ל א׳]. איל הבא מאן יימר שהיה
 שס עוללות. והממע״ה. אלא נ״ל דכיון שאין לו כתף ונטף כראוי. עכ״פ
 עוללות הוא נגד שאר האשכולות [וכן מוכת מדלא מייתי לה בשוגיא דחולין שס]
 [אב״י ול״מ נ״ל דהו״ל כאן שסק מחמת חסרון ידעה רלא מחשב ספק
) הוא ב  כש״ן ביורה רעה סי׳ ק״י בכללי דיני ס״ס אות ל״ל] : ל
 הענף שבה חלויין האשכולות . ואס בענף גופיה תלויות עוללות :

 ראשונה נתתכת
ג : ד עוללת שבארבובה. באור הדבר הוא שהגפן במקום א מסי ר ק  נ

 חבורו לקרקע כשלש הוא נוף אחד ומטמ למעלה מן השרש מתפרד ויוצאים
 ממנו אשכולות לכאן ולכאן. ומקום הפיילול קרי ארכובה כמין ארכובה שברגל
 שמתחיל שם פרק אחר ודנוותה ארטבה שבג$ן לפ״ז לכלאים הייט נמי שנחלק
 מן העיקר ונפשה עיקר לעצתו. ויש להבוצליס סימן- כגפן כשחיתכץ אותו והשרכ
. ואמר  נשאר בקרקע ידוע להם באיזה מקום מתחיל השורש וחןתכין סמוך לו
 אם יש שם עוללות במקום הפירול א: הס למעלה ממקום המחך ונמצא כשמומכץ

 נמנום

ן תפארת י כ  י
) של: : כו [ ר מהאשכול: כה) שלא נפרט דרך בצירה [וכם״ד מ״י מ  נ
. דסד״א לא זכו עניים  כו) שיפול הסרט להוט: כה) כלעיל ם״ה מ״ו
: כט) השרביט אמצעי שבאשכול. הלויין בה אשכולות ן  עד שיפיל לאד
 קטנית . ומדדחוקים זב״ז הן שוכבים כ״א בכתף חבירו . וכ״כ
 בסוף השרביט מחוברות הגרגרים בשרביט האמצעי ומדדחוקיס שס
 נראים מוטסות. ולולא מסתפינא נ״ל. דכשהגרגריס רבים ועומדם
 תכו&יס בהאשכול. אז האשכול מחודר בראשו. ונראה כאילו נוטף
 הגרגר שבראשו. וכשאינן רבים ותכופים בהשרביט. אז הגרגרים
 עומדים בעיגול. כלאי לבד. ואינן נראה כטטף [אב״יואמר בסיפא

 משנה
 הכלכלה גג׳ צקע לא תני כלכלה דלא שייך התם שקצירת התבואה סמון לאלן.
 והתם תני מי שאינו מנית עניים ללקומ ט׳ וה״ת הכא: נפל מימ לאזן ונפלט.
 כפל לשון הוא דנפרט היינו נפל ופלט כרמך תרגום נמרא לכרמך: ע״ז נאמר
 6צ מסג וגוי. קצת קשה כיון לפלט בנשילמו זכו ט עניים ה״ז עובר על ופימ
 כרמך צא תלקע וממאי שביק לאו לאולייסא ובסיב קלא דלברי קבלה . וי״ל
 זמהך דייק דבנשילתו זכו כלאלזלי׳ גבי לקט אל מקלי פולס אלא פולים. מידריש
 םכא לענץ פלש לכשהגלגרים קידם שנפלו והם פולים ולא ילדו פדיץ בבל

 ציונים
׳ את הכלכלה . שה :  ה^ל,
 ד איזהו עוללת, פש הלי״ז:
 עוללות שכארכובה . :ס

 הלכה כ :

 הלופי גרסאות
 מירי •לישלמ• (׳׳נ . את
 הכלכלה . כד׳׳ה נינ את
 ונ״ה ניר־למ׳ וגד״נ . עולים
 גל״ג עולם \x*1 בירושלמי .

 תום׳ אנשי שם
 בייב ד״ה הרי זה נוזל
. ע׳ ר כ  לו׳ משיכה! ו
 בשניא ונהג׳ הלייפ שם
 כהביא ממסקנת הירושלמי
 בהיפך דאינו קדוש עד שעה
 כיכול לארז וחינו גזל גמור
 אלא כהוא גורם לבעל מ״ע
 ודמיא להא זפ״ה מיו ומייתי
׳ כדמייתי  • קרא דאל תס; ט
 התש. אבל דעת מ״ב וכריש
 דמ״ש בירושלמי הוא מעיא
 בעלמא אכל העיקר לקדוש
 בנפילתו. וכס׳ לחיש הקשה
 לסי׳ הריב מיש ה״ן גוזל את
 העניים דהול״ל בפירוש הסרנו
 הנופל בה הוי לעניים ולא
 אהמ מעשיו ולמה הגיא עיז
 מקרא לאל תםג.לכך פי' ללא
 מיירי במנית את הכלכלה
 בכוונה לשיפול הפרס להוט
 כדכ׳ הר׳׳ב אלא במניה
 כלכלה ליהן כתוכו בצירו
 וקמ׳ל לאע״ג לאינו משטין
 לגזול את העניים לא יעשה
 כן למיהה תחת הגפן שממנו
 מצר לפי שאפשר שיפינ
 לתוכה הפרע המפר שהוא
 של מטים וגזל הוא בידו
 אע״פ שהוא בלא כוונה אלא
 ירחיק הכלכלה קצת ויניתכה
 מן הצד כדי שלא יהא אפשל
 לפינו ליפול לתוכו. ומ״ש
 הרמב״ס בפיל המפקיר את
 הלקע עם נפילת רובו איט
 הפקר משמע הא עש נפילת
 מיעועו הוי הפקר ולא זכו
 ביה ענייס אפילו ככר נעשה
 לקנו והגיע לארץ. ראי זכו
 כיה עניים היאך יכול להפקיר
 דבר שאיש ויצא לו זה
 ליבינו מרסיס לחמורה דכ׳׳ר.
 וכדי שלא יחלוק הבבלי עס
 הירושלמי צריך לפרש לאין פי׳
 נשירת רובו הרונ ממה שיפול
 מאילן זה ויעשה לקט אלא
 כך תפרשהו קודם שיצא רוב
 הנושר מהח׳י של בעהיב
 המשיר. שאס הקדיכו קודם
 שיצא הרוב. שעדי[ הרוב
 בילו ולא יצא כ״א מטוסו
 ה״ה כאילו עליין טלו בילו
 וברשותו הוא עימד להקדישו
 כשלו. אבל אם אמר שיהא
 קדוש אחר שיצא רובו מהח״י
 אף אם עדיין קצתו בידו ולא
 יצא כולו לאוד אעפ׳׳כ שוב
 אימ ברשותו. לפי פעם
 יציאת רובו מתח׳י הייה
 כאילו ינא כולו. ואף שהלשו!
 דהוק קצה מ״מ פי׳ זה מוכרת
 שם בגמ' דהוי דומיא ליציאת
. והפתא ר ט  רונו פל נ
 תלמולא לילן נמי הכי ס״ל
 ואדרבה מוסיף על הילושל׳
 יאפילו נשר מקצתו לאדר

 ששת לקנו. עכ׳׳ל :



3 ציונים D ב ה ן תוספות יום טו ך £  ר עובדיה מברטגורה (£אה כל זית (
 וחכ״א עוללת . cc הלייש ־
 ה חםדל . סו׳׳ק ל: מי״ שס

ל הכיד :  פי

I 
 אם נקדצה עם האשכול. דהוה כמו שבולת שראשה מגיע לקמה במ״ב
 פ״ה: ר יהודה אומר וכו׳. [״שי׳ הר״ב שנים שלשה וטי] יושר מכאן

 אשכול. וכנון שהגרגרים זה ע״ג זה ועשויין כעין כתף וננושל' הר״ש: תום׳ אנשי שם

 אע״פ שיש בהם פאה או עוללות. וכי׳כ דחו אוהו בירושלמי
 רש״י בפ״ק דמ״ק (ר״ד מ״ב) ואע״ג
 דדן פאה בסון) אם הנית בתחלה נ׳׳כ
 דין פאה יש לה כדתנן בפ״קמשנה ג׳
 אבל קשיא לטעמא דדן שותף ק להם.
 ואס מדל אחר שהניח פאה כבר נתבשלו
 הנפניס ומה שמדל היא לשנה הבאה.
 ולשנה הבאת אין כאן שותפות לעניים
 בקצה הזאת שהניח בה פאה עכשיו.
 והר״ש שכתב פאה היינו לנועמא שכתב
 שלא היה להם לעניים לאחר [מללקט]

 כל

ל הרי היא ו  האשכ
 ואם לאו הרי היא

 זמורת שתלויין בה אשכולות הרבה והבוצר קוצצה והיא נקראת רכובה
. נקצצת ונחתכת ת צ ר ק  ופעמים שיש בה עוללת עם האשכלות: נ
 ודוגמתו שניט ביומא (לא:) קרצו ומירק אחר שחיטה׳ על ידו .
 ובמקרא (ירמיה מו) קרן מצפון בא: גרגר יחידי. כגון אשכול

 שאין לו אשכולות קטנות שוכבות זו על
ם נקרצתלג) עם  א
ת לי) י ב ל ה ע ל ב  ש

ל עניים . גרגר יחידי לי) רבי יהודה  ש
: ת ל ל ו . וחכמים אומרים ע ל ו כ ש  אומר א
ל ד ם שהוא מ ש ל בגפנים *־< כ ד מ  ך, ה
ל עניים לי) ש ל ב ד א מ ך שלו כן ת ו ת  ב
. רבי מאיר אומר בשלו ה ד ח  דברי רבי י
ל עניים *0: ש א רשאי ואינו רשאי ב  ת

 כרם
. ה כש0 נל״ה כדרך . p מ׳׳פ כך יבי5 נל״נ: ג ד  ו

 זי
 זו אלא הגרגרים מחוברים בשרביט
. ל  עצמו: רבי יהודה אומר אשכו
 דכתיב (ישעיה י׳) ונשאר בו עוללות
 כטקף זית שנים שלשה גרגרים. שנים
 שלשה גרגרים עוללות יותר מכאן
ללת.  אשכול: וחכמים אומרים עו
 דלא תשיבי הגרגרים השוכבים זה
 על זה להקרא כתף והלכה כחכמים:
ן המדל בגפנים. כשהגפנים תכופים  ן
 זה אחר זה עוקר מאותם שבינתיס
 והאחרים מתקנים בכך: כך הוא

 מועם
 מפום קושיא דאי נטכי־ להו
 כשותף אי אכלתן חיה יהא
 חייב (לשלם כחלקי לטגיים)
 ומשיה סי' הר׳׳ש לטעמא
 דר״י שלא הי׳׳ל לאחר כ״כ
 ללקות. ונזעמא דר׳׳מ לפי
 שיכול להמתין עי שילקטו
 העניים. ואע״פ שהר׳׳ש הביא
 זה הירושל׳ ודאי דלאי לפי׳
 משנתינו הגיאו. ותדע
 שבתחלה מפי כדרך אחר
 וא״א שיביא אח״כ ירושלמי
 לסתור פירושו כו׳ ע״כ .
 ואין כאן תימס כלל. דכיון
 דנןעס זה דדי! שותף סהם
 ירושל' אמרו ysft דרי אמי

. ק ו קנ ן הקשה עליו טותיה ג ן ש ו ש  מדל בשל עניים. אע״פ שיש בהס פאה או עוללות של עניים כך מדל בשלהם כמו בשלו קסבר עניים דין שותף יש להם וכשם ש
ה לל!ג'(3א1? י מ \ ח . קםבר עניים דין קונה יש להס בחלקם ז  כמו שהוא מדל כשלו כך מדל בשל חבירו אף עניים כן: רבי מאיר אומר בשלו הוא רשאי
 לר״י לא חש לאותה נץשיא .
 למיש שי״ל דין שותף היינו
 לומר שאינם כלוקת לומר
 שהכעה׳׳ב אינו רשאי להדל
 בשלהם אבל לעולם יאינן
 ממש מכל וכל כשותך דהרי
 חלק העניים מםוייס וניכר
 כפ״ע ואינו כשאר שותפין
 דכל פורתא מיניה חלק שניהם
 מעורב בו ומפ״ה סכא אע׳י
 דאכלתן חיה אינו חייג .
 ומפ״ה הגיאו הר״שלהירושל׳,
 ואע־ג למפחלה פירש פי
 אחר כך דרכו של הר״ש לפי:
 מתחלה פי׳ מדעתיה ואח״:
י . לומר כן היה מ  מביא מ
 משמע אכל ינמ׳ נראה ללאו
 הכי הוא. ותדע שזה העמכ
 עיקר שהרי ר' אמי גופיה
 אע״פ שמקשה על טעם וה
 לא נתן מדיריה טעם אחר
 כמו שהוא דרך האמוראים כי
 מקשו על נועם הקודם אמרי
 אלא איר פלוני הייט נןעמא
 דמתני׳. ומילא קאמר מידי
 ודאי שאינו וחוי כדאמרן.
 (ש״ל). ובסי הו״ע כ׳ וז׳׳ל

 שלמה וכשם
 עוללות מוקף זית שנים שלשה גרגרים יתר מכאן הוי אשטל. והנה דבריו
 קשים מאד וכי ר״י שובר שאין עוללת יתירה משלשה גרנרים ח״כ הו׳׳ל לאפלוגי
 לעיל גני איזוהי עוללת כל שאין להלא כתף ולא נטף וטי אך לסי מה שפירשתי
 מיושב הכל עכ״צ ז״ל. וכתב עוד התכם הר׳יר יהוםף אשכנזי ז״ל בש״א
: ה המדל בגפנים כר. במו״קשם ד משנה זו אתר משנת המדל ע״כ מ  ג
 כתבו תיש׳ ז״צ כך הוא מדל בשל עניים דכי אשר רחמנא ליקח עוללות ה״מ
 נשעת בצירה כדכתיב כי תנצור כרמך לא תעולל אחריך אישור עוללות עלייהו.
 ע״כ . ח״ל ה״ר שמשון ז״ל בפי׳ בתיבת יד ויש עוד צפ׳ הטעם דר״י שבר
 שאין לעניים כלום עד אחר בצירה ור״מ שבר דיש להם ובירושלמי טעם אחר
 ע״כ. ובירושלמי מקשה דר״י אדר״י תמן בברייתא נבי המרבץ שדהו עד
 שלא ירד עני לתוכה קאמר ת״ק אם היזקו מרובה על של עני מותר ואס
 היזק עני מרובה על שלו אסור ר׳ יהודה אומר נין כך ובין כך מניחן על
 הגרר והעני נא ונוטל את שלו והכא הוא אומר מדל בשל עניים אע״ס שמפסיק
 ומשני׳ דהכא דא״ר יהודה מיזל נשל עניים היינו טעמא משוס דמה שמפסידין
 עניים נשנה זו משתכרין לשנה היאה למתוך שמדל ועקר קצת גפנים אמצעיות

 מפנים

 מלאכת
 האשכול הלכך בודקין אותו כך אס כשתולש את האשכול היא נתלשת עמו נידוע
 שהיא מן השדרה שבאשכול ואס לאו הרי היא עוללת לעצמה והרי היא לעניים
̂ד זמורה שהיה נה אשכול ובארנונה של זמורה  ע״כ. ול׳ הרמב״ם ז״ל שם פי
: גרגר יהירי כר . כתב החכם הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל פי׳ זה ט׳  שוללת ו
 שהניא ר״ע ז״ל קשה שהיל״צ גרגרים יחידים. והיה נראה יותר נכון לפרש כי
 גרגר יחידי הוא של אתד מן העוללת כי לפעמים נמצא ססיג א׳ שהוא נוטף
 וגרגריו סמוכים זצ״ז והוא כמו נטף דלעיל אלא שהוא יחידי ואין עמו שאר
 פסיגים. והנה ר׳ יהודה סונר כי אין זה עוללת כיון שהוא נטף כי צא יקרא
 שוללת אלא כשלא יש אלא שנים שצשה גרגרים סמוכים זל״ז נגוף האשכול
. אבל זה כיון שהוא ענבים הרבה נמקום א׳ אין זה עוללת. וחכמים  נמקוס א׳
 סונריס אחרי שהוא יתידי ואין עמו פםיגין אחרים אע״פ שענניו סמוכות זל״ז
 עוללת היא. כי מה ששנינו שכשיש לעוללת נטף היא של נעה״נ היינו שיש
 עוללת בצעדי נטף כלומ' שיש גרגרי ענבים אחרים בלעדי הנטף כאותה העוללת
 אז היא לנעה״ב כי היא כמו אשכול. אכל כשיש נטף לבדו הוי עוצצת כן נ״ל
 ליישב הלשון. ובזה מיושב ל׳ הירושלמי שאומר סעמא דר״י דכתיב ונשאר נו

ן י כ  ישראל י
 והנשארים משביחים על ידי זה: לו) בעוללת ופאה. דעניים רין שותף יש
 להן ולהכי רשאי הכעה״ב להתעסק בשל העניים כבכל נכשי שותפיה:

י וצילדחרווייהועעמי אצטליכו 1 v ^ n p י ש כ ע מ ג י  לח) דס״ל דין לוקח יש להם . ואין המוכר רשאי ל
^ ? ^ S J t t ^ S * י מ  דאולילח גיח״ל בזה. כך כ׳ הר״ב. ותמוה מה שותפות יש ל

 בהעוללות. ומה שותפות יש להעכייס בהאשכולות. הרי חלק כל אי מבורר
 לעצמו. ובל״ז הרי הירושלמי דחה טעם זה. אלא נ״ל דפלוגתייהו דלר״י
 הו״ל כמשיב איידה לעניים מדמרויחין עי״ז עוללות שבצד העוללות שמדל.
 ולר״מ אשור מדאיכא דניח״ל ירבוי הענבים חע״ג שלא יהיו מובחרים כל

 כו

 כ׳כ כשל עניים להפסיד
 חלקם המוחזק בשביל הראוי
 לבא אי לאו דהס גרמו
 לעצמם שלא באו. וכ״כ
 מסאי נןעמא לבד דהם נרמו
 לעצמם לא היינו מפסידים
 חלקם להקל בטורח בעה״ב
ר ד  שלא ׳לקענו ויניחנו על מ
 אי לאו דמ״מ במה שמפסידים
 הס קרובים לריוח לשנה
 הבאה שהרי מצינו דלעולם

ן תפארת י כ  י
 לג) נחתכת: לד) דהוה כשבולת שמגעת לקמה פ״ה מ״ב: לה) שהגרגרים
 תצויין בשרביט האמ5עי עצמו. ויש להן כעין כתף ונטף כך כ' הרי׳ש. וק״ל
 א״כ היינו אס ספק לעניים לעיל. ול״מ היה נ״ל דה״פ. שאין הגרגרים
 תלויין באשכול אלא שגדלים גרגרים יחידם בהזמורה. וס״ל לר״י דדוקא
 באשטל צריך כתף ונטף. אבל גרגר יחידי. הרי אין גרגר סמוך לו
 שיכתף א״ע עליו[אב״י ואולי יחידי ר״ל היחירבנדלו וטובו כמו כמספד
. ובדחז״ל יחיד בדורו. כן י״ל . וירמיהו׳ כ״ו  על היחיד זכריה י״ב י׳
: לו)כשה;פניס הכופים. עוקר מבינהים. ״ל]  לולא דייק של רבותינו ז

 משנה ראשונה
 משלו . \כ לר׳׳מ דמידמ׳ צה למוכר אמאי אסור ליגע בהן כיון שיונק חץ
. ונראה מסברא בעלמא פליגי דר׳׳י י ״  לגבולו יטל לעכב כדאמר פי׳ב דב״ב מ
 סבר יל בעה״ב כיל עניים שוה ואין כמ לעניים להפסיד למנת״ב גיניקתן ומדמי

w . vw ״ ״ ״  לה לשותף על שלא חלקו לכל מה שמפסיל לשלה יוכל אחד לעקור ולבשל בשל _ ״

£J m & r f פ״גקו " י ס * י י נ ל פ ש ל ב ל ה מ ל י ש מ צי י * י י > ״ ״ ה י • י ל מ  «לי ™ ב
 מסוייס וידוע אפ״ה לא זכי להו רחמנא במקום שמפסיד לכעה״ב . ור׳׳מ סבר 1 י * ״

 יל עניים עליפא מיל בעת״ב ואסיר לבעה״ב להפשילן אפילו במקום שמזיקץ
 לו ומלמי להי למוככ לקי״ל בפ״ל דב״ב מוכל בעץ יפה מוכר ומחויב לימן
 ללוקמ כל הצריך צו אע״פ שיש ספסל לבעהי׳ב ם״נ עניים דין לוקח יש להס :
ל עניים. מ״ש המוי״ש לבפאה לא מידי הכא , אין נראה דמצינן צאוקמי ש  ב

. צ״ל  בשחיד אף עניים כן
. (לה״מ):  אף בשל עניים כן
 תוייט דיה בן הוא מדל
 כו׳ ואע׳ג דדן פאה בסוף
 כוי. התויינן הבץ לפאה
 לקאמרי רש״ והר״ב שכבר

 כמקום החתך מדיין הוא גוף אחד מם הגפן מנקלצס עמו הוא של בעה״ב. ואס
ם הזמורה ונשאל לבוק  הפירוד הוא למטה ממקום המחך נמצא שאיט נחתך מ
י הוא של עניים: ה המדל בגפנים. פי' הר״ב כשהנפנים רצופים  עם השלש מ
 עוקר מאותם שבינתיים בו׳ והרמב׳׳ס בפילושו מפרש שמדל הזלזליס והיינו שמקצת
ים. פי׳ הל ״ב לר״י מלמי להו י קלם: כן הוא מלל בשל ענ  ענפים הרצופים עו
 לשותף. ואינו מובן להא לשותף לשאי בשל חבלו היינו כשאין מלק חבירו מיוסד
. ו  ומסזייס . אבל אם יש לזה צפונו של אילן ולזה דלומי אסול ליגע בשל חבר
 והכא העוללות ניכרים וידועים לעניים . ואי נימא דהכא ה״מ דמיירי שלא
 נגמלו ספירות עדיין ויונקים כל מעה מן האילן ומכתישין כחו ובכה״ב יוכל
 השותף למחות במכירו שלא יינק בשלה שאינו שצו והוא מלל בשל מבלו היונק

 הפריש הפאה ולא היא אלא ריל אע״פ שיש במה שמלל פאה הראויה להוציאה ממפניס
 מודל

/ המלל מתן מן  ששקר בין בתמלה או בסוף ועתה כשמדצ אותם אינו מפריש מהם פאה דהיינו ממש בהא דהנןילמיל פ
 המשוייר על מה ששייר. ובהא איל ליס נמי מ״ש התי״כו עוד אבל קפיא לי כו׳ ללא מיירי כלל כפאה שכבר הונחה והושרשה דאי בכה״ג שחלק העניים מופרש וניכר ל״ל לדין שותף להם משותפי( שחלקו מיקרו
 ולא נקרא שותפות אלא כ״ז שלא הוברר לכ״א חלקו. (לח״פ). והרמ׳׳ז כ' ובהכרח צ׳׳ל ללא מיירינן ממר בישול דא׳׳ה ילקש העוללות ויניחם. לעניים ומאי הגאה בשותפות לסם לשנה הבאה מי יודע אס תהיינה
 עוללות ע״כ.וחירוז זה לא צריך אלא לפי מונח התי״ע דלשנה הבאס אי! כאן שותפות. אבל בירושל׳ מפו׳ רמתוך כך יש ריוח לעניים נשגה הבאה שמתוך שהנשארים עופות יותר תהיה מתנות העניים מהם •ותל.
ה ועליי[ סכל שלו וברשותו שיכול א ו הוא רשאי. ונראה דר׳׳מ לא פלי; אלא בעוללות לנכרות שהם לעניים אבל בעניינא לפאה ל״פ משוס דעדיין לא הוברר באיזה מקום תהיה מ  (ש״ל): בטשנחבשל

 להקדישו
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ק אף בשל עניים  וכשם שהמוכר לתבירר י׳ אשכולות אםור ליגע ג
( ברם רבעי - המנוע כל p מאכל בשנה  כן והלכה כרבי יהודה:
 הרביעית מעלה השירות לירושלים ואוכלם שס בקדושת מעשר שני
 או פודה אותם ומעלה הדמים לירושלים דכתיב (ויקרא יט) ובשנה
 הרביעית יהיה כל פריו קדש הלולים
 ודרשינן הלולים כמו חלולים אמר
 רחמנא אחליה והדר אכליה: בית
 שמאי אומרים אין לו חומש . אף
 על פי שמעון פדיון כמעשר שני אי!
 הבעלים מוסיפים את החומש דלא
 כתבה חורה בו חומש: ואין לו ביעוד.
 אינו חייב לבערו מן הבית בערב פשח של רביעית ושל שביעית
 כשמבער המעשרות כדכתיב (דברים ט) בערתי הקדש ק הבית:
. חומש ויש לו ביעור ביה הלל ילפי קדש קדש ו  וב״ה אומרים יש ל
 ממעשר מה מעשר יש לו חומש ויש לו ביעור אף כרס רבעי יש
 לו חומש ויש לו ביעור ובית שמאי לא ילפי קדש קדש ממעשר:

 יש

 ו בדם רבעי . מע״ש פי?
. ?לו מין נד: עדית! פ׳׳י. נ י  מ
 מיה: יש לו . מ־•׳ פ״מ

 מגג׳ מנג״ן: מ״ר הל״ב:

ת שמאי אומרים אק לו  ןי כרם רבעי לט) בי
ל ל ת ה . בי 0 » ר ו ע י מש מ) ואין לו ב  חו
ת שמאי אומרים  אומרים יש לוטי).׳ בי

 תוספות רע״ק
ת עב] ו א ה ו [  משנ
 תוי״ט ד׳׳ה וביה. שתופס
 דמיו) ואינו יוצא לחולין
ח עג£ כ בחום׳ ?as: [או  כ׳
 בא״ר שאינו הוסם דמיו)

 יש
 הלל יש לו בעדימ נ

. .ותרמב׳יס לא כתב אלא עוללות וכן משמע לשון תום' דמי׳ק:  כל כך
ם רבעי.. עיין בריש מסכת פרה ומ׳׳ש שם בס״ר. ומ״ש ר  ן כ
. הא מייתי הר״ש ן  הר״ב הנועע כל עץ מאכצ וט׳ ואנן כרם תנ
 גמ׳ בר׳׳פ כיצדמברכין(לה־) ר׳ חייא וריש בר׳ חד תני כרס רבעי

 דאין רבעי נוהג אלא בכרם וחד תני
 נסע רבעי דנוהג רבעי בכל אילנות
 ע״כ. ובפ׳׳ה דמסכתמעשר שני בתלת
» מתניתין קמייתא תנן כרם וברביעית נ ש י ' ל ש י ת ב ש

ה   לשיז י
ן נמע והרמב״ס בחבורו פ״נז מהל׳ נ ה ״ " ״ £ 6 s ^ 
 מעשר שני פסק כמ״ד נעע רבעי וכן
 נראין עוד דברי הר״ב במשנה ב׳ פ״ה

 דמע״ש כמו שאכתוב שם בס״דךיכ״כ עודבהדיא במשנה ה׳ פ״ד
 דעדיות ים הרמב״ס בפירושו שם. [ומ״ש] ודרשינ; הלולים כמו
 חלולים כדאמר בירושלמי לא מתמנעיס רבנן בין ה׳ לח׳. והפעם
 שהם ממוצא אחת. ומ״ש הר׳׳ב אמר רחמנא אחליה והדר אכלים
 בר*פ כיצד מברכין ופירש רש״י הוציאהו לחולי! על יד פדיון ע״כ.
 והד״ש כתב אי!ליה לקדושתיה והדר אכליה]: וב״ה אומריס וכו׳.

 בית הלל גכהד״• וכיח
 חוס׳ט וי״ל ביעור ,

 ח״נ

 ל׳ הר״בילפיקדשקדש ממעשרוכו׳. דבכרסרבעי כתיב (ויקראיט) קרש הלולים לה׳. ובמעשר(שסם) קדש לה׳. וא״ת למה לן הלולים
 למשמע ראחליה והדר אכליה תיפוק ליה מהך גזירה שוה. וי״ל דאי מג״ש לא הוה ידעינן לפדיון רבעי נוהג אלא בזמן שמעשר שני נוהג
 ולא בשנה שלישית [וששית] א״נ ה״א מאי חזית [*דגמרת ממעשר טלף משביעית *שתופס דמע אבל מאחר] דגמרי מתצוליס 0שאינו תופס דמיו

 מלאכת שלמה גמר
 ואחח יוצאה זנב אבל בגפן יתידית לא. והילך לשון ספר הלבוש בי״ד סי׳
 רצ״ד סעי׳ ז׳ וי״א שאין רבעי נוהג בתוי׳ל אלא בכרם ולא בשאר אילנות וטעמא
 משום דאיכא פלוגתא בגמ׳ בדין רבעי אפיי בא״י. איכא למ״ד לרגעי מהל
 בכל הנטיעות כמשמעות סשטיה דקרא דכתיב ונטעתם כל עז מאכל וגו׳ ועליה
 קאי ובשנה הרביעית יהיה כל פריז קדש הלולים לה׳ וגוי שפי׳ אחליה והדר
 אכליה. ואיכא למי׳ד שאפי׳ בא״י אין דין רבעי נוהג אלא בכרם ולא כשאר
 נטיעות משום שהוא דורש הלולים לשון רבים שתי פירושים לשון הלול כמשמעו
 ולשון חלולים שפירושו איוליה והדר אכליה ומפ׳ אין חלול אלא במקום הלול
 בלומר אין פודין זמחללין אצא דבר שמהללין ואומרים עליו שירה והוא היין.
 שלא היו הלוים אומרים שירה במקדש אצא על היין כשמנםכין נשפי מזבח
 כדילפי׳ מקרא דיין משמח אלהיס ואנשים. ובמאי משמח אלהים אלא בזה
 שאומרים עליו שירה. וש׳׳ל לי״א שבא הכתוב ללמדך דהלולים שאין חורת
 רבעי נוהג אפי׳ נא״י אלא בכרס. כלומר אין חלול אלא במקום הלול. וקי״ל
 כצ המיקל בא״י הלכה כמותו בח״ל לפיכך בחו״ל קיי״ל אץ דין רבעי נוהג אלא
 בכרס ע״כ. והרמב״ם בפ׳׳ט לה׳ מעשר שני סי׳ ד׳ פסק כמ״ל נטע רבעי:

 והעניים

 הגפנים הנשארות מתעבות מכח האלמה ופריך טמא נמי׳הכי בבי רבוץ מכיון
 שהוא מרבצה היא עושה יותר לשנה הבאה ומשני יכול הוא לזרעה ירק
 ולהכריחה מן העניים לירק פטור מן הלקט ולא ישתכרו מה שהפסילו. גם
 לעיל פייה רמי ליה ומשני הכי להכא במתני׳ עניים נרמו לעצמן למיירי לאחר
 שבצר כרמו שהה כלי שיבואו עניים ללקוט העוללות שהשאיר להם נעת בצירתו
 ולא באו ואז הותר לו לעקור הגפן שיש כה עוללות כגפן שאין בה עוללות ולכך
 התיר ר׳׳י ותמן בההיא ברייתא מיירי בשלא שהפ אחרי קצירה שיעור שיוכלו
. ׳ ט  עניים לבא והוא מפני תיקון השדה צריך לרבצה מיל: ל כרם רבעי ו
 כתב החכם הדייר יהוםף אשכנזי ז*ל בם״א נרסי׳ משנה זו אחר משנת הכרס
 שכולו ט׳ ע״כ. ובירושלמי פליגי תנאי רט אומר כד״א בשביעית אבל בשאר
 שני שבוע מודו ב״ש די״ל חומש וי״ל ביעור רשבג״א אחד שביעית ואחד
 שני שבוע בש״א א״ל חומש וא׳׳ל ביעור . ובריש טצדמברכין. ר׳ חייאור׳יש
 בר רבי חד תני ברם רבעי בכוצהו מתני׳ שהוזכר רבעי דס״ל דאין רבעי טהג
 אלא ככרם וחד תני נסע רבעי דס״ל דנוהג רבעי בכל האיצטח. וי״מ דלמאן
 דתני כרס רבעי אין רבעי נוהג אצא בכרס שלם דהיימ שתים כנגד שתים

ן י כ  ישראל י
: טב) ריליף קדש קדש ממעשר • [ ו  של שנת ד׳ וז׳ בשמיטה [כמע׳ש כיה מי
 ואע׳יג דהוי׳ל בי׳ש לקולא ולא נקט לה בפ״ו רעדות י״ל כד אתשיל

ן תפארת י כ  י
. דה״ה כל עץ מאכל. ם ר  פיו מיג]: לט) לאו דוקא כ

 מנטיעתו. מעלה אותן או דמיהן לירושלים ואוכלן שס

 כן [ועי׳ ב״מ

ה־  פירור, שנ
 כמעשר שני. רק נקט כרם רבעי מרבעי למנקט כמי פלוגתייהו בפרט בבהמ״ד לעני! סיפא אתשיל וקולא לב״ה ולא שייך לומר דהו״ל עכ״ס

 ועוללות : מ) כשפולין א׳יצ להוסיף חימש מלבר כבמע״ס : סא) א״צ
 לבערו מהבית כמע׳יש ושאר מעשרות כשמבער המעשרות בערב פסח

 חומרא לעניים דהרי אין שייך לעני מיוחד [ועיין חולין ניב] [אב״י ועי׳

 ר״ש לעיל ס׳׳ו מ״ב בשם הירושלמי. דכל היכאלאיכא קולא מצד וחומרא

 ראשונה ™
 מעשר שני פ״ה ומה שיש לחדש בה פי' שם יי שם מקומה: ואין לו ביעור •
 אפ״ג לגבי ביעור כתיב בעלתי הקדש והא במי הא איקלי קדש. מ״מ ביעור
 אינו טהג בכל קדש אלא בתרומות וממשלות ,־הכי כתיב ביה כי חכלה לפשל

 את
 דלמיל ניר כולי עלמא לא פליגי דלענין חזרה מעורכי המלחמה כרם לאו דויןא והיה

ה נ ש  מ
 במדל אשכולות שבהם פנבים שלא נכמרו כנון מסר וכשמדל בסוף ש7הו אפ׳׳פ
 שלא הפליש פאה עדיין הרי עתיד להפליש וממפט חלק מטים בשביל מלקו
 והיינו פלוגתייהו כדפי׳ לפיל: ו כרם לגסי. משבה זו שטיה נם כן במס׳

 תום׳ אנשי שם
 להקדשו ובזה א״ש מ״ש
 בשלו הוא רשאי לאלת׳ה
 הול׳ל ר״מ אוסר בשל עניים.
 (רמ״ז): ך במ־טנה כרם
 ממי האי מחני׳ תניגן לה
ג. דיל  3מי במעיש פיה מי
 דהכא חנייה משוס הלוקה
 לפלט ועוללות לשייכי הכא
 והתם משום חלוקה דהומש
 וביעור דשייכי החם.(רמ"]):
 הוייפ ד׳׳ה כרם רבעי
 כו׳ ואנו כרם הנן כוי .
 ונ׳׳נ 0כל המכניות סוברות
 כפשטיה ריןרא זרגעי נוהג
 בכל ען מאכל וכפי׳ הר״כ
 ולא מצעו בה מחלוקת נ׳׳א
 לאמוראים ומה שתפס התנא
 לפעמים ל' כרס להורות דבר
 לייד בא שאע״פ שנוהג יכל
 חילן מאכל אין דן רנעי
 אלא בחמשה אילנות נטועין
 כהלכתן שכן נקראין כרס
 בכ׳׳מ לענין כלאים ולעני!
 שחוזרין עליו מעורכי המלחמה
 שאינו אלא כחמשה אילני
 מאכל כמו ששנינו בסוטה
 פ׳ משוח. (והכא גלאים
 היה צייל כרם דוקא משום
 פרע ועוללות מקט) והרי
 משם יש ללמוד במב׳ש.
 שאס שם שפרע לך הכתוב
 אשר נסע כרם לא אמרינן
 כיס דוקא ומרנינן כל אילני
 מאכל רדמי לכרס בננןיעתן
 כאן לא כיש. ועכ״פזהתנא
 קורא כרס לה׳ מיני מאכ:
 שמעינן מהתם וכ״נ לכוותי::.
 ימזה אני תמה שמצאת
 לתר׳׳י ריפ כיצד מגרכין שכ

 וזיל ויש עוד סמך לדבריו
 מן הכתוב אשר נטע כרס
 ולא חללו מס כאן חלול של
 נרם כי׳ ונפלאה, ע״ז אין
 אפשר דאשתמינו להו משנה
 שלימה לסתם כרס לאו חקא
 ואדרבא אפכא איכא לסיועי
 ודאי למ׳יד נ״ר דהא ניכיון
 דמרבינן כתס כל אילני
 מאכל רכרס בכולהו משמע
 ואסיה כתב החם חלול ש״מ

 למפשט מינה. (לח׳ש). ועי׳ בנןו׳א ר״ה מ׳ עיב שכתב בהיסך
 דטלהו צריכי חלול וניר הנן
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 לשאר אילנות. אלא ת״ק וראב״י ש״ל כנלר כרם רבעי וכיון לכל אילנות א״צ חלול וקרא אחלול קפיד משיה אראביי כרס דוקא דבר חלול הוא. וה׳ג ה׳׳גו לתיק דלל מקרא לשאר אילנות הא לאיה היא כרס
. והרשב׳׳א ריפ כיצר מברכין כ׳ בשם הראל׳ד ח״ל אתליס והדר אכליה שי׳ לא שנחליף האותיות ונעשה הלולים כמו חלולים אלא סירושא בעלמא הוא ׳ ו : באיל לא מתמנעי רבנן כ :  דוקא מה׳נו דאמרן. עי
 שהכלולהזה שאמרה תורה היינו הלול של חלול כשמחללין קדושתו על פדיונו אבל עיקר החלול ממקום אחר למדטהו מדכתיב אשר נכןע כרס ולא חללו ילך וישוב לביתו אלא שמשם לא למדנו מתי יהיה החלול וכאן
פ גזמו ̂ולל כקדש שלא יאכל פליו בלא פריון שיפדנו בשנה הרביעית עכ׳ל: דיה ובהיא הו׳ שלישית וששית. אבל השתא דידעינן דפריון רגעי סהג נ  גילה שהוא בשנה הרביעית דדרשינן האי קדש הלולים שיהיה מי
 שאין מעיש נוהג א׳כ ידעיגן דג׳׳ש דקרש קדש לא נתקבלה לעני( זה לקולא רק לחומרא שבעי חומש ובעור וממילא דאף בשלישית וששית בעי חומש ובעור וה״ס׳ בשביעית טון דלענין זמן השנים לא דרשיק הג«״ש
 רק נקטו שלשית \שש;ת לרגותא דבלא זה הוה דרשינן אף לענין שלישית וששית דאין רבעי נוהנ בהם וגלש בירושלמי לחלק בין שביעית לשלישית וששית היינו לביש ולמאן דמפ׳ התס עעמייהו. והרמי) תי׳ דלמ״ד
 ״ טעון חלול והיינו כרס שאיא
 רבעי פדיון. ונלע״ד דלכאורה
 . V ״J * v ־׳-̂! w שחיללן במעות והביא המעות
 לשה בתמים. אלא ודאי הן לשון לזלול הוא לכון חולין ר״ל היציאה לחולין מיי הדיון. והכרס בשנה ד׳ י״ל ב׳ פדוגיס להוציאו מגוא דרחמנא. או שמעלה אח ספירות לירושלים לנוס הוא פודה את הכרס שיוצא
 לחולין או מורהו עיי חילול הסירות על המעות והבאת המעות לירושלים . ולש אשר נטע כרם ולא הללו ר״ל שלא חלל את הכרס דהיינו שלא הביא הפירות או המעות שלק לילושליס שעל ידן מחלל הכרם א׳כ לא
 מוכח נדד׳ מהאי קרא שיש פדיזן לסירות דייל שר׳ל שלא חלל את הפרם בהעלאת הפילות עצמן. אבל מהן קרא קלש הל1ליס אי דרשיק חלולים שפיר מוכח דפדות עצמן י׳ל פדיון דהא קאמר יהיה כ5 פריו הלש
ל הפירות יהיה חלולין והיינו רק עיי מעוש. (שה״מ). ובמל"? תי׳ דמיא חללו הוא מל׳ החצותי תת שלא הסחיל למות ממט כמו בביש ואשה וסרמבץ וכן םאב״ע סי׳ חללו ע״ס פשוטו שדרכם הים ללכת בכרמי;  סלולים ד

 ולחול



 ציונים
ו לנת . er הל׳** . מוי ל ו  כ
:  י»׳׳ע ׳ו׳יי סימן ל5״ל 6«יף ו
 ז כרם שכולו מיללות .
 חזיה רפ״נ 7פרשנ1 ןדושיס :
ד מהגכיין י  לענייס . מיי׳ •
 ממ״ע ft'w : אין לעניים,

- M סכ״נ :

 ראשון לציון
 ט׳׳ו [תוי״ט סד׳ה] ובולי*
 כוי חום׳ קדושין דף נד עייב.
 וב״כ הר״ש . וכ״כ מום׳
 כרכות >״ה. דיס אחליה :

 תוספות רע״ק
 משנה ז [אות עד] בי־״כ
 ריח אםאיןבציר.שעושים
 רביעית) הוא מהירושלמי
 וה״נ לר״ע אין העניים זוכים
 ליטול עוללות עד שיבצור
 בעת״ב נ' אשכולות
 שעושים רביעית. וכם׳ש

:  הרטבים בהטרו

 תום׳ אנשי שם
 ולחול בחלילים בבוא תבואתו:
 במשנה יש לו סרנו המיר
 הכתובים ט וה״ס בשכתן
ו /  וסאה וכ״כ הרימ ס
ו לנח ל ו  דמע׳ש. (רמ״0: כ
 נראה שרצו בלשון )ה לרבויו
 שלא בלבד אלו הוא לפעור
 אלא בכל המתנות ואף מן
 המעשרות . (שיל) :
 תוייט סייח ובהיא כולו
 כו׳ מאיןלו. מזל׳ןלנפקא
 ליה מהא דלעיל רגיל־ רדוקא
 בדלית ובדקל הוא דחייב
 להוריד לעניים משוס שכנם
 משאיכ בשאר אילנות . ומיני*
 דמיש אין בעה״ב חייב לבצור
 איירי ברגליות ולא בדלית
 דמיש סאה מעוללוח.(רמ׳׳ז):
 t בריב דיה א״ל כוי יזכה
. וא׳ת איך ׳  בהם בעהיב הו
 תישק זה אדעתין רא׳כ שבמל
 מצות עוללות דיל דנ״מ שיהי׳
 לו כח בהם להקדיש כל
 כרמז אפילו משנודעו בו
 העוללות . (רמיז) :
 תוי״ט דיה א״ל כף ממילא
. סי׳ דוקא בעת ׳ ו  שמעינן כ
 הבציר יש עוללות וריל דאז
 בעהיב חייב ליתנם ושאין
 העני יכול ללקבו קודם לכן.

 (רמיז):

ת יום טוב סג ספו רה פאה כל דת D"1S ז תו ו  ר עובדיה מברטנ

 יש לו פרט ויש לו עוללות. דכחולין חשבי ליה: והעניים פווין גמר ממעשר חושפות קדושין tp נד ע״ב וכ׳׳כ הר״ש: ובית הלל
 לעצמן. הפרנו והעוללות שלקטו ואוכלים אות; במקומן ומעלק הדמים
. משוס דיצפי ממעשר ת ג  לירושלים: ובית הלל אומרים כולו ל
 ״)ושברי להו מעשר שני ממון גבוה הוא הלכך אין לעניים חלק בו

 ודורכים העוללות עם שאר היין והבעלי׳
 מעלים הכל לירושלים: t שכולו

 אומרים כולו לגת. לשון הר״ב ומרכין העוללות וכוי והבעלים מעל _
 הכל לירושלים ומסיים הרמב״ס בפרק ט׳ מהלכות מעשר שני או נפדה
 ויעלו הדמים ויאכלו בירושלים כמעשר ע״כ. ולבייש הכן פודין והוא
 הדין נמי מעלין היין או הפירוח עצמן.
ט ויש לו עוללות *) והעניים פודין ויראה לי דלהט נקטו בית הלל כולו ר  יש לו פ

ל אומרים כולו לגת*): ל  לעצמם *י). ובית ה
ם שכולו עוללות רבי אליעזר אומר ר  ן כ
ת רבי עקיבא אומר לעניים • י ב ל ה ע ב  ל
א  אמר רבי אליעזר (יבריס כי) כי תבצור ל
ם אין בציר מנין עוללות מי) אמר לל א  תעו
לל א תעו  לו רבי עקיבא(ייקיאיע) וכרמך ל
ה מ  אפילו כולו עוללות מי) אם כן ל
לל אין לעניים בעוללות ר^דם הבציר : א תעו  תבצור ל

p/* V J U J J JIJWVU המקדיש 
 דהא איהו מפרש לקרא דכי תבצור וגו׳ לאם אין בציר וכו׳. וי״ל דסבירא ליה דודאי גופיה דקרא לענין אם אין בציר וכו׳ הוא דאתא
 מ״מ ממילא שמעינן דאין לעניים בעוללות וכו׳ וכה״ג אשכחן בפ׳׳ק דברכות דן* יא ע׳׳א בפלונתא דב״ש וב״ה בערב כל אדם יטו ויקראו
 וכו׳ ובית הלל אומרים כל אדם קורא כדרכו שנאמר ובלכתך בדרך ואמרינן עלה בגמרא דבית שמאי מיבעי להו להך ובלכתך בדרך בלכת
. י  דדך פרט לחתן ושלוחי מצוה. ובית הלל נהי לקרא להט הוא דאתא וממילא שמע מינה בלכתך דידך הוא דמחייבת אלמא בדרך נמי קר

י ב כ  מלאכת שלמה ו

 לגת. כלומר ובלאו הכי כשהן עוללות
 דלעניים אין בעל הבית חייב לבצור
 אותן. וכמו שכתב הרמב״ם בפרק ר׳
 ממ״ע. ואולי שמזה יצא לו. כי לא פירש
ר לו רבי מ  לנו בכ״מ מאין לי: ז א
 עקיבא וכרמך לא תעולל. כתב הר׳׳ב
 ורבי אליעזר ־אמר דלא תימא הואיל
 ואין לעניים בעוללות קודם לבציר וכו׳.
 ירושלמי. ואם תאמר מנא ליה לרבי
 אליעזר למדרש דאין לעניים בעוללות

 עוללות. שאין בכל הכרם אשכול שיש
. וכמה ר  לו כתף ונמן*: אם אין בצי
 שיעור בציר שלשה אשכולות *שעושים
 רביעית: אמר לו רבי עקיבא וכרמך
 לא תעולל אפי׳ כולו עוללות. ורבי
 אליעזר אמר דלא תימא הואיל ואין
 לעניים בעוללות קודם לבציר יזכה בהם
p<!Jי) נל״ו וסניי. * -

ר כי מ א  נ

 בהדיה בכמה דוכתי. ובירושלמי בעי אליבא דר״א ודכוותה ס״ל לר״א נמ• אם
 אין בציר דהיינו שלשה אשכולות אין פרע ומשני דמודה ר״א בפרט שחייב אע״ס
 שאין כציר ומס׳ מעמיה מקראי דדוקא כשוללת מפט שסמך הכתוב בצירת
 עוללת העט לבצירתו של בעה״ב בפ׳ כי תצא דכתיב כי תבצור כרמך לא תעולל
 פליג. אבל גבי פרע בפ׳ קדושים לא סמך בצירת העני לבצירת בעה״ב שאין
 כתוב שס אלא ופרס כרמך לא חלקנו וסתמא משמע אע״פ שאין שיעור בציר
 אש״ה לא תלקמ הפרט. וגס בכרס שכולו עוללות לא תלק ר״א על ר״ע אלא
 כשהכרם בתחלת גדולי היה כולו עוללות אבל אם היו בכרם אשכולות שיעור
 בציר ואכלתן תיה וכשבא בעה״ב מצא כולה עוללות לעניים שמזלו גרם ותלקו
. שלשה אשכולות שעושין רביעית. אמר ל  אכלה תית השדה: בפי' ר״ע ר
 המלקט לשון הירושלמי רביע ובפי׳ הרא׳׳ש זי׳ל רובע ע״פ ומשמע לי שר״ל
 רובע הקב ככל דוכתא דהיינו ששה ביצים וכן מצאתי ג״כ שפי׳ החכם ה״ר

 אלעזר

. אית ספרים דל״ג ליה והרשב״א זי׳ל נמי ל״ג ליה  והעניים פודין לעצמן
׳ ג׳  וע׳ במ״ש עוד על משנה זו בפ׳ בתרא דמם׳ מע״ש שנשנית גם שם ס
 ותוסיף לקח טוב: ובה״א כולו לגת י. תימה דלא קתני כולו לבעל הבית .
 ומצאת* שכ׳ בתוכו יו״ט ויראה לי וכו׳ ע״ש ואני ההדיוט נלע״ד שא׳יצ לדין זה
 מורה מקום לפסוק מלא הוא וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תלקט לעני
 ולגר תעזב אותם הא מוכת בהדיא מפששיה דקרא שהבעה״ב אינו חייב לבצור
 העוללות או ללקט הפרט ולתתו לעניים. ואע״פ שכבר נדרשו מלות תשב לעיל
 בםפ״ד וברפ״ו כמש״ש מ״מ פשטיה לקרא משמע מה שכתבט לכ״ע . והא
 לקתני כולו לגת נלע״ד דעצה שובה קמ״ל דאע״ג ליכול לאכלו ענבים או צמוקים
 אתר פדיון אם הוא חוץ לירושלים או קולם פדיון בתוך ירושלים אם הוא קרוב
 לירושלים מ״מ יותר טוב לו לעשותו יין ולשמוח בו הואיל וכתיב ביה הלולים לשון
 הלל ושירה. לו״ק: ן ר׳ אליעזר ביוי׳ל גרסי׳ שהוא רבו של ר״ע לפליג

ן י כ  ישראל י
 וטלו לבעלים: מו) ושיעור בציר ג׳ אשטלות שעושין רביעית. ור״ל צריך
 שיהיו שם ג׳ אשכולות שאינן עוללות: טז) ולר״אקמ״ל הךקרא. לאפי׳

 ראשונה ־ קילס
 דוקא דוהיא דשאר מתנות ולא צריך ליה לומר שאין לעניים בעוללות קודם
 הבציר דהא נמי משאל מתנות יליף . וקרא לכרמך לא מעולל דרישליה.שלא
 יזכה בהן בעה״ב עד שנא בצר. ואפ״ג דהא נמי מצי למילף משאר ממנות
. קרא איצטריך ליה א כ  דלא אשכחן שמותר לבפה״ב לימול של עניים ה״ה ה
. ור״ע ס״ל ן י  למלקות שאם אכל העוללות לוקה דאי מהמם אין עונשין נון הד
 אין לנין אפשל משא״א והכי קראי דעוללומ לא ידפיבן הי מינייהו דוקא וע״כ
 צרין לקיים שניהם כללריש להו כי מבצול אמי שאין לעניים בעוללות קידם
 הבציר וכרמך לא תעולל אפילו טלו עוללות. והשתא הא דא״ל אליעזר לסד״א
. לאו מכי תבצור י ו כ  הואיל ואין לפנייה בעוללות קולם הבציר יזכה בהן בעה״ב ו
׳ להא איסו לריש לי׳ אם אין בציר  לא שעולל אמר שאין לעניים בעוללות ט
. אלא הא נמי משאר מתנות יליף. ומיהו צ״ע לר״ע מנ״ל שלא יזכה בפה״ב  טי
ל שלא בצר ס״ל לר״פ  בעוללות ויטלם לפצמו על שלא בצר. ואפשל לאין ה״כ פ
 לרשאי ליטלם ואל תתמה לאשכמן לטותה בשכחה בראשי שוהות אם שכח שם
ט אינו שבחה והרי מ ל שלא המחיל לקצור אע״פ ששכמו אמר שמכר מ  עומר פ
. ל ״  היא של בפה״ב כלאמר בירושלמי כי תקצור ושכחת והביאו הר״ש בפ״ו מ
 והרמב״ם כשהעמיק במטרו לגרי ר״מ שאין לעניים בעוללות קולס הבציר לא
 הזכיר לין זה שמ״מ אץ רשאי כעה״ב צזטמ בהן משמפ נמי שסובר שזהו
. ומיהו מהא לתכן בסמוך המקליש אמ כרמו משנולעו ע י  סברת כ״א ול״פ לא ס
. ואי  ט העוללות העוללות לעניים משוס שאין אדם מקדיש לבל שאינו שלו
 ס״ד דרשאי בעה״ב לזכות בהן קודם הבציר הרי זכה בהן והקדישן ולמת יעלו

 ענייס . ושמא י״ל דאילו הקדיש העוללות בפירוש אין ה״ב דהוו הקזש ולא זכו
 עניים אלא שהקדיש כל הכרס ואמרינן שלא היה דעתו על של עניים שאינו שנו
 ולא הים לפתו לזכות בהן כלי להקדשן וצ״פ ללינא . ונראה דאין בעה״ב יטל

m 

ן תפארת י כ  י
 מצר לא חני ליה בהדי מקולי ב״ש]: מנ) ה״ה בפאה ושכחה דכחולין
 חשוב: סד) להעלות הדמים לירושלים: מה)דממון גטה הוא כמע״ש

 משנה
1 . ומה״מ אין ביעור בהקדש ושביעית: יש לו פרש. פי י ו ג  את בל מעשר ו
ה. דאע״ג דמיקלי קדש היינו לענין שטעון חלול לחוד  הר״ב לכמולין חשבי לי
 לכתיב קדש הלולים ולשאר מילי הוא כחולין: כולו לגת . מ״ש תוי״מ שאולי
 מבאן יצא להלמב״ם שאין בפה״ב חייב לבצור העוללות . נעלם ממנו מחני׳
 רלמיל הפאה ניתנת במחובר כו׳ ולאו דוקא פאה לה״ה לפוללות ושכחה כראמר
 בפי הזרופ לף קל״א כולהו פזיבה כתיב בהו פי׳ כש״י שבפה״ב צריך להניחם
 ולא לחלקם. ומ״ש התיס׳ והר״ש ללב׳׳ה איצטריך הלולים דאי מג״ש ה״א נילף
 משכיפית ללא מהני חלול ע״כ צ״פ לע״ל להא ע״ז ושביעית הוו שני כתובים
 הבאים כאחל כמ״ש הר״ב סש״ב דקלושין. ואין לומר לללמול בנ״ש מלמדן אף
 משני כתובים לג״ש הוי כמפורש הכא אינו כמפורש להא איכא למילסי׳ ממעשר
 איפכא: ן ר״א אומר לבעס״ב. איכא למילק כיון לקראי לא מכלפי מל לריש
. ויי׳ל הו י  להו כטעמים ומר כמעמיה א״כ מר מ״מ לא לריש כמר ומאי מפמי
 לפליני בהא לאשכחן סלוגתא בפלמא אם לנין אפשר מאי אפשר או אין לנין
ץ אפשר מא״א ומש״ה אץ לומר שזכו עניים הכל ובעה״ב אין לו  ור״א סבר מ
ת פניים הלקט והשכמה ופאה ופרט לא ט ח  בלום ליליף במה מציט בשאר כל מ
 זכו עניים אא״כ יש בהם לבפח״ב ה״ה בעוללות . ואפ״ג להמם א״א שיזט
 עניים ולא הבמה״ב שהרי חיובם אץ בא אלא משזכה בעה״ב. אע״פ שא״א מלה
 היא ולמדין ממנה כי היכי לבהני אין חיוב של מתנת פנייס חל בלא זכות הבפה״ב
. ואיפכא ליכא למימר מה מצינו בהני שלעולם אין ן א  ה״נ אין חיוב עוללות כ
 זבות לבפה״ב לבלו ולא עניים ה״ה הכא זה אינו לולאי מציט כשלא שכח אפילו
 עומר אחד ולא נשר אפילו אחד אין שם לקט ולא שכמה וה״נ לטותיה לאמרי׳
 שלא בא כאן חיוב עוללות מעולם אם אין לבעה״ב ליעול ודמי לשלה שאין ט
. והלכך ס״ל לר״א דקרא כי תבצור לא מהולל  מכמה ולקט שזכה בפה״ב בכל
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 וכבר העתקתי לשו! הרמב״ס בזה במקומו. ומה שכתב הר״ב יזכה בעל הביש לכך נאמר וכרמך לא תעולל: ח משנודעו העוללות.
ללות שניכר מה הוא עוללת ומה הוא אשכול: העוללות לעניים. שאין ם שיבצור־ ועיי! לקמן: ח העו ר  בהם בעל הבית רצונו לומר מ
 לעניים. לשון' הר״ב שאין ארם מקדש לבר שאינו שלו. ירושלמי אלם מקדש לבר שאיט שלו: יתנו שכר גדולן להקדש. מה
 ותוספתא. ואעי׳ג רר״ע שהלכה כמותו־ מחבירו אמר לעיל שאין שמשביחין כל שעה בתוך קרקע של הקרש והלכה כרבי יוסי: בערים.
 לעניים בעוללות קודם לבציר איכא כרס שמפנים שלה מודלות על גבי
א נודעו בו כלונםות ועצים לשון אן! ערשנו רעננה ל  למימר דאע״ג דאין לעניים לבא לכרם ח המקדיש כרמו עד ש
ט.  לקתת העוללות קודם שיבצור הבעל העוללות טח) אין העוללות לעניים . (ש׳יה א): כל שאינו יבול לפשו
ה כלומר לאתר שעבר מעליה אם במקום י י נ ע  הבית מ״מ ס״ל נמי כיון שנודעו שהן משנודעו בו העוללות. העוללות ל
 עוללות גם לבעל הבית אין לו בה! כלום רבי יוסי אומר יתנו שכר גידוליו להסדשנ). שנזכר אינו יסל לפשוט ידו וליטול
 1 י קרינא ביה לא תשוב לקחתו(דברים

: אבל רונליות. הגפנים העומדים (  כד
 על גבי קרקע שדורכים עליהם ברגל.
 משיעבורממנה . הוי שכחהדכל גפן
 וגפן מן הרוגלץת חשיבא כאומן בפני

 עצמו ואסור לשוב מאומן לאומן:

ש כד": הכל משנה 6׳ בס הקודמס ואין נפרק !ס לק 1' י . ח המקד ג י  ה
דעו בו בליש ל״נ >ז>0 בו וכן בסמול מ״ה ו  משגיות . שלא נ

ו . לי דו ו נד״ס גי לי דו י . ג נ ״ ל  ג
 פסקו הר״ב והרמב״ם כר״י משוס
 דאמרינן בירושלמי מעשה היה והורו
 מ־״י]: משיעבור הימנה. פירש

 הר״ב דכל גפן וגפן מתרוגליות חשיבא אומן. ואמר לשוב מאומן לאומן. ופירוש אומן שורה כדלעיל פרק ד׳ משנה ה'. ותמיהני דהא
, פרקו׳ דכשדולג ועובר הוה בבל תשוב. ולא משמע מאומן לאומן אלא א̂ן באומן עצמה. וכן נראין דברי הרמב״ס  קיי״ל במשנה ג
 בתבורו בהלכות מתנות עניים פרק הי פיסקא י׳ י״א וכ״ו. אבל לשון הירושלמי שכל מגלית והגלית אומן בפני עצמו - והר״ש מסיים ט

ק. ואי לא מסתפינא אסיים ט בלשון אחר. ואסור לשוב באומן כשעבר הימט:  ואסור לשוב מאומן לאו

 מלאכת שלמה
 מחני׳ לשכחה הו״ל למתנייה אלא לתגי מידי ללאו אורחיה בהדי הדדי מלן
 עוללות ומקדיש כרמו לאו אורחיה ושכחה בהרבה נפנים בבת אתת לאו אורחיה
 ותניא בתוספתא בל״א בזמן שהתחיל בו אבל לא התתיל בו תיפוק ליה משום
 שורה ולא הוי שכתה על שיבצור כל סביביו בענין שלא *שארו ג' גפנים מלבצור
 דאין כאן שורה והרמב״ם ז״ל נזדמנה לו נוסתא משובשת(הגה״ה. כבר כ׳
. כל שאינו כ כך) ״  מהרי״ק ז״ל שס שפ״ה שגס בספר רבינו ז״ל נמצא מוגה ג
 יכול לפשוט את ילו וליטלה. אבל יכול לפשוע את ידו וליסלה לא הוי שכתה
 אפיי שעבר ממנה: וכרוגליות משיעבור הימנה. ומשיעבור הימנה הויא
 שכחה ואפ" יכול לפשוט את ידו וליסלה: וגפן המורלית על יגבי אילן אופל
 גבי גלר קרויה ללית ע״ש ללו עיני. וקתני בתוספתא בדלית ובדקל משירד

 מהם עכ״ל ז״ל:

 אצעזר אזכרי ז״ל. ולשון הרמבי׳ס ז״לשס ספ״ד שלש אשכולות.שק עושין
. בסי׳ ה״ר שמשון ז״ל משנה זו קולמת  רביע ע״כ : ח המקדיש כרמו
 למשנת כרם שכולו עוללות: עד שלא נודעו בו העוללות. איח דל״ג מלת
: יתנו שבר גדוליו להקדש. ות״ק ס״ל שא״צ ליתן לפי שכבר נתחייב  בו
 הכרס בעוללות הר״ש והרא״ש ז״צ. פ״ ואין אלם מקליט לבר שאינו שלו
 ולאו משוס דס״ל לתייק כר״י דס״ל בפ״ג דמעילה במתני׳ להתם לאין מעילה
 בגלוצין לאפי׳ כר׳ יוסי דס״ל התם ליש מעילה בגדולין מצי סבר דשאני הכא
 שקודם נתחייב הכרם בעוללות: איוו היא שכהה בערים. פי׳ שכתה
 דגפנים וכבר סי׳ תנא דמתט׳ דלעיל איזהו פרט ואיזהו עוללות. וכ׳ הר״ש
 שירילי״ו ז״ל למפרש בתוספתא דבעריס גדול מיירי דהיינו לס ט חמש
 גפנים כלאיתא בפ׳ עריס. והיינו סעמא לתנא ליה הכא דבדין הוא לבהלי

ז ישראל ע ו  ב
 פ״ז(א) כתב רבינו הגאון אאמ״וזצוק״ל. ואע״נ לקלושתלמים אינו
 מפקיע משעבול. זהו במשועבל הממשות . משא״כ הכא דאין
 הקרקע משועבד להעוללות רק ליניקה . אז אפי׳ קלושת למים מפקיע משעבול
 (ועיין ת״מ ססקי״ז) וכ״כ אשכחן ס״ה דמעשרות מ״ה בקנה שדה בסוריא
 מעובד כוכבים. ללרבי צריו לעשר מה שגתוסף ביל ישראל. וא״א קמא קמא
 למטי בטל בלא נפסק הקלות. וכתוס׳ ב״ק (דייק ע״ב) עכלה״ט. ולפע״ד
 בנו ותלמידו. ל״מ היה נראה דדוקא בלח בצמ אמרי׳ קמא קמא למטי בטל.
 מלמתערב מיד בכולו. דבלת יש בילה . משא״כ בלח ביבש . מיהו י״ל מדיש

 שם גם שרף לחשבהפרי הו״ל שפיר כתערוכות לח בלח :

 ראשונה
׳ עסי אומר  לעסו אלא על מה שהוא שלו ולא להפסיד לעניים כדפי' לעיל: ר
 יתנו שכר גידוליו להקדש. ותייק ס״ל לא״צ ליתן שכבר נתחייב הכרם בעוללוש.
 תר״ש . ואיכא למידק דשפיר אמר ח״ק שכבר זכו פניים בקרקע כדי יניקת
 העוללות ואין אדם מקדיש את שאינו שלו. ונלאה כיון לגוף הקרקע איכה של
 עניים אלא דמשעבדא להו ליניקה וקי״ל הקדש מפקיע מידי שעבוד ומכך
 ־־ ות״ק ס״ל להקדש דמים אינו מפקיע השעטד ודוקא

 קדושת

 ציונים
נ : ״  >ז .״־,מקדיש. םפ מ
 שכר גידוליו. oc : איןה
 היא שכחה . שס a'e הכ״ו:

 תום׳ אנשי שם
 ת תי״ס ד׳ה העוללות
 לעניים כו׳ מימ סיל
 נמי כו׳. ואע׳׳ג דר״א בעי
 קרא ע״זדלא נימא כיון שאין
 לעניים בהם יזכה כהם
 בעה״ג וריט ליל קרא עיז
 צילדריעס״ל דבלאקראלא
 הייתי טועה בזה. (רמ״ן):
 ־״ד׳ משיעבוד הימנה
 כו׳ אלא אף באומן עצמו
 כו׳. במ׳׳מ יגיד עלץ רעו
 העריס שאף שעבר עליו
 אינו שנתה אם יכול לפשוע
 ידו וליסלה והיה בכל שכחה
 [שאינה אלא] כשעבר עליה
 כ״כ שיצנורך לשוב בהליכה
 לקנותה. אגל אס בהפנותו
 לאחריו יכול ליעלה סשיעא
 שאינה שכחה. ועוד ראיה
 משבלת שראשה מניע לקמה
 והכא ברגליות אף שיכול
 לקחתה בפשיעות יד ה״ז
 שכחה משום דאומן אחר
 מא. (רמ״ז). ובירושלמי
 סליגי בזה ליי ור׳ הושעיא
 שדעת ר׳ כושעיא כמ״ש
 הריב וריי שיל דאף באומן
 א'הוי שכחה משעבר הימנו.
 ובעלים דלא הוי שכחה עד
 שלא יוכל לקחתה בפשיעות
 ידו ה״ע דמדמונחיס עליו
 גסגיס רבים מעורכי; דרך
 המלקמ לאחר שגמר לקיטתו
 לבחון ולחפש אח׳יכ שמא
 מונח מור אשטל נסתר תחת
 העלים ולפיכך לא מי שכחה
 כי! שעדיין יסל לפשוע
 ידו לשם. (פה׳ים) :
 בא׳׳ד ואסור לשוב באומן
 כוי. לא ידעתי מה תיקן
 בזה ט למה נזכר לשון
 דאומן כל עיקר. (רמ״ז):

ן תפארת י כ  י
 קודם הבציר לא יקטפס בעה״ב והיינו כדדריש רע״ק מני תבצור שהעניים
 לח ילקטו קודם הבציר:מח) שהעניים קטנים עדיין: מט) דאין מקדיש דבר
 שאינו שלו. ואף לר״ע לעיל. של עניים ק . רק שלא יקחום קודם הבציר:
 ג) מדמשביחין בקרקע הקדש (א). •ולתייק פטירי מדכבר נתחייבה
 הקרקע להעוללות. ואילה״ק לר' יוסי אמאי סגי בשישן שכר גידולין
. [  להקדש. הרי מה שגדל אח״כ מהקדש טלו אסור [כפשתים ע ג
 י״ל התם באין שם תערובות היתר. משא״כ הכא הרי מה שגדל
 מקודם שהקדש כולו היתר [ועיי תרומות ס״ע«r ומיק]: גא) בגפנים
 שמודלותע״ג עצים כעל ערש רעננה: נב) במקום שנזכר אף שעדין

 עומד אצלו: גג) גפנים שטוחים ע״ג ארן: בד) דבל גפן חשוב אז כאומן ושורה כפ״ע. ואסור לשזב לאומן כשעבר ממס אף שיכול לפשוע יזו
. ואע״ג דגם באילן א׳ משעבר ממנו הו״ל שכחה. וכשכח עומר באומן א׳ א מצרפן שיהיה כולן כאילן א'  לראשון. ונ״ל רה״ע. דבשלמא בעריש. ס
 [פ׳׳ו מיד]. הכא שאני. דבעריס מחמת מדמונחיס עליו גפנים רבים מעורבים. דרך המלקט לאחר שגמר לקיטתו לבחון ולחפש אח״כ שמא מונח
 עוד אשכול נסתר תחת העלים ובירושלמי הכא. לפיכך כל שעדין יכול לפשוט ידו לשם. לא הו״ל שכחה. ואע״נ דלא קיי״ל כר׳׳מ [פ״ו מ״ב] ואמר
 דסמך על חיפוש המחבא. י״לחה רוקאכשהמחבאאינו המלקט בעצמו. דכשנא המחבא כבר עבר משם המלקט. אבל כשהמלקע בעצמו דרס
. וכ״ש הכא שהמלקט עצמו עומד  לחפש אחר גמר לקיטתו. לא גרע משבח בעה״ב ולא פועל. דאם הבעה״ב עומד שם זכתה לו שדהו [כסיה ל]
 אצל העריס. אבל ברגליות כל גפן מונח לבדו• ואץ דרכו לחפש על כל נעלם אחר שעבר ממנו. והו׳׳לבכל עומר ששכחו. דאפילו באומן א'

 משעבר ממנו הו״ל שכחה :

 משנה
 לימלן מדפליגי לעיל אי מלל בשל עניים כמו בשלו ואי ס״ל ליכול לזכות כהן
 פשימא שמלל ואמאי פליג ר״מ ולוחק לומר לפליני נמי בפלוגתא לל׳׳א וכ״י
 דהכא וכ״כ תוי״ס בפשיעות במחט דלקמן לאין בפה״ב יכול לזכות בהן ומהתם
 איט מוכרח כלפי'. וגם צ״מ מנ״ל הא לר׳׳מ: ה העוללות לעניים. מ״ש
 תוי״ס אע״ג לאין לעניים בעוללות קולם הבציר מ״מ גם בטה״ב אימ יכול

 להקדי$ ע״כ. אינו מוכרח דאפילו בעה״ב יטל להקדישן הכא אמרי׳ שלא היה א״ר יוסי ימנו שכל



 משנה ראשונה

 קלושה הגוף מפקיע
 מידי שעבול והוא
 מחלוקת בין הקדמונים.
 רוב המפרשים סוברים
 קליפס דמים אינו
 מפקיע והרמב׳׳ם סובר
 קדשס למים נמי מפקיע
 כמ׳׳ש פ׳׳ז מהלי ערכין
 לץ י״ל ופיי׳ח ההל׳
. ולפ״ז היה ן י  מנוה ד
 נראה ליש כאן סיוע
 לסברת הרמכ״ס להבא
 פסקינן הלכה כר״י
 ומשום לכירושלמי אמר
 שעשו מעשה כר׳׳י אלמא
 קלושת דמים מפקיע.
 וניחא השתא לתני האי
 לינא במקדש כרמו ולא
 פני לה״ה במפקיר להא
 מסתברא לתלוי יסו מד
 לינא איס להו . אלא
 משוס פלוגמא מ״י
 לבמפקיר מולה ר״י לאץ
 עניים נוחנין שכר נילולין

א פאה כל ?ית פילו ז גבירתא סד ח כ ל  ה

 חו״ל *וכחד.. אילן ששבחו ומונחים תחתיו קצת ספירותיו שלא שכחן אינן שכחת
 (ויש לרםבים ולראביד לכל א' פירוש אחר בזח):

ה ג *רט שייך לעניים. חיינו גרגרים שנשרו מידי הבוצר מעצמו ולא משרו  משנ
 מחמת שאירע לו איזח דבי . אסור לבעחיב להעמיד סל תחת אילן בדי

 שישיר לתוכו סדנוול עיי) לעניים :
ה ד עוללות שיין לעניים . חיינו שגרגרי האשכול אינן עומדים צפופים  משנ
ע על כתף חבירו. ונם עייז אין האשכול םחודד ו  שאין כל גרגר ש
 בראשו כאילו גינריס שביאש השרביט. מנטפים משם. ואם יש חדא לטביתא.
 שייך לבעהיב. ובמםופק אם ישנם בו חרתי. חיה לעניים. עוללות שבענף שתלויין
 בו חאשכולות . אם נחתכים עם האשכול חיח לבעחיב. ואם לאו לעניים . כל גרגר

 שגרל יחידי הו׳ל עוללות :
. ומדמעבב גדולן . לחכי צריך לנתק ה ה נפנים העומדים תכופים סאד  משנ
 נפנים שדוחקק חבריהן, אז אס יש ביניהן עוללות. מנתק כנפני
 עוללות כמו שמנתק בשלו [וניל דעייפ לא ינתק של עניים כדי להשביח גפנים שלו
 (כפיה מיג)] [אב״י כונת עיר זצוק״ל הכיט כשאין הפסד הבעתיב הוא יותר מהפסד
 העוללות דאל׳יכ מנתק וישום הפסד העניים ונותן להם כחכמים שם . ועיי הלכתא
 נבירתא שם.ורמב'ם חמ״ע פיד חיח. והתימה שלא הזכיר הימב״ם דין דטדל בחבורו.
 ואולי שסמך על מיש בפיר ה״ה.והוי יודע דהשםת חפסד לעניים הזכירח רק עיר זצוקיל

 כפי דמשמע מירושלמי. משאיכ ביימב״ם שם לא הוזכר ממנו כלל]:
ה ו אילני רבעי אפילו שיש בו עוללות כולו לבעלים וצריך(בו) להוסיף בו הומש  משנ
, וזי בשטיפה כמעשדות:  כשפורהו וצריך לבערו כולו בערב פסח של שנת ד

ה ו כרס שכילו עוללות כולו לעניים :  משנ
ה ח המקדיש כרמו עד שלא נודע בו עוללות שבו כולו קדושץאם משנודעו.ה'ה  משנ
 לעניים ויתנו שכר נמל! להקדש.שכהה בעריס.היינו כשנזכר שכחתו רק
 במקום שאיא לו לפשוט ידיו ולםלו.ובשפוחיס הגפנים בארץ.מיד שעבר ממנו היז שכהמ

א לפרמ t משגה א אפילו אילן זית שחשוב . אפית בשכח מללקט ל ל  כ
 י פירות א׳ מאילנותיו ואפי׳ יש בו כמה סאין. הויל שכחה.
 ירק במפויסס האילן ההוא בין בשמו שיש כפירותיו שום ענץ מיוחד ובין שמפורסם
 במעשיו שעושה פירות הרבה יותר טחראוי. או שמפורסם מחטת מקומו שעומד
 במקום מםומן אז אפילו כל טין אילן אינו שכחה. ואפילו אין בו ב' סאין ,

:  ואליכ רק ג׳ אינן שבחה ולא ב׳
ה ב נ׳ שורות אילנות . שבכל שורה ג׳ אילנות. וכל א׳ רחוק מחבירו נ ש  מ
 לכל צד ו׳ טפחימ . ושכח חאמצעי אינו שכתה [ודברי חרטב״פ(פיה
. ׳  הכיח ממתנות עניים) שכתב ג׳ שורות מג׳ רוחות . וא1* שיש בבל שורה רק ב
 אין שכחה להאםצעי. וכן פירש הר״ש נ' שורות מנ׳ רוחות . וקי בשלמא ג׳
 רוהות פנ* . מדהויל עיין מסוים . רזה הטעם כ׳ הירושלמי. אבל טניל לרמב״ס
. וביב פינ בי) משמע דכל  דסגי כב׳ בכל שורה . והדי בשים (בים כיה א׳
. וציע] [אב״י ולימ נ״ל דשאני חכא בפאח דמדרשא דלעני ולנר ׳  שורה היינו נ
 תעזוב אותם ילפינן דאשניס קפיד קרא כלעיל פיו מיה. ועוד דעיכ ציל דלפי׳
 זה דרמב׳ם בהחיבור שלו (עי׳ בפירושו כאן) מה שהזכיר אעיפ שאין בכל שורה
 מהן אלא ב׳ דתים. הוא פירושו של מלות שני מלבנים הנזכרים במשנה . דאל״כ
 ה-י הסר בהרםבים התנאי דהטשנה שצריך שתהיה רהוכך מחברתה כשיעור ב׳
 לכינים או ערוגות . אע״כ דשיעור ב׳ לכינים לא באויר שבין השורות איירי.
 וכמיש הרטב״ם בפירוש המשנה, רק הזית עצמו קרא מלק . ואולי מטעם שהיו
 עושין העפר סביב שרשי כעין מלבן'. ועי׳ דיש שפירש ניב דמלבן לא באויר
 השירות מיידי]. הא דאמרינן לעילדאפילו ביש באילן נטתסאין שייך ביח שכחה.
 היינו כשכח האילן. כנין שחיה לי ח׳ אילנות. ושבת. והיה סבור שאין לו אלא
. אז ביש באילן ההוא ב׳ סאי; אין לו , . אבל בשכח שיש לו פירות על אילן א ׳  ר
 שכחה. (ועי׳ רטבים חניל הכיב והכיד ורכים שש הכיב ונייד]. והא דאמרינן ראילן
 מפורסם אין בו שכחה . והו רק בלא התחיל כו . אבל בהתדדל בו וחזר ושכחו.

 להזוכה מן ההפקר לאין אלם מפקיר מה שאיט שלו. ולכאורה עול לאים לסברת הלמב״ם ממשנה V פ״ג למעילה שרשי אילן הדיוע באין בשל הקלש לא נהנין בתוך ע״ז אמה ואי הקדש דמים
 אינו מפקיע אמאי לא נהנין. ושמא משום מראיס העין כמו מפין שיוצא ט' בסיפא להתם: בערים כל שאימ יכול לפשוע אס ידו ולישלו. הספס משום שהכלונסוס מחברים אמ כל הגפנים
 ומשיכי כחל גפן וכאילו לא עכר ממנו אא״כ אינו יכול לימלו מיקרי עבל הימנו. וכן בפריס רפ״ו לכלאים לבחל שורה הוי כרם משום ללא משכמת ביה שתי שורות לכולהו כמל משיבי:

ב ציונים  תוספות פאה מאימתי פרס ח יום טו
 א םאימת•. מעניה י: «״מ
 נא: חיי' &"א מהלי מחיפ

: א  הלכה י
. לשון הרמבי׳ס בחבורו פ״א ממ׳יע נאמר במתטת עטים (ויקרא ימ) לעני ולגר תעזוב אותם כל זמן שהעניים ט מ ל  פרק ח א ב
 י תובעים אותם. פסקו העניים לבקש ולחזור עליהם הרי הנשאר מהן מותר לכל אדם שאין גופו קדוש כתרומה
 ואינו תייב ליהן להן דמיהן שלא נאמר בהן ונתן לעניים אלא תעזוב אותם ואיט מצוה לעזוב אותם לחיה ולעופות אלא לעניים והרי אין
 עניים; מאימתי כל אדם מותרין בלקט וכו׳ ע״כ. עיץ בש״ס גשין) פרק הזרוע (קלי:) ולשון רש״י בפ״ק דתענית דן! ו לפי שיודעין אם נשאר
ה לקט שכחה ופאה נמושות נטלוהו ע״כ. ר ו נ ט ר ב  ר״ע מ
) והתנא נקט לקט שהוא הנושר אחת א ט ק ל ן ב י ר ח ו ם מ ד ל א ו כ ; ף ן י י י א . פיח א מ ת ו ש ו מ ג ה . י ת מ י א  פרק ח א מ

״ הפאת « ט ק י ל ) אחת ואינן נלקטין מהעניים כולו כמו מי ש ^ ב ן ש ו ^ נ ן ה כ ל י ש מ

 1 u איתדמפרשי* 
* . שכחת קמה ועומר וכן פאה שניתנת « » א ^ . ג י  זקנים ההולכים על משענתם. ואיה ח
m במקום מסיים שאין דרך כל אלו שלא

 n 

f^1 י י י ד ח דת«ית ן ז י ^ י י מ ו ז ל י ו ש ה ל ט  יהיו נלקטין כולן °ועוד מצינו בלשון הר״ב והר׳יש משנה ה' פרק ל שכתבו ללקוט פאה ומהאי טעמא ב
י.1>לאמר . ופירש רש״י ולשון נמושות דאז1תאי1רי טי . לשון הר״ב איס •למפרשי זקנים ההולכים ו ת ו ש ו מ נ  וראוי אם כן להשאיל לכולם שם לקט: ה
. י ט ו ק ו לקוטי בתר ל מ  , , כ
ה והרםב״ס בתבורו העתיק מ ל ז ש י ע א ל  , ט
 פרק ה א הנמושות . ירושלמי אכא שאול היה קורא אותן משושות וכן משושות שהן ממשמשין ובאין על משענתם ופי׳ הרא״ש ז״ל ומתוך שהולכים לדריל^. וכתב הכ׳ה בשם
ס חרשב׳׳א דסיל לחרסב״ם נ י א ע ן ק י ק ם 3 ה י מ 3 3 ס ן מ ה ש 3 מ ן כ , א ה ח ט מ ץ 3 ל כ ח ס ס מ ה . נ י ע ם ו י פ ו ס ן כ ו  נמי אית תנויי חנו משושות מאן דתני נמושות שק כאין נסף ןלש
^ ^ ״ ^ ״ ״ ״ י י ^ ^  % לא ימיש שנומלין ומשין הכל מלפניהם שבאין אתר מכריהם ומ׳יד משאירי! כלום וכשיודעיז שאר עניים שהלבו אלו מתייאשיז הס ובפ׳ אלו מציאות [

 תוספות רע״ק
[  משנה א [אות לו
. יעיד ט ק ל  בתוי״מ דיה ב
 טצינו בלשו; הריב והריש)
 להדיא מצעו בלי המשנה
 במסכתיז לעיל פיד מ״מ

 קפ
] שם בחרעיב ה  [אות ל
. אית י ת מ י א  ד״ח מ
 דםפרשי) חיינו פלונתייו*

 מייתי

ז ע ו  ישראל ב

 אלא בפירוש תיבת נמושות
 והיאית ע״ז דאטו באתי
 דליבא סבי יחיה כל אדם
 אסור לעולם ליטול . אעיכ

m ^ ^ V ^ S .(א) ב״כהר׳׳ב. וכתב עלה רבינו הגאון מהו׳ עקיבא שליס״א n״fi 
 [באות עז] ח״ל אף דאיכא עניים כוי. ועדיין צ״ע. עכלה״ס. ביל אתר עיי״ש . ועיין
מ י בה־םב״ם בפי׳ המשניות  וינוע האתזז בתבלי בוז. פה קדוש יאמר עלזה ״ועדיין" צ״ע. מה 5״

 נמושות כמו

 דנם לר * עיקר
 דהזקנים הס המ
 המלקטים שניים והוי לקומי

 ותמצא
 מילתא

 לפעי׳ד זו א״צ לפנים ודאי הוא כרנעת״ו. דהרי ח״ל יאמרו(פסתיס ד׳ינ)
 דמעות יתומים אין בהן סי׳ ברכה. מ״נו. יתמי לאו בני מתילה נינהו. ואפ״ה

י ור׳׳ל י ד  אין איסור בדבר . ואדרבה ב״ד מצווין על כך(כב״מ ד״ע) דיהבינן להו לגברי בתר לסיטי. י
 דשייף נכסי׳. וקי מ״ש מהמרי דשדי דקא לאשור מה״מ (כבי׳מ דכ׳יב)

ן תפארת י כ  י
. רק נקט הראשון. דכשמתחיל לקצור ה א פ ) ה״ה שכחה ו  fi״n א
 נתחייב בלקט ואחר שהתחיל חייב בשכחה. ופאה נותן בסוף
 השדה: ב)ר״ל אחר שהלט הנמושות. והן הזקנים שהולכים לאט
 ושחוח. ומלקטין כל שטלת יחידי. ונקראין נמושות שממשמשין במקלות
 והולטן. ר״א לקוטי בתר לקומי. ונקראין נמושות ־ שמפו והסירו הכל.
 דאח״כ כבר נתיאשו העניים (א). ומסתיר כפי׳ קמא דאי כפיי ב׳

 וכ״כ בהכל לאגלי גפא ולפרשא ולמחינא אפי׳ מיתמי. וכ״כ כופין לאפסרופי לצדקה (כב״ב ד״ת א׳) וכ״כ באפסרוסי דלביש ומכסי מיתמי (כגימין מ״ב
 הדא מילתא קאמרי עיי/ן,

 י אבל
שם^ י תום אנש̂י ך ה ז ן - ה א ך מ ל ה י ב ש ג ב ן ח מ ט ל ד א צ ת , י ^ ל מ ת ו ה ל א נ ן ה ה ת ג י א ד ו ^ מ ה ג מ ן ב נ ר^1 ה מ ״ ש מ ל ד / / י א ה _ ן ל י ק י מ ן מ א י ל מ ה , י | י מ א א ה ל ל ט כ ״^ ^ ל r 

^ י ט ל ל 1 ח ב 3 " 5 5 ־ י ה ל י ז י י מ ו מ א ל ם י ע ו ב ח מ ץ ר 1 ה נ י ר ס א א ה ל ״ פ ־ א ס ה ל א ש ו ר ה ב ! כ ר ^ ה י ש י מ ת ת י ו ע מ ה ב ׳ מ א ו ׳ 5*"י ה 0 3 י ל  יתמי לאו בני מחילה. וא׳יכ א
׳ אלא י תעזוב  בפאה הרמג׳׳ם ט
. דבריו אינם מובנים לי שהרכיב שני עניניס החלוקים כעעמן וגהלכותיהן לדרשא דתפזוב לרשינן בחולין נכי שלא היו פס עניים ואינו מחוייב להניח סאה והיה של כמהיב כתבואת כל השדה וחייבים י ו  אותה כ
 במעשר ואס בא אלם אחר ולקטן נזל הוא בידו. אבל הכא משפסקו העניים שכבר הניח לקנן לעניים ומשוס יאוש נגעו בה כמבואר מ״מ וא׳׳כ הוי הפקר ופטורין מן המעשר וצ׳ע. (שיי): דיה הנמושות כו׳.
 ע' בחוד״ע וצ״ע דבתענית מס׳ רש״י כפי׳ הרא״ש ושקבי ליה לדידיה. (לה״מ): בריב דיה מאימתי כוי נתייאשו כו׳. ע׳ תור׳ע וע׳ בחדושיו שהוסיף בזה הלשון ואי דנימא כיון לאף אס יעלנו קנון אין זכותו זכות
 גמורה והוי גזל רק משני ד״ש מש״ס במה שנטלו עשיר לא מיקרי גזלן. הא מ׳מ לסני פוסקים דצרור וזרקו י״ל וכייה מדאורייתא אף במציאה א״כ בהנך קטנים יקשה די׳יל יד לזכות ומ״מ אין הפקרן הפקר. וטה י״
̂י לאף בקטנים לאיל יד היינו לאם יטצו •טל אחל לחטוף מענו דלא זכה הקטן בהגבהה אבל מ׳ימ יש לקטן חלק בלקט שמא שלהס ליתן ולאכול איכ היאך ילקוט העשי  כמ״ש התוס' בביב. ואולם עיקר היהוד לא ניחא 

 ע׳כ



ה מברטנורה ד ב ו ב פאת מאימתי פרק ח ר׳ ע  תוספות יע״ק 128 תוספות יום טו
 אבל רשיי מפרש דטעמא

י שהזקנים וזולגים *כמו לא ימושו(ישעיה נמ) [ני׳ רש״ל לא ״מישו[ (תהצים קמו)] למפרשי לקוסי בתר לקוסי שמאחר שילכו בשלה טקסים אחר לוקטיס ׳ י  י

) או הזקנים הללו שמאחרים ללכת ללקט אחר הכל *כברנתיאשו S שממשמשין והולכים.לקינו וכו׳ ולשון נמושות כמו לא ימיש (שמות ע * m t f a

w r i ^ 
מ פ״ב tp כא ע״ב: משילכו העניים מאותה כלה *וכל הנמצא בה אחר כך הוא הפקר לכל בין ״  נתייאש לעניים םמנה שנוטלי; ומש ץ הכל מלפניהם • מ

ה. המטר נקרא רביעה מפני י ^ העניים בכרם ויבואו. בפרק קמא לתענית לן* ו. כתב רש״י וז״ל לעניים בין לעשירים: רביעה שנ , ? 1 ' ד ב כ ^ י י ׳ א  י
 העניים) אף על נב
 דאיבא עניים בדוכתי
 אחריתא דלא ידעי מזה ולא
 היי יאוש לנבייד\. מ״מ
 כיון דאיכא עניים הבא
 הנך מעיקרא יאושי מייאשי
 דאמרי עניים דהתס מלקטי
 ליה כמ׳ רפ״ב דב*מ.וקשה
 לי הא מימ גם לעניים
ה.  קטנים יש הלק בז
 ולנבייהו הוי יאוש של״מ
 ובדאי' בםוניא דשם גבי
 תסיי דזיקי עיין בתום'
 ביב דף קמ״ג עיב דיה
pואם שכתבו הכאכיון דא 
 מפסידים ולא בא הריוח
 לידס שפיר מתלי ועדיין
 י״ע: [אות עח] באיו־
כל הנמצא בהאחיכ הוא  י
 הפקר) קשה לי הא הלקט
 שנופל בעת הקצירה מהוא
 על שדה יבעל הבית
 כשנתייאשו העניים ונעשה
 הפקר מיד יזכה בעל השדה

 שהוא רובע את הארן ומולירה ומצמיחה
 כזכר הרובע את הנקבה והיא מתעברת
 ממנו לשון בהמתך לא תרביע(ויקרא יס).
 פירוש אחר רביעה על שס שהמטר
 משכיב העפר ומרביצו הרגום רובן
 רביע וזמן רביעה שניה בשנה בינונית
 הוא בכ״ג במרחשון: שאינן מוסקין.
 מסיקה בזיתים כמו קוצר בתבואה
 בוצר בענבים אורה בתאנים גודר
 בתמרים כך מוסק בזיתים: ולא יהא

ט ועוללות 'משילכו העניים בכרם ר פ  ב
ת ע י ג ד ר ר ת ש  ויבאו נ) . •ובזיתים מ
ה והלא יש ד ת  שנייה י). אמר רבי י
א לאתר ל ת זיודהם א  שאינם משקין ה) א
א כדי שיהא העני יוצא ל  רביעה שנייה א
: ( י ת ו ר ס י ה א ע ב ר א  ולא יהא מביא ב

 נאמנים
 ועוללות נל״נ ובעוללות . בארבעה נד״ש &א בארבעה

 ה״ג וכן !*א בייושגמ• וכ״ה נר״נ ל״ו יעיין מ״ש .

 כלומר שלקטו ותזרו ובאו פעם שניה
 והשתא מםחי לעתייהו עניים ע״כ.
 והר״ש הביא ירושלמי ולא תנינן נמושות
 על די שהן חביבין באין על אתרואית
 מרסי לאלתר ע״כ ואין חילון! בין
 הגירםאות בענין אלא בלשון: ובזיתים
 משתרר רביעה שטיה. ירושלמי ולא
 תנינן נמושות מפני שהוא צינה ואין
 יוצאין אלא בחורים ע״כ. ולפירוש
 דנמושות לקוטי וכו׳ הטעם כשהוא צינה

 שוב אין הולכים הלוקטים מפני הצינה הואיל ודבר מועט כשאר: מביא בארבעהאיםרות.רהייט שני פונליונים שהפונדיון שני איכרי
ה שניה. פירש הר״ב בכ״ג במרחשון וכ״פ במשנה ה׳ פרק ח׳ ותנן אץ פוחתין לעני העובר ממקום למקום מככר בפונדיון דהייט ע י ג  ר

. אבל בפ״ק (מ״ל) ופ״ג לתענית (מ״א) מפרש (בי״ז) מזון ם ד ר  מ
ה איסרות. מ״ש הר״ב דככר בפונדק היינו מזון ב׳ םעומת כרבי יוחנן p ברוקא פרק ח' ע ב ר א  [צ״ל בשבעה] ט ושם אפרש בס״ד: ב

ז י ב י  מלאכת שלמה יכניר
׳  לבדו כתובים בספר זה לקמן שם פ״מ מ״ו: ולא יהא מביא אלא בד
 איסרות. להיינו שני פונלייונין וכר לשון ר״ע ז״ל. אמר המלקס יש גורסין
 במשנה אלא בארבעה וגם החכם הר״ר יהוסף זי׳ל כתב לבס״א גרסי׳ במתני׳
 מלת אלא ולפ״ז צריך להגיה בפי' ר״ע ז״ל בסמוך וכיון שאינו מביא
 זיתים אלא שוה ל׳ ומ׳ אס הוא גורס במשנה מלת אלא. והנטן שמלת אלא
 מעות היא וצריך למחוק אותה וכן בספרי כ״י שראיתי איננה: בארבעה
 איסרות. שיעור בל איםר ל' שעורות נמצא שהפרושה תצי שעולה כסף
 ובן תנן בריש קלושין וכמה היא פרושה אתל משמנה באיסר האיטלקי:

 נאמנץ

 מייתי לה אייאוש שלא מלעת עכ״ל ז״ל. ואיתא כירושלמי לר׳ יוחנן בן נורי.
 שהיה עני הים יוצא מן הנמושות ומביא פרנסתו של כל השנה : משילכו
 העניים וכוי. בירושלמי מפרש ללא תני נמושות הכא לעל ילי שהן תביבין
 באין לאלתר פי׳ הראי׳ש ז״ל לזקנים חביבין עליהן ענבים ובאין מיל פי' באין
 והולכין ואין העניים מתייאשץ בהליכתן וכן בזיתים מחמת הצנה שבשעת מסיקה
ל כמ׳יל כ״ג ה. כאן פ״ ר״ע ז״ י  אין מקנים יוצאים עכ״ל ו׳יל: רביעה שנ
 נחשון אבל בפ״ק לתעניות סי׳ ל׳ ונם שם רפ״ג פי׳ כמ״ל י״ז במרחשון וכתב
 התכם הר״ר סולימאן אותנא ז״ל עיין מ״ש עי׳ז בפ׳יפ משביעית והנה תמצא

ז ע  ישראל כ ו
 בפאה ולקמ דגם הקרן לא זכו בהם יתמי עדיין מכ״ש שאין לאסרו מה׳׳פ .
 אע״כ דוקא היכא לנפק לאפקועי מרשותייהרליתמי. צריך שיהיה קצת הנאה
* אבל היכא דליכא פקזע מרשותייהו. ואדרבה איכאנמי מדתסדוס. י מ ^ 
 דכופין עליה (כת״מ קע״ל) וכי הכא בפאה שלא ירוויחו הם ע״י הפסד של
 אחרים . בכה״ג אפי׳ לא ירוויחו כלל ע״י זכוי של אחרים. אפ״ה ל״א יתמי
 לאו מי מחילה. לא״צ מחילתם כלל אם היו גדולים . מיהו בירושלמי סכא
 משמע . דלא משום יאוש נגעו בה. לאל״כ למה צריך קרא לעני וגו׳ תעזוב.
ר אאמ״ו זצוק״ל הב׳׳מ ״  ולא לעורבים ועטלפים: (ב) אב״י ולא הוכית ע
 לע״כ הפי׳ א׳ עיקר להוא מר״י. והפי׳ הב׳ מר״ל. והלכה כר״י(כיבמות ד׳
 ל״ו אי) לי״צ לשאני הכא לר״י ור״ל לאו בלינא סליני ולא אפליגו רק בפירוש
 תיבות נמושות. וכתי׳הכ״מבשם הרשב״אעל הרמב׳׳ס שפסק בפרק אימה׳
 מת״ע הי״א באמת כר״ל. ועי׳ ירושלמי דמסיק כע״ר דנמזשות זקנים .
 ל״מ נראה לתרץ כמ״ש ע״ר בסי׳ ג׳ והוא מירושצ׳ כאן. דלהכי תנא בסיפא משילכו עניים ושט בלישניה ולא תני נמושות. שמפני

ז ה  משנה ראשונה ש

ן תפארת י כ  י
) ר״ל אחר  היינו משילכו עניים ויבואו. וצמה שני הנאבלישניה(ב): נ
 שכבר הלכו העניים שלקסו החלה וחזרו לביתם, ושוב באו אחרים
 ולקטו גם הם אחריהם. אח״כ מה שהשאירו השניים הרי הוא הפקר לכל
 אדס אפילו לעשירים. ולא תנא הכא נמושות דמדחביבי ענביס מזקנים
. ן ד א ) המטר השני. ונקרא רביעה ע״ש שמוליד ה  משטמין ובאין: ד
 א״נ ע״ש שמרביץ ומשכיב העפר. וזמנו עד כ״ג במרחשון. ולא תני
 הנמושות.כמולאימושו) נמושות. לאין הולכין אז דימי צנה הס: ה) מוסק בדתיס. כקוצר
 בתבואה. וכבוצר בענבים. אורה בתאטם. גודר בתמרים. סלן לשון
) הם ב׳ פונדיון. ופונדק הוא לב׳ סעודות. וכיון שאינו  קוצר ממחובר: ו
. וב׳ סעודות לאשתו בשביל פרנסתו לבד שוב אינו  מוצא ב׳ סעודות לו

 יוצא
 מיהא בענין קשיח ע״ר

 ׳1׳
 מדק קנין הצירו דקונח
 שלא מדעתו. ואי דהבעלים
 אינם עומדים שם והוי
 הצר שאינו משתמר. מימ
 תקשה מפיק דב״מ דף י״א
 דאותבית ר׳ אבא מולא

-&םעשד!דר״גוזקנים וטוביה
 מזה דהצר שאינו משתמר
 ניב קונה. ולרידיה יקשה
 מתני׳ דהבא אמאי אינו
 זוכה בעל השדה מדץ
[ מ  הצר. וצעינ: [אות ע
 [שם] במשנה ובזיתים)
 וכתב הרמבים בהבורו אבל
 צבורי זיתים ששכחן תתת
 האילן הרי 1ה מותר בהם
 משיפסקו העניים םלהזור
 אתריהם ועי׳ מיש לעיל
: '  בפרק הקודם משנה ב
 [אות פ] בתוי״מ דיה
 והרא״ש כתב נצי דאזלי
 אתיגרא מתוך שהולכים
 כפופים ועיניהם מסתכלות
 למטה רואים כל מה שמוטל
 לפניהם בקרקע ואינם
 משאירים כלום עכיל. וא׳יכ
 גם להך מיד נמושות

 מלשון לא יםיש :

 פרק ח א ובזיתים. למטן שכחה ופאה אבל לקע ופרס ועוללות לא
 שייך באילנות מאימא כפי הזרוע לן< קל״א וזיתים זנקע לאו
 דוקא דה״ה שאר אילנות כמו בר״פ ללמיל ושמא עממיה לל״י לא שייך אלא
 בזיתים שלקיעסן מאוחר משאר אילן וכן משמע מפי׳ הר״ב פ״ע דשבימית מ׳׳מ:

 תום׳ אנשי שם
 מ״כ ועי׳מועז אות א׳:נא״ד
 הפקר לכל . ע' תור״ע .
 ולפע-ד לק״מ דבעל כשדה
 מעיקרא איאושי מיאש. תדע

. ולא אמר כקצרה אס אץ שם כלי ארבעה י ו  כדי שיהא העט יוצא ולא כ
 איסרומ. משום לפעמים שכל השכחה אי הפאה מתתלמן אינם בארבעה איסרין
ק שכסבור שהיא  ובההוא לא א״ר יהודה דמומר לכל אלם שהכי העני יוצא ל
 מרובה ומשיצא נועל אף המועמ . אלא איהו מיירי שכבר היה העט כאן ונעל

 וכשנשאר
/ כ׳ מהנות עניים שבשדה שאץ העניים מקפידים עליהם היה של בעל השדה עכ״ל והוא מהירושל׳ וע״כ היט דבה׳ יויד ו״א דאיירי לאחר  שהרי' הרמב״ם כ׳ בדין זה בה׳ יו׳ד וכן בהייא מושר לכל אדם וכה׳ *
 שפשקו העניים מלחזור אחל מתנותיהם שהוא אחר שהפסיק בעל השדה ללקוע שדהו. בעל השדה מעיקרא איאושי מיאש ט סגר שהעניים ילקעוסז לכן מותר לכיא ונהייג דאיירי שבעל השדה עודנו מלקט בשדהו
 אלא שהעניים אין מקפידין לכן כ׳ שהן של בעל השדה. (רל׳מ). ובשי חה׳׳ר תי' ע״פ ד׳ התייט בלמ פ״ב מיג לפי שגא בחצירו לפני יאוש וקי׳ל ילימ לא קנה עיכ. א״ה ע' ברדב״ז בביאורו להר״מ שס הי״א
 ר״ה מאימתי כוי בלקע שכ׳ וזיל ומלישנא דמתני' דקתני מאימתי מותרין כל אדם משמע דאפי׳ עשירים שאינם בעלי השדה מותרין משוס דהוו הסקר שהרי בעל השרה מזב אותס לעניים ולא באו הוי הפקר .
 ואס קדס בעל השרה אחר שהלכו הנמושות ואמר תזכה לי פדי נראה דהוי שלו ואין אחרים יכולים לכולו אע׳׳ג דאינו עומד בצד שדהו ע״כ. ובדיה מאימתי כוי בסרט . כ׳ וזיל ומתוך לשון הירושלמי משמע שאין
 מוחר אח״ז זה אלא לבעל השדה דגרסינן התס מהעת עניים שבשדה שאין עניים מקפידין עליהן ה״ה של בעה״ב ע׳כ ולס׳׳ז הא דהכן מותרין לכ׳׳א לאו דוקא אלא לומר שמותרין לעשירים ולעולם בעל השדה דוקא.
 ואסשר לחלק בין המתנות שאין העניים מקפידין עליק שהם לבעל השדה אבל מה שנשאר אחר העניים א״ל שהוא לכ״א והנכון אצלי שהכל לבעל השדה עכ״ל: תוייטד׳׳ה משילבו העניים כוי וחזרו וכאו כו׳.הק׳בהו״פ
 דא״כ היינו לקושי בתר לקוטי דרישא לדעת ריל שהוא ס״ הב׳ של הריב ואיכ ליערבינהו וליתניכהו ומכת זה האריך לסרש המשנה בסנמן אחר עיש . ולעד״נ דלק״מ דלקוטי בתר לקועי אין סי׳ שאותם כעניים
. (ש״ל): י ט  ממש שלקטו תחלה חוזרים ללקט כמ״ש בהו״ע דמש׳׳ה קא קשיא ליה אלא כמו שסירש״י שם בתענית לקוטי בתר לקוטי שהעני מוליך בנו אחריו ע״כ והשתא אין זה ענין כלל למיש בסיפא משילכו ו
 במשנה ובזיתים.יש לדקדק דסתח במיני מתנות וסיים במין פירא והכי הו״ל למיתני בתבואה משילכו ממושזת . בכרם משילכו העניים ויבואו - ובזיתים משתר־וניחא לי ע״ס התוספתא והובא בחולין קל׳׳א ד׳ מתטש

׳ בתבואה לשו׳פ . ב׳ באילנות שכחה וסאה עיש וא״כ שפיר נקט השנא החלה לקט שהוא שם מיוחד לתבואה בלבד דבזה מוכדלת מכל שאר מינים וה״ה לשו״ס כמיש החוי״ע  בכרס פרע ועוללות שכחה ופאה. נ
 \כ; סרט ועוללןת המיוחד רק בכרס והיה שו״ס. אכל זיתים דמחייבי רק בשו״ס ווה שוה בכל המינים א״א ליתן להם שם מיוחד ולק קאמר ובזיתים בפירוש. וזמן היתר של שאר אילנות לא הוצרך התנא לאשמעינן
א *סא מביא ל  י־איגהו לא חשיבי כ״כ וממילא זמנם נמי משילכו הנמושות. (להימ): בר״ב דיה רביטה כו׳ סי׳ אחר כוי, סי׳ הא׳ הוא בגמ' דתענית ו: ולכן תמוה מ׳ש הריב פי׳ אמר מלבו. (לשיש): דיה ו

 ט׳ לאשתו. וק״ל הא יש הרבה עניים בלא נשים ולהם כדאי לילך. (הרשיש):



ב סףן ציונים ת יום טו ספו דה פאת מאימתי פרק ת תו ו ה מברטנ ד ב ו  ר׳ ע
 ב נאמנים , « מהלי

^ ה ^ ק נ מ א נ י ג ה • ח כ ש ל ה ע : ב 6P*3 עלי*?^מ ו  מזון שתי סעודות וכיון שאינו מביא זיתים שוה ארבעה אישיות דהיינו דעירוטן ועיין לקק במשנה י
: נ  מזון שתי סעודות לו ושתי סעודות לאשתו אף הוא אינו יוצא ללקוט וכוי. עיין מ״ש בפ״ל משנה ו טוב מעם לסידוק: ובן לוי נאמן י שם י

ה ־ תוספות חדשים ל ו י ה ג מ ו ר ל ת ל ע א ר ש ו י ד ש ח & נ  ואין הלכה כרבי יהודה: ב נאמנים. העניים לומר חטים הללו של לעולם. לשון הריב דכי היכי י
. בשעת הקציר: כן לשון הירושלמי ור״ל ישראל עם הארן שאין נאמני! על שאר מתטת משנה כ ותיייט ד׳ה] ובן ן ת ע ש  לקט שכחה ופאה הן ופטורים מן המעשר: ב
ל ישלאל פם האת ן ׳ ו  כבל שנתו. בשנה שלישית ובשנה ששית כדלקמן בריש מסכת דמאי: ג נאםכין לו• 0
ה ^ ס ע מ י 1 י א מ ה על החטים. לשון הנלב לומר של ד ח כ ש על ה ט ו ק ל ל ה ם 0 ע י  שמעשר עני טהג בהן: ובן לוי נאמן ב נאמנ
» לא שיין ק לשון הר״ש. אחת טשרמ בוי ז . ו ׳ ט ר מעשר עני הם ו ש ע ה ח) בשעתן ט) • ועל מ א פ  לעולם. דמעשר ראשון טהג בכל שנה ועל ה
* ^ ^ ^ * ^ & ^ ר ^ * . ובן לוי נאמן & ( תו י ל שנ כ  וטון דאמר של מעשר ראשון הם לא עני ב
? נ £ ו ״ ם ^ ״ J 1 י . 5 כ ? א השמן לומר של מעשר עני הם־ ל ל & ) ׳ ב ן נאמנין י נ י א ו ^ ם ל ו ע  חיישינן שמא לא הפריש מהן תרומה ל
 כתב שוס
 גלולה רק
 שבדקו שע׳ה הץ נזהרים ט

; ולא במעשר עני. וכן כתב הר״ב & p *יגםאכליימלש?1 י י א ל י נ נ י " א ל ה ־ מ נ י ־ ״ י י ™ יכי 'יי • י 1 ד 3 ת ™ . ב י ת ם ל י ג ה ן ן י נ ץ כ ע ן ו ם נ ד י א נ ב  ש

ן הילושלמי!ה שהביא הריב י נ מ א ק מרישא לאינן נ ס  להם כ! ולא על דבר שאין רגילים לתת להם כיוצא ט ולקמן מפרש בסוף המשנה לקט שכהה ופאה. ר
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ב מהלכות מעשר אסברה בלקט שכחה ופאה: אמי המגיה ולשעל״נ ללקימ  אין נאמנים לומר קמח ופת זה של מעשר עט שנתן לי קמח ופת בפירושו ובחטרו פי״
/ עיא  ךאץ ןאץ דאמלינן בשבת י
 * דרוג ע״ה מעשp הן ובחנו
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fiwam 1«י hicn ההם ר׳ מני בעי ובן לוי נאמן לעולם אפיי בשביעית פי׳ אם אומר סירות הללו 
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ן ופאה דעיקר מכילתין בהו איירי * ׳ י א  על תרומת מעשר: אלא על דבר ו
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ט מפום דהוי מיעומא דשכיחא  , ״ ,אמן געונס חסי׳ בשביעית סי־ חס חומר סירות מ
ר שצ ששית ק מהו שיהא נאמן ויהא מותר לאכלס שלאבקלושח שביעית עובא והיו הרבה נכשלים י פ  מ
 מלקתני מתני׳ לעולם ולא קתני בכל שטת המעשר. או לילמא לסי ששנות המעשר עכ״ל ומביאם ת״ע ריש
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א נ , 5 י ר ז  וסלקא הבעיא בתיקו: אין נאמנץ אלא של לבר שכן לרך בנ״א נוהגין כן כיל ^ ״ א
 מתגי׳ ומשנה יתירה היא ולאי שלי בשיאמר אלא על לבר שבנ״א טהגין p לרוב לזיסמהרישיןתימ ללא
ן גלע ממעשר לכל אלם. ו  אלא ולאי יתור המשנה לאתויי הנהו ליני לאמר התם ר' בון ב״ר ח״א מ
ו לבן לוי כיון מחנם ל י י ע ו j c א ) , ץ 5 ק ן ת ן מ ה ר ש מ א ה י נ ת מ . ב נ ו 3 ס פ ם j> א ) ת ר 0m אלן נ מ ם א  א

ד י מ 1 אשיל^י^בה ולא " ו י 1 כ מ א נ ט י  מעשר ראשון הם אינו נאמן ובן נמי אם אמר משלה שלי הן א
 שהוא ע״ה וה״ה רמאי כשאר פירות מ״ה ולא אמרי׳ ליהא נאמן במגו לאי געי משא״כ בישראל. ולשמ״ש
 אמר מעש״ר שקבלתי ע״כ אבל הרא״ש ז״ל נראה לגרם כמו שהוא כתיב בלפוס התייע שיא דדמאי משנה ג׳

 אלא על לבר שבנ״א וכו׳ אכן בה״ר שלמה שיריל״׳ו ז״ל מצאתי שכתב בפירוש
 הירושלמי ה״ג כיני מתני׳ אין נאמני; אלא על לבר שללך בנ״א נוחנין כן והיינו
 בלתני באילך בנא ללקמיה ובני אלם לקתני אעשירים למתנין להם קאי ע״כ

 וכ!

 מנחות דמה
 נורו עיש

 ג״כ לקימ:

 דיה שירי
 שהוא לכהן לא

ת שלמה כ א ל  1 מ

׳ . פי׳ הר״ש שירילי׳׳ו ז״ל נאמנין על הלקפ ט ׳ ו ט כ ק ל ל ה  ב גאמגין ע
 בשעתן נאמנין העניים לומר חסים הללו של לקש שכחה ופאה הן ופסורין
ק יכול התבר ליקח א  ממעשר ותרומה כלתנן בריש תלה ואפי׳ הן עמי ה
ד וכן כתב י  מהם ולסמוך עליהן ובע״ה שאינם לא חשולין ולא נאמנין מי
. בשעת הקציר : בכל  הרמב״ם ז״ל סרק י״כ מהלטת מעשר: בשעתן
 שנתו. נאמן עליו להיינו שנה שלישית וששית: נאמן לעולם לומר מעשר
ה . לשון התכם הר״ר יהזסף אשכנזי ז״ל בירושלמי ׳ (הגהי נתתי  ראשון זה ו
 לייק שהלו׳ נאמן אפי׳ לומר שהפריש ממט תמ״ע מרקתני לשלם ולא קתני ובן
 לוי נאמן על מעשר ראשון) לכהן תרומת מעשר ולעולם מע״ר נוהג לקרוי נתלה
 כלאיתא פ״ק לר״ה ולית ביה משום טבל והלוקת ממנו א״צ לעשר מהן למאי:
. כרתני סיפא ללקמיה נאמנץ על המסים ואץ נאמנים על ן  להיוח מהנין כ
 הקמת וכוי: ובירושלמי נרסי׳ סלק ר״א לרומיא בעי ר\מי ר׳ יוסי נימא מתני׳
 למיקל להאמין עי׳ה לומר זה לקנו או מ״ע ר״א היא לתניא וכו׳ ורבנן פליגי

 עליה התם ונכתבה הברייתא לק׳ ס״ל ללמא׳ ותירץ לו ר״י לאפי׳ רבנן מולו
 בהא לאין לרך עני לעשות ערמה בלכר וה להיא מלתא לעבילא לגלויי. ונראה

 תוספות רע״ק
] בתויח  מיג [אות פי
 t־tf ובן לוי. דנם בבן לדי
ז מצאו כן) ולפם״ש חיעיב ע ו ל ב א ר ש ת י ר א פ ן ת י כ  י

 וצא: ז) עטים ע׳׳ה: ח) לומר שהתבואה לקט וט׳ שיפטור הקונה
 אותה מהן מלמשרן: ט) בעת קציר: י) בכל שנת ג׳ וו׳ בשמיטה .
 ומלהוא מרובה אין הבעה״ב מחלקו בס׳יא. ואילה״ק ויהיה נאמן בשנת
 וו׳ לומר לקט שכחה וסאה הוא. במנו לבעי אמר מעשר עני הוא.
 ואי״ל מרהצן נתנין בשבלים משא״כ מעשר עני ניחן אחר שנתמרח. להט
 ין נאמן מזה לזה. ליתא דהרי במיג משמע לגם בממורח כאמן בטלן.
 י״ל כיון ללהט שכחה ופאה רק דבר מועט הוא. רגיללאכלו מיהולהכי

 ין נאמן עליק רק בשעתן. ואע״ג דש לו מגו.,מגו במקום עדם היא
 שנים. להט לעולם נאמן לוי ע״ה שהן של מעשר ושהפריש המ״מ ממע״ר שניתן'לו. דלא חסיד עליה כמו ללא חשידי ישראל טיה את׳׳ג י. ואף דאין
: יב) ע״ה בכל הנ״ל: יג) כדמפרש [ ג  הן מתנות לכהן ולוי מ״ה [בחולין ליךל מיג]. באין חבר שרי. כהוס׳ שם ר״ה מניין. והוס׳ שם ניקיל מי

 במשנה

rfv ד דדמאי יאק ) אב״י נסתפקתי אם אמרינן ג״כ מגו יפ׳  שהן תביבין הם באין לאלתר]: ע
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י ^אי״הופרש m ראשו! נ ט י ה ר ל מ ל ע כ א נ א ש כ 1 ה י ג * כ ו נ ח מ כ ו מ י ר ; 3 י ל י ע ח . לא שיסמיך א ה י ל י  ל
ן לו שהוא לקט מגו לאי בעי אמר א׳־י הלו־י שבא לידו מעשר  בלי הפרשת מעשר בשנת ג׳ ווי משום מאמי
ן לטענה בעצמה גרועה היא ולא מחזקינן אותה לאמת רק ראשי! טחר בתרומת . לי״צ לטו ע ״  מ

 מעשר:
 תום׳ אנשי שם
 i במשנה בכל שנתו

 נראה שמעם הנאמנות
 במעשר ככל השנה משני
 שלא יש ומן קטע
 להשרישה גם משום שהם
 הלבה רוכל להיופ לעני וללוי
 מהם לכל השנה משא״כ
 בלשו׳ים שהם ממע שהלכה
 עניישמלקעץונם יוכל להיות
 שלא ירבה הלקמ והשכחה

. תו לא הוה כעל א׳ לנאמן באיסורי) להתיר אסי׳ אתתזיק איסורא ו ג  מכת מ
. וש״ך ׳ . חילוק ל ' ל כ ״  היכא שהיא שלו משוס לבילו לתקנו(וכרא״ש ניכוין מ

ג בכל ה : יא) ר״ל מדמעשר ראשון ט ( ג ) ת מ מר א ד שאיט או ה  דאנן• ס

 ראשונה
. ואלי לקמ שכחה ם י נ מ א  ויפה פירשו להך מתט' אללמיל קאי למשוס המנהג נ
 ופאה לאו מגהגא הוא אלא תיובא למצותן בעזיבה לעזיבה כתיב בהו כללעיל
. אבל מפשל מגי ממלק ותלי במנהג יש ממלק  לפ״ל למצו^ לבוז ולא למלק

0 ועוד שזמנם שבוע ורמ־״ז7־ * 5 5 מ מ ק ל ה ב ה ל ר ב ס ( י י י י ו נ ח 3 י ו ש ו ר י פ . והרמל׳ם ב ל ת  גפני! זה ויש במבין א
 ופאה ה״ל להמןס מפשר פני שמלוקלקץוסר. ועול אי בלקמ שכחה ומאה אמאי ובןלוי' 06 הכהי בכלל ומ
ט להיות נאמן על םמע׳׳ר בימי ר  נאמנים פל החמים הא הם באים בשבלים קולם לישה. אבל מפשל עני ל
. והיינו כמי לקתני גאמנים פל ספורה מל אורז משום עזרא שקנסו את הלףם ה ״  בחפים כללקמן מ
 דאור! ונותנים אותו לכמים כנלע״ד
׳ לה״ה בל«ו כוי. הרב הו׳׳ע ר5ה לחלוק מ׳ו ולשלש דס״ל להל״ש והריב דמה שנאמנין על החעים איע אלא במ״ע אבל כלשו׳ה אימ ח נאמנין 0 ״  מדלא תנן והלף ועמ׳ש במדות שיא מ״ג • (ה^מ): ג תויים ד
׳ שלא כדעתו וליל להרבות במחלוקת כי על החלוקים אנו מצנןערים. בר מן דין בילושל׳ מנואל כהדיא דמשני׳ מידי אן־ נלקנן י  גאמק אפילו על החמים שדלק ליתנן בשכליס עיש. ומלבד שדברי הרמב״ם הס ב
א ואם  יהכי איתא התם היו סכל יודעין שרוב מכנהו לקנו אינו נאמן לומר קמח ושת ניתן לי עיש(הובא בס׳ מיש) ועוד דמלישנא דמתנ׳׳ נושיה מוכח דלא כותיה מלאצעריך לםלושי וסיפא גבי שק של מ׳ע מ
 איתא הא כולה מתני׳ לא מתנקמא אלא במ״ע דביה דוקא נאמק על החנוין. (ש״ל): באיר וסיפא. ר״ל וס c דכרי הריב שכתב דין דנאמנין. (שיל): בסחיד אסברה גלשויש. אין למעות ולשרש בלעת
 ר\מ3״ס דחקא נלשויש אימ נאמן אבל לא במ״מ מעעס שכתכ החף״מ לעיל למ״ע מי לבותא וא״כ ה״ל לרמבים לשרשו. דכבר הודיע הר׳׳מ דהיה גמ״ע נמה שהקדים גדץ דלעיל ואס אמרו של מ״ע הוא נאמני!
 ל שמע ואחיה כ׳ כיצד חנףם אלו-וכו׳ שימ דאהוגה תאי. ואע״פ שלא הזכיר אלא לשויש מימ סלי צסוף הדין כלל הכל נאמרו ואציל שאץ נאמני! על השת לומר ממתטת עניים הוא. הרי דגם מיע בכלל שנס

•» 1 ד  [משניות זיעימ] יץ ,

 משנה
 וכשנשאר אחריו פחות מארבפה איסלין איט מוזל פול לצאת וזהו שאמר כלי
ם אחת ולא יהא מביא בפפם שניה: ב נאמנים פל הלקפ פ  שיהא יוצא פ
. ושלא בשעתן אין נאמנים במגו לאי  . והיית לפלפ ועוללות : בשעחן
. לבפמי האלץ מייד לתשילי והא לבשפתן נאמנים !  בעי אמר מפועלי! ס
יבת. כיון ראית ליי נמי לפמורא  ואמ׳׳ג לספק הוא שמא יש לו נמי תבואה החי
 לא שבק היתרא וכוי א״נ בשעתן מבא לפמורא שכיח גביה וממבא פריש :
 נאמנים פל המעים . פי' הי׳׳ב לומר של מפשר פני הם וכ׳׳כ הר״ש .



ורח ב פאה מאימתי פרק ח ר׳ עובדיה מברטנ ל ת יום ט ו ספ I תו S O 

 ואין נאמטן על הקמח וכוי. פירש הר״כ שנתן לי קמח וכו׳ ולקמן דאין דרך לחלק מעשר עני קמת ופת: שעורה של אורז. *אית
 מפרש שאם אמר שמחנו קמח נאמן ירושלמי. וכתב הר״ש דאין דמפרשי שבולת של אורז שלא היה- דרכם לחלק אוח של מעשר עני
 להאמינו במנו דאי בעי אמר שמחנו קמח דמאחר שאין דרך לחלקו אלא בשמנים ואיה דמפרשי שעורה של אורז קודם שנכתש במכתש
: והוסרה קליפתו [שעורה קורא] לו ולאחר דישה בעודו בקליפתו דרך ם ד  כלל קמח ופת הוו כמו עדים ע״כ כלומר ואין מגו במקום ע

 ציונים

 על המעורה . v OB״9 :
 ד נאמנין . עם:

ת רע״ק ספו  תו
 [אות פא]

רה,  בהרע״ב ר״ה שעו
 איתדםפרשי). כך פירש , ,

רה . כ' הל׳יב איה דמפרשי  חרמביטבפירושוולשיפתם השעו

. ' קודם שנכתש וכוי שעורה קורא לו י נ ת ט י ל ש י ף  י
 דמיירי בלקס שכהה מאח. 1 ״ , 1 י ,

׳ ומסים הר׳׳ש לפי שהוא כשעורים שאין י נ ת מ  אבל הר״ש ימפרש ל
 במעשר עני דהה מלפרש נאכלין בקליפת!: חי. ל׳ הרמב״ס הוא
| הדבר שאיט מבושל תרגום אל תאכלו ™ 
 דרך לעשר עי אחר טיוח ממנו נא(שמות יב) לא תיכלון מיניה הד
. ,_.Ltrmim h ״״^״^ ,  מש״ח מפיש דשעורה _

ה חי: זיתי כקוף. כתבהרי׳ב ממתנות ר ם ו ה ו ע ת נ ; ש ר ח א ו נ י י  ה

 קליפתה. וח-ע״ב ארבביח עניים הס. מסיים הר״ש כדתנן במסכת
^ תלה פי׳ג(משנה ט) ומ״ש הר״ב לפי " י ^ 
 במעשר «י: שאץ רגילץ לעשות שמן מזיתי כקוף.
 מסיים הרמב״ם לפי שאי אפשר לדרוך
 בחבורו ומתוך שיכול לימר או לטחון דבר מועט ע״כ. ובירושלמי
י תני ר׳ יהודה וכו׳. מקום שנהגו להיות מ * לי כ י י ץ ל  ״"*a ״

• , I _ אני בשלתיו מטתנותי 

ח מוסקים זיתי נקוף והוא עני נאמן לומר ׳ א ל ב א y יתמיה לי ח » 
י שמן זה של זיתי כקון! הוא: ד גאמנין * ^ י 3 נ "^ מ י ל

ש  וכמ1
J על הירק. פירש הר״ב לומר של מעשר עני הוא. דירק חייב במעשרות תייב במעשר מדרבנן: דבר מועט. נאמנים אן) על המבושל דפעמיס E n £לי p״™ 
 חילק עליתם. ילא מצאתי [מדרבנן] מסיים הר׳יש כרתנן [בפי׳ק] דמעשרות. ובפ״ק דפאה משנה שבעה״ב שכת מלעשר ומעשר מן המבושל מתוך הקדרה: ״)מלפםו.

• הקדרה י מ פ : ד' מסיק הר׳יש הטעם לחלק למה חייבו חכמים ירק במעשר ולא *< ״׳י ל ע ׳ צ י ״ ז ב י ^ ש י  ט

. ו ם פ ל  תום׳ אנשי שם בפאה דהואיל ואין מכניסו לקיום יש ריוח מועט לעניים ואם ישחרו על הפאה יפסידו במקום אחר מללקט ולהביא מתנות אחרות: מ
ת שלמה פירש כ א ל : מ ן י & ״ ״ ״  ו

 כוי יפסידו כמק״א בו׳ יאית וכן שם בה׳ מעשר הלשון ק ואינם נאמנין אלא על לבר שלרך מ״א ציטלו צ״ל ואית למפרשי שעורה של אוח קודם שנכתש במכתש והוסרה קליפתו
ת. לומר של מעשר עני ממט קורא לו שעורה ולאחר לישה דהיינו קולם כתישה בעודו וכר: ואין פ ןלא על הקמח ולא על ה י נאמנ ן ? ע״כ: J ואי ,

n ^ i ° S L\\™\ 
. פי׳ אחר כתישה אין נאמנין עליו >of׳' של ו  וי׳׳ל Ifa •לך,־,לק שניתן לי הוא או לקט או שכחה או פאה הן ובעי עשודנהו למאי. הר״ש נאמנין עליו בין הי כין מב
 ולא רצו חדל כנך. (רמי!): שירילי״ו ז״ל. וזו ואצ״ל וו קתני וכן מבואר שם בה׳ מעשר. ובירושלמי אמריק תי וזו ואצ״צ זו קתני: ואין גאמנין עליו לומר של דתי גיקוף הוא.
 : מלפס1.ע׳ נהוי״מ לאפי׳ הכל יודעי? שרוב ממסו לי,ס איז נאמן לומר קמת ופת ניתז לי והיכי סי׳ זית ניקוף הן זיתים שמשיירין באילן ואינם ראויין והפקר הן ובימש׳ תני
 ד *ולן אומר מקום שנוהגין להיות לזרכין את העוללות עט נאמן לנמר יין fה
 של עוללות הוא ורבוותה מקום שנהגו להיות מוסקים(ס״א טוחנים) זיתי מקוף
 עני נאמן לומר שמן זה של זיתי ניקוף היא: ף אאי׳כ היה לו דבר מועט.
ר ימסף אשכנזי ז״ל כי כשבעה״ב ציקכו ירק לצרכו אינו מוציא (  סי' התכם ה/
 ממנו מ״ע כך כשהוא חי. כי אינו ראוי לעני שאין העני רוצם ל׳ספל בו ולבשלו
 בעבור שהוא מעט. וע״כ הנעה״ב מבשלו תתלה זאת״כ מתנו לעני כך ממשל
 אבל אם יש לעני ירק מבושל הרבה והוא אומר שמ״ע הוא שנתנו לו כך מנושל
 איט נאמן כי אץ בעה׳יב מיל לנשלו תתלה כשהוא הרבה ע״כ: שכן דרך
. כתב הרמב״ס ז״ל ומתוך שיכול לומ^  בעה׳יב להיות מוציא מלפסו

 בעל

 לחלקו לעניים: גריסי!. שטחנן בריחים
 של גרוסות: נאמנים על השמן. שררך
 לחלק מעשר עני בשמן: ואין נאמנים
. זיתי נקיף א ו  לומר של זיתי נקוף ה
 ממתטת עניים הן שחובטים ומנקפיס
 בזית להשיר הזיתים שנשארו מן
 המסיקה ונקון< לשון מוקף זית ואין
 העני נאמן לומר שמן זה הוצאתי מזיתי
 נקוף ופטור מ; המעשר לפי שאין רגילין
 לעשות שמן מזיתי כקוף . אבל עני
 האומר קמת זה או פת זו מלקט שכחה
 ופאה שלקטתי וטחנתי קמח ואפיתי לחם
 נאמן שדרך העט לעשות לחם מלקט
ים. העניים על  שכחה ופאה: ף נאמנ
 הירק חי לומר של מעשר עני הוא. דירק

ת יי). פ ל ה ח ולא ע מ ק ל ה  ואין נאמנין ע
ל אורז ואין רה טי) ש ל השעו  נאמנין ע
ל • נאמנין ש ו ב  נאמנין עליו «< בין חי בין מ
א ל הגריסיןי0 ל ע ן י נ מ א נ ק א ל ו ל הפו  ע
ל השמן . נאמנין ע ן י  חיים ולא מבושל
א ואין נאמנין ר עני ת ש ע ל מ  לומר ש
: ( ט ף יח) הוא י p ל זיתי נ  עליו לומר ש
ל ים ע ל הירק חי ואין נאמנ  ף נאמנים ע
ק ל אאיכ היה לו דבר מועט ש ש ו ב מ  ה
: ( ו כ ות ״מוציא מלפס ת להי י ב ל ה ע  דרך ב

 אין

 JTt , ג על הקמח נילוש׳ לא על וכן הוא נז״ס. לא חיים ולא מבושלים
 טח׳ בין חיים בק מכושלין 1כ״ה נד״ס.ך היה לו נד״ש >*« מלח לו.

 מועע

 ישראל

ל בספר תוי׳יט . ״)ולא על הפת לאע״ג דטנל אוסר במינו נכ״ש כלתנן ש ו ב ש מ י י ס ה  רגיל הבעהיג ל
ק נמי אם נתערב במאי מיתקן ע״כ  משום שאין ראוי לעני למפל בסס״: לחלה הא לעיל מינה ת
 כוולבכ^ובשכילשהוא««י־ ואיני מבין מה שייך לזמר «ה אהאי בבא ושמא ר״ל שיש להקשות

י דמאחר שאינו נאמן העט לומר שהפת הוא של לקנו וכוי א״כ הקונה הסת שבילו ^ ע : כ ^ ) ז ^ ) 
 נשלמגועעיורק בשביל מ״ של עני צריך לעשרו. וע״ז הקשה כיצל יעשרנו לטתוששמא הוא מעורב
 מאמינים לו ולאימה מגו מלקט שכתה או סאה שהן המורץ עם סבל שהיה ביל העני ג״כ. ותירץ שהרי
. נ״ל שכך ל ״ : בפי' ר״ע ז י ט י י״ל תיקון להביא לו פרנסה ממקום אתר ו ״  נמקים עדים_ דמ״מ^ *

ה *) המרים הללו נמצאים במהד״ק של השוי׳ע שהדפיסה נסראג שנת שטיה : ״ : ד v m נסי 

ז ע ו  ב
מ להרי בעני ע״ה מיירי דאינו נאמן על מעשר .  י״ל קכ״ז ס״ק כ״מ). ת
 מיהא ממה לאמרי׳ בכתובות לי״נ אי. לננסתרה מולה ר״י לנאמנת לומר לכשר
 נבעלתי במגו לאי בעי אמרה לא ננעלתי.ומוכת להליא לסמכי׳ באיסורין על מגו
 אפי׳ להתירו לאחרים:(ד)וכי עלה רבי׳ הגאון מוה׳ עקיבא שציס״א[באות פג]
 ח״ל וסיים הרמב״ם בחבורו. ומחוך שיכול לומר כו׳ ולא מצאתי מי שהעיר ע״ז.
 עבלה״ט. אמדה בקי. קטין תריך שקא. הירושלמי כתב כר״ש ור״ב. לנאמן

ן תפארת י כ  י
: יד) לאין לרך ליתן מתנת עניים הנ״ל בקמח ופח. ׳  כמשנה נ
 ואע״ג דבאמר טחנתי ואסיתי נאמן. אפילו הכי אינו נאמן נמנו .
 מרהו״ל מגו במקיס עדים: טו) צר״מ ר״ל שגולת. ללא נהנו ליתן
 אסילו מעשר עני באורז נדושה. ולר״ש ר״ל גרעין בקליפתו. טו) על
 אורז מטקה: יז) פולין טחונים: ית)שתלש העני מהלקט שכחה וסאה:
 יט) רמדהן מועטים א״א לעשות מה! שמן ואיט נאמן במנו כלעיל :

) לירק חייב במעשר מד״ס. ולא בפאה. דהדוחמיעט לעני. ולא ירצה להמתין עליה. להפסיד עי״ז ף  כ) מאלפסו כששכח לעשר מקורס (

 לוין לפרש כן משום דנדגר
 מיעע איירינן. (הו׳ע)

 משנה ראשונה מתנות
ם ליכא ניקוף  ופאה הוא נאמנים . והיינו לנקע שמן ולא נקע כמי יין לכמעי
. ומיהו בירושלמי מ ו ל ל  ובכל ענץ נאמנים אפילו אומר של שכחה ופאה או של ם
 מוכח דעוללות לינםכזיתי;יקזן<. וניע הא ללא נקעא ממני' ביין שאין נאמנים
. אכל ע ע ו ם עוללות אץ נאמנים שהוא מ ת ס  משל עוללות ללא פסיקא לנה׳ מ
ם. אבל י אמנ  משכחת כרם שכולו עוללות כללעיל פ״ו כיין שאינו לבר מיפט נ
 ;ית׳ ניקין׳ פשיקא ליה דלעו1ם מועט היא: ד שכן לרך במה״ג להיות מוציא
. פי׳ הר״ב כששכס מלפשרו . דרכי לעשר מן הקללה וכ״כ הליש . ו ס פ ל  מ
 וקשה א״כ בכל תבשיל נמי לרכו כן אם שכח ולעיל נמני באורז ובגריסץ אין
 נאמנים על המטשל. ועול מי קתני אם שכח. ויש לפלס דבירק לעולם דרכו
 כן משוס דאי מתרמי ליה עני המחזר על העממ טמן לו מעשר מ\ סקלרה

 ואיט

 לאורז קל הוא בדירתו שאינו נילש במקלות אלא נכתש נמכמשת הוי כמו חמים:
 ואין נאמנים מל הקמח . אמ״ג לא*ת ליה מגו לאי אמר עחנתי קמח נאמן
 כיון שאץ לרן לחלק קמח הוי במגו במקום עדים כ״כ הר״ש . וכ״כ המללכי
 פ׳ השוכר את הפועלים בשם רב האי שהביא ראיה מכאן למנהג הוי כמ1 מלים
 ולא מהנ׳ מגו הפן המנהג ע״ש ובתשובת מהרש״ך ס״ס כ״מ הביאו ופירש
 להמגו בכאן דאי בעי אמר תעושלין הן ע״כ ואין זה נכין למפושרץ אינו נאמן
 דבע״ה מייכי אלא כמ״ש הר״ש דממ הוא בטחנתי ונ״ל למכאן נמי יצא להם
ק וכולאי חשוב פ  להפוסקים בכמה דוכתי לדבר הרגיל ומצוי לא נכנס בכלל ס
 כמ״ש ביו״ל סי׳ נ״ז לענין דרוסה וכ״כ התוס' בפ״ק לשסמים לף ע' דהיינו
א. משמע לשל זית* שכחה מ שלגיגיץ בכך.־ של זיתי נקוף הו נ  נמי כמו מ



ב סך ציונים ת יוס טו ספו רה פאה מאימתי פרס ח תו ו  ר עובדיה מברטנ
fp ה אי| מיהתק . שם 
 מהל׳ מה׳ימ p״>r . פירו* גנן.:

 תום׳ אנשי עזם
. ׳  ה במשגה או מנה ט
 א״ה ציע למה נקט במלה
 מלת או יוחל ממל הני
 דמשני׳ יכולמ או או נינהו
 ואולי סירכא ללישנא דמתני׳
 דכתוגות פיה מיה נקט. או
 אולי ריט אגרוגרות נמי
 שליג ופרס שי׳ מחצה ור״ל
 מחצה מני השיעורים הייט
 של גרוגרות ושל דגלה ולכן
 שגה כדברי התיק מלח או
 כדי לחבר גרוגרות עם דבלה
 ולאשמעינן מתרווייהו פלינ
 ריפ. אח׳כ מצאתי בהגהת
 הרשיש נשים החדש^ שמה'
 גיכ דר״עשליג אף בגרוגרות
 עיש: בר׳ג ר״ה פרס כו׳
 בגורן כוי. א״ה ז״ל הסשרי
 כתוב א׳ אומר והנחתו
 בשעריו וכתוב א׳ אומר ונחת
 הא טצד עד הפהח מחלקו
 בבית (סי׳ מפגי שעד הפםח
 זמן גשמים הוא ונפסד מרן
 וזהו מ״מ המתחלק בתוך
 הבית שיש בו עוה״נ לבעלים
 דכתיב ביה ;חינה) מכאן
 ואילן מטחו נחי: (דימות
 הקיז הס ומניחו מורןועניים
 נוכולין אותה ואין בה טוהינ
 לנעלים דהנחה כתיב ניה)
 ועפ״ז תמה במל׳׳מ שיו היח
 דהא קרא דושבעו דמיניה
 'ליל לכלי שביעה השיב
 באותו ססוין למיידי במ״ע
 המתחלק כבית וצ״ל דסכינא
 חריסא מססקא קראי.ורישא
 יקרא ונתת מיירי במ׳ע
 המתחלק גבית וסיסא דקרא
 ושבעו מיידי במ״ע המתחלק
 בגולן ע׳ש : תוי״פ דיה
 בגורן כו׳ אינו מוצא בו׳.
 איה לא וכיתי להבין דהא
 קתני וכשאר בל השירות כדי
 שימכרם רקח בהם אלמא
 דבמקוס שיטל ליקח ולמכור
 איירק ומ׳מ צריך לימן
 פשיעול ולכאורה היה כ׳ל
 דעעמא דדוקא במ׳ע
 המתחלק בגורןשא״ל בו טוה״ג
 וצריו לתגי בעיב לכ( ע;י
 השואל גזה קאמרינן דאין
 סוחתין כיי דפשיטא שאינו
 מחוייג ליק לעני ראשו!
 השואל כל המיע פי״ל לק
 שלא יפחות לו משיעור הנזכר
 נמכניי» אכל גמ״ע המתחלק
 בבית יייל בו טוה״נ אינו
 מחוייב לישן דוקא כשיעור
 כיון שהרשות בידו שלא ליתן
 לעג• זה כלל . ו5'ע .
 במשנה ושאר כל השירות
. נירושל׳ תני רובע אורו  כו׳
 כטבלא הבלע ליטרא ירק ג׳
 קח חרובין עשרה אגוזים
 חמשה אסלמןים שני רממים
. ריש וכיש הליט ׳  ואתרוג א

 גחטלו :

: ה אין פוחתץ לעניים בגורן. פירש הר״ב קררה ופרור ובפון1 פרק י דכלים מפרש מחבת גלולה: ה  הקדרה 6ו הפרור שמבשל ב
ן פוחתין לעניים. פירשו הר״בוהר״שכשמחלקץ מעשר עני. י א  כשמחלקין מעשר עני בגורן אין נותנין לכל עני ועני פחות משיעור ה
. ׳  זה דכתיב (לבדם כי) ואכלו בשעריו ושבעו תן לו כדי שבעו:דבלה. והדן עמהם דאילו בלקמ שכחה ופאת הרין לבוז כדתנן ריש פרק ד
ק ו ג  תאנים יבישיס לאתר שנדרשים בעגול קרויץ לבלה ושוב אין׳ נמכרים ועיי פ״ה משנה ז אבל במ״ע כתיב(לברים כו) ונתת לגר וגו׳: ב
 וכתב הר״ב אבל המתלק בביתו מחלק
 כפי רצונו הו׳. מסיים הרמב״ס בפ״ו
 ממ״ע שאינו מצווה לית| כדי שבעו אלא
 בשדה שהרי אינו מוצא שם ליקח.
 [״ועיין מה שכתבתי משנה ג' פרק
. כתב הרמב״ם ב  י״א דנדרים]: ק
 אודיעך בכאן בדרך המדדה שיעור כל
 מדה מהם ושמור אותו תמיד בכל
 המשנה. ובתחלה נאמר כי במרה שיש
 בחללה ארבע אצבעו׳ על ארבע אצבעו׳
 ורומה שט אצבעות ושבעה עשיריות

 במרה אלא במשקל להט חט מנה
 דבלה ומנה הוא משקל מאה דינרים
 ומשחל

ב  ה אין פוחתין לעניים בגורן י») מחצי ק
 חטים וקב שעורים.רבי מאיר אומר חצי קב.
ה נ קב גרוגרות *0 או מ ב וחצי כוסמין ו  ק
. חצי ( י ס כ ר ה «) . רבי עקיבא אומר פ ל ב  ד
. ( י  לוג יין בח<. רבי עקיבא אומר רביעית כ
 רביעית שמן. רבי עקיבא אומר שמיניתכי).
ל כדי א שאו ב ר א מ ל חפירות א  ושאר ב
ט מזון שתי סעודות ») : ר  שימכרם ויקח ב

 חיג. ה לעניים נע׳ליגין שס לעני. £ךךן

 מאצבע. ויהיה זה האצבע ששיערו בו מאצבעות היד. הגודל. וזה המדה אשר יש בחללה זה השיעור שזכרנו אחר שיהיה מרובע או משולש או
 *ליוה מן התבניות הוא נקרא לוג והרובע ממנו הוא נקרא רביעית וחצי הרובע נקרא שמינית ־ ויש בקב ד׳ לוגי! : [״וקב גרוגרות.

' י י  מלאכת שלמה ע
 פליגי ע״כ: או מנה דבלה. פירושו בכאן משקל מנה אבל במקומות אתרות
 כגון ואלמנה מנה לשון מנין והוא מאה זוז והכל אתר כי לא נקרא המשקל
 מנה אלא מפני מספר הילוע שבו והמנה הוא ששים שקלים והשקל עשר־ס גרה
 [כלכתיב] עשרים שקלים עשרים וחמשה שקלים עשרה וחמשה שקל המנה יהיה
דות.  לכם מרל״ק ז״ל בשמ מנה: שימכרם ויקח בהם מזון שתי סעו

 והדינר משקנ ששה מעים
 המעה ש״ז גרגרי שעורה: פרסי.
 חצי מנה ובכל המדות האמורות
 במתניתין הלכה כת״ק והלכה כאבא
 שאול ולא נאמרו דברים הללו אלא
 למחלק מעשר עני בגורן אבל המחלק
 מעשר עני בתוך ביתו מחלק כפי
 רצונו ולא נתנו בו חכמים שיעור:

 מלה

 גרסי׳ הכא ומאן לגדס הכא בהאי בבא שלש העולות טעות גלול הוא ביזו
 שכן כתב ג״כ רש״י ז״ל שם 3פ׳ בכל מערכין וז״ל וכן לעירוב לתלק עני בגורן
 נמי מזק שתי סעולות ע״כ. וככר נפסר^ הלכה למזון שתי סעורות טל עירוב
 הן י״ח גרוגרות שהן ששה ביצים כלעת ר׳ יוחנן ק ברוקא בעירובין ס׳ כיצל
 משתתפין ונראה להכי משערינן נ״כ שתי סעולות לעני וכן פי׳ כבר ר״ע ז״ל

 לקמן

 בעל הבית נתנו לי יבול לומר נמי בשלתיו ממתנותי ע״כ י ה אין פוחתין
 לעניים בגורן כו׳. פי׳ הרש״ש ז״צ*)(נבאי צלקה) אין פותתין לעני בגורן
 בשנת מעשר עני אס יש לו לבעה״ב בגירן מ״ע לחלק הרבה ובאו עניים הרבה
 לגורן והוא מחלקן אל יפתתו לכ״א משיעורא לקתני הבא ע״כ. ובעירובין לף
 כ״ט מייתי לה וקא׳ רב התם עלה וכן לעירוב פי׳ לעירובי תתומץ לבעינן
 מזון שתי סעולות ואתצי לוג יין קאי למערק בו וה״ה לכולהו כדמשמע התם
 וע״ש בתוס׳ ובהג״א : וקב שעורים. כתב הר״ש שירילי״ו ז״ל נראה בעיני
 להאי תנא מיירי באלום כרמפרש בכתובות בפ׳ אע״ס לא כפל לה שעורים אלא
 ר׳ ישמעאל שהיה סמוך לאדום והיו השעורים רעות ובעו כפליים ור״מ לסליג
 עליה ללי בחצי קב שעורים כשיעורא למסים היינו בשעורים לשאר ארצות ולא

 *) ב׳ מינות אלו אין להם מקום כאן ואולי גנןעות נשמיןו ממקומם בראש מיז:

ז ע ו  ישראל ב
 אכולהו. וגם הר״מ בסי׳ המשכה כ׳ כן ובאמת לא זכיתי להבין מנ״ל לרבינו
 למ״ש הרמב״ם בחבורו מתוו שיכול לומר וכו׳ קאי רק אירר! מבושל. ומסעם
. לפע״ל אכל הנזכרים לעיל קאי. וכן לייקא לשון הרמב״ס. לאי אירק  מגו
 לחולא קאי. הול״ל מתוך שיכול לומר מבושל ניתן לי. יכול לומר אני בשצתיו.
 וכ״כ ממה לסייס הרמב״ם ממתנות עניים. ש״מ לאכולהו ללעיל קאי. ללבתר
 מה שהזכיר הרמב״ם כל הלברים שהעני נאמן עציהם. קא׳ למתוו שיכול
 לומר כעה״נ נתנו לי. יכול לומר נמי בשלתיו. ר״צ לא מטעם מגו. רק נקט
 האי מתוך. לאפיקי הנך שאין העני נאמן עליהם כאורז וגריסין וכלומה. ודו״ק:

 ואעהיק
: כו) רביעית הלוג: [ . סאה ו׳ קבין. קב ד׳ לוגין. לוג ו׳ בצים [שי׳ ג ו ד־ו ץ א : כד) חצי מנה: כה) איפה הוא ג׳ ס [  שבועות ס״ו סי׳ ב׳
. וכל הנך שיעורים דמתני׳ היינו ו  כו) שמינית הלוג: כח) ודוקא בגורן אבל במחלק בביתו נותן כמה שירצה. שהרי בעיר יש הרבה שטתנין ל
. והיינו ב׳ ד שביעה ליום א׳ ד שביעה. ונ״ל דהיינו כ  מדצדך שיתן לוכדי שביעה. ומדייק בירושלמי דכתיב ואכלו בשעריך ושבעו חן להם כ

 סעולות
 משנה ראשונה

 ואי* נותן לו המתוקן דח״ש לפסילא ונהגו ע בירק שכן מתנין לטניים ירק מלונה הוא עצמו ממלק. אלא שיש חילוק בין הנחה לנתינה שבהנחה אין המתנה

ן תפארת י כ  י
 מהנוח אחרות. ותלך הפאה עי״ז לאיבוד: כא) כשמחלק מעשר עני
ד שביעה . כמפורש במשנה.  בגורן שאץ מצוי שס מאכל ימן לכל עני כ
 משא״כ לקט שכחה סאה. הדן לבח [כלה׳ל] וכ״כ בנותן בביתו יתן כמה
ד שבעו שאינו מוצא שם  שירצה [אב״י רדוקא בשדה מחוייב ליתן לעני כ
 ליקח]: כב) תאנים יבשים: כג) תאנים יבשים לאחר שנדרכו בפיגול
 נקרא דבילהנושי׳תגד. תאנים. גרוגרות. מילה] ונמכר במשקל. ומנה
. ומשקל המעה ע״ז גרעיני שעורה ן  הוא משקל ק׳ דינר . ודינר ו׳ מעי
 נמצא שדינר הוא משקל קווינע ומנה הוא ב״ה לאמה [ועי׳ מ׳ש בםיד

 נקראת על שמו ואין לו לשות ליתן למי שירצה אלא צריך ליתן לכולם כשוה והיינו
 לאמרי׳ שאין מ טובת הנאה לבעלים. אבל בבית כתיב ונתת שהוא הטתן למי
ן ה״מ כשנזלמנו לו עניים ל ו  שירצה ויש בו טובת הנאה. ומיהו הא למחלק מ
 כשהוא בגולן ואם לא באו מוזגו והם באים ונוטלים לוסנחת שתי לשומת משמט
. והחיי״ס למייתי קרא ונתת לגר ׳ י  לשון עזיבה ולשון מנימ לפניכם גילי׳ כלפ
. אינו מיושב לההוא במעשר שבבית והכא הא י  למשמע שיש חלוקה במעשר מנ
. פי' הריב ם י מ י קב ח צ ח ת איירי אלא והנחת משמע נהי חלוקה: מ ו  מ
 לכתיב ואכלו בשעריו ושבעו מן לו כלי שבעו ע״כ וקשה להאי קרא בקרא
 לונתת כתיב למיירי במחלק בבית והתם א״צ לימן כשיעור כדמסיק הר״ב וה״ל
 לאתויי קרא לבטלן ואכלו ושבעו. וכלשון הר״ב כן לשון הר״ש בשם הירושלמי
ע מקרא מאכלו בשעריו. ונלאה לבכוונה נקטו להך קרא ס  וגס הלמב״ם נ
 להא כולתו שימורי לנקטא ממני׳ הם שיעור לשתי סעולות כלאמר אבא שאול
 וכ״כ הר״ב בהליא פ״ל לכלים מ״ב. וכיון לקרא לא אמר אלא ושבעו כלי שבעו
 לסעולה אחת משמט ומנ״ל שתי סעולות . אלא משום לבבית נמי כתיב ואכלו
 בשעריו ושבעו ואם אינו ענין לבית ללית ביה שיעול מנהו ענין לגולן וכאלו

 כמיג

 שאינו חשוב כ׳׳ב כשאר תבשיל ־• ה אין פוחתין לעניים בגורן. מרי קרא
. מל בשי לאה מקצה שלש שנים תוציא את כל מעשר ונו׳ י נ  כתיבי בממשל ט
 והנחת בשעריו ובא הלוי והנר ואכלו ושבעו. וחל כפ׳ כי תבא כי מכלה לעשר
 w׳ ונתת ללוי ולנר וגו׳ ואבלו בשטריך ושבטו. ובספרי רמי להו אהדדי הכא
. ומשני כאן בימות התמה שמונח בגורן והנחת ובימות ת ת נ  כתיב והנחת והכא ו
 הגשמים שהכניסו לביס ונתת . ומשמע לגגורן אין בעה״ב מחלקו אלא מניחו
, ולפ״ז ל ״ . וכ״כ לש״י והל״ן בנלרים לף פ ת מחלקו י מ  ועניים באים וטטלין ו
 משמע להנחה בגולן היינו כמו העזוב לכתיב בשאר מתכות עניים דתצותן לבוז
 ולא לחלק כללעיל רפ״ל וכ״כ התיס׳ כה בנלרים בהליא. וא״כ קשת מתני׳
 לבטלן קאי מה שיין למימל אין פוחתץ הא מניחו הפקר והם באים וטטלים
 ומנא ילפ כמה עניים יבאו שיהא לכל אחל כשיעור. וגם הכ״ב שכתב כשמחלקין
. איבלא לבגמ׳ שם  בגורן וכ״כ הל״ש אינו מיושב הא בגורן ליכא חלוקה כלל
. ונראה למשמע י ו כ  נמי נקע לה בלשון חלוקה לאמל כאן בממחלק בגולן ו
ב. אלא הנחה משמע נמי שניטל ו  להו והנחת איגו לשון עזיבה מללא כתיב תעז
 בילו ומגיח לפניהם כלתני בסיפא מתן לפניהם והם מתלקין וברישא שהמתנה
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. לאין פוחתין לעט אמרוה בכהנים לוים וישראלים כל ו  ן מדח ז
 א׳ מהם שמחלק מעשר עני בגורן לא יפתוח מזה השיעור: היה
. שאין רוצה לחלק לעניים שבאו כל מעשר עט שבילו ורוצה ל צ  מ
. ומצניע לצורך קרוביו: ה צ ח  להציל ממנו לקרוביו העניים: נוטל מ
. לעטים שבאו ואם לאחר ה צ ח  ונותן מ

 ן חיה &ציל. מ״' עפ הי״* . ,
: י*״״״־ עיין בפירוש הר״במשנה ב׳ פרק ר לכלים ומ״ש שס בס״ר] לי י  י
ו אמורה בכהנים לרם וישראלים. פירש הר״ב וכן הרמב׳ים ז ה ד ת 1 מ ו א ס ר  ח}^ץ ג

- J ,t L. £ 1 1 ׳ ו ו !  ו נוטל מחצה וניחן מחצח י
 לכי האי טנא תכן בריש ערכין ומצרטנן להו *והר׳׳ש מפרש מלה ץ מחצת יכיה נל״0: ניל״׳ נותן מח*ה וניט* כל אחל שמחלק מעשר עט בגורן. ולא אתפרש לי למאי איצעריך.

. . . . . .  חדושימהרי״ח שאמרט בין בכהניס עטים בין בלוים , .
ם ובלויםל) שככול מחצה והצטע לצורך קרוביו היה י רה בבהנ ה זו כט) אמו ר . ן מ כ ״  wo! י [תיי״סד-ח] חיה עטים בין בישראלים עניים ע
ד ה לכ) לו לבר pan כלומר שלא נשאר לו כ צ ת וטל מ ל לא) נ ה מצי ם. הי בישראלי ; והשתא איכא לנדמר לאיצמריך כהטם ו י ^ י ? ט ל י ח ^ 

( ג ל ט ע ו ר מ ב ה לו ד ה . הי צ ח J ולויס לסלקא לעתך אמינא לטון שיש ונותן מ J ^ ^ ^ • ' " 

יהם והן מחלקין ביניהם ן ת נותן לפנ ת ל ב י י ח ת  ™I להם תרומות ומעשיית ® ג
 כתכ חרטב״ם במו

ד שובען קמ״ל. 1 י  שלא נשאר ל*־! לכל ™ להם ממעשר עט כ
י ואיידתנא כמי ישראלים. [״ועול שהיה 1 י - י ב ג י^ ^ י י י ע י ש  י

 צריך לשנות אף בכתטם וכו׳]: היה מציל והו׳. ר״ל בגורן. ומ׳יש בפירוש הרמב״ם בביתו נראה שהוא כדם ובתדא כתב בחבורו פ״ו ממתטת
ס י י נ  מלאכת שלמה ע

 לקמן סי׳ ז׳ והוא פי׳ הר״ש זי׳ל: ן םדהזו וכו׳. פי׳ נכהנים לתת 3הם
 תרומה לוים לחח להם מע״ר הרא״ש ז״ל וכן פי׳ הר״ש שירלי״ז ז״ל ג״כ.
 ועתי״ט: נוטל מחצה ונותן מחצה. פליג אאנא יוסי בן לוסתאי לתוספתא
 לקאמר אם רצה טתן לפניהם שליש ושתי ילות לקרוביו ותנא למתני׳ סבר למיבעי
 ליה לאשזוייכהו ככולהו עניים ולא למיהב טסי משום לנענש בנפשות הרנה הר׳׳ש
 שירילי״ו ז׳׳ל. וסי׳ הרא״ש *״ל י״מ שפי׳ בירושלמי שאם רוצה להציל ולשמור

 לתת לכל א׳ מן העטים שבאו כשיעור
 הקצוב לעיל במתניתין טתן לפניהם מה
 שנשאר בילו והן מחלקים ביניהם :

 מככר

 יציל מחצה לא ישאר לעניים כלי שישרן לא יציל אלא מחלק לעניים שבגורן כלי
 שיעורן. ולשון למחלקין ביניהן קשה שהרי נעה״ב מתלק להם ואלמלא לא פי׳
 הירושלמי ק םייתי מס׳ ללהך אמורא מצחא כאפי נפשה היא וצא קאי אהיה
 מציל אלא קאי אננלה זו וכו׳ הי״ל לבר מועט שאין לו ליתן לכל עני העומל
 בגורן כשיעור המפורש לא יתן להם לאין לו ליתן מילו לכל עני פחות מכשיעור
 אלא מניח הכל לפניהם והן מחלקין אותו בשוה ביניהם עכ״ל ז״ל ולדעתו ז״ל
 כתב התכס ה״ר אלעזר אזכרי ז״ל לכיון לתנא דמתני׳ אמר מתן מתצה ותנא
 לברייתא אמר נותן לפניהם ע״כ תנא למחני׳ בשיש שישר במחצה ליתן הכעה״ב
 בעצמו מילו לילס לכ״א שיעור הקצוב וע״ז חלק תנא לברייתא עציו ואמר
 לאינו ממלק להן כשיעור הקצוב אלא בושל שט שלישים לקרוביו וכיון שאין

 נשל*ש

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
) ואילה״ק מלעיל במשנה א׳ למצריך ר׳ יהולהכליל׳ שעולות. להייט H  שעולות. כרמוכח בעירובין{לכ״ט א'1 דאמראכל שעורי דמשנהט וכן (
: כט) לאין ב׳ העולות לו ונ׳ שעולות לאשתו. הכא נמי נבעי שיתנו לו כלי ל׳ שעולות (  לעירוב . והרי בעירוב בעינן כלי שיעור ב׳ סעולות(ף,
ה לו ולאשתו. וכ״כ קשה לקמן במ׳יז. לאין מתנין לו רק כלי ב׳ שעולות. י״ל ״ פ  סוחתין משיעורים הנ״ל: ל) קמ״ל אף שיש להן תרומה ומעשר. א
ר במשנה א׳ למיירי בלקט שכתה ופאה שלינן לבח. להט אף ללפעמים גם נשים. ש ע מ ת מ 5 ב ק כ ע ה >ן 5 ו ר ) ש K t ל . , ו 1 נ י ש י מ נ ר ע ש ע ״ $ מ ר ח ן ן פ י  א

) ומצכיעו לקרוביו r יוצאות כלמוכת לעיל(פ״ל׳:א) עכ״פ אין רגילות הנשים לצאת לשלה להתקוטט : לב ן א  עני שנותן. לקרוביו העטים שאינן כ
y . ולבוז בין אנשים. ולכן אס אין יבול העני ללקוס ב׳ שעולות [צו]וב׳ לאשתו , י א ל ל א  x « « א , י ל
ג ־ איט יוצא אלא רואה לעסוק במלאכה אתרת כלי לפרנס גם אותה. משא״כהכא נ י ה י ע 7 ח מ 3 ע 9 ח ג " ג ? ח ש כ > ש ח ה כ ב י ס ה י ע ה ) ו  מ

 שבעה״ב מחלק להעניים בגורן וכ״כ לקמן במ״ל בעני העובר ממקום למקום גם האשה באה שם לתבוע הלקה. גם אין לתמוה על חילופי השיעורים במשנתינו במין
 א׳ יותר מבחבירו. ומה חילוק בבטן המלאה (אב״י כלומר מאחר להוא כלי שביעה) בין מין למין. לי״ל ליש חילוק בין מינים הללו ליש מהן שהן עצמן לסעולת
 המס כחטין ושעורין ומשמין. ויש מהן ללפת בהן הסת. כלביצה ויין ושמן. ויש שהן באין רק לקטת של ב׳ שעולות כגרוגרות. והרי בלנרים שהן ללפת משערינן
. ולהט הוליעתנו משנתנו בכל . אגוז א׳ . זלבריסשהן צקטמ משערים לב׳ שיעורי קינות. וכלאמרינן התם אתרוג א׳ (  כלי ללפת ב׳ שעולות(כעירובין כ״טב׳
 מין ומין השיעור הראוי ממנו לסי מה שהוא. אםלהשעולה עצמה. או ללסת או לקמח. ואילה״ק לעכ״ש חיסין ושעורין ומשמין שהן כולן מין תבואה.
 ונצרכים לסעודה עצמה־. היך יהיה לי בתמים נתצי קב צב׳ שעולות. ובששרין יהיה צריך קב לב׳ שעולות. ובכוסמין קב וחצי. ואי״ל משום לשעורין לא
. לכן משערינן כלי להחליפו בעל ב׳ סעולות של תטין. והרי שעורין הן תמיל בשוויי התצי מתיטין (ככתובות ס״ל 3׳) . ואפשר  חזי לאדם(כפשתים ד״ג ב)
 למשמץ נמילא חזי כל כך לאלם. והן בשווי השליש מחיטין. זה ליתא. לע״כגם ששרץ ומשמין חזי למאכל אדם. כלאשכתן(שבועות כ״ב ני) פת חטין
 וסחששרין וכוסמין. וכ״כ יוצאין נמצה מששרין וכוסמין (כפשתים ל״ה א׳) אלא וראי חזו שסיר לאלם. רק רובם נצרכים לבהמה. ותו הרי ע״כ שיעור
 הששרין והכוסמין שהזכירה משנתנו. איט כלאו להחליפן בב׳ סעולות של חיטין. אלא להשעורין הללו הן בעצמן כלי נ׳ שעולות. להרי נעיתבין טס אמרינ;

י ר ש י ש  משנה ראשונה א
ם ולויס ציכא נתינה כצל היינו לקמ״ל י  שבטו לא נאמר אצא לישראל מכהנ
 מהני׳ לכהנים ולוים חייבין לימן מעשר עני לעניים כמו קראל ולא יפחתו
 ממלה זו ומה שהזכיר במקרא לוי במתנה v . לאו שהיא תמנה ללוי אלא לקרא
 אמר שהלוי יקח ממחלה מעשר ראשון כשאר השנים ואחר זה יתנו מעשר עני
י מרון בפ״ק לר״ה  תמת מעשר שני וכן פי׳ רש״י בחומש . ושוב מצאתי תלמו
 לף י״ב מ״ב הא לכתיב במעשר עני שנת המעשר שנה שאין בה אלא מעשר
 ראשון ופני ומפשר שני יבטל או אינו אלא אף ממשל ראשון נמי יבטל ח״ל
׳ ופי׳ רש״י אף מפשר ראשון יבטל ואין שם אלא מל מטשר ההוא למפרש ט  ו
׳ אלמא אי לאו  ואזיל ללוי לגל ליתום שאף הלוי טני הוא שאין לו חלק בארץ ט
 למייתי הסם מקרא לטהג מפשר ראשון ס״ל לממשל טני ללוי וזהכלפרישית
, שאין הלוי נוטל אלא טתן ומני נמי כהגים משום בתר ט ת  להיינו נמי לקמ״ל מ
ות לוים צכהניס ואייל* לתני כהנים ולוים נמ ע־/רא ללזים שייכא מתנ  לקנסי
. והא לקחני מלה זו צאו בשיעול ן  תני נמי ישראלים בלאמר בריש מס׳ ערכי
. זה נ״ל ל ע  מיירי אלא עיקר המצוה קרי מלה כמו מרובה מלת תשלומי כ
 ברור בס״ל בפי׳ משנתנו ובחנם נתחבטו הגלולים ז״ל : נוטל מחצה וטחן
 ממצה . אתי לחימר שאיט רשאי ליטול יומר ממחצה לקרוביו לא״כ הלי יש לו
 שובת הנאה והא אמרי׳ לבנוין אין טובת הנאה לבעלים אבל כשמחלק נשוה
 לקרוביו ולאחרים אץ כאן טובת הנאה . ובגורן מיירי כמ״ש מוי״מ ואילו בבית
 יטיל לקלוטו כמו שירצה, ומ״מ לוקא לקרוביו מציל אבל לעצמו אפי׳ בנית

 כתב שם בפי׳ בפ׳׳ו תי״א
 דדה לו מעשר בנורן כו׳
 יש לו לישר יש טחצחכו׳
 ויודעי מחלק לבל עני
 שיעבור כשיעור שאמרנו
ל לכן נ״ל ברור שבפי׳ י  מ
 תיח נראה לו שזח חבבא
 חיח לו דבי מועם קאיי
 למעלת במו שפי׳ כאן
 חי״ב. וכטו שפי' חוא
 בפייושו וחיח קשת

, . t , לחדמב״ם חלא בגורן צריך 
ח מקצתו לעניים קרוביו אם יש שתר אחר שיתן לבל עני ועני העומל עתה בגרן ע י ב 3 י ; ף  דוקא לית! כ
 כניל לכן פי׳ שזח קאי כשיעור המפורש נוטל מחצה ושומר לקרוביו ונותן לעניים שישרם ומתצה מקט
 בביתו. אבל שם בייבייי צאו לוקא כי כל לישאר אחר שיתן לעניים שישרם יכול להציל אלא משום לאיכא
" תנא לחט למציל שני חלקים מש״ה נקנו מחצה. היה לו דבר מועט. שאם L 5 ׳ 1 J ™ ™ * ^ 

 חיח רו דבר מועט חוא י י
 מנין «׳׳» ולא קאי
 למעלח . ותראיח שסידר
 זח חרמבים בחיבורו בפינ
 ח״ס ע*ש.נטצא שפיר פסק
 חדםביס חיד. מציל נוטל

 מחצה וגותן מחצח ובלבד
 שישאר לבל אחד כשיעור
 וחיינו עיכ בנורן דאילו
 בבית יכול לימן לכל אחר
 אפילו כזית כו׳ במו
 שפסק שם חרמב״ם וע״ש
cfaaw בכיס שכתב 
 pes ברי יונח ופלונתא
 חוא בירושלמי ר׳ יונח עם
 חזקיח ומביאו חר׳׳ש ע״ש
 וחיה צריך לבאר את תירו׳
 ע״פ פסק חרמבים רק
 קצרח חיריעח כן נראח

 ברור :

 תוםפות רע״ק
 משנח ו [אות פד] תוי׳׳פ
. וחריש ו  ר״ה מדת ז
 מפרש) לחיא^ש דמפרש
 בכחגים לתרוטח ובלויים
 למעשר . חיינו כשיש לו
 היכח תרומת או מעשר
 חלק שיגיע לכל אחר
 כשיעור דמח . ועיין במלים
 דנתכוק כוח בתחילת
 דבורו לפרש p ואחיכדחה
 וח דאיתא בחדיא
 בתוספתא. אין פוחתץ לעני
 מחזוי קב חטים וכוי והשאר
 כהזנות כחוכח ולריח נותן
 כ״ש ואינו וושש עיי/] 5

 תום׳ אנשי שם
 \ בריב ד׳׳ח גומל מחצה
. ׳  כו׳ שלא נשאר לו ט
 א״ה לפי׳ וה לחוק דמ״ע
 יוכל להציל כשלא ישאר לו
 כשהעור הא בנודן א״ל טוה״נ
 וע׳ ברדנ״ז בבאורו להר״מ
 שנתב דמש״ה תפש הרימ
 נחיורו כסי׳ הרא״ש שהוכא

 בס׳ מ׳ש. ע״ש;

ת: ו מדד, tr אמורה בכהנים ו ל  כמיג מזלן חד /*מני ושבטו וה״ט לשת* סעו
 ובלוים. פי׳ הר׳׳ב כל אתל מהן שמחלק לא יפחות וכ״כ הלמב״ם וזה צ״ע
. והר״ש מפרט לה בעניים בין שהם בהנים או לוים וגם זה קשה  למאי קמ״ל
 מאי קמ״ל ומ״שסוי״ס סל״א משום שיש להם תרומה מפשר מותר לפתות להם
 ולבל תמוה הוא להתורה אמרה כלי שבעו ומאי ס״ל לניקום וניקל מסברא
. והרא׳׳ש  לנפשין ופול לגבי פאה לתנן אין פוחמין תששיה ת״ל נמי למיהנ•׳
. וזה קשה ה  פי׳ בכהנים ולויס למנין מרומם ומעשר צריך ג״כ ליתן כשיעור ז
 להכא כתיב ושבטו. אבל המם מנ״ל וגם הרב משנה למלך הקשם כן והביא
 נמי תוספתא לסניא כהליא למתטת כהונה ולויה טמן כל שהו ואינו מושש.
 ומטתה לא נתגלה פירוש משנה v . ונ״ל להעיקל כפיי הרמב״ם והר״ב לאנותן
 קאי בין שהוא כהן או לוי וכ״מ מאי קמ״ל י״ל טוגא קמ״ל לבכל מתנות עניים
 לקט שכמה ופאה ושללומ לאמצינו בקרא אלא שינר״ט לגר ויתום ואלמנה ולא
ט כתיב בפי ראה ובא הלוי והגי  הוזכר באחל מהם ליתנה צלוי רק במעשר פ
. ומשמט פשטי'לקרא שמעשר עני ׳ ו ג ו  וגו׳ וכן בת׳ כי תבוא ונתת ללוי ולגל •
 פל לוי הוא בשנה זו כמו מטשר ראשון והלוי והעני שוי! בה רצה לזה נותט
. וממילא כיון שהוא מתנה ללוים מו לא שייך כלל חיובא גבי ט ת ו  ורצה לזה נ
 לוים לימן מפשר טני שלהם לאחרים כמו בממשל לקי״ל אץ;מוציאין שלהם מיזם
 אלא מפרישין וטעלץ לעצמן וכלחכן לטיל ספ׳׳ק המעשרות שלהן וכן פסק
 הרמנ״ם ס״א מהל׳ מעשר לין ג׳ . וטל כרסן קר£ דואכלו ושבטו מן לו כרי



 ציונים
.n-p m . ן אין >1וחתין 
 >״ג 0. מיי' מם פ׳׳ו היה .
 8מנ עמיו ן&צ . מומ׳׳ע יו**
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 . תו6' אנשי שפ
ח מבכר לוי י ד ב ״ ר ב  ו
 ששה ביצים. והוא שיעור ב׳
 סעודות ליום ולילם לסי
 שהתמחוי אינו מתחלק אלא
 פיא ביום ע״כ צריך ליתן לו
 שיעול ב' העולות םזם ולכך
 נמי נקט במשנה עט העובל
 ממקום למקום לסי שכאן
 מיירי בחמחוי שמתחלקת
 לפניי מולם משא״כ הקופה
 מתחלקת לעניי העיר ולכך
 מתחלקת מעיש לע״ש ללעניי
 עולם ההכרח לחלקגכ״י שהד
 בכל יום באים עניים אחליס.
 וכי התו'שאין מחלקץ תמחוי
 בלילה מסר שלא יוכלו להבחין
 לילע למי נתנו ול»י לא גחנו
 אלא לשני פעולת הצהרים
. אבל גלימ ה ת  מחלקין *
 סיטממ״עהיבובעוש״עסי׳
א כ' שזמן חלוק התמחוי  ל
 הוא בפמ.וכ׳ נס׳יין הלקח

 מעולם תמהתי הא פסוק מלא
 מציע בעי המן שהוא עומר
 לגולגולת לכאויא והעומר
 עשירית האיסה והיינו מ״ב
 ביצים וממש ניצה שיעור
 חלה והוא נחון ב' שעולות
 ואמרינן בגמ׳ דעימגץ סי:
 האוכל במלם זו סיס בריא
 פחות מבא! היז מקולקל
 במעץ וא״כ היאך מתנין
 לעני שיעור שחוח כזה שהוא

 פחות מחלק שביעית מן
 שיעור המזמר בשלמא במ״ב
 פ״ח דעירובין לשיערו גככר
 וה לעירוב מזון ב׳ העולות
 איכא למימר ששיעלו בפת
 הנאכל בשאר סעודות ובאמת
 ייל מאכלים אחרים על
 תשלום שיעור העומל ובעירוב
 הלט להקל שא״צ לערב בבי
 סעודות שלימות והיינו שיעור
 העומר לק במת הנאכל בבי
 הסעודות אבל בעט זהשא׳׳ל
 כלום משלו רק מה שמתנין
 לו מן התמחוי א״כ היאך
 עצאים בנתינה זו ויהיה
 תמיל מקולקל במעיו והתורה
 לרכיה דרכי טעס וכי
 נתיבותיה שלום והזהירנו לתת
 לו די מחסורו וצ״ע . עכיל:
. ע' י  במעונח שבת כו
 בסי מ״ש נשם התום' והוא
. אבל נשבת כתבו ב י נ  ב
 מע״ש ע0 חשיכה מחלקי!
 לצורך שבת אחר שכבר חלקו
 לצורך היום בשחרית . ועי
 בשבת שם ללר׳ חדקא בכל
׳כ  יוס א׳ בשנוע נותנים לו נ
 ג' סעולוח שתים לצורך היום
 ואחת שתהיה עמו לפת בסלו
 עד שיניע למקום הישוב
 ביום ג' שאז יתט לו ב׳
 סעודות ועם אותה שנידו
 יהיו ג' ויוציא ב' מהם לב׳
 סעודות היום והשלישית לסת
 בסלו pi בבל יום ובשנת
 מתנץ לו מזון ג' סעודות
 ועם אותה הנשאלת לי
 מאתמול יהיו ד' ויאכל נ׳
 אז שלש סעודות נ' לצורך
 :ון בלנד ואחר כך בכל יוס
 תשאל לו למחר וכן לעולם;

 מזיז

ה פאי! מאימתי פילן ח מברשנורה םז ד ב ו  ו* ע

 ץ םבבר בפונדיון. ככר הנמכר בפונדון כשהחכףס נמכרים ארגע סאים ״)לסלע וארבע סאין הן כ״י קכין. שכל סאה היא ששה קבין והסלע
ר ששה מעין נמצא הסלע כ״ל מעין נמצאו כ״ל קבין צכ״ל מעין קב לכל מעה והנמה שני פונליונים הרי הכנר  הוא ל' לינרים וכל דנ
. אבל מפטשהחטגי רוצה להשתכר ליציאה האפייה והכןחינה אי אפשר שימכרהככר שהוא חצי קב בפונליון ב  ממכר בפונריון הוא חצי ק

ב  כפי הערך שמוכרים התבואה בשוק תוספות יום טו
ל׳הר״ב נה. ם למקום עטיפמוח:זפרנסתלי p מ בר מ י העו ה ץ אין פוהתין לענ י ה א י  ארבע סאים בסלע ?$י ל

ם וכסתות. בש״ספרק כל ד ע לן מכוה כ ל ס ע םאין ב ב ר א ק מ ד נ ו פ ר ב ב כ  JZT^SLC^Sr 5צ מ
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. אבל כשטתנים1   מתצי קב

 אפוי לא יהיה אלא רובע הקכ שהם ששה ביצים. והכי מפורש בפרק כיצר משתתפין בעיהבין(ס׳׳ב): פרנסת לינה. מנוה וכד׳ וכסתות:
 מלאכת שלמה *)״יי׳״*־. מזון

 בשליש משאר כשיעור נתינה לכ״א נידו טתט לפטהם וםן מחצקין ביניהם ע״כ. ילך ליקם.עול הקשה רטב״א ז״ל אמתני׳ לקחני מי שי״ל מזון שתי סעודות לא
. עיי ימול מן החמתוי אמאי הא א׳ יאכל מיד וא׳ בלילה וא״כ כי אזיל ריקם אזיל. י  ועי במרדכי שהניא ב״, מ״ד סי' רכ״א: ץ אין פוהתין לעני כו
 בסי׳ ה״ר שמשון ז״צ ועי בנימוקי יוסף ב״ב לף קס״ה ע״נ וז״ל מככר בפונליון וצריך לפי למזון שתי סעודות דקאמר הייט כלא אותה שי״ל לאכול מיד. וא״ת
 שנת אמאי נותנין לו מזון ג׳ סעודות למאי דמוקמי׳ לה אליבא דר״ע כמ״ש
 בסמוך. ונראה לרשב״א ז״ל לנשניצ שעולת טבת אין לו להתחיל וליטול אבל
 בשכנר צריך ליטול נוטל נם לכלי סעולח שבת ע״כ:בפי׳ ר״ע ז״ל. ככר ממכר
 בסונליון מ׳ על מנה והמנה. אמר המלקט צריך צמיה מעה והמעה שני
 סונליוניס. ודע כי בסי' הרמב״ס 1״ל וסלע ל' לינרים והלינר ששה זהים
 ויהא צרוף הסלע כ״ד זוזים ע״כ משמע ללית ליה ללינר וזוז הכל א׳ אלא נראה
 לס״ל דזוז ומעה הכל א' יי1בל זוזים מזכרים בס׳ גט פשוט פי' הוא ז״ל דהוו
 דינרים.גם בפי בתרא דכריתות [כי] וז״ל שם ועשרה דינרים הן עשר זוזים לסי
. גם בס״י לה׳ אישות סי׳ ח׳ כ׳ והדינר הוא  שזוז רניעית הסלע ג״כ ע״כ
 הנקרא זוז בכל מקום ע״כ. וק הוכרח לפרש נ״כ בסי מוי״ט דברי הרמב״ם
 ז״ל לכסס״ב ללמאי שכתב להלינר ששה זוזין דהנהו מין ל״צ מעין :

 אלבע

 כשטתנים ל׳ האין נסלס ומגיעו חצי קב בסונליון שהקב ל׳ לזגין והלוג ששה
 ביצים שהם מזון שתי שעולות וא״כ נ׳ לוטן הוו ל׳ סעודות ואיך יתכן זה והא
 אמרי׳ שבת נוחנין לו מזון ג׳ שעולות ואיך נתן לו בלא שבת יותר אלא ולאי
 צ״ל שהתנוני שהוא מוח; ואופה ומוכר בשוק משתכר מחצה א״כ לא הוי אלא
 לוג א׳ בסונליון שמא מזון שתי סעולות ואס שבת מוסיסין לו סעולם אתת
 טכ״ל ז״ל. ובפי כל כתני שם ב׳ התוס׳ ז״ל מככר בסונליון וכו: הייט כליב״נ
 לחשיב ככר נסונליון מל׳ שאין בסלע שתי סעודות דעירוב ופליג התם
. פי׳ תוס׳ ז״ל ח כו׳ ב  אלר״מ ור״י שאומרים התם שיעור אתר ע״כ: ש
 שבת נותנין לו מזון שלש סעודות סי׳ כשבת בצהרים שאותן שתי סעודות שנתן
 לו אתמול בע״ש אכל ליל שנת ושנת שחלית ושלש סעודות שטתנין לו נשכת
 יאכל א׳ נשנת נסעולה שלישית ואי צמוצ״ש ושלישית תשאר לו למחר לדרך שלא

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
. ודינר ו׳ מעי!. ומעה ב' פונדק. ופונליון ב׳ ן י ר נ  לד) סלע הוא ד׳ ד
. וכשנמכר ל׳ סאין בסלע. [ . ואישר ח׳ פרועות [סי׳ ד ו ב ב ח ן סרי  אי
. הו״ל קב למעה. וככר ן . ור׳ האין כ״ד קבי ן  נמצא מלשלע כ״ר מעי
 בפונדיון הו״ל לפ״זחציקב. רק מלהגחתום מוציא הוצאות ורוצה ג״כ
, . והוא כלי ו ב ק  להרוויח • איט עושה הככר בפונדק רק מרובע ה
 ביצים. והוא שיעור ב׳ סעודות. ליום ולילה: לה) מנזה כרים וכסתות:

 אשעורי דמתני׳ וכן לעירוב והד כעירוב צריך שיהיה בהן נעצמן כדי שיעור
 ב׳ סעודות. אלא נ״ל דנשעורין וכוסמין דלא חזו כל כך למאכל אדם. אין
 לוקתין ממנו רק הסולת היותר נקי ושאר הקמח מניח נהסונין. ושיערו
 חכמים דמקנ שעורין וכ״כ מקכ וחצי כוסמין יצא מכל א' סולת נקי כסי
 השיעור שיצא מחצי קב תסין שאין בהן כל כך הרכה פסולת. ור״מ ס״ל דדוקא
 בכוסמין שפסולתן מחנה להכי גס שיעורן מרונה. אנל שעורין שאין פסולתן
 מרובה כל כך ויכול לאכול גם קמח הגס שבו. ולהכימשערינן גניה כבחיסין.
. אמנם ק׳ דהכא קאמרי׳ דתצי קכ תיטין הוא כדי שיעור ב׳ סעודות והרי חצי קב הוא שיעור י״נ ביצים. נמצא מגיע לכל סעודה כדי ב  להייס חצי ק
 ו׳ ביצים. ולקמן(מ״ז לד) חזינן לשיעול ג׳ ניצים הוא כלי סעולה. י״ל דהתם מדנותן לו פת אפוי סגי נכשיעור ו׳ ביצים לנ׳ סעולות. אבל הכא שנותן לו
ע הקב מה״מ נ . להכי צריו שיתן ל1 כפול משיעור הנ״ל כדי שיהיה רונע הקנ ענור הוצאות אפייה ושכר טרחתו. וכמו שהנחתום מרוויח ח ס ס  תימין. וכי חיסין ט
ני סעודות. ואילה״קדהכא אמרי׳ דחצי קבמא כשיעור נ׳ סעודות. והרי נכתונות(ס״ה מ״ח) אמרי׳  (כלקמן צל) וישאר צו רובע הקב שהוא ד ניציס כדי
 דטחן מזונות לאשה צכל השמע ב׳ קבין חיטי[ או ד׳ קטן שעורים וחצי קב קטנית וחצי לוג שמן וקב גרוגרת אומנה דבילה וכו׳ והן אמת האדלאנקס התם
. והכא לא נקט קטנית . (  כוסמין הייט מלאינן מצויין כ״כ כחיסין זשעורין וגם יין לא נקט התם. מלאין פוסקין יין לאטה. וכלקאמר התם נש״ם (לס״ה א׳
 דמראין עושיןממט פת. וגם אין ללפת הסת ולא לקינוח להט נכלל בשאר פיחת לתני גבייהו כדי שימכרם ויקח בעלם ב׳ םעולות [ואשאר פיחת ודאי לאקאי
. הים נ  מה לקאמרי׳ נעירונין שם וכן לעירוכ. להרי נעיחנ צריך שיהיה כהלבר עצמו שמניח כלי ב׳ סעודות]. אבל ק׳ אי הכא לנ׳ סעודות צריך חצי ק
 צריך התם לי״ד סעודות של שנוע שלימה לכה״פ ג׳ קנין וחצי. לוכי ס״ל לשאר מיני תיכול המעטים שנותן לה התם טפי מהכא. ישלים לה המזוטת שפיתת
 לה התם טסי מהכא. י״ל דלוקא הכא שצריך ליחן להעני כלי שניעה מנל* שיצטרך להטרית נטתינה ואפייה לכן נותן לו חצי קנ שלם כדי שיהיה רונע לסרחתו.
 אכל התם כאשה אינה מנכה לה שהר ממינה ואפייה. דהרי הן המלאכות שהאשם עושה לנעלה וכ״ש לעצמה(ככתונות סרק ה מ״ה) להכי סגי לם בכ׳ קמן
 לשבוע שהן -מ״ח ניצים . והוא כדי מ״ו סעודות . ויהיה לה כל סעולה שיעור ג׳ ביצים. ויהיה מהן י״ל סעודות לה ונ׳ סעודות לאורחי סרחי זכדקאמר
 התם נש״ס. והא דהכא מצריך קב גרוגרח ללפת נ׳ סעודות וכ״כ רניעיח שמן ללסת ב׳ סעודות והתם סגי בקנ גרוגרת וב׳ רכיעית לכל השמע. ה״מ.
 משום להא פליג הכא ר״ע וס״ל לםגי נחצי קנ גרוגרת לנ׳ סעודות. וכ״כ נשמינית שק לנ׳ סעודות. ע״כ סלוגתייהו דלת״ק מצריך כדי ללסת נ׳ סעודות
 ברוות מגרוגרת ושמן. ולר״ע ס״ל כיון דנשעת הדחק סגי בחצי שיעור. להכי גם העני צריך להסתפק בהכי אבל התם נכתונות דאיירי בעני שבישראל
 וכמפורש התם במשנה ומתפרנס משלו כיון להבעל נמי מסתפק כהכי. מולה ת״ק לרע״ק לגם היא צריכה להסתפק נשמיניח שק לב׳ סעודות. א״כ חצי לוג
 הו״לכדי ח׳ סעודות. והרי יהינ לה נמי קכ גרוגרת . שהוא כלי ללעת ל׳ שעולות כשעתהלחק ועול טחן לה קנקטניח להוא ג״כ כלי ללסת ב׳ העורות
 כשעת הלחק. נמצא נין הכל יש נכד* ללסת ט״ז שעולות י״ל לה וב׳ לאורתי פרמי. וכש״ס התם. ונ״ל דהייט כמי פלוגתייהו דת״ק וחכמים ביין. לצחכמים
 כלי שטעה שצריך ליתן להעני היימ נרווח. רניעיח בכל םעולה ולרע״ק סגי כלי שביעה נשעת הלחק. להיימ שמינית נכל סעולה. מידע נשאר מיני שירות

 שאינן צםעולה. וגם ללסת לא חוק וגם לקטח לא חזיין. נכל כה״ג משערינן כדי שיקח בסן נ׳ סעולוח :

 משנה
 איט נוטל כמו נלקט שמוזהר עני על מלו כללעיל פייה מ״ה: f אין פוממין
 לעני. הפא לאו במעשר עני מיירי אלא בצלקה שנובע מבני העיר לארחי ופלחי

 ראשונה
 וקאמל לבהא נמי אין פוחמץ משתי סעולומ לכל אחל דהיינו ככר בפונליון
 כלאמר בפ״ח לעירובין להוא שיעיל שתי ספולות לומיא דמיפורין ללמיל גבי

 מפשל
 בעם השבת שעם סעודת לינ שבת יהיו ל׳ ואחת יאכל במוצאי שבת ואין צריך לסת בסלו שבמוצאי שבת איט רגיל להקליס לילך בללו על אחר שיגיע זמן חלוק התמחוי ציום א׳ ויקח
 היום ואי לסת בסלו וחזור חלילה. אבל לרבנן דרי חלקא אף אם יודו דמלוינן ליס סעודה בהדי' לשת בסלו מכל מקום חין צריך ליתן לו שלש סעודות אלא בסמם הרח;
ש ואחת ר  מןותניס לו ב׳ שעולות תשאל לו א׳ לשק בשלו וכן נשבת כש?ותניס לו ג׳ סעודות ואי £אר לו מאתמול ויאקל שתיס ביום השבת פעם שעולת ליל קבח יהיו ג׳ ואי יאכל מ
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. ה ש ל ש  פחות משניס: ומתחלקת ב
 לפי שהיא כדיט ממונות וליט ממוטת

דות. שחייב אדם לאכול כשבת שלש סעודות: לא  קמוצה והביי׳ת רפויה כי הוא פעל: מזון שלש סעודות וט׳ מזון י״ר מזון שלש סעו
 סעודות[וכו׳].כיהרמב״ם שלא חשט לו סעודת מוצ״ש מפט שלא יצמרך יטול מן התמחוי. לפי שהתמחוי מתחלק בכל יום שהגבאים מחזירים
 אליה בשביל שאכל במנחה ביום השבת והיא השלמת שלש סעודות על פתחי בעלי בתים בכל יום ולוקחים מהם תבשיל לצורך העניים
 של שבת. וכתב לש״י בפ׳ כל כתבי(שם) ואע״ג דאמרינן לעולם יסדר והכלי שמשימים בו את התבשיל נקרא תמחוי: לא יטול מן הקופה.
 אדם שולחנו במוצאי שבת. הני מילי לפי שהקופה מתחלקת מערב שבת
ש סעודות לי). מי שיש לו מזק לע״ם: נגבית בשנים.לפישממשכטס ל  למאן דאפשר ליה. והתוספות מפרשים מזון ש
י ל0. מזון על הצדקה ואין עושים שררה על הצבור א ימול מן התמחו : והקופה נגבית שתי סעודות ל ר ת  שם בעטן א

א ימול מן דות ל ה סעו ר ש  בשנים. כתב הר״ב ואץעושיןשררה ארבע ע
_ k (ם לם י ת בשנ בי ג . עיין במשנהב׳פרקהידשקליס: חבןפהל״<. והמ־פה נ מ׳  ו

ם בשלשה: ח מאתים זוז. קיםלהו לרבנן י ת א ה ח מי שיש לו מ ש ל ש ת ב ק ל ח ת מ  ו
 שהית כדיני ממוטת שבשנשה. בפרה .r , > י י . שיזיי

. היו לו מאתים ( - י נ ה ופאה ומעשר ע ח כ ט ש ק א ימול ל ל 0 . ז ו 1 ז פ כ ה ת ן א ם ^ מ ש . ח % ב ״ ב ד א מ  ק
ים . היו ממושכנ ל ו ט י ה ת «< הרי ז ח א ^ תשר דינר אפילו אלף נותנין לו כ ן ם ת ה ש ^ ן ג , ; מ ^ ; ט ה ן ר  ל

ל ב ־ ל . טי פסימי ג ד , ו פ ך ^ ל ד ה צ ה ץ 3 ג  W אן) ב

 שתיכן* לגביותה מתלקין אותה ואין לטרוח ולבקש השלישי דאילו מצד הגבייה בין תמחוי בי! קופת אי! כאן דין לסי שאיש איש כנדבת'לבו.
 ובתוס׳ שם כתבו בשם רביט חננאל לפי שהיה ידוע סכום של כל אחד כמה יתן. וכן לעת תרמב״ס בדש פ״מ מהמ"ע ־ ח [״זוז. פירוש
 של מדינה כדמוכח במשנה ח׳ פ״ה דכתוטת כמ״ש שם בס״ד]. חסר דינר. ומצינו במשנה ה פ״ט דבבא בתרא לעטן שולח םבלונות שכשאכל
ר אפילו אלן) וכו׳ נושל וכן נמצא שמדת הלח הוי גסה בדינר.  דינר דהוי מחילה. לפי שדינר שיעור תשוב. ולכך הכאנמי כשחסר דנ
: אפילו אלף וכוי ימול. וה״ה נמי לדיני המשנה דלעיל כשחסר לו מקצת ממזון שתי  םון< פ״ב דדמאי. [״ועיין פרק י דכתובות משנה ב]

ת ו ד ו ע  מלאכת שלמה ס
 ארבע עשרה סעודות כו/ בשבח התם פריך מתני׳ לא רבנן ולא ר׳ תדקא לא חכמים סעודה יתירה למוצ״ש עכ״ל ז״ל: ומתחלקת בשלשה. נספ״ק
 לסנהדרין משמע מפי׳ רש׳יי ז״ל דנובים אותה שנים ושלשה אחרים הם
. ובירושלמי אמרי׳ איתא חמי דיני ממונות ק ר פ  המחלקים אותה וכמש״ש סוף ה
 בשלשה דיני נפשות להחיות נפש העני לא כ״ש ופריך ויהיה עשרים ושלשה כיון
ז עשרים ושלשה אנשים נ ק  דדיני נפשות קרית ליה ומשני לאפשר בעוד שהוא מ
. סי׳ זוזי מדינה שהם ז ו ם ז י ת א ש לו מ י  יסתכן העני וימות : ח מי ש
 כ״ה זוזי צורי. ופי׳ הר״ש ז״צ מאתים זוז שזהו שיעור הוצאתו במזונות
 ובמלבושים וכן במשרה אשתו ע״י שליש תכן בפ׳ אע״ם שנותן לה שגי קבים
 חמים בכל שבוע והוא שליש דינר שעולה לי״ז לינרין לשנה . וכלים של
 תמשים זוז ושלשה מנעלים ושאר פירות ויכול לעלות למאה זוז [ומאתים זוז
ט קופה ותמחוי לא טיל אשתו בהדיה  דהכא היינו לו ולאשתו] ומיהו לא יתכן מ
 עכ״ל ז״ל. סי׳ שני קבין בשליש דינר וכו׳ היינו בשד׳ האין בסלע כדתנן
. משמע הא חסר פחות מליכר אינו מעל: ר נ י ר ד ס  במתני׳ דלעיל נסמוך : ח
ל. משמע שר״( אפי׳ אלף זוזים מתגים ת ח״ז ימו ח א ו כ ם ל י נ ת ו ף נ ל ׳ א י  אפ
 לו כאחת ה״ו ימול בין שטתנס לו אלם א׳ בין שנותנים אותם לו הרבה בנ״א.
 מיהו קשה לאי מצת אלף קאי אזוזים הו״ל למיתני אפי׳ מתנים לו אלף כאחת
 ה״ז ימול או לכה״ס ציתני אפי׳ אלף ניתנין לו כאמת ה״ז יטול אלא ולאי משמע

 עסי
 *) ןא״ה יןאי על מ׳ש הרימ שם לפני זה ואולם נעשו י׳׳ל סעודות מזון לשבוע א׳ מסני שיש ג׳ סעודות לשית ואחד משל כששה ימים המתרים ב׳ סעודות בכל יזה א׳

 ביום וא׳ בלילה]. **) [א״ה וזהו כתירוץ הראשון בשבת שם מ!תני׳ איש כרבנן ואמרי׳ ליה מאי דכעית למיכל במו״ש אכול נשכת].

 רבנן לאמרי שלש שעולות חייב אלם לאכול כשבת לא״כ תמסרי הויין לא ר׳
׳ שעולות חייב אלם לאכול בשבת דא״כ שיתםרי הוויין. ומוקי  חדקא לאמר ל
 לה התם כר״ע דאמר עשה שבחך חול ואל תצטרך לבריות. ולעכין סעודת שבת
א ומיהו האי דצריך ק ד ת ׳ ר  במאן לאפשר ליה איכא למימרא כרבנן וא״ל כ
א ק ר  לבריות יעשה שבתו תול ואל יצטרך להמיל על אתרים כבול שבתותיו. ו
 למתכי׳ לקתני מתנין לו מזון ג׳ סעולות מוקמינן לה התם אפי׳ כר׳ חלקא
 וכגון לאיכא סעולה נהליה לאמרי׳ ליה הא דאיכא בהלך אכציה וכי אזיל
 מלוינן ליה סעולה בהריה: ופי׳ הרמב״ם ז״ל ולפי החשבון צריך שיהא י״ב
) ע״טומצאתי שכתב עליו הת׳  סעולות*) אלא שהם לא תשבו לו סעולת מו״ש״#
 הר״ר סולימאןאוחכא ז״ל וז״ל וקשה מלאמרי׳ בכתובות נעכין המשרה את אשתו
 ע״י שליש לא יפחות לה משני קבין חטים דהיינו ט״ז סעולות אליבא דריב״ב
 כרמם׳ התם ומוקי לה לל תלא סעודה לאורחי ופרחי נשארו לה ש״ו וכן אליבא
 לר״ש קאמר התם אפי׳ תימא ר״ש פי׳ לצליליה הוו תמני סרי לל תלת לאורחי
 ופרחי ונשארו לה סי׳ומ״מ הרי מתנין לה בכל שבוע ס״ו סעולו׳ וי״ל לשאני העני
 שנתנו לו חכמים בצמצום מה שיספיק לו לפי שלוקח מן הקופה אבל בכאן בשביל
 כבול שבת שצריך האלם שיהא עורך שולתנו אפי׳ א״צ אלא כזית נתנו לה

ן י כ ל י א ר ש  י
 לכל היומי(י״א ר״ע), [ה׳ ר״ע וב׳ שלישים] בקירוב. ובזמן הש׳׳ס הוה
 סגי בהט לפרנס א״ע בהן ובכך סגי ליה לשנה לכסות ומזונות . ומ״כ
 ללהט תקנו ר׳ זוז לבתולה. שלא תצטרך לצדקה שנה תמימה. ורמז למקבלי
 צדקה. לצדקה בנמטריא קצ״נז. מיהו ד זוז מקט לאו דוקא. דה״ה סחורה
 מנולטלין וקרקעות כל שאינן לתשמישו ושוי[ ר׳ זוז. וכרמסיק היו ממושכנין
 וכו׳: מב) נקע מי שהן הסקר. ואפשר שלא יטלם עני י. ומכ״ש צדקה.
כ לעניים דעלמא: סג) וכי׳ש בכוחן ״  שתובע חלקו ומתבזה טפי ומפסיד נ

 ראשונה לי
 נראה לר^פה הוא לבל קצוב כל אחד כמה ימן וא״כ י״ל לליכא תשל כיון
 למביל לאיגלויי: ומתחלקת בשלשה . אבל תמחוי אף גבייתה בשלשה שמיל
 בגביימה מתחלק כן פי׳ רש״י. והלמב״ם מפרש• שתממחוי אימ לבל קצוב'על
. וללא א  כל אחל כמה יתן אלא מה שמתנלב לפי שעה וגבייתה כמי לין הו
 כתוי״ט שכתב בין קופה ובין תמחוי אין בגבייתן לין לפי שהוא בנלבת לבו של
. וזה אינו לא״כ איך ממשכנץ פל הצלקה אלא ולאי מי שאימ כ ״  כל אחל ע
 רוצה לימן כפי שאמדוהו ממשכנין וכ״כהרמכ״ם בהליא בפ״ז ממ״מלץ יו״ל
 והלכך תמחוי גביימה נמי לין הוי וקופה שהוא קצוב עליו כבר איני לין :
. וה״ה צלקה מקופה ותמחוי וכ״כ הפיסקים ה א פ  ח ה״ז לא יטיל לקט שכחה ו
 ונלאה לללבותא נקע לקט ושכחה ופאה אפ״ג להפקר נינהו ואינו כ״כ ממעט

 לשאל

ן תפארת י כ  י
 לו) שחייב בשבח: לז) קערה שמחזירין הגבאין בכל יום אצל הבעלי
 בתים . שיתנו לתוכה תבשיל לעניי עולם: לח) שחוזרת מע״ש לע׳יש
 לאסוף ממון לעניי העיר המכובדים: לם) דאין עושי! שררה על תצבור
 פחות מב׳: מ) מלהיא כליני ממונות. לחלק לכל עני לסי רוב במו
 והצערטתיו. ולפיכך לינו כליני ממונות בג׳: מא) כל זוז מעה כרמב״ס
 כאן(במ״ז). ומשקלו ששית 76 קווינע כסף נקי [ועיי מ״ש נסיר בפילושנו
 פ״ו לשבועות] נמצא ר׳ זוז הוא(ט״ז לאמ וחצי)[ח; לאמה ושליש] כסף נקי והוא

 משנה
 מעשל עני להוי נמי לשתי העולות אלא לתתם במבואה והכא בפת כדפירש
. כתב הר״ב התממוי מתמלק בכל יום והקופה מפ״פ לע״ש י  הל״ב: מן התמחו
 וא״מ כיון שממלקין בכל יום למה חוזרין ומחלקין בט״ש . היינו טעמא
 דהסמחוי לפניי עולם והקופה לעניי אותה העיר הכי אמר בפ״ק לב״ג. ומשום
ם אינן קבועין הני אזלו והכי אחו צריך לחלק בכל יום ולעניי הפיר ל  לעניי מ
 מקבועין ממחלק בע״ש. ונ״ל לתמחוי עיקרה למזונות ותבשילין שזה נקלא
. וקופה עיקרה למעות ת ו פ  ממתוי בפ״ג לכריתות מ״מ אע״פ שיש שמתנין מ
 וכ״מ פ״ק לג״ב: והקופה נגבית בשנים. פי׳ הר״ב שאין עושץ שררה ובו׳
י . ומשמט מ  אבל משום נאמנות הגבאי כאמן אפילו הוא יחידי הכי אמר מ
. ומלבדי תרמב״ם  משום שמתחלה אין ממנין אלא אלם כשר וילוט4שה1א נאמן

 מי שיש לו מזון. שנמשס.

 מיי׳ שם p"t הי״ג. ממג שם .
 מיל ושו״ע שס סימן למ ש«יו
 J h ; והקופה . מיי׳ שם מ״ה.
 המג שם - מיי יש1״ע מם הימן
 «ו העיו ג• נ׳׳> מ: : ח טי
. &ו8? כי): מיספומ ו  שיש ל
 גיל! י4 ז. וגהג״א h«t הי׳ נ׳.
 מ׳׳׳ שם ה׳׳נ . שמנ שש .
: h שיש״« שם הימן למ סעיף 

 תוספות חדשים
 משנה ה [תי״ט דיה] חסר
 דינר כו׳ לסי שדינר שיעור
 חשוב ע״כ. משמע דבחות
 מדינר אס יחסר לו לא
 יטול ולא משמע כן בירושל׳
 >גי מעשה לתלמידו של ר׳
 לאיתא התם רתסרו לו חד
 קי־ט עיש זעיכ נראה ללאו
 לוקא נקט לינר לה׳ה כל
 שהוא : [שם] אפילו אלף
. עיין ג״ק דף ז׳ ע״א ,  ט
 שרש״י זיל סי׳ אסילו שיה א\ף
 זוז ע״ש ועי׳׳ל אפילו אלף גני
 אלם נותנים לו כאחד:

 חדושי מהרי״ח
 משנה ז [במשנח] מי שיש
 לו מוין בו׳ םן התמחוי
׳ .  כו׳ מן חק־פח ט
 פי׳ חםחוי חוא לעניי
 עולם מחלכךן להם בבל
 יום וקופה היא לעיי
 העיר ומחלכךן לחם ככל

 ערב שכח וק״ל:

 תום׳ אנשי שם
 מזון שתי סעודות. ואסילו
 למאי דאמרינן בשבת
 שצריך שתהיה לו א׳ יתירה
 לפת בסלו היינו כשבבר צריך
 ליטול ומטל אגל בשביל פת
 גסלו אין להשחיל ליעול
 כנלע׳׳ל. ומיש תוס׳ בביב
 והובא גס׳ מיש באן למזון
 שתי סעודות דקאמל היינו
 בלא אותה שייל לאכול מיד.
 הייט מקמיה דאשיק הרשב׳׳א
 שם דבשגיל סעודת שגת א״ל
 להתחיל וליעול כו׳ אגל
 לבתר דאסיק הרשנ״א שם
 מ״ל מכיש דנשגיל פת בסלו
 א״ל להתיץל ליעול :
 בריב ד״ח לא יטול מן
 התמחוי כו׳ ולוקחים מהם
 תבשיל. ולשון הל׳׳מ בתנורו
 פ״ע היג שלוקמין בכל יום
 ויום מכל חצר וחצר סת
 ומיני. מאכל או פירוח או
 מעות ממי שמתנדב לפי שעה
 כו׳ וזהו הנקרא תמחוי ע״כ
 ותמוהין דברי החתיס
 בהגהותיו לש׳ס החדשים
 בביב שם בתוס׳ דיה שבת.
 וצ״ע: תוי׳׳ט סד״ה מזון
 כו׳ מפרשים שם בענין אחר.
 א״ה לא זכיתי להבין כונתו:
 ח בטשנח מאתים זוז.
 ניל להיינו רינר כלמוכח
 מסירשיי ג״ק לל״ו והיינו
 דתתני סיפא חסר דינר לומר
 היינו זון היינו דינר כדדייק
 צמלמא פתח בכד וסיים
 בחיית וכ״מ דחשינ התם
 לסלע מדינה פלנא דזוזא
 וסלע שמינית שבסלע צורי
 וסלע צורי הוא ד׳ דינרין
 כמ״ש כל המפרשים במשנה
 הקודמת נמצא לזוז היינו
 דינר וכן מצאתי בערך זוז



 ציונים
.rp אץ מחייבק כמיניה 
יד. המג שפ .  מיי' מס הי
 מול ומו*« מס• ט מי שיש
 לו . מיי׳ מם הי״ג . ש«ג
 שס. שור ושו״ע שם : ובל מי
 שאיצ . מיי׳ מם ה־״מ .
« שס הי׳ לנה ' ש  המג מם. «
: ובל מי שצריך .  &עי1 נ
 >ד שפ ונשפי״נ מהצי זכייה

 וממנה :

 תוספות חדשים
ת כלי א  [בר״כ דיה] ו
 תשמישו כוי אפילו לקנו שכחה
 ופאה ער שימכור פכ״ל. לפי
 רבדיו דאסילו לשו׳׳ש לא ימול
 מתמ־ז קושית התוס׳ על ריח
 כחובות דף סיח ע״א דיה
 כאן לאחר גיטי עיש דלפי
 דברי הריב גס הברייתא
 מיירי גלשויס ולא ידעתי למה
 תלה כתוי״נו לתרץ קושית
 התוססות דוקא ע״פ ביאורו
 דגם אי טמא שדעת הריב
 כרית מתות שסיר קושית
 התוססות גם מלת בצנעה
 ייל זה מקרי בצנעה כיון
 שאינו נוטל מקופה וקמשמע
 ברא״ש שם ועיין שם ומ׳׳ש
 הרא״ש שס בסירוס אחר של
 ריח ואשברא כשבא ליעול
 מן הקופה צ״ל דלאו חקא
 נקט קופה דה״ה גלשו״ס
 ומתיישב קושיס התוססות
 דאי דוקא נקע בקופה קשיא
 יותר דהא מחני׳ דהכאודאי
 מלשו״פ מיירי אלא ודאי לאו
 דוקא ועיש ודו׳׳ק ועי׳ ביק
 דף ז׳ עיא רש״י ותוס׳ שם:
 [ששנה מ] מי שיש לו
 ממשים כוי. ואם יחסר ד>נל
 ג״כ דינו כמאתים חסר דינר
 דמשנה א׳ וניל דאפילו לסיל
 התוייט לעיל דדוקא לינר
 בכאן איצ אלא רבע דינר
 לכל רגע כחשב לדינר:

 תום׳ אנשי שם
 גהדיא.(לח״«): לכתובת
 אשתו לא מגעי לכעיח דניחן
 לגגות מחיים אלא אפילו
 לכהוגת אשתו דלא ניהנה
 לגבות אלא לאחר מיתה.
 והא נמי אינו אלא ספיקא
 שאס מתה היא הוא יירשנה
 אס׳׳ה יטול. (ש׳ל) :
 בריב דיה ואתכלי תשמישו
 כויאסילולשויסכו׳. ואיכא
 נמי אוקימתא אחריתא החם
 דהא דאין מחייגין למכור
 היינו גכלי תשמיש שגבית
 כמן כלי אכילה וכדומה אבל
 כלי אומנות חייב למכרן
 וליקח פחותים מהן ולדינא
 לא פליגי ומש׳׳ה הרמב׳׳ס
 בסיט פסק כתרווייהו וכן
 הרי״ף והרא׳׳ש. וניל שגם
 הריב השמיענו pi,, גמיש
 כלים יסיס שמשתמש גהם
 בשבתות וברגלים הרי דלא
 מיירי אלא בכלי אכילה
 ומלבוש וכדומה אגל לא
 בכלי אומנות. (שיל) :
 £ בריב דיה מי שיש לו
.  כו׳ כמאתן דלא עבדן
 וא״ת לעי׳ לחנן הייל מאתים
 חסר דינר כו׳ היז נוטל
 אמאי יעול ישא דתן גהס.
 וי״ל רמיירי שאינו בקי גמו׳׳מ
 ונ׳׳כ הר׳׳מ בפי׳. (ביד):
ו מת כו׳ נ  תוי׳׳ם דיה אי
 שנים לבות לא יחיה כו׳ יש

 לדקדק

ב סח ת יום טו ספו רה פאה טאימתי פרק ח תו ו  ר עובדיה מברטנ

. סעודות. עיין בפירוש רש״י לשבת דן) קיח [ל״ה י״ל סעודות]: אין ו ת ש  שאלו מספיקים לשנה אחת לכסות ולמזונות: או לכתובת א
. כלים יפיס מחייבין אותו למכור וכו׳. לשון הר״ב והכי מילי כשבא ליטול לקת את כלי תשמישו  ואפי׳ היא יושבת תחתיו: ו
. והכי מילי כשבא ליטול לקט שכחהופאהואיט נושל מקופה של צדקה שמתפרנס בצנעה וכו׳ וכיוצא ם י במל  שמשתמש בהם בשבתות ו
 שכחה ופאה ואינו נוטל מקופה של צדקה שמתפרנס בצנעה ואיט בזה דברי הר״ש. וזה ביאורם שאם מתפרנס מקרוביו על ידי מעשר
 עני שמצילין מהגורן לביתם לתת
 לקרוביהם כדלעיל ובא ליטול לקמ
 שכחה ופאה. אין מוחין בידו. הואיל
. ואין מחייבין אותו ן  ומילי דהפקר ה
 למכור וכוי. אבל אם נוטל מהגבאי
 ויהיה בכלל עניי העיר אז אפי׳ לקט
 וכו׳ אין מטחין אותו ליטול שלא ימעיט
 מתנות שאר עניים. ואין נראה שדעת
 הי״ב והר״ש למה שפירשו התום׳ פ״ו
. שכך כתבו בשם ח  דכתובות דן* ס
 ר״ת שאינו נוטל מקופת של צדקה אלא
 מדברים שהם של הפקר כגון לקט
 שכתה ופאה וכו׳ ע״כ. שמלת בצנעה

ו *י) הרי זה ת ש ת א ב ו ת כ ל חובו או ל ע ב  ל
ת ביתו ר א . אין מדדיבין אותו למכו ל ו ט  י
: ט מי שיש לו ( ה ת כלי תשמישו ט א  ו
ם הרי זה ה ם זוז והוא נושא ונותן ב  המשי
כל מי שאינו צריך ליטול . ו ( א יטולםי  ל
ד שיצטרך פטר מן העולם *0 ע  ונוטל אינו נ
וטל . וכל מי שצריך ליטול ואינו נ ת ו י ר ב  ל
ה עד שיפרנס אחרים קנ ת מן הז  אינו מ

 משלו
 ח״נ . ח לבעל חובו או לכתובת אשתו נילושלמ׳ בכתובת אשתו
ת • ט נפטר p העולם גימשלמי י  או לבעל חובו וכ"? "

 מת מ; הזקנה יכיה נל׳יש ,

 נוטל ממה שביר נבאי. אבל אם
 נוטל מקופה של צדקה אז אין
 מניתין אותו ליטול אפי׳ לקט שכחה
 ופאה עד שימכור כלי תשמישו :
. ׳ ט  ט מי שיש לו חמשים זוז ו
 דחמשין דעבדן טבין כמאתיס דלא
 עבדי!: וכל מי שעריך ליטול ואינו
 נוטל וכו׳. כגון שדוחק עצמו במלאכה
ד שלא יתפרנס  ומסתפק במעשה ידיו כ
 מאחרים. אבל אם אין מעשה ידיו
 מםפיקין לו ומסגף עצמו בחיי צער
 קרובין למיתה על זה אמרו כל הצריך
ד זה שופך דמים  ליטול ואינו נומל ה

 ואסור לרחם עליו על נפשיה לא חיים כל שכן על

ה א ת פ כ ס  סליק מ

 ע״כ
 אחרים : אין לה עטן לזה הפירוש . [״ובביאור הזה שכתבתי מתיישב מה
 שהקשו התוספות דהתס כמ״ש בספרי ס׳ מעדני מלך בס״ד]:
 ט אינו מת מןהזקנה. לעיל תנא איט נפטר מן העולם משום
 דלעיל דאין צריך ליטול ונוטל וזה לפי שחושש שלא יהיה לו פרנסת כל ימי חייו לכך אומר במדת עונש שאינו נפטר מן העולם ט שטם
 רבות לא יחיה וגם כי ימות אינו כפטר וכו׳. והכא לצריך ליטול ואינו טטל ובטתוט בקוט לכך אומר במדת שכרו שיזקין ושאיט מת מן
ד שיפרנס אתרים .  הזקנה וכו׳ ׳ ויש ספרים גורםין בתרווייהו אינו מת מן הזקנה. וכן תעתיק הרמב״ס בסוף הלטמ מתנות עטים: ע
 כתב הר״ב אבל אם אין מעשה ידיו מםפיקין וט׳ אסור לרחם עליו. כך מיישב הר״ש אליבא הירושלמי וצריך לפרש אסור לרחם עלז בלב
 קאמר דאי ליתן לו הא אמרן דאינו רוצה ליטול. ובספר יפה מראה כתב דרוצה לומר לבקש תחבולות להמציא לו ממון דרך הלואה וכיוצא בזה:

» כ ה ו מ ל ת ש כ א ל  מ
 שאל רבנו יהודה בן רבנו קוליבימוס אביו של ה״ר אליעזר מגרמיוא את רבנו
 אפדם מי שיש לו מאתים זוז אם יכול ליטול צלקה או לא אם יש ללמותו
 ללשו״ס או לא. והשיב להכצ לפי פרנסתו ופרנסת אנשי ביתו ולפי מה שהוא רגיל
 בתענוגים . מיהו אם הוא יתיל לא ימול לאפי׳ מי שיש לו מוון שתי סעולות
 לא ימול מן התמתוי ע״כ. וע״ש ביו״ל ננ״י י ט מי שיש לו תמשים זוז
 והוא נושא ונותן בהם ה״ז לא יטול וכל מי שאינו צריך ליטול וטטל אינו מת מן
 הזקנה על שיצטרך לבריות וכל מי שצריך ליטול ואינו נוטל אינו נפטר מן
 העולם על שיפרנס אחרים משלו ועליו הכתוב אומר ברוך הגבר אשר יבטת
 בה׳ והיה ה׳ מבסמו. אמר המלקט כך הוא הנוסת האמתי במתניתין כמו
 שכתבתי. ועל כאן לבד היא המשנה אע״ג לבהרמב״ם ז״ל בסוף ה׳ מ״ע
 בתרווייהו נקט אינו מת מן הזקנה וטעמא לגבי מי שהוא חסיל שאינו רוצה
 ליטול שייך למיתני לשון נקיה טפי איכו נפטר ט׳ ולענ׳יל נלאה עול לומר לנבי
 מי שאינו צריך ליטול ונוטל שייך למיתני אינו מת מן הזקנה כלומר אפשר שהוא
 מוכן לשתים רעות אתת שלא יאריך ימים ואם באולי יאריך יצטרך לבריות
 והצליק הצריך ליטול ואינו נוטל לא מינעיא שלא יצטרך לבריות אלא אררבא
 יפרנס אחרים משלו ולא זו בלבל אלא שגם יאריך בסונה ושלוה והיינו איט
 נפטר מן העולם לוק. ועל ספר תום׳ יו״ט אני תמה למאחר שהוא
 גורס בסמוך גבי ליין הלוקח שותל אינו מת מן הזקנה אע״ג להתם ולאי הוי
 לרעה למה לא ילמול משם לומר שג״כ ברישא אינו נפטר מן העולם הוי לשון
 שפיר מאינו מת מן הזקנה ובכל שפן ללעחו ז״ל שהוא סובר שגס הסיפא

 ההיא

 טסי למלת אלף קאי אכנ״א הנותנים והוי רבותא טפי ללא תימא א״א לצמצם
 וא״כ כיון שקבל זוז א׳ או שנים הרי נשלמו לו המאתיס והותר קמ״ל לאעפ״כ
 יטול וכאתת קרינן בהו רטול כל מה שנותנים לו. ומב״ש אם יקבצו הרבה
 ויתנום לו ע״י שליח אתל מהם או מזולתם ליטול הכל. ותמהתי שלא רמז בזה
 כלל שום מפרש גס לא הרמב״ם ז״ל לא בסי׳ המשנה גם לא שם בחבורו. את״כ
 מצאתי במור י״ל שם סי׳ רנ״ג כלשון הזה יש לו מאתים זוז חסר דינר אפילו
 נותנים לו אלף זח בב״א ה״ז יסול משמע שמכרית לפרש לוקא כפי׳ הראשון .
 אחר זמן רב מצאתי קכתב הה׳ הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל וז״צ פי׳ אפי׳ אלף
. מי  עי׳א נותנץ לו כאחת כן משמע הלשון וצ״ע ע״כ: אין מחייבין אותו ו
 בכתובות לף ס״ת פלכי׳ עלה והתניא היה משתמש בכלי זהב ישתמש בכלי
 בסף. בכלי כסף ישתמש בכלי נחשת. ומשני אמר רבה בר רב הונא במתרישה
 לכספא. יש שסי׳ שהיא המגרלת שמגררין בה בבית המריק . רב ססא אמר
 לא קפיא כאן רץלם שיבא לילי גיבוי כאן לאתר שיבא לילי גיטי. פי׳ הרי״ף
 והרא״ש ז״ל כ״ז שאינו נוטל אצא בצנעה אין מחייבי? אותו למטר כלי תשמישו
 אבל אס הוצרך ליטול מן הגבוי של קופה אין טתנין אלא לאתר שימכור ע״כ. ולזה
 הפי׳ הסכים הר״ן ז״ל. וכתב שסי׳ רש״י ז״ל אינו מתוור. ור״ת ז״צ פי׳ קולס
 שיבא ליטול מקופה של צלקה מתייבין אותו למכור לאחר שבא לילי גינוי שכבר
 נטל מן הקופה אם שוב נולמט לו כלי בית אין מחייבין אותו למכור ע״כ
ף סי׳ רמ״ז ודין תמחוי וקופה אינו נוהג  והוא שם באשרי. וכתב בסמ״ק ט
 בזה״ז בינינו ופן דין מי שישלו מאתים זוז איצומהג בינינו ע״כ. ומצאתי כתוב

ן י כ ל י א ר ש  י
 לקט וכו׳ אץ מניחין לו ללקט. עד שימכור כלי תשמישיו היפים: מו) לקט
 שכחה ופאה וצדקה למבין חמשין דעבדן מר׳ ללא עבדן: מז) ולא אמר
 מהזקנה כבסיפא. דמלהפסיד לעניים. ענשו שלא יאריך ימים ־ משא״כ

א ס י ס  ראשונה ב
 אלף טתנין לו ה״ז יעוכ ?לנעיל. ולע לכל הני שיעורים לכולי׳ פרקין היינו
 לפרנסתו לבל ולא לפרנסת אשמו ובניו דומיא לקופה ותמחוי שהם כלי פרנסתו
 יחידי וכ״כ הר״ש במתני׳ ללעיל. ומשמע מי שיש לו אשה ובנים השיעור לפי
 הנפשות אם יש לכל נפש מאתים זוז או חלנשין דעגלין לא יטלו ופחות מכן
 יפלו . והא למט במתני׳ דלעיל ממושכנים לכתובת אשמו משמע דיש לו אשה
. א״נ אם יש ם י ת א . נמי לפי הנפשות מאמר שיש לכל אחל מ ם י פ א מ  וסגי ב

V1 

ן תפארת י כ  י
 לו א׳ אלף זוז: מד) שעשה הכלים והתכשיטין והסחורה או הקרקעות
 אפותקי לאשתו. ואפילו עוד יושבת תחתיו: מח) היפים. וה״מ כשאינו
 :וטל רק לקט שכחה ופאה שהן הפקר. איל בניטל צדקה מגבאי. אפילו

 מימנה
 לשאר עניים כמו צלקה כמ״ש תיי״מ בסמול אפייה אסיר: היו ממושכנים לנ״ח
. לאו שמשופבליס להם קאמר למטלסלי לא משטבלי לב״מ ולא  ולכתובת אשתו
 לכתובה אלא ממושכנים היינו שכתב להם שמאלו יגט חובם: למכור את
. ביתו היינו חלר של לירתו אבל אס יש לו חללים יותל מכלי לירתו  ביתו
 הייב למכור ואם אינו יכול למכור לשעת זו או אם ימהר למטר /ילי נכסיי נמי
. ואם חסר לינר אפילו ז ו  איכר תייב כלאיתא בפיסקים • ט מי שיש לו חמשים ז
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p ולא נקרא דין שלן דן אמת לאמתו שזה לא הוי רק כאשר פסק 
 אמס ברור. ופי' זה אמת ברור עכ׳יל ״ ושני הפירושים איט עולים
 ומתיישבים אלא לגמי ישבת א^ל למשנתנו דמייתי לה מקרא דוהיה ה׳
ל למשנתנו לאמתו ולא לשוחדו קאמרה והייט  מבטתו לא שייכי. לכך ל
 והיה ה' מבטחו איט מצפה לתשלום

 וכן ליין שלן דן אמת לאמתו. ובגמרא פרק קמא לשבת (לף י)
 כל ליין שלן דן אמת לאמתו כאילו כעשת שותף להקב״ה במעשה
 בראשית. וז״להב״יבריש טור חושן משפט. כתט התוס׳ לאפוקי
 דן מרומה ע״כ . ונראה רבתיבת אמת הוי סגי ומאי לאמתו.

 וי״ל דאע׳׳פ שילון הדין דן אמת אם

ר נייו6י מ ו ב א ו ת כ ו ח י ל  מ
ס : י ד ונ״ס מ ם א  ע״ז נ

 תוספות חדשים
 [שם] לאמיגרכו/סי׳עני
 מושה רמאות כיי שיתט לו
 יותר ציקה זע״ז מגיא שסד

 סמק צדק כוי וה׳ס צוק . ,
ך גמול. וכןיןרא דט השוחר יעורדמייחי ב אומר (aw ח) ברו ו ועליו הכתו ל ש ^ מצטרף לזה אהבת הריץ לזכאי או מ ^ ^ J S J 

 דצדק קאי רק על דיין כמיש
 התוייע דיה צדק ע״ש:

ו מח). לה בסיפא למתט׳ מפרש רש״י בפ׳ ח ט ב בטה בה׳ והיה הי מ ר י ש ר א ב ג  ה
. ולפי זה י משפטים לעט! לשפוט אמת ל מ כ . ו ( ם ו מ ת מ א ת ל מ  וכן דיין שד! דיז א
) וכל ליין שלוקח שוחל ומטת את הדן א ח נ ס ) פ א דוגר 0 ולא סומא ולא  שאינו ל

ת ם אינו מ ה ד מ ה א  ועושה עצמו כ

 שנאתו לחייב לא הוי לאמתו עכ״ל
 ורביט בספר גור אריה בפרשת יתרו
 כתב ולי היה נראה שכך פירושו
 לאפוקי לין שולא דדיני שהרבר הזה
 אינו תולה באמת רקבאומל ובמחשבה

 רתנן היינו אפיי לזטת הזכאי. ושפיר
׳ י הרי ליה נטייה טון שאינו פוסק מצל ״ 1 

י לרך האמת אלא מצל השוחר.[״ועול ח א ל מן הזקנה נב) סר שיהיה כ ש ן ד ן ד ס א ן כ  ואין זה לאמתו. ן
י אן שנאמר מצאתי להתוס׳ פ' קמא לבבא בחרא א נ  שיקול הלעת כגון דפליגיתךי ה
 תרי אמוראי וסוגיא לעלמא כחל אזלא והדין פסק כך אץ זה שפסק לף ח שכתבו אמת לאפוקי לין מרומה שאין מחתכץ אותו וט׳ לאמתו
. •פירוש בשתי רגליו כענץ שנאמר ח ס לא פ  דן לאמתו להא לא ילע שהאמת הוא כך רק סוגיא לעלמא כך הוא שלא יטו את הרץ: ו

 ולא במפיטשת
 מלאכת שלפיו

 ההיא היא משנה. ומה שכ׳ נספרים וכן ליץ וט׳ איס מסלר נוסח המשנה וגם בסרר המשנה כמ״ש ופרשה ופלפל כה ע״ש. ירושלמי חמשין לעבדן סבן
 ממאתן ללא עבלן כלומר ממאת; חסר דינר להתס ימול והכא לא יסול ה״ר
 שמשון ז״ל. ונראה' בעיני שמצאתי כתוב להא לקהני במתני׳ על שיפרנס אחרים
 משלו ועליו הכתוב אומר וטי ה״פ ברוך הגבר ר״ל מכורך יהיה כנכסיו הגבר
 אשר יבטח בה'. ועול ישלם לו ה' שכת שיהיו בנ״א בוסחין בו והוא מפרכס:
 והיינו והיה ה׳ מבטמו. וכמלומה צי שגם זה מבאורי המכס הר״ר שלמה

 שירלי״ו ז״ל:

 הרי״א ז״ל כתב לא מצאתי׳ גכל הספדם ע״כ. ואעפ״כ נ״ל לטתבה הנה
 למלאות לצון הרוצה לשטתה לההיא ברייתא בלי טעות וזו היא וכן ליין שלן דין
 אמת לאמתו שנא׳ צדק צדק תרדוף וכל מי שאיט צא חגר ולא סומא ולא פסת
ק אינו מת ק הזקנה על שיהיה כאחד מהן שנא׳ ודורש  ועושה עצמו כאחד מ
 רעה תטאנו וכל ליין שלוקח שותל ומטה אח הלין אימ מת מן הזקנה על
 שעיניו כמת שנא׳ ושותל לא תקת כי השתל וכוי. אכןבמוס׳ יו״ט כתובה

א. בעה״י שובר זרוע רשע ורמאי. נתחיל מסכת דמאי . תושל״ב עלמי ה א  סליק פרקא וסליקא לה מס׳ פ

ן  ישראל יכי
 עט כד שירחמו עליו! ואס״ה נענש מדממעיט בכבוד שמיס כאילו ברא
 בעל מוס יותר בעולם. והרי הרואה בריות יפות צריך ליה! שבח לשמו
 יתברך וזה כסוי טובה • ותמוה למה לא נקע חגר וםסח יחדו והפסיק
 ביניהן מם סומא. וי״ל ראסמך חגר לסומא לאשמעיק סומא לומיא לתגר.
א  דהיינו אף שעושה א״ע סומא רק בעץ א׳ אפ״ה נענש: נב) גם מ

ן תפארת י כ  י

 בסיפא שונא מתנות יחיה: םח) ל״ל שיטה ה׳ עמו עד שעניים יבטחו נם
 בישועתו להם: סט) ר״ל דלפעמים אף שהדן אמת. טא היה שמח שהרוויח
 זה או שהפסיד זה מאהבה או שנאה ועי״ז הוא עלול להבשל בדן מפני
 אהבת או שנאת אדס להבא טרפ או ייטב לו. אבל זה שטעח-בה׳ ואיט ירא
 מטם הפסד טתגלגל לו ע׳׳י שידץ דן אמת. יהיה ה׳ בעזרו; נ) ברגל

 אי וראייתי מס״ג חבים מ״ג: נא) בבי רגליו ועושה א״מ כך מדהוא נקט מן הזקנה דבזקנה מצויץ כל אלה ע״י רפיון כחו וחולשת אבדו.
 ומדנפל

ה נ ו ש א ה ר נ ש  מ
 לו מאתים הוא איט ממל אגל אשתו טטלמ: דין אמת לאמתו. עיי גתוי״ט
 כמה פירושים על כפל לשון אמת לאמיתו. ויש לפרש לפי שיש מקום לדיץ
 למנוע עצמו מלחן בטענה שאפילו יהא נראה לו בלעתו שדן לין אמת. מדין
 יש לחוש שאס היה בא לין זה לפני גלול ממנו יתברר לו שטעה וא״כ אין לן
 אלם שיזדקק לדון שמא יטעה . ע״ז אמל לאמתו שאין לו אלא לפי האמת שלו
 לאפוקי אם יולע שהוא שקר. אכל אם בעיניו הוא לץ אמת אין לו לחוש יותר
 שאפילו אם פעה אין ל1 אשמה כיון שלקרק לפי ראות עיניו. והכי איתא בהליא
 בגמ' ספי׳ק לסנהללין שמא יאמר הליין מה לי ולצרה הזאת שאס אשעה 6יע«
 וירצה למנוע עצמו מהלין ח״ל ועמכם בלבל המשפע אין לליין אלא מה שעיניו
ק משמע  רואות. ופי' רש״י לפי מה שעיניו מאות יוציאו לצדקו ולאמתו ע״כ. ו
 מלשון הפור ח״מ סי׳ ח׳ שסמוך לליין שלן לין אמם לאמתו כתב הן שמא
 יאמר הדיין מה לי ולצרה כוי יק סידרן למ׳׳א נש״פ ולכאורה לא ה״ל לכות$
 כאן אלא גבי עונש אם אין לן לאמתו שעונשו גלול יש מקים לליץ לומר
 מה לי ולצרה. ולמאי לפי׳ ניחא למסיבת לאמתו משמט הכי שאץ לו לומר

: סליק מסכת פאה ׳  מה לי וכו

 תוספות אנשי שם
. ד״ל י ט מנן וכל מי שאיט לא חגר כוי אינו מת מן הזקנה כו  ללקלק פסלי לקי משמי
ד שירחמו עליו יותר ל* ׳ ועושה עצמו כאחד מסן כ  להתס צלין ליטול אלא שאיט מגר ט
 לו געונש שנעשה כאי מהם אבל יוכל להאריך ימיס וכאן שאיצ ליטול תרווייהו עמי* ליה
 מן השמים שאיס מאריך •מיס וגס כי ימות אינו מטר מן העולם כו׳ ובצריך ליטול
 ואינו טטל שכרו כהזל מן השמים שמאריך ימים ומפרנס אהלים משלו. (תתיר): בטשנח
׳ וא״ת מאי משמע מהאי קרא ליסרנס אמרים. וי״ל גמיש ו הכמנ אזמר גרוך ט  ועלי
 רז׳ל בלגייס רגה בשיר שושנףם איל סימון בשם ריג׳ל כל מי שכוטמ גה׳ זוכה להיות
 מ״ב מנץ שנאמר גלוך הגכל אשר •גטח גס׳ והיה ה׳ מגטחו. סי׳ שמא ככיבוצ יהיה
 ה׳ ומינה שפיל דםלנס אחרים משלו לומה ליוצרו שין את הכל. (רמיז). ול״נ לסמיך
 אהא דכתיב בתריה והיה כעץ שתול על מיס ועל יובל ישלח שישיו וט׳ שדומה למן למזון
ט מיז מעניינא למכילתין שהרי גס * w ק כוי גם ענץ כן ד  לכלא ביה . (שיל): ו
. (רמ׳׳ו). וכס׳ שיל כ׳ שמעת• מ  חלוק מימ נקרא p כמשיל דמחחלשת בשלשה דהויל ד
 מסי נמלי סרב המוגהק כמה״ר יי*ג גליו לשפיר ימי לההוא דלעיל שצריך (ימול ואיט
ק דיין דשרי ליס לקח שכר בטלה דימכח כדאשכחן ככמה אמוראי  מטל וס״נ ריל ו
/ דשרי איס מת מן הזקנה עד שיסלגס אחרים משלו שגם זה ע ׳ ואם אימ גומל א  ממ
p גמי לקלדצ לגוחא בדיין לאע׳׳ג דמה שהיה . ועפיז « ה ׳ ג ק  מלאה גודל גטוזומ מ
י לעשות טצוס לחן ואפיס אינו מעל זה ודאי משנת חסדים לגמר• א מ  יגול צינןוצ מ

ק דץ אמת שלא לאמתו כלומר לא גמבור , ' לח־מ למשניות וסיים אכל ה  ע״כ. וכ״כ מ
ן להקביה כמע״ג ת  אהגת האמת וצרכו רק נעטר שמסרנסין אותו או שי״ל הכנסה מן הקהל או שמטל שכל בטלה אפיג לשרי מימ לא •נקרא דן דין אמס לאמתו ולא הוי מ
 כ• וה דן דין אמת להנאתו כעגור שכרו והקגיה ברא את העולס על צד החסד כדכתיג שלם חסל ימה וזה לומה למי שצריך ליטול ומטל ללא מיירי התנא בהא ע״כ: תוי״ט
׳ רגליו מלאמריק . כ׳ הגיד כלומ׳ וחגר דלעיל גרגלאחד ולא נהירא דגס״ק לחגיגה תכן הכל חייגין בראיה מיז כוי וסח;ר. ועיכ הייט מ ׳ ו א פסלו סי׳ בשתי רגליו כ ל  דיה ו
. ולקימ לאה/ דח:ר משמע נמי גג׳ לגליו אלא להכא תנא חגר ופםמ כהדי הדד ׳ י מיירי מתני׳ ט כ  בגמ׳ דהתס דף ג׳ חגר גרגלו א׳ שטור מן הראייה כ1׳ ושימ ללאו מ
 הטח התנא למגר בב׳ רגליו שם פסלו כלישנא לקרא ולמי שהוא במל א׳ קרא לו חגר למחט בל׳ קצרה. אגל(עולם דהיינו ח:ר סייגו פסח אלא שסשח ל׳ תורה וחגר ל׳ חכמים
מ להכל אחד דתלגום של פסח חגיר וכיכ במוסף הערוך. אלא להכא נמחר׳ נקט הפי בלאמלן וכזה א׳ש ללא תנן התם בחגיגה פסח גיכ שהיי הייט חגר והכא קמ׳ל שאס ת  ו
 עושה עצמו חגר ברגל א׳ כן יבא לז ואס גשניים הינ תטאנו גשטס . וה״ט שהססיק כסומא גין מגי לסשח לומר זה״ם גמי בסומא שאס עושה עצמו סומא גא׳ מעיניו כן
ד שיהיה כאחל מהם . ׳שמעתי נןעם לזה עיס מה לאי*  יהיה לו ואם בשרם כשנים לסומא מתפרש צתרי גומי והוא נמשך לפניו עם ח*.ר ולאחריו עם פסת. (שיל): כט־טנה ע
א נמצא זה שעשה עצמו כבעל מום אס ישאר שלם ויעמוד לעת התחיה שלם כמו שהיה כאמת יאמרו אחל הוא לכך ימוי  מזלס רהמתים יעמדז במומן ואחיכ יתרפאו שלא •אמרו אתי מ

 מעם

 ראשון לעיון
 משנת ט [תוייט דיח] וכן
 ליין שדן 0׳ שלא יטו את
 הדין. מני' תום׳ מגילה פיו:

:  דה זה הדן

 חדושי מהרי״ח
 משנה ט [כמשנה] וכן דיין
 שדן דין לאמתוכוי. עיין
 על חכ׳ז בתוי״ט. אבל יש
 לדקדק דלא דםו כלל
 לרישא דשם צריך ליפול
 ולא חיה לי שום חטא אם
 היה נוטל רק שמחמת
 חסידות אינו נוטל אבל
 כאן אם היה נוטל חדיין
 ׳צוהר אז חיח הוטא ואינו
 מרח חסידות רק הדין
. לכן אפשר לומר ך  הוא כ
 שתיבת רץ אמת היעו דין
 ולאסחו היינו שלפעמים
 דן p אמת רק שיש
 שבועה או מצוח על הדיץ
 לעשות משיח ווהו לאמתו
 שלא יהא שס שבוער. ואיכ
 p הדין שרי ליטול שבר
 על המשרה והוא אינו
 נוטל זהו ©דת הסירות ואו
 הוי רוםיא דרישא ושייך
 שפיר אחר זח הפסוק *דק
 צדק תרדוף שכתב חרב
 תוייט דקאי על הדיין
 חנ׳ ולפי דברי ניחא מאד
׳ דרשינן מזה ס מ  משום ר
 *דק מיק אחד לדין ואחד

 לפשדח וק׳יל1

 תוספות רע״ק
 משנה ט [אוח 0ה] בחייט
. פירוש  דיה ולא פסח
 בשתי רגליו) רילדחרווייחו
 בסשטע בק ברגל אחד ובין
 בב׳ רנלים ונקרא מסח עיש
 שצריך לפסוח בהליכתו
 וכ׳חכהדיאבתיכפיאםור
 וויל פשה בץ ו*ר בבי
 רגלים ובין חגרברנלאדזד
 נקרא פסח כוי, וזכורני
 שבק״ק ליטא סמכו ע״1
 חבדיצ יצ״ו בגט שחי׳בעיר
 עוד אהד ששני ושם אביו
 ואבי אב? כשם המגרש
 ועשו סי' וכתבו הפסה
ל ת  שהמגרש היה הנר ב
 אחד וכדי שלא יהא נראה
 ששםו פסח כתבו הפסח.
 ולא רצו לכחוב חנד כי
 ומיכה משתנה פעמים
 חיגר ביזיד ופעמים בלא
 ע״ר ושעמים חניר ופעמים

 חגרא:

 סליק מסכת םאד.



 חלופי גרםאות
 שנאמר צדק ט׳ ליזשלמ•
 שנאי ודורש רעה תביאנו
. שעיניו ׳ ו  ונאמר צדק פ
 בירושלמי שיהו עיניו» יעוד
 פקחים בכהד״י יעור עיני

 חכםים 1כ״9 נפשגיג י

 תוס׳ אנשי שמ
 במוס זה באמת כלל שיעמול
 כן. (בי׳): שעיניו כהות.
 משוס דפשפיה יקרא הוא
 שיסתם עיני שכלו וכמו
 שפירשיי בחומש ס׳ שופעים
 >כן אסמעיק דנם געיניס
 ממש איירי קרא שסופן
 להיות כהות ומשים לאנריתי
 פסוק לסי שופעים דנתיב
 יסור עיני ממל0 להתם
 יותר סשוע למיירי כעין
 השכל לחכמים ומייתי יעול
 פקחים שבכל המלה נאמר
 סקח על עיי בשל ומתר•
 קראי ילפיק הלי מיל'
 שיסתם שכלו חה מיל גאזמ
 הדין ושיתעול לסוף ימיו.
 וגס ושל שופעים מיירי
 אפילו בלוקח שוחד לשסמו
 אמת כדפירש* שם משוס
 •דכחיב בתר לא תטה ולא
י ודוק משא״כ בסי ט  ת
 משפטים . (רמיז) :
 שגאםר ושחד לא תקח
 כוי . במשנה שמבלי
 וירושלמי איי ושחד לא תקח
 כי השחל יעור סיני חבמיס
 וסםוק זס צא נמצא בשום
 ממם לבס' שוסטים כתיב
 ולא חקח שחד כי השחד
 יפור עיט חכמים. יציל
 שכן היה גיייהתייט ולא
 תקלז שחד ט׳ כמבואר
 מדבריו בסוף מסי ידים
 שכתב דהתנא נתכוין כאן
 על מם שכתוב אמריו צדק
 צדק תרדוף כדי לסיים
 בדבר טוב עיש והייט קרא
 דם' שושטיס. ולפ*ז מ׳ש
ס ובן דיין  הסוי׳מ כאן ד
 כו׳ מסרש לש׳י כפי
 משפעים כוי צריך להגיה
 בס׳ שופעים דגם שם
. (לה׳מ): תוי״ט  סירשיי כן
 אומר לא תקמ ואיכ שסיר

ב סט ו  פאה מאימתי פרס ח יום ט
 דהכי כמי לק שלוקח שוחל ועושה
 :ת ומחייב הזכאי והיה נמי כשמזכה
 איט רואה האמת במת שהוא אמת
 ולפיכך עיניו כהות: [״שנאמר כי
 השוחד וט׳ . עיי! מה שכתכתי

 בסון* מסכתידיס]:

׳ ה ונתחיל מס א ת פ כ ס ק מ  סלי
 דמאי כם־׳ד

ת ו פ פ ו  ח

 במפיבושת (שמואל ב ל) גכה תליס וגו׳ דפסח: שנאמר צדק עצמו p וט׳ על וכל די
 צדק תרדוף. ויש ספרים מרסיס שנא׳(משלי יא) ודורש רעת תבואט עצמו כאילו איט רואה ה

 ואומר צדק צדק תרדוף. ונראה דדורשרעה ראיה על מישאיט הזכאי מחמת השוחד שג״כ
 חנר וט׳ וצדק צדק ראיה על כל דין

כל דיין < . ו » ף ח ר י שנאי מי) צדק צדק ת  י
ת מן ת הדין אינו מ ה א ט מ קח שוחד ו  שלו
ר (שמות כג) מ א נ ת ש ו ה ד שעיניו כ ה ע קנ  הז
ם וגוי: חד יעוד פקחי ח כי השו ק א ח  ושוחד ל

 םלימ מסכת פאה

כל דין שלוקח שוחד וט׳  וכו׳: ו
 להכי הכניס בבא לכל מי שאיט חגר
 כו׳ בין וכן דיין וכו׳ לוכל ליין וט׳כדי
 ללמול ממי שאיט חגר ומ׳ ועושה

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
: נג) מייתי ב׳ ראיות מבי א״ע חגר וטי. אלא מזשיב הראיות ממטה למעלה. להלאיה לדיין הוא [ ׳  וממפל חורא חדד לסכיגא{כשבת ל״ב א
 קראי. דהיינו על ב׳ דברים דקאמר מקמי הכי. דהיינו דין. והעושה מדכחיב צדק צדק תרדוף. מדמל מלת צדק. היי$ דן אמת לאמתו;

 סליק מסכת פאה

ס ח ר פ א ד ל ל רתא כ א גבי ת כ ל  ה
 והשאר יחלק לעניים שעומרץ לפניו. ואם אין מספיק לביא כשיעור הגיל. נותן

 להס ומחלקי! ביניהן:
 משנה T שגי שבא לעיר. נותנין לו לחם בגודל ו' ביצים. דהיינו כבי סעודות-־.
 ואס לן טתגץ לו מטה כר וכםת. ואם שבת כאן נותגץ לו נ׳ םעח־ות
 הניל, עני שבעיר אס יש לו ב' סעודות ליום לא יתנו לו מהקערה שהגבאים
 מהדרין בכל יום אצל הבעהיב שיתנו הבעהיב לתוכה מתבשילן להלק לעניי עיר *
 ואם יש להעני מזון ייד סעודות לשבוע. לא יתנו לו הגבאים מהרמפה שמחלקין
 בכל עיש לעניים מנובדין מדי פרנסת השבוע. והקופה ננבית מהבעחיכ בב׳

 ומתחלקת בנ׳ ?
 משגח ח מי שיש לו ר' ווז או שויין. לא יטול לקשויפ. וכיש צדקה. ואם
 חסר לו זוז א' מועיל. אפילו אלף נותנין לו כאתת רשאי ליטול :
 תיו לו םטלמלץ או קרקעות בשווי ר'. וממושכנים למרח או אפילו לכתובת אשתו.
 דאפשר שלא יבא לידי גוביינא . אפיח רשאי ליטול. וביש לו כלים יפים והן

 לתשמישו. ולא מעות בעין.סותר כלקפשבחח ופאת. אגי< לא צדקת :
 משנה ט ביש לו במו״ם נ' w . חויל כיש לו ר׳ זח בעץ to טוים. ולא ימול.
 מי שאץ צריך ליטול ומטל ענשו חוא שיצטרך ליטול. ומי שצריך
 ליטול ואינו נוטל. וח שכרו שיתעשר ויפרנס אחרים. והיינו מדבטח בתי.
 וכן דיץ שבוטח בת׳ ואינו חושש לשנאת ועתהייב בדינו, כך שברו: הט־אה
/ כבעל טוס נרי שירחמו עליו ליתן לו צרקח. זה עגשו שיתהווה בעל מום .  א
. וכיכ דיץ שעושה א״ע כאינו רואה אמיתית הדין . ענשו ׳  מדסיקל בכבוד ה

 שיאבד אור עיניו:

 פרק ft משנה א משפס^ גט עניים החלשים מללקט בשדה תבואה מוחר
 י כל אדם בלקט vytr . ובכרם אחר שעזבוהו כת חשניי׳ מהעניים .

 ובזיתים אחר כיג השון:
 משנה ב בשעת הקציר ובציר נאמנים העניים על פירות שבידן. לומר שהן
 לקשויפ. כדי לפסלן ממעשרות. ובשנת ג׳ ווי בשמיטה נאמנים לומר
 שחן מעשר עגי. ובן לוי עיח נאםן בכל השנים לומר על פירותיו שחן מעשיר שקבל:

 משנה נ וכל הנך נאמנים רק במה שרנילין לקבל. כנין הסץ [גיל חיה שאר ת׳
 סיגי תבואה. רק אורחא דמלתא נקט]. »ו על שבולת של אורז, ועל
 פולץ . ואץ נאמנים על קמת או פת או אורו מנוקה או פולין סהונים. נאמנים על

 השמן לומר שהוא משיר ועני אבל לא שדן א מלקט שו״פ :
 סשנה ד נאמנימ על ירק תי אפילו מרובת. ועל מבושל כשהוא מועט שהוא

 מעשיר או מעש/ . אבל לא שהוא לקשו״פ :
 משנה ה כשמחלק מעשר עני בטרן שאץ מצוי שם בגיא אתרים לפינס הימי.
 אם המעשר עני שמחלק הוא חסץ יתן לבל עני חצי קב (חוא כגודל
 ייב ביצים), ואם שעורין יתן קב. ואם כוםמין קב וחצי. ואם גרוגרות קב, ואס
 דבילהמגה (הוא כיח לאמה). ואם יץ הצי לוג. ואם שק רביעית תלונ. ואס
 מחלק שאר פירות שאינן ראויים לסעודה . יתן בכדי שיוכל ליקח בעדן ב'

 סעודות חיטין :
ח ל ואפילו מחלק דםעשר עני ללוי וכהן עניים אף שיש להם גיכ חרומח נ ש  פ
 ומעשר דאשק לא יפחות להן מהמעשר עני משיעור הגיל. ורק ׳אם
 יש לו קרוב^ס עניים שאינן כאן . רשאי להציל החצי מםעשיע שיש לו.

' ולפיכך אני א מלתא ססיקתא. אגל הכא היק ו*מד לא תקמ .לפי שהשמר יעור ט ף מס׳ ידים. עיש. וליג דלא מקרי מסיים בדבר רע אלא בשהרע מ ו ר גו׳ מ מ א נ  י^ז ש
 מסיים כדבר טוב והצלה. (שיל):

 סליק מסכת פאה

 [כמניות זרעים] ;18
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: ת העניים דמאי ב הרמב״ם וסידר אחר פאה דמאי בשביל שיש בו לעניים זכות נמו שיש להם בפאה וכן אמרו מאכילין א ת  כ

. שהקלו חכמים על ספירות הללו ל שבדמאי י ל מ . ל׳ הר״ב הם התבואה והפירות הנקחיס פרק א א ה י א מ ק א א ד ר  : פ

ם מעמי הארץ. ודמאי דא מאי כמ״ש י י הנזכרים במתגיתין שלא לעשרן דמאי לפי י ש ד  תרםפרת ח
ק פ״ז דברכות. וכתבו התום׳ פ״ק דשבת לן! יג. דהא שחזקתן באים מן התפקר משום דלא חשיבי ״ואיה בהו תרי ספיקי ר [ [״הר״ב] ב א  ט׳ ל
 דעש הלמב״ם אבל דחשו ההא מפי למיעוסא מבמקוס אחר משום דהוימיעומ דשכיחא ספק באים מן ההפקר ופמורים מן המעשר ואפי׳ אס תמצא לומר

 ציונים

 נל׳׳ה דמ׳׳ו. יבע״ז ניו.
 ימת מקנת דמאי p׳fp למימ
 מיי׳ פ״ג מה;׳ מעשי היא :

 שבאים מן השמור ומייבים במעשר שמא
 גתעשרו. ודמאי הס התבואה והפדות
י האר! שהם תשודיס על מ ע  הנקחים מ
 י0 המעשרות. והחבר הלוקח פירות מעמי
 הארץ צריך להפריש מהם תרומת מעשר
 ומעשר שניבליד אם היא שנת מעשר שני. אבל תרומה נדולה לא
לפי שהיא במיתה ואין לה שיעור שתעה  נחשדו עמי הארץ עליה 3
. ומעשר ראשון ומעשר עט ה  אתת פוערת כל הכרי והכל נזהרים ב

 מסכת דמאי
ן י ל ק  שבדמאי א א ה

 השיתין
 פרה

^ סובא והיו הרבה נכשלים ע״כ. ומה ל ו ^ א ל א ן כ ^ ש  ״

 מעשר ראשון !להוציא! «ו שכתב הר״ב ומעשר ראשק ומעשר עני

 ״״*' אין צריך להוציא מן הדמאי אע״פ
ק שעמי האדן חשודים עליהם. ובמשנה ל  תוספות ח
ב י״״ נ פרק ד מפרשדלא נחשדו על מעשר ' ע י ח  נ**!/. א]. ב

 עני ושם אפרש בס״ד. ושם יתבאר דכ״ע סבירא להו דנובלי ונראה
 דאפילו הכי לא גזרו להפריש משוס שאין בה חיוב מיתה אלא בלאו.

 וכמ״ש
 א״צ להוציא מן הדמאיאע״פשעמי הארץ חשודים עליהם לפי שיכול בעל הפירות לומר ללוי או לעני הבאים לימול המעשרות הבא ראיה

ז א ה ק מ ל  מלאכת ע
ח תנינן ובן לוי נאמן לעולם דלא נחשד א , ע״ש. ועור נ״ל לזמר דמשום דכפ' בחרא מ  כ׳ דדמב״ם ז״ל בהקדמתו דסדד אחר פאר. מסי דמאי כו
 על חמ״ע כי חיכי דישראל לא נחשדו על תייג, ואין בהם ספק דמאי. ראה עגשי. לסמוך מסי דמאי אחריח תואיל שהוכרח בבר לזכור דין

t נאמנות הבן לוי והעניים. וכן מצאתי אחייב שפי' כן הר״ש שירילא ז״ל כמו שהעתקתי דבריו בסוף הסדר 
 ס״ל דמאי דמאי דוקא . אבל ודאי חייב. ור״י ס״( דדמאי לאו דוקא דאפי׳
 ודאי נמי סמור. וכההיא למכן לקמן בפירקין מן כזיב ולהלן פטור מן הדמאי.
 דהתה לכ״ע לאו לוקא דמאי. והאי מקנן דמאי לפי שכל המסכת מיירי
״ל. ומעי׳ר זמ״ע א״צ  בדמאי נקט הכא דמאי אגב אחריני: בפי׳ ר״ע ז
 להוציא מן הדמאי אע״פ שע״ה חשודים עליהם. נצע״ד לפי זה שרצה ר״ע

' ואית בהו תרי ן ט  הקלי
 ס6יקי)1יכ״ב חרטב׳׳ם בפי׳.
 ומינה משםע דכודאי חייב
 לעשר והוא כדעת ר׳ל
 בירושלמי. אבל ר״י דולק
 חתש דאף בודאי פטור
 וחובא בחראיש ועיין
 בחרמב'םבוובורו(פי״נ ח״א
 מחלי מ׳ע) חזר בו וסיים
 שם ואפילו אמר לו ע״ח
 שאיגם מעושרים. ועייייש
 בכימ דהטעס דפםסכריי.

 ומסוגיא דברכית (דף מ) פרק א א הקלים שבדמאי כוי. פירוש דמאי יש אומרים דא מאי ספק
 מעושר סשק אימ מעושר. לשון אחר לשון דמע כמו מדומע
 לשון עירוב כמו משפחה שנטמעה נטמעה. ואל״ף בחילוף עי״ן. כמו נתעכלו
 נתאכלו. כך מצאתי. וצ״ל ג״כ דדלי״ת בחלוף טי״ת. ועול י״מ דמאי לשון
 דמיון ומחשבה והוא קרוב לפירוש דא מאי. ובירושלמי פליגי ר״ל ור״י דר״ל

ז ע ו  ישראל ב
 פ״א(א) ורלא כר״ב כאן שכ׳ דת״ג שאני דמדאו׳ חטה א־ ־:טר הכרי.להט
 נזהר 3ה.וכמדומה פי׳ כן ע״פ סוגיא דשבת(די״ז ב׳)ולכאורה אין
 משם ראיה כלל למעיין שם.ואדרבה חו ק״צ כמי מפאה פ״ח מ״ב דלוי נמי נאמן
 אתמ״ע אע׳יכ כדנדמ: (ב) כ״כ תוי״ט.וכתב עלה רבינו הגאון ממ׳ עקיבא
. וז״ל(בשוטה דמ״ח) פי׳ רש״י צו׳ שמע מיניה דא״י [  שליטי׳א [באות ו
 למכרה לו. והוה ליה לכהן שותפות עכלה״ט. ואני בדה קלה. לפעד״נ
 ל״מ, דכמו דחשבינן לעבד שברח חוב שיצא לחירות. מטעם דתרומה שכיחא

ן תפארת י כ  י
. ר״ל מה זה.  £״א דמאי הוא תבואה של ע״ה. טטריקן דא מאי
. ולא ק״״ל כר״מ ן  מעושר או לא י מהי דרוב ע״ה מעשרין ה
 רחייש למיעועא . הכא דהפירות מתחלק בחזקת אישור טבל היו [כתו'
 יבמות זקי״מ ע׳א] ואיכא נמי מיעוט רשכיח דאין מעשרין [כתום׳ שבת

 ליה בזול(כגיטין ד׳ י״ב ב׳ ופוס׳ שם ד״ה השבחוני). כ״כ הכא היינו הפסדו

. גם רבנן מורו דאמריגן סמוך מעוט דשכיח לחזקה מד״ס להחמיר [  די״ג א
 [בניי רפט׳! דיבמוש]. ואע״ג דגבי רוב מצויץ אצל שמימה מומחין ל״א
. ההם אין [  סמוך מיעוט דאין מומחין לחזקת איסור אמה״ח [החולין ל״ג

. משא״כ הבא והייט  המיעוט מצוי. ואדרבה הרוב מצוי [כתום׳ בכורות ד״כ ע״ב]
ס לא חשילי את״ג מדהיא במיתה. ואף לתרומת מעשר נמי במיתה. ואפ״ה חשידי עלה . עכי׳פ אין  דהמיעומ שכיח חיישינן מדרבנן. מי
. וגם קסבר ע״ה. ללוי הוא לפקיד רחמנא ליתן תמ״ע [כישיי בכורות דייא כ] ולא לדידי (א). [  מפורש בה מיתה כבת״ג [כרש״* נדרים דפ״ד א
. ומעשר ראשון ומעשר שני. או מעשר עני בשנתו מפריש[. מרכל טבל במיתה [כינמות דפיו]. מיהו מראין  מש׳׳ה הקונה מע׳׳ה א׳יצ להפריש ת״ג
 בהס שום קדושה. מפרישןוהן שלו דהממעי׳ה. והמ״ע מפריש ממעשר ראשון. וכותבו לכהן (ב) [כסיעה דירי!]. ולא אמרו שימכרנה לכהן .
. או כתוכו [יומא דים] דמדהיא רק חלק ק׳ מהתבואה לא  דמדאית באכילתן עון מיתה. חיישינן אדמשהי לה למכרה אתא ליד תקלה [כרשיי שם]
 הקיץ שבדמאי ספקן פ5ר חששו כ״כ לפסידא של הקונה. מיהו במי״דסי׳ של״א כ׳ שימכמהלכהן: א) שהקילו חכמים בהן שהקונה אותן מע״ה. א׳׳צ לעשרן. דמדנדלין

 מבואר דםתמא דהש׳ם
 בדיל עיי׳ש: [אווז ב] שם
א במיתת)  בא״ד לפישחי
 עיי לקמן רפיד בהרע׳ב :

ם י ש ש נ  תום׳ א
 פיא א במשנה הקלים.
 כל וה הפרק איירי
 בקולי דמאי ומשום דעיקר
 סדמאי דרבנן הקלו כו טלי
 האי ולכן הקדים למשני
 הקולות. (דמיו): בריב דיה
 הקלץ כוי לפי שחזקתן
 באי[ מן ההפקר כוי. ולשון
ר כוי וכ׳ ק  מ־׳מ שרובן מ
 «'f בסי ע״ח וז׳׳ו וקשה דאם
 כל׳ יוחנן לא הוי השק אלא
 חזקתן מן ההפקר דאפילו
 בודאי סנוור. ואס כליל לאו
 רובן הסקר ועעמייהו כ׳
 כל׳׳ש דמשום גריעותייהו
 לא נחשדו בדמאי וכ״כ לש׳׳י
 בברכות דף מ' עכיל. ועי
 בריש שכ׳ דסוגיא דגמי
 בברכות כר״ל דקאמר בשלמא
 למיד בופליכמרי היינו דקתנ

 ראשונה בהפקר
 ביון לאמר שאינם הפקרו חייכץ במעשי שוב אינו נאמן לומר משלחים דאנן סהלי
 לחשיל קמ״ל הפס שאסר טי. ונלאה שאם אמר לט שאין מופקרין ואין מעישרין
 ודאי חייבים במעשל לכ״ע. ומ״ש הלמב״ם רפי״ג מה׳׳מ אט״פ שאמר מ״ה אץ
 מעושלין פטולין שחזקתן מן ההפקר פל שיודע לו שהן מן השמול ע״כ נראה
 דאם א״ל מ״ה שאין מופקלין היינו בכלל שיוודפ לו. וקצין קשה ללי יוחנן איכא
 שלש משגיות לפילות הפקר פטורין ממעשל. הן להכא. והך לרפ״ט לשביעית
 ובסוף מס, ממשרות וכבל מלא חשיב פילות אהלות ואמאי לא מני לכולהו
 כמלא . ולל״ל הך להכא לאו משום הפקר מ״מ איכא חלתי משניות מחר מממא.
 ומיהו כהן לסוף מפשלות מפלש הל״ש מעם אחר ולאו משום הפקר אבל הלמב״ם
. י א מ ד ב  והר״נ מפרשים בבולהו משום הפקר. ובלפ״ט לשביעית האלכנו: ש
, הל״כ לץ למאי שמשלישין ממנו מלוממ מעשר ומעשר שני אבל לא מעשר  פי

 ראשון

 הא ודאן חייב כוי. וקשה על
 מדמביס שפסק בחבורו כדי ,

ן שבדמאי. פי' הר״ב שחזקתו מן ההפקל כו׳ י ל ק ק א א ה ר  ונראה׳ דהלימ סמיך על איכא פ
 משנה
 ואית
 כהו מלי ספיקי וטי שמא מעושלין הן ע״כ וכי׳כ הלמב״ם.
 וצ״ע לאי חזקתן מן ההפקר אף ודאי אין מעושרין פמולין כדמנן לפ״ט דשביפימ
 וסיף מסי מעשרות והכי א״ר יוחנן הכא בירושלמי בהדיא דאפילו ולאן פמולין
 וריש לקיש לפניג ואמל דוקא מדמאי פמולין איהו לית ליה הך עעמא שחזקתן
 הפקר אלא להני לא משיבי ולא נחשדו ע״ה עליהן כמ״ש הל״ש. ובחבירו פסק
 כן הרמב״ס כרי יוחנן לאפילו ולאן פטורים. ויש ללקלק לר׳ יוחנן כיון לאפי'
 ולאן פמולין אמאי מני שבלמאי. ומה לאמר בירושלמי אגב למכלמן כולה
 בדמאי היא מני כמי הכא בדמאי ולאו לוקא . אינו מובן להיא גופה קשיא
 אמאי תני להך במס׳ דמאי . וי״ל לה״ק באלו אם א״ל מ״ה מעושלין גאמן
 במגו לאי בפי מתיק כלאמרי' בפ״י מי״א כמוכר פילות בסוליא ולא אמרינן

 דאמרי דהתס דמדייק איפכא
 בשלמא למ״ל תמרי דויקא
 היימ דהכא קרי לה נובלות
 כתמא והתם קרי לה נובלות
 תמרי כו׳ ומשמע ליה
 מדקאמר בפשיטות בהאי
 לישכא רלמ׳׳ד שמדי חיקא
 ניחא ל״צ לאוקימתא דחיקא
 דל״ק דמשני׳ צשעשאן גרן
 מיירי. ומשום דלקושטא
 למלתא אף טדאן פמור
 ז־הפקרא נינהו. והכי חרי

 ליש;י דההם פליגי בהך דיוקא גופא כדסליגי ריי וריל הכא דלל״ק מדייק הקלין שבדמאי לדוקא כסברת ריל. ולליג ס״ל דלאו דוקא נקט דמאי וכליי. ו&םק כא״ד דאזלא בשיטת ליי בענין דיוקא דמתני׳. אכל נענין
 פי׳ מובלות תמרה;ראה שהוא זיל לא סמיך אהא דמשמע מהתם להאי לישנא כמיד תמרי דזיקא שהרי כ' שם וכובלות תמרה והן שעדיין לא הטילו שאור. ואי דמםרשינן תמרי זיקא״אף אם נפלו לאחר שהטילו שאור
 הפקרא כינהו 1אפ"ג ממי אסיק בקשיא להאי מיד דלאמפ' תמלי דזיקא הא לא איכפת לן וכדנקטיק מסוגיית הש׳׳ס בכימ דקשיאאינה מבטלת הלכה אלא תיובתא והיינו נובלות והיינו נובלות תמרה.(מה'פ)1עמיש כפיו
 דברכות מ״ג כשם ׳ש׳׳ל, ומצאתי בס׳ סאה״ש שמס' גיכ כהשיל שדעת הל״מ כאן כמ״ד תמלי חיקא ואף שלא הטילו שאור שזהו שנפוחים כבצק אבל נגמרו נגד משלי כמרי שלא נגמרו כלל. ובושלי כמרי אינם
 הפקר שאין דרכן להפקירן בנפילה( שלוקחין אותן בנפילשן לכומר[ משאיכ תמרי דזיקא. ומ׳מ כשהטילו שאור גם הס אין דרכן להפקירן עיש: באיר שמא נתעשלו. ע׳ גס׳ מיש מ״ש גשם הילזשלמי דלר״י אפילו
 ?נוראי פטורים. וטעמא דסתמן חזקתן מן ההפקר. אבל גידוע שהן מן השמור חייגין וכה׳ג מידי מיג דפ״ק דמעשרות דתנן בהדיא דעוזרדין חייב כמעשר. והיט דתנן דמאי דליל ספק משומר וחייב במעשר ום׳ הפקר
 ופטור מן המעשר. משא׳׳כ במשומד ודאי בכיל. אבל ציע מהו ההפרש ק אלו סשטיים כאן לגין אלו השנויים רפ״ט לשביעית וסוף מעשרות (עמש׳׳ש). ובכושבר התנה כאן שביהודה לפי' החייט. ובשביעית התנה
 שבהרים. יצ״ע.־(רכיב): באייר לפי שהיא במיתה . עיקר הטעם הוא לפי שהוא במיתה. דהא בתמ״ע דייל שיעור הוצרך הריב בלפיד ליתן טעם להא דנחשדו לפי שסובר שאינו במיתה ט' והדן עמו דהא חנן
 בפאה פיח מיב דכן לוי נאמן אתמיע. ועיכ דטעם שהוא במיתה לחוד הגי ולתוספת טעם כ' כאן הא לאיל שיעור. וגמיע סובר הריב לקי בפיר מיג שהוא גיכ כמיתה ומ״מ כ׳ כאן דנחשרו לפי שאינו מפורש בהן
: תיי״מ דיה דמאי ט׳  מיתה . ודעת הלמגיס דגטטל למ״ש ולמ״ע ליכא מיתה אלא איסור לאו בטלמא: בא׳י א׳צ להוציא. אבל לקרות שם ודאי צדן להוציא אותן משבלן כיון שכחשדו עליה ועיל סיד מ/
. ו5׳ל פהחדיט נמשן אמד לשון םריכ שכיא אכל כתמ׳ע ליל הכי שסאוכ* . דבריו איכס מובנים דאף אם טבלי מכל מקום כיון פ?רא שס שוב אינו טבל המ׳׳ש סריג r&5 מש« ג׳  ונראה דאפילו הכי לא גזרו טי
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 תוספוו׳ הדשים
 סלמאי אבל הוא מחזיק
 לעצמו ואיצ ליפן ללוי למאי
 לקי״ל מעשר ראשון מותר
מ אפשל דמשום ד ל  לזרים ז
 איסור לאו לא חששו וכמיש

y ב ת יום טו ספו ה דמאי הקלי] פרק •א תו ר ו נ ם ^ מ ה ד ב ו ע ׳  ר

 וכמ״ש הרמב״ס כפ׳ עשירי מהלכות מאכלות אסורות דהואיל וקיי״ל
 כמאן לאמר רוב עמי הארן מעשרין כמו שסתם הר״ב [״במתכיתץ
 דלקמן] ובריש פרק ז דברכות ובכמה מכתי; ועוד התום׳ פ״ב

 לכתוטת דד כד מסקי ללכ״ע רוב עמי הארז מעשרץ הלכך לא w״p והייט המעשר עצמי
 גזרו בלאו. ובתכי ניתא כמי דלא אשתמי מ w ל ל״ עעליה

) תנא בשום דוכתא למתט דלרבי מאיר ן 0 והעוזרדין י  ב) והחמי
ה י) דםבירא ליה במשנה ד פרק מ דיבמות מ ק ות ש בנ ח ח) ו  שו
 ונובלות דמעשר ראשון אסור לזריס. וא״כ כמו

 מימה

 תוספות רע״ק
 [אות ג] באיי שהאוכל
 טבל שלא וזרמו) לעין זח
 אינו מובן . דגם בטבל
 למעשר ראעון ולעני חייב
 מיתה. אלא כיון דקרא שם
 יצא מידי טבל וא״זנ
 להפריש אבל תרוםת
 מעשר צריך להפריש אף
 דבקדיאת שם נפיק מידי
 טבל. וחייל לחריב לכתוב

 שאין פימת הללו מעושרים ועול דקי״ל בכל דוכתא המוציא
 מתבירו עליו הראיה. אבל בתרומת מעשר ליכא למימר הכי *שהאוכל
 נובל שלא הורמו ממנו מתטת כהונה תייב מיתה ומשוס אפרא
 מפרשינן לה לתרומת מעשר. ומעשר שני נמי כדי שלא לאהלו

 בטומאה או שלא לאכלו חון לירושלים:
 השיתין. תאנים מדבריות: רימין.
 פי׳ הערוך פולצרא״קי(א) בלע״ז :
 ועוזרדין. בערבי זערו״ד ובלע״ז(ב)

 השיתין
ות בנ  ו

 עיי בתום׳ יומא(דף נו ע׳א)
ב אההיא מתני' דלצןסן ת ג  ר
 (ס״ז מיה) זח שעשיתי
V6P עשוי תרומת מעשר 
 ומעשר ב' בצערנו וזיל
 ושוחח הבל אפילו אותם
ד  חתשעח שחס מעשר לסי
י לזרי* ת ו  פעשר ראשון מ
 ולריט דאטר אסור לזרים
. חדי ו ח ח ו ס ו*א לוי ש  א
 דם״ל לתו' דבאמת לריט

 ז״ל לסי מתני׳ כדעת חכמים דלקמן פ״ל סי׳ ג׳ שאמרו קורא שם למ״ע וא״צ
. ומשום איסזרא ל ״ ז ע ״ ׳ ר  להפריש. והתי״ט האריך בזה: עוד בפי
 מפרשינן לה לתמ״ע וטי. משמע שר״ל שנותנה לכהן נתנם והיא דעת הרמב״ס

 לרוב מעשרין משמא החליף
 השיבני לנינו הנזכר לעיל ח״ל ידידי. נהי לאפשר

ן תפארת י כ  י
 בהפקר. איכא ס״ס(ג). ס׳ לקק מ״ה מהפקר וס׳ עישרן. ועוד דמדלא
 תשיבי. וודאי עישרן הע״ה. אבל אם הם ממשומר וודאי חייב לעשרן. וי״א

: וכן פי׳ רש״י התם להליא. ואף למסיק דבת״ ן ע ג י י  לגס טוראי פעור מלעשרן [כברכות לימ עיב]: ב) ןןילךע פ
ד עובד כוכבים פטור מתמ״ע. אבל מי גרע ע״ה ) פ . ו ל ג ע ם ב , ל ד ג ם ה ט ב ) תאנים ל : ה ג ע ל ר ״ ס ) ש  נ) בראמבעער: ד

 עובד כוכבים ודו״ק
(  ו
 השאגה

 סורני״ש: ובנות שוח. תאנים לבנות המגרלות משלש שנים לשלש כן ״יהא חייב להפרישו ולמכרו ללויס. אלא לאפילו לרבי מאיר הואיל
 שנים ומתגרליס ביערים: ובנות שקמה. תאנה המורכבת בערמון: ובמעשר אין תיוב מיתה אלא לאו בעלמא לא גזרו. ומהאי טעמא כמי
יט. (ג) שפורלימב׳״י • וטבלות ניחא ללא מרו באונן כללקמן בסמוך. ומ״ש הר״ב ומשום איסורא יסטאגי«בו פ  (א)

 מפרשינן לה לתרומת מעשר. ולא פי׳ מה יעשה בה אם יתננה לכהן או ימכרנה לו. והרמב״ס פרק ט מהלכות מעשר כתב וטתנה לכהן.
 וכ״פ בסוף מסכת מעשר שני תרומת מעשר תנתן לכהן. וכך כתב בפרק ט ממסכת סוטה משנה י. ובמשנה ט פ״ג לחלה תנן מוציא
 תרומה ותרומת מעשר לכל והשאר לפי חשבון ומשמע נמי לתרומה נותן לכה! בחנם. אבל הר״ש כתב או מוכר לו היתר לפי חשבון.

^ ב ט " ^ מ ת [ א אמריג0S3 ה ל א י ה ט ו ת ' ־ ' כ י ר מ א ו ד מ כ ) ה י מ י ל ו ו כ י ם ו י נ ה כ ה ל מ כ מ י י ו ל א ש י ה ה ו ש י ר פ י מ ש ע ת מ מ ו י ת י ב מ כ p ^ א מ ו י P י ״ D ת ו פ ש ו ת ה  י

 במעשרות). י״ל כיון דדבר מועט הוא שאיט אלא חלק אתל ממאה. ועול דרמיה מועטין שהוא צריך למוכרה בזול שאין לה אוכלים הרמאי. יחא חיינ
ן ^ ^ להורישו ולמכרו ל*ים) מ ל י ס פ פ ל ן ; ץ ו י י ה פ ס ק ^ 3 י פ ן ״ 3 ו ך ך ץ ^ ; ן ה ן ; ש ה מ ל ח ג ל ׳ י פ ט רבק שיתננה לנהנים עע״ל. ןעיץ ב י ן *  מרובים ״

ת שקמה. נראה דבטת שקמה לחוד ושקמה לחוד ועיין במ׳ית פ״כן דכצאים ובפ f משנת ד: ו בנ  שפייארלינ״ג ועיין בר*ש מסכת כלאים: ו
ת ו ל ב ט  מלאכת שלמה ו

 ז״ל ומצאתי כתוב ולא תקן שימכרו תמ״ע לכהן לחיישי׳ אי משהי לה ישראל
]. אית מרסי והלימין נלצי״ת וכן הוא  אתי למטעי בה. ע״כ: והרימי
״ יהוסף ו״ל:  בתוספתא והוא לום בערבי: והעוזררין. כשני רישי״ן. הגיהו מ

 ונובלות

ז ע ו  ישראל ב
$ ו ח ן ב ^ ־ ו ^ ר ז ל ) לס״ל ^ ' א נ ״ י  והיינו שותפתו. ואלרבה נ״ל ראיה למוכרו לכהן(מבכורות ל
 לר״ש למאי. ואי למחוייב ליתנו לכהן בחנם. מאי נ׳\כא בין ר״מ לתייק. (פיל מיו) דםנשידין ;
ן מ ר ו נ י ק ת ר ר « [ ו ת ו א ג מיירי. ה״ט משום למרוח [ " 
 שיתננח לצחנים) ובסוטה
 (רף ממ עיא) סירש״י
 חטעםידליא שימכור תרומת
 מעשר לכהן דחיישי' דלםא
 משחי נביח ואכיל ליה אבל
 מעשר ראשון ומעשר שני
 מיתר לוריס עיש. וכפור
 יו'ד(סי׳ שלא) כתב דמוכרה
 לכחן. ונראה לעניד ראיח
 דתקנת חזיל חית שיתן
 לכהן ולא למגור פסוגיא
 דבביק(רף קמו פ״ב) דמוקי
 ח־1ם ברייתא דעשר חביות
 של טבל טמא כרי נחמיה
 ובשל דמאי. ובסיפא קתני
 ובשמן לא יעשה כן מפני
 חפםד בחן . ואם איתא
 דבדמאי יכול למכיר לכהן

 וליטול

 תום׳ אנשי שם
 «ובל כו׳ והוא ל׳ הרמביס.
 שהיליל שהאוכל תרומה כמו
 שהעיר בתוליע למזה משמע
 יפיל שנס לפני הקיש בעולם
 בטבלם אין כאן איסור אלא
 נזל כהן ועיז מקשה שפיר
 התוי׳ע להתם משמע דכ״ע
 ס״ל לנובלי ואיכא איסור נובל
 בלא איסור מזל בהן. ועי!
 משני לאסיה איש לביון שאין
 האישור אלא בלאו לא נזרו.
 ומ״מ מעיש מפרש אעיב

 לקרותו קצת פסילא לכהן אבל משום לישראל צא ימצא קונים רק בזול לא מקרי כולו שלו. וכי ישראל שירש אתרוג תרומה מאבי אמו כהן לא נקרא טלו שלו.
 (לולא דברי רבינו היה נ״ל דאין סוכת חוסי שיהא דינו בשותף ממש. שיהא מחוייב ציתן לו התרומה בעצמה. דהרי חושי כתבו נמי ללוי הוא שותף. אף דודאי
 א״צ ליתנו ממש צלוי. ותו אי דינן של שבט כשותף א״כ בזרע סנל לחייט ליתן לשבט חלקם כשאר שותף. ותו לבל״ז דברי חוסי אינן מדדיקיס לכאורה. דא״כ
 עכ״פ כהן שיש צו טבל יהא יוצא בו. דהרי מפרישה לתרומה והיא שלו. וא״כ כיון דכהן נפק. ישראל נמי נפק(כתוס׳ סוכה ד׳ ל׳יה ע״ב ד״ה דאי). ותו ישראל
 נמי אפשר מפיק ביה כשיתן לכהן מעותיו(כגיטין ד״ל ע״א). אע״כ לכוונת חוסי לאי לאו קרא ללא תאכל עליו חמץ. סד״א דמצה עדיף מאתרוג מסעם
 שותפות. דהוה ם״ד למאן דבעי דין ממון לא בעי היתר אכילה. וסייד נמי דלא אמר״ מגו דנפיק כהן נסק ישראל. להכי צריך קרא במצה . אבל באמת בלא
 שותפות לא נפק באתרוג מדאין בו היתר אכילה כמ״ש רש״י שם. מיהו גם בל״ז כבר כ׳ שם הר״ן בשם הרמב״ן. דרק בדמאי לתרומה טמאה צא נפק. מדצא
 חזי לכהן אי לאו מגו. כנצסע״ד לולא דעת רבינו): ומ׳׳ש ידידי הרב נ״י מבכורות ד׳ י״א. נ״צ דבכצ ספק דבצא תקנה מחויינ לעשר מספק. הדרא לדינא
ה קול ענוח חלושה. ק״ל א״כ למה םתם ת  דהממע״ה. משא״כ בדמאי דהוא ענין תמידית וכך תקנו חז״צ בחחלת התקנה ליחן לכהן בחנם עכלה״ס . ו
. אבל בחבורו ׳ Q כ״כ הר״ב וכתב עלה רבינו הנ״ל [באות א] ח״ל וכ״כ הר״מ ט  ר״ש וקאמר דמאי. הרי אין דיט כדמאי לסי דברי רביכו: (
. צ״ל ללמב״ם ס״ל מסאה נמי ביהודה פטור וכרתוי״ס הכא: ׳ ' והייט כר״י שם עכלה״ס. אמר צעיר הרגלים. ולפמ״ש לק׳ סי׳ י  פי״ג ה״א ט

 משנה ראשונה
מ ״ ת ׳ ל . פי י ו כ ה ו ׳ י דהלוי והעני באים להוציא ואמרי׳ המפ׳ נ  ראשון ומעשר פ
 ומעשר שני איכא איסור באכילתן לישראל מ״מ משום זרות ומעשר שני משים
ק לירושלים וכיון שאסור לאוכלן צריך להפרישן כלי ליסנן ה או משום מ א מ ו  ט
י  לכהן ומעשר שני לפדותו או לאוכלו בירושלים. אבל מפשר ראשון ומעשר ענ
ם שם ואומר הרי הוא בצפוט או ה ן לזרים א״צ להפריש אלא קורא ל  מוסרי
ל הכל ולכך א״צ להפריש ט א ר ל ת ו ע איסור טבל ואפ״כ מ  בלרומו כלי להפקי
כחב לאפ״ה א״צ הפרשה ע מירי טבל ו י ק פ י״ס שהבין לההפרשה מ  וצא כסו
י כיון דטבל שלהן אינו אלא איסור לאו בעלמא לא נ  במעשר ראשון ומפשר פ
באמת ט לאיסור מבל ליכא הכא דהא קורא להן שם . ו ה אי . וכל ז  מששו בדמאי
א מעשר שני מפלישין ה  היכא לאיכא למיחש מששו אף באיסור לאו בלמאי ל
. ואיסורים אלו לאו בעלמא ב ״ ר ץ לירושלים כמ׳׳ש ה  שלא לאוכלו בטומאה או ח
. אלא לפנין ם ש ע בקריאת ה ק פ ' דבכולהו ליכא איסור טבל ל . אלא כלפי ן  ה
ה ליתט ; ן ת ט מ ומפשר שני צריך להפרישן לקיים בהן מ ״ מ  הפרשה יש חילוק ל

 המשושים
ס במבול למעיל ולמינו איכא חיוב מיתה ס. והליב שהעמיק ל׳ הרמביס בזה לא המיש שלשיפתיה לפיל מ . וכיה באמת לעת הרמבי ם בו ליכא חיוב מיתה הואיל ואין גזה הפסל שהרי נעליו אוכלין אותו  ת
7 בסמוך כמיב בשם הירוש׳ לנןעמא לאונן רמשום ללא הוי לבד המצוי לא גזרו (שיי): באיר ולא סי׳ מה יעשה . לכרי הריב מבואר  ין הלשון מדקדוק: באיר דלא גזרו באונן. תמוה רהא התוי/ו בעצמו כ
ב מיא ליה אין מתקנים כו׳ וכן בערלה פיב מיא דיה וצריך להרים עיש. (ר״ב): בא״ר כמו לאמרי׳ במעשרות. ׳  ק׳ פיל מיד דיה מי שקרא שם כלעת הרמב״ם זיל וכן בתרומות פי׳׳א מית וכן במעשרות פ
. אלא הם הוספה מהחויינו וכעין פי' מל מלת נמי דקאמרי התום' בהחלת לשונם והא דלא אמרינן נמי בתמ׳׳ע וכוי דמשמע השם גתחלת דבריהם שסיל כדעת רשיי שהמע״ר ם ת אלו ליתא בתום׳ ש  מ
. והוא ברור ובחנם נדחק הביר בזה וקרוב ה י מ  המ״ע מפריש! והן שלו ועין הקשו והא ללא אמרינן נמי בתמ״ע כמו במעשרות שיפרישה והיא שלו ואף לאשורה באכילה תהיה שלו לענין זה שימכרנה לכהן וינוול ל
ק על מה שבידו ולהכי אף אי חיישינן נמיעומא מ״מ כיון שמכר בחזקת מעושרים נאמן רק חכמים החמירו שראו הרבה א ה דמאי כו׳ חייש למיעוניא. ול״נ דאלס נ  זה כ׳ הש״ל: בתו״ח םד״ח תוי״ם די
׳ ע״א שתרצו דאין זה חזקה דדלמא כריא עבד שהכניסה דע מ״ש גשם התום׳ ליבמות. ומה שסקי עוד דנימא סמוך מיעומא לחזקה ע׳ בהוש׳ כנורות כ . (הנרמ״ז אבר׳׳ק לובלין). איה ע' בתו ק ב ל ל  שולים ואינו אלא מ
ה ובנות שקמה כו׳ בערמון.בן סי׳ הליש ומפי להייט דאמרען בברכות לולבי שהם ערמונים. אבל באמת הוא רוחק לאיכפל התנא להשמיעט הלין לעוברי *ביזה. והלמבים שי׳ בנות שקמה נקרא  מו! שלה עיש: לריב די

1%i 

ff< לכהן וזה לפדותו. אבל מפשל ראשון ומעשר עני צית בהו קיום מצוה 
 הפרשה. ומיהו קריאת שם ודאי צליכין כדלקמן פ״ל מ״ג.ותרומת מעשי א״א
 להפריש אא״כ קרא שם למעשר מחלת וסגי להו בקריאת השם למוד. אבל ת״מ
 ומעשר שני מפריש לוקא כדי לקיים מצומן שאם מניחן מעורבין עם חוליהן יש
 לחוש שינהוג בהן מנהג חולין. ולא הבנתי לברי הרמב״ם שכתב בחטרו רפ״ט
 מס״מ שמעשר שני מפלימי שאין לו הפסל בזה שהוא עצמו אוכלו . לא״כ
 צמה הצריכו להפריש בקריאת מם סכי. וצ״ל נמי משים שצריך לאוכלו כקדומה
 או לפדותו צריך הפרשה להיכרא שהוא קודש וכלפי/ ולענין תרומת מפשר עשמע
 מדברי הר״ב לע״ה נמשלו עליה אע״פ שהיא במיתה ומשום לאית לה שיעור
 ואינה בת״ג שחמה אחת פוטרת. וברפ״ל כתב לסברי שאינה במיתה כל זמן
 מלא הופרש מעשר ראשון. וכסייג פי׳ רש״י במסי בכורות דן י״א לסנרי ללוי
 פקיל לממנא לימן ת״מ ולא ללילי ע״כ. ובנללים לף פ״ל פי׳ לש״י למיתה
 בת״מ לא כתיב אלא מהקישא לתייג אתי ופ״ה לא ציית להקישא ע״כ. ורוב
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. המרים שאינם מתבשלין באילן ותולשין אותן ח ר פ ובלות •התמרה. מ״ש הר״כ ותולשים אוש; ר״ל הזוכים בהן ונובלות ת נ  ו
 מההפקר: וביהודה האוג. כתב הר״ב ולא היה זה הפרי תשוב ומניחים אותם זה על זה עד שיתבשלו. ויש אומדים נובלות תמרה
ה משנה ה כרע דאוג חייב בפאה. והתם בריש תמרים שתפילתן הרות *קוד?ז בשולן: נופנים. ענבים שמניחים א  ביהודה. ובפ״ק מ
. צצן* שקורץ ה פ צ נ  הפרק אמדנן נשמר *ולמעוטי דהפקר. צריך לומר •ללא נתית התם אותן בגפן בסון* הבציר ובקושי מתבשלים: ה
ץ שביהודה. קאיפר׳׳י(א) בלע״ז: האוג. פרי אדום מ ת ה  לחלקבין הארצות: ו
ה י) והגופנין ח) והנצפה ס) • שקורין לו בלע״ז(ב)קורניאול״י.ורמב״ם ר מ ת נובלות ה  לשו! הר״ב בתחלה לא היה יין שביהודה ו
דה אומר שהוא אילן שעישה כמי; אשכלות  מחמיץ לפי שהיומביאין ממט נסכים. וביהודה האוגי) והחומץ יא) שביהו
 ברייתא ירושלמי דהכא ובבבלי פ׳ אלו והכסבר אדומות אדומו׳ןקודן לו כערבי סומא״ק
. ולא היה זה הפרי חשוב ביהודה: ח ״ נ ח * י . א וניבלזת חתטרח»י»ש»*> ונובלות תמרח * מ  עוברין[דף מב:].ואע׳'ג דתנן בסון* פרק י
י • והחומץ. בתחלה לא היה היין שביהודה מ צ ש ־" ה נ ״ נ 'נ י ק מספק יץ לנסכים ואם ״3ייייי׳ ״׳> ג מ  ד דשקלים ל
. משמע דבשעה שתיו מביאים נסכים היו מחמיץ לפי שהיו מביאים ממנו נסכים וכל החומץ שביהודה לא היה ו  החמיץ יין החמיץ ל
 חיששין שמא יחמיץ. לא קשיא ולא מידי חדאדהכי אמר רב נחמן בא אלא מן החמד לפיכך החומץ שביהודה פעור. אבל לאחר שבעלו
ס מיהודה לא היה ״ט של יהודה מחמיץ עד נסכים והחומץ בא מן היין החומץ חייב בדמאי אף ביהודה כמו בשאר ט ס  בתחלה כשהץ מביאים נ

ו (א) קאפעמבייס. (נ) קאי״ל קייש« • מקומות ש ש ח . ו ן ד ב ו . והכי נמי בירושלמי לאלו ע ׳ ט  שנותן לתוכן שעודם ו
 שמא נפלו ט שעורים. ועוד דאפילו כי תימא שמעולם לא החמיץ מ״מ איצכןריך למתני. משום דאין סומכין על לנס כדאשכחן בריש מסכת
 יומא שהיו מתקינים כהן אחר שמא יארע ט פסול בכ״נ אכנ׳יג דתנן במסכת אטה נרה שמעולם לא אירע קרי לכהן נלול ביוהי׳כ.
 והכי כמי פירש הר״ב במשנה ד סרק ו לשקלים בשלחן של שיש שהיה במערב הככש. ולא של כסןןלפי שמסריח הבשר ואיןסומכץ

 מלאכת שלמה
: וביהודה ׳  ונובלות התמרה. שמלו קולם שהשילו שאור. והתם נס״ו לברכות אמתט׳ ואילי מכלות םתמא 1קאי בקשיא וע׳ במ״ש נס״ו לנרטח סי׳ י
 האונ והתוםץ והבוסבר. גרםי׳ ול״נ שניהולה. והכוסבר ניהולה היה
 חריף מאל ואיט ראוי לאכילה נעיטה. וכתנ הר״ש ו״צ דנימשלמי משממ
 להני תלת גיהורא פמולץ וצגליל חייבי!. וקמאי אפכא לביהודא חיינין ובגליל
 פמורין. משום להני משמרין ניהולה מוסקרין בגליל ע״כ. ועיי חף״ס :
״ל. לא היה נא אלא מן התמל. כצ״ל תמל נללי״ת וכן מוכח  בפי׳ ר״ע ז

 בירושלמי

 לעל הכובלות לתנן התם פליגי אמוראי איכא מ״ל נוכלות חמרה הם תמרים
 שרוסי חמה. זאיכא מ״ד הם תמרים שהרוחמשילתן. ופריך נשלמא למ״ל
 תמרי זיקא ם״ט להכא במש׳ למאי קרי להו תנא גובלות חמרס והחם קרי
 להו נובלות סתמא. להאם הו* פירושא אליבא לב״עשחפי חמה. אצא למ״ל
 להכא נמי הוו תמרי שרום* חמה ליפני איל* ואילי טבלות תמרה t אילי

 ישראל יכין
 ט) צלף. קאפערן בל״א: י) האהנבוטען. ואע״נ דבפ״א למאה מ״ה
 תנןדחייבבפאה. ובנדה פ״ומ״ו חנן כל שחייב בפאה חייב במעשר .
 הכא לא םעירי רק משום ס״ס. משאייכ בוודאי חייבים : יא) קולם

״ שגסלי ד נ ו ש א ה ף נ ש  מ

 המפרשים ס״ל דח״מ טחנה נמנם לכהן במ״ש תוי״ע יכ״כ הרא״פ כפירושו פאן
 מאיט מוכרה דלמא משהי לח פל שימצא כהן למוכרה ימישחלי ואכיל לה ע״כ
 וכ״כ רש״י בסוטה דף מ״ח. והפור י״ל סי' מל׳׳א כתב שמוכרה נראה שלא ראה

ן תפארת  יכי
 התאנה המורכבת בערמון : ז) י״א תמרה שנפלה מאילן קולם
 זמנה. ד״א בדן תמרים שאינן מתבשלין באילן לעילם . רק
 שמרכסן אותן אחר שנתבשלו: ח) מין פבבים שמתבשלין בקושי:

 תוספות אנשי שט
 גמין והוא נ׳׳כ תאנים מלברים ע״כ ונראה דגרס בברטת כני׳ ליק לובלי ולא לולכעש׳ל):
 ריח גופניס כו׳ שמנימין כו׳ כן סי׳ הליש וכן מבואר בברכות שם. אגל הרמב״ם פי'
. (שיל): דיה והחומץ יו'  מין מהירקות רומה לשבת ע׳כ ולא ידענא לכווט ע׳& הגמ׳
 התמר. הר״ש הביא ממר לפסחים לאפילו him יזתר מכלי מדתו מודאי חייב המעשרות
י מלחזקתן מן  סיס מיו גלמאי מללא חשיבי לא נחשלו ולי״י לגם טלאי שמזל ככל «
 ההסיןל צ״ל לסכא דיירי בסמל מחרצנים והתם מיירי בתמל משמרי יי! למלצבר נתחייב

 פי׳ אביו ז״ל פל המשניות, והא לאמרי׳ דמפשר ראשיו ומעשר מני יטל לומר
 ללוי ולפני הבא ראיה וטול וכוי ולא דמי להא דאמרי' ספ״ל לפאה ספק לקט
 לקט וה״ה לשאר מתנות מטים. שאני המם דקמה בחזקת חיובא קיימא .
 והכא אדרבה לוג ע״ם מעשרין: ונובסית ממרס. פי׳ הר״ב חמרים שאין מתבשלין באילו וחולשץ אותן ומניחין אותן זמ״ז עד שיתבשלו מ״כ. והייט
 דקרי להו בגמרא דברכומ דף מ״ו משל׳ טמרא . ובמס' עוקצין פ״ג מ״ז כתכנו דתמרים כאלו פעורין לגמרי ממעשר הואיל ומתשלין גחלגש משיכי
 כאילו אינם גלולי קרקפ. והלבן אין לפרש כאן פי' זה להא בגמרא אמר בהדיא להכא ספקן פטור הא ולאן יוייב כריש לקיש דימשלמי לטלה מתני׳ ספקן
 הוא לפטור. ואלו המתבשלין בסליש ולאן נמי פפור . אלא העיקר לבושלי כומרא היינו שמפי חמה ששרפחן הלוום וגרוסין משאר ממרים וכן פי' לש׳׳י
 בברכות. ומ״מ גם זה הפירוש א״א לפרש כאן למאי לעיי מ״ב לעיל טלה מחני׳ שחזקתן מן ההפקר והני לאו הפקר כינהו. ותוי״מ שכתב פל פי׳ הר״ב
ן מן ההפקר. לא עיין בגמרא דהסם אמר בהליא בשלמא למייל טשלי כומרא הייט לספקן פטור וודאן סייכץ אלא למ״ל ממרי י כ  ממשבשלץ בתלוש טד מ
. אלמא טשלי טמרא אינם הפקר אלא הבעלים סולמיו אוח,־ וכן פי, רש״י בפסחים לף נ״ג ל״ה במיסחני. ומ״ש הל״ג בעיי השני '  זיקא הפקר נינהו ט

 שהפילחן היזח >ץלם םגישול הוא ממרי ftp»r דבגמרא להעקר נינהו . ולפ

 תוספות רע״ק
 וליפול דמים מאי חמסד בחן שייך בזח. אלא עיכ דצריך ליחן בחנם, גס מםוניא
 דסובח(לף לה מיג) דאמיינן דפעטא דכיח דיצא כאתרוג דמאי משום דאי בעי
 מוקיר לנכםיח ולביש דאין מאכילין לעניים דמאי באמת אינו יוצא באתרוג דמאי
 עיש. ולשיטת חתום׳ עם ריח **תיא לחש אזם דסבל לא םקיי לכם חייגו משום
ס לביח  שותמ-ית דיש לכחן חלק ט עיש . וכיח רחזינן דברםאי *דנו יוצא לכיש מ
. חריהיכחדא״י  דק מדק אי בעי ממקיר לנבסיחמוכח לנס ברמאי יש לכחן חלק ט

ך פירזשא ובן פירש  מיטמ סר״ג לטלהו לממני׳ שחזקתן הפקר. העיקר «
 הדושי מהרי״ח הרהנ׳׳ם

ח ט׳ח כוי א א משנת א [חוי״ט דיח] וביהודה האונ בחב חר^ב כוי ובמים מ י  פ
Mt א * יות עכיל. ולינ דאין שם חילק ח  1״ל דלא נחית חתם לחלק כין חאי
ר אלא פדמאי כמ׳ש חדיב דיש חדי םםיקוח. אבל לענין מאח אף «  ביחודח אינח 6
 ביחורח אם חיח נשמר חייב בםא^ ועיכ דיל דיש בי^דח נ׳« נשמד דאמ חאמר
 דביחודח חאונ חבל דמקי מאי איריא דחני פמורין מן חדטאי אפילו מן ד%ודאי
 . .., r r . r .__ r_. _ _ . חפקר ממור כמו שחו* במסכת נחשדות מיא מיא כלל אמדו וכוי ונשמר אלא עיכ
מ/ מיא). ועיין רמיב דערלח מיש על חנליון כדבתימא וקיל: חוייפ ריח והחומץ שביחודח לשון חייב כו׳ משום דאץ םוסבין  לטיכת בחן. ועי׳ מיש בנליון בממכתק(
י מכיל. הנח מזח אין ראיח ׳ אע׳נ דחנן שמעולם ט . קודם בישולן) בסוגיא דברטת מדכינן עלח על נס כדאשכחן בייש יומא ט ת מ ב ו נ  שם : [אות ד] ביעיב דיה ו

 דמאי 71א דלא חא ודאי בעי עשורי ואםאי חא חמקר נינחו ומשני דמיירי שעשאן שאין סומיין ע׳נ בי חמשנח *mb לא אירע קרי ובי שם חייב שהיא צמונח 0א
במו אבלשארסומאח אירע. ור%איח שממי אמרח נ»שח בר׳ ישסעא, p עיש 1 [אות ז] כתייפ ד״ח וביהודה כוי ולפעיפי רחמקר) לפמיש הריב טימאח נ  נ
׳ ש י ' מ ' ונכנס אחיו ט  בפעמא דמתניתין דחכא דהוי סים םמק מן חומקד וםמק שמא גתעשיו. דטשמע בן קמחית שיצא וסיפר עם ערבית נשוק ונתזת *יגור* ט

ק ברטח (לף מ) ג״כ רש״י י  דבודאי חייב לעשר וכדעת ר^ל בירושלמי וסתט* דסוגיא ד
tm טיע) מימ חא חםזס דחזקחן מן %a א י ח / מ  משמע כן חרי דלא הוי ודאי חמקר משיח חייב במאת, ואף לריי כירוש' epn בידאי ממור וכן מסק דדמבים (

] באיד דלא נתיח לחלק בין ומורגוח) ל*מ׳ש  אבל משיטא דמשכחת לה בידוע שלא חמקירן הבעלים. וייל רמזה מיירי מחני' דמאח: [אות ה
 דפעמא דמתני׳ םשוס ממק דמשכמ דבודאי חייב משר. איכ חרי דלא חוי ודאי חמק• משיח חייב במאח ואף לדעת חרםניס חניל מים הטעם •דחזקחן p חחמקר א
. חא ריט חייש למיעדםא) עיי בתוס׳ יבסית (ז י א מ  פשיםא דמשכחת לח בירת שלא חמקירן בעליחן. וייל דמזח מיידי טתני׳ דמאה*): [אות ה*] בתום׳ חרשים דיה ד
. ובחידושי ליבמות- חקשיחי הא סםוך מיעו־ ׳ ' ומיהו אי לא חייש רימ למעוט• רק מדרבנן ט  קיט טיא) ד״ח מחוורתא דלרימ דחייש למעופא חיכי משכחת לחו דמאי ט
 לחוקח עיכ דחוי דאורייחא לרימ כמבואר בסוניא דםדישץ (לף פ) נבי תינוק שנמצא בזרד חויסה דאמילו להקל אםדינן סטוך מעוטא לחיקה והוי י^גא ום־^גא. איכ עד
 יקשה על כל דמאי חא מדינא אסור דסמוך םיעוטא לחזקת טבל: [אות ט] תום׳ חדשים דיה והחומץ שביהודה וכוי דחששו משוס שאר םומאוח וכוי) וכיכ המא־רי למגי

 *) לברים הללו כבר נזכרו באות וי • כד!!

 ציונים

 •חחימץ , זיי׳ « ז׳> :

 תוספות חדשים
 מיתה לשי משמעות הסו;יא
 ליבמות לס״ו אלא שהרממ
 בסל׳ מיע סי׳ לאין נו אלא
 איסור לאו וצריך ליישב
 סםוגיא ליבמות דלא הקשי
 עליו ותו יש ללקלק
 אליבא ררימ אמא• מקילינן
 באיסור לאו נסי לרוב
8 הא ר׳ מאיר ן  יזעשרין ס
 חייש למיעומא מךל :
 («פי אמ׳ו הגאון אביר
 ור/ג פוה' שאול כריו):
 אמר חשניח לפמיש התום׳
 בחולץ לייב ללק מללמן
 חייש ר״מ למיעוט י״ל קצת
ל אליבא לרימ  קו׳ הגאון מי
 וקיל : [חוייפ ריח]
׳ לחלק  וביהודה האו; ט
. ולא ל י כ  צין הארצות מ
 ילעתי נ^י קאמר להקילז
 כלמאי כיו( לאים משוב מ״מ
 גילוע ללאהפקיח חייג
 בפאם ולק ?למאי מןילו
o סיפ ויאמ9 על התי״ס c « 
 שאשמע ממריו לניהולה
 ה*ג ספור והרי הקלין
 שבלמאי חתר אבל לא בולאי
 יציכנ. נלמיו הכהן) :
 [תוי׳ט ד^] והחומץ
׳ קרי לכה/  שביהודה 0
 ביוה״כ ט׳ פכיל. אי משום
 הא לא איליי וימששו
 משוס שאר טומאות
ה של נ  כלאיפא ממ׳ מ

 ראשוץ לציון
ז]  משנח א [תוייס ד/
׳ ונסיח  וביהודה האוב 0
׳ ציל  יפאה מים(כפב) ט
ץ מ ת ה  תנא: נדיח ו
. משמע משעה  שניהולה ט׳
 שהיו מביאים נסבים היו
. ׳ ו  חוששים שמא יחמין כ
 למסתמא היו מביאין היץ

 מיהודה כמשמעות הלשון של
 רב נחמן כשהיו מכיאין
 נסכים מיהולה וכן תנן נמ״ו
 ס״ח למנחות כל חרצות היו
 כשמת אלא מכאן היומביאין
 ט׳ עיש נרו . ורחיקא
 להתמו לומר למיירי בהם
 לא הססיק היין שניהולה לכל
 מה שהיו צריכים לנסכים .
 זולאי היה הנלכה כל ע
 מרובה שהיה מספיק לי
 יהוסל כמבואר בבהונות
 קייא: כל ענכה יש בה
 שלשים נרבי *ין ואין לך גפן
 ונסן שבארן ישראל שאין
: ׳  צריך עיר אמת לבצור ט
 באיר ולא של כסף לסי
 8מסריח הכשר ואץ סומכין
 על הנס כו׳ ואס סומכין או
 לא סומכין מתוך לברי רית
׳  ביומא כ׳א: ר״ה נבלעין ט
 משמע לקרא סמיך אניסא
 ושקיל וטדי בת1ס׳ שם מה
 בהןול^ ע״ש. מג׳יסליפ:



 ציונים
: :h* דיי אומי*, פילונץ 
 ב הרמאי, ננא מציעא נד.:
r<z"2 חומש , מיי' פינ מזל׳ 
 וניל ה״ד המנ משין ק:ו :
 כיעור . גויי׳ שם e״fr ה״«

 פמג res קלת:

ב ;{א ת יום טו ו פ ס ו רה דמאי הקלי] פרק א ת ו ה מברטנ ד ב ו  ד ע

 מקומות: והכוסבר. כזרע גל (שמות הז) תרגום ירושלמי כוסבר על הנם והוי. ומה שכתב הר״ב מן התמד. מסיים הרמב״ם והיה זה
. מראפסית שטהורה כץ חומץ לכסבר ר ב ם כ ה  טליאנרר״ו(א)בלע"ד.דיופרא.שטוען פירותיו שני פעמים בשנה דו התמל השקר: ו
 כלשון יו! שנים: שקמונח. שם מקום: הםוםמפוס. שנתבשלו שמע מיניה לכםברלאו ביהולה הוא תצא בכל מקום.וכן הס לבר י
 באילן ער שנתבקעו מאליהן ־ שכל אלו חשובים הן וחזקתן שאין באין הרמב״ם פרק י״ג מהלכות מעשר. וקצת השה שלא הקדם למתני
 מן התפקר.ואץ הלכה כי״י: ב הרמאי כסבר קודם החוג. ויש ספרים גורסים
ל השיתין וביהודה האוג והחומץ והכסבר . . רבי יהודה אומר כ ( ב ר י ב ס כ ה  אין לו חומש. הפורה מעשר שני של ו
ל הרימי ולגירםאזו תלתייהו לוקא ניהולה. וכן . כ ה ע) ר פ ל ה ש ןחוץ מ רי  רמחיאיט נותן את החומש משום לרוב פטו
ת כתכ הליש הני תלת בימלה. ח״ל ו נ ל ב . כ ( י הי  עמי הארץ מעשרין הם הלק״ PP פטורי! חוץ מרימי שקיץנ

A * w ירושלמי.כסטרא־כוסברתא• מה ; > * ס ו פ ט ס ו מ ץ מן ה ה פטורות ת מ ק  למעכננלאוריית׳ איתא נררננן חומש ש

 תוספות חדשים
 קמחית אע״ג לרש׳י והריב
 פי׳ שס ניב משוס קרי מ״מ
 ייל דמשום זה לחור לא היו
 מפרישים ויותר היה להתי׳פ
 להביא מ׳ר ומ״ו דחששו

 כדאיירי משנה ג׳ שהיו
 רשעים שבודאי אינם ראוים
 לנס מה שאין כן בבית ראשון
 י׳ל שסמכו סל הנס.

 (ממהורש״מ זציל) :

ב[בר״בסד״ח]הדמאי  ט׳
 אין לו כו׳ בדאורייתאיאכל
ל. הלשון אינו מדוקדק  עכ׳
 וזה לשת הליש מומש ללא
 מעכב גלאזחיחא דנתן הקרן
M ק החומש יאכל  ולא נ

 במ־מן פ׳ש:

 תוספות רע״ק
 בדף ט׳ עיב אחחיא דאםרי׳
 שם אחחיא עובדא ד^סף בן
 אולם חצפורי שם, ובתום׳
 ישנים יומא(לף כא) כתבו
 דאיכא בירושלמי מעשה
 ואירע קרי לכח״ג ונכנס
 יוסף פן אולם. חרייש ז

 חדושי םחרי׳׳ח
 רש׳י שזח חיח ביית
 רק חרב חוי׳מ מוכיח
 ט$שון רשיי וחרעיב שסי׳
 שם ביומא ומתקינן לו
 כחן אחר שמא יארע
 לו קרי וחיח לה־ב
 חוי״פ לכתוב כן ובאמת
 במסכת אבות בחב שש
 חיב חובחח שלו ק מה
 ששי׳ חיעיב שמא יראת
 כךי וק״ל: [תוי״ט ד״ה]
ר מדאשס־ק ב ם כ ה  ו
 שביהודה בק חומץ לכסבי־
 ש״מ כוי וק״ק כו׳ ולא
 ידעתי ליישב חירושלמי כו׳
 עכ*ל.ונ׳לדהלא חריש כתב
 דאלו תלת בירזדה פטור
 ובגליל חייבים וקמא* בבליל
 פטורים וביודרח הייבץ
 ע׳ש איכ מזח הנירםא
 שחיח לו להרמב׳ס אהר
 חינה שביהודח הכםבר
 א״כ עיכ ס״ל חמשנה דלא
 בחייועזלםי דאי כירושלמי
 הו׳ל לטיתני וביהודה חאונ
 והחומל והכסבר ואי תני
 קודם האונ ח״א כסברת
 הידושאםי אפכא דקםאי
 דווקא בגליל פטורין אבל
 בירודח חייבים לכן הוי
 בסוף לומד בכ״ט פכזר
 אבל באמת איך עמ־דוז
 אין תפיסה על חימב/ו
 אפילו יהיה גי׳ הרימ כמי
 חירושל׳ שחרי התחיל שמ
 חימב׳ם בל שהזקתו םן
 ההפקר ונס שם וכל כיוצא

 ללא מעכב נלאורייתא יאכל: ואק לו
 כיעור. בסוף שלש שנים שחייב לבער

^ $נל נכסיו חמוסטפוח נמ־״ו מתליך עם תבליא. הלא אמרה בגליל ז  yn« חםוםטפוס נל׳׳& ו
 כל מעשרותיו כדכתיב(לבדם ט)בערתי

י* "י • חייבת וטהדה פטורה ע״כ. ושאל ת ״״• ני״ 6 י , מ 1 0 ט ז  תקדש מ! הטת ולא תקטהו רבנן בדמאי: י״״• י
 ונאכל לאונן. למעשר שני של וראי אסור לאונן כלכתינ(3!ם) לא מה טנייהו דהולה וגליל לטהורה פטור ונגליל תייב והשיב ממושלי
 (א) קאדיאנדעי • אכלתי משלים אתה למלשבררום שהוא ארץ יהודה שהוא ננגנ ארץ ישראל

ע משל מסברא וכוי מי המשילך עם התבלין. הלא אמרה וכו׳. ולא ירעתי ליישב הירושלמי לדעת  הרמפורש בספר יהושע ואומרים שם ל
 הרמכ״ם: ב הרמאי אק לו חומש. פי׳ הר״נ הפורה מעשר שני של למאי וסי. ולא כ! באוכל תרומת מעשר של למאי כלתנן בפרק הזהב
 משנה ח ועיין מה שאכתוב שם נס״ל. והפודה הייט הבעל וכלתנן התם נהזהנ ומפורש בפירוש הרמב״ס להכא והר״ב זכרו לעיל בפאה בפרק ז

ה נ ש ת שלמה מ כ א ל  חומש לא היה נוהג בה קדושה. ור׳ אמי מוקי מתני' בירושלמי גם באוכל מ
 ממ״ע של דמאי ומתני' דפ׳ הזהב אתיא כר״מ דאית ליה תכמיס עשו יזזוק
. והא דקתני בסיפא דמתני׳ דברי ן נ ב ר  ללבליהם כשל תורה ומתני׳ להכא כ
. לכיון ללא מעכב בלאולייתא ש מ ו : אין לו ח ׳ י  ר״מ לא קאי אסלה מתנ
ן כדמסרש מ ר ל  לקיי״ל כתן את הקרן ולא גחן את החומש יאכל. ליתיה ב
 רביגא כס׳ הזהב שאם היו ממרימי( עליו להוסיף מומש 3א היה מפריש כל
 עיקר * הר״ש והרא׳׳ש ז״ל: ואץ לו ביעור. אבל הודאי י״ל ניעור ללא

 נפל

. ומשמע קצת ׳ ס׳ בתרא למעשרות שי׳ ו  בירושלמי וכתבתי לשון הברייתא נ
. י ר מ ס ו ה א ד ו ה : ר׳ י י א ל ו  מלשונם שהיימץ שביהודה היה פטור אפיי מן ה
 בירושלמי פריך ויהיו לר״י כל הלימין שבגליל שהן בתזקת הפקר לבין על דימי
. פי׳ הר׳׳ש שירילא ת ו פ ט ו ס ט : ה די . וצא משני מי ץ ר ו מ  שאמונה ויהיו כולן פ
י אין א מ ר : ב ה כ ״  ז״ל דקרי להו הכי משום מנראין שנתבקעו בסייף ע
. לא מיירי מתני׳ במכל תמ״ע של למאי להא תכן בפרק הזהב ש פ ו  לו ח
נ להוסיף חומש כמו נשל ולאי שאם לא היה מוסיף י  באוכל תמ״ע של למאי לתי

ן י כ  תפארת ישראל י
 והוא מים בשנת ר׳ ואמר להן של ג׳. לפשוע לכמו לחשוד הע״ה על מעשרות חשוד

ן י כ  י
 שבענו נסכים אין יינם מחמיץ. ומסתמא נעשה מתמר

 ושופטן על חרצנים וזנים. ולהט פטור:יב)קאריאנלער:יג)נועריקן ארבעיי מימ מלקמן סי׳ כ״ב משמע לאיט חשוד אמעש״נ וראוי רק
 לאכלו בטומאה. אבל לא שלא להעלותו . א״כ ה״ה ברבעי :
 יז) כשפולהו. רמלאין חומש מעכב בלאו׳• בלמאי אפילו לכתחלה א״צ
 {«׳« נ״י]: יח) א׳׳צ לבערו מהבית עם שאר מעשרות בערב פסח של

ת נ  תוספות אנשי שס ש
 כמעשר משירד לגור ויקשה הו׳ל במפקיר לאחר מרוח לחייב במעשרות: תוי׳מ דיח
ר מדאפסיק וכו׳. אין זה הכלח כלל כמ״ש סימ׳ו דמלת שביהודה ל״ל שיהיה מן ב ס כ ה  ו
 מן החוניז הנפשה שם שהיה מן הסתם מן התמר לאפוקי אס יהיה שם איזה מין חומן
 שנעשה ממשקה אחר שאיט יחחח הסקר. מ״כ. ועוד נ״ל שהוכרח לחזור ולומר בחומן

 שניהולה משום דאוג וחומן הס להיסך ממש ומיז. דהאו; הייט כל אונ שבעולם אפילו גדל
 במלה׳י אם הניאוהו ליהולס ספור ולא מצל עצמו אלא מצל המקים שהוא שם שניהולה
 לא סיס גחשב זה הפרי לכלום . והחומ; כלומ׳ סשם חומז שהיו נוהגץ ביהודה להיינו של
 חמד הוא להפך שהוא פנוור מצל עצמו בכל מקום. ועי״ל דח1ר להזכיר בחומן שביהודה
 לומר דלא דמי לאוג שאף בזס״ז כן אבל בחומן דוקא בוק הנסכים. ומיהו לעולם לכוסבר
א וכלאי׳ בינזשל׳. ועול יש הכרח ממיס פיל למעשרות מראה משם לכסבל  נמי גיהולה ס
א הקא ניהולה. והן אמת שהתס מייד גמעשל ולאי. מימ הרי משנתיט  חייכ ואיכ ע׳כ מ
/ והכסבר לא מיירי י פ  אלינא לר״י מיידי נמי בולאי ואיכ געיכ ציל למ״ש הרמב^ש נ
 נכימ כלכלי החוי׳פ אלא כמ״ש הימיז למייל* כמקזם שחזקתן מן ההפקר וכמו שהקלים
 ואמר פימת שחזקתן נק ההפקר כגון הרימין וכו׳ ולא מש להזכיר כסבל שביהודה להא ל$

 לוקא

 דו פרי. אילן שעושה פילות ב״ס בשנה: יד) שם מקום: טו) שמתבקשת
 באילן למלחשיט חזקתן ממשומר באו ־. טו) ל״ל מעשר שני של רמאי
 וה״ה רבעי של למאי [מעשינ ס׳ם. מיג] ומשכח״ל בקנה מע״ה פיחת

 משנה ראשונה
. ומשמע דת׳׳ק פלינ א ל פ : ר״י אומר כל השיתין פנןולין מוץ משל מ ם ^ מ ר  ס
ק לזרעם בגנות ולאי מייכין ר  ופער בכולהו זצ״פ במאי קמפלגי ונחזי אכן אי ל
. וכן לריש י ״  ואי אין נזרמין ורובן מלבריות מן ההפקר ולאי פפירי ומ״מ מ
 לקיש לסלי טעמא בחשיבות נמזי אי משיבי. ואפשר דבאתרי׳ דר״י משיבי
 ונזרעץ ובאתרי׳ דס״ק לא משיבי . ומיהו הר״ב והרמב׳ים שכחט אין הלכה
. וי״ל לבהא פליגי ללס׳׳ק אפילו לא קים לן לרוכן הם י ג  כל״י משמע לפלי
י שמא הן מן ההפקר ואת״ל מן ק פ  מהפקר פסיריבדמאי דמ״מ איכא סרי ס
. וכן לפנץ• חשיטמ אפילו לא ברור לן דלגבי רובא למלמא ר ק  השמור שמא פ
 לא משיני איכא לספוקי שמא להאי גברא לא משיבי וכל מרי ספימי פמיר בדמאי
ד ספיקי ת  כמ׳׳ש הר״ב בר״פ. וריי ליס ליה הך סברא ומחייבי נדמאי אפילו נ
 דכיון דהממילו לענין דמאי וחששו למיסומא ולא הקילו אפילו ברוב דלוכ פייה
 ממשרין ה׳׳נ החמירו לגבי ש״ס . וכבר הוזכרה סברא זו בכ״מ פי״א מהל׳
 מפשר לץ י״ג וכן מוכח לקמן פייה מ״ג וכפ״כ דמכשיריס מ״מ. והלכו הני
ע לפנין משיטת הני  למחייכ ל״י משום דקים לן ללונא ליכא מן ההפקר ו

 חשיבי מפי ולא קים לן ללרובא דפלמא לא משיבי וכיון דאזל ליה רובא מספקא ממיינ לסו כדמאי ומ״ק פמר ספק נדמאי משום ש״ס. אלא שצי׳מ דלקמן פ״ס
מ וה״ס ט ל ג  מ׳׳ג מוכח ללכ״פ ס״ס חייב בדמאי • ב אין לו מומש. מהכא לייק בפי הזהנ דף נ״ד לחומש לא מעכב לאורייתא למ״ש הל׳ב ועיי לפ״ז ל
ן ומשמע דבקרן ו ד פ מ לדיוקי ממזל ונשבפ דפ״פ דב׳׳ק מ״ו למשום הקרן צריך לילך אחדו ולא מל החומש. ונראה דנימא ציה לאסויי מהכא למיירי נ ׳  לל
א מצריך לילך אתריו דכמיב לאשר הוא לו יתכנו ובחומש שלא היה מ פ ד מיפריק ההקלש. א״צ מגוזל איכא למימר דבמומש א״צ לילך אמריו דמידי הוא פ »  ל
. ומיהו מממט׳ לפ״מ לערכין מ׳׳ג בעלים אומרים בעשרים ואמר אחל בכ״א במלים טסגין כ׳׳ו ללאחר לא יהבינן ו א ל ל מעולם לא קלינן ביה לאשר מ  של עז
. משמע למומש אע״ג למרוימ הקדש ספי עובא ממה שטמו האחר אפ״ם  משום דכפלים מוסיפין חומש ועולה כ״ה ולנפלים לא יהבינן משום שזה מוסין גקרן
ת כתב ם. ופ״כ משום לחומש לא נחשב מן הפליון אלא מנין אחר הוא כמו מתנה להקדש. וכן משמעות המקרא בכל מייני חומש גני ק  לא יהגינן לנעלי
ף. והא דמע פ״ל נ בשניהם נתינה כלפי' רפ״ו לתרומות ופדיון לקלן עלי מ  ושלם או והשיב ובחומש כמנ וכהן שהוא ממנה נר גני אוכל מרומה נשגנה כ
 למעשר שני מ״ג בסלים אומרים בסלע ואחר אומר נסלע ואיסל אחר קורם ופי׳ הר״ב דתיספמ דקרן עדין* שעל החומש יטל להערים או משום לחומש נמי
 לידי׳ הוא שהוא אוכלו•. ולא לתא להו בפשיעות דחומש אינו מן הפדץן. היינו ספמא דה״ל למימר הכא שהבעלים טתטן סלע ודינר ואיסר כמו בערכין ולכך
. וכספ״מ ו ל כ ש להמומש אינו גזה ריוח למעשר שגי שיטל להערים וגם מהוא * מ ז  הוצרט לומר לנמעשר שני אין טפין הבעלים >יסן כמו האחר וגם מ

 דביק
 י!ח א׳כ בגליל שחס חשובים חייבים יחראיח שלא חשב שם חרטב חאונ רק נתן כלל כנ״ל ועוד אפשר נ«מנ\ חיו מצויס ניב מליל שארי בשטים ואז נם בגליל לא חיח חשיב שוג בסבר וק״ל



ב דמאי הקלי] פרק א ר עובד*וז טגמטדח ת יום טו ספו  תו

 אכלחי באוני ממנו ומעשר שני של למאי לא גזרו ט: ונכנס לירושלים
 ויוצא. ונפרה ונאכל חוץ לירושלים מה שאין כן בודאי ״שהמחיצות
 קולמוש ואין יטלין לפדותו ולהוציאו חון לחומה לאחר שנכנס ובלמאי
 לא נזור: ומאבדים םעוטו בדרבים. אם היה מעשר שני של למאי
 בררטם במקום גלולי חיה ולסמים
 אפילו היה לבר מומכן ויכול להביאו בלא
 כןורח ובלא הפסל אינו חושש לו ומניח

 אותו ליאבל בלרך במקום שהוא שם
 ורמב״ם פירש שאס בשעה שמוליך
 מעשר שני של למאי טרושלם נאבד
 ממנו מעמ בדרך איט חושש לו מה
 שאין כן טדאי שצריך שיעלהו טלו אי
 דמיו ולא יפסל ממנו כלום בלרטם:
 ונותנים אותו לעם הארץ . לאכלו
 בירושלס ואע׳יפ שהוא חשול לאכלו
 בטומאת מת שאין כן טלאי שאין מוסרים אותו לעם הארז לפי
. כנגד מה שנתן לעם ו ד ע  שאינו נזהר לאכלו בטהרה: ויאכל כ
 הארן לוקת מנכסיו ואוכל בטהרת מעשר טרושלם: ומחללים

נאכל לאונן. עיין בפירוש [״הר״ב] משנה י״ב פרק : ו  משנה ו
 ה דמסכת מעשר שני. ושאלני מהר״ר משה כהן למה לא גזרו
 באונן להא שב ואל תעשה עדיף וכל שכן להרמב׳יס לםטרא ליה
 טדאי ללוקין משוס לא אכלתי באוני ממט המ״ש בפרק ג מהלכות

 מעשרשני. ופשיטנאליה מהירושלמי ,
ס לירושלם ויוצא כ) כנ נ נאכל לאונן י») ו  והביאו הר״ש וז׳יל תני נאכל לאטנה. ו
ם ונותנו ת מעוטו בדרכי  *ומאבדן א
«) ומחללים דו ג p «< ויאכל כנ א  לעם ה
( י ל נחשתי ת ע ש ח ף כי) נ ס ל כ ף ע ס ת כ ו  א
נחושת על חפירות כי) ת ו ש ח ל נ ף ע ס  כ

 ובלבד

 ציונים 142
. מיי״ מס >״נ י\ח ן נ ו  לא
7 ־. ונבנמ פ  פקנ צאייז ל
׳ ש5 ש״נ ״ ם . « י של רו י  ל
 ה״מ 1י*א סמג משין י,לז :
. מיי׳ שם &*נ ה׳״ע ] י ד ב א מ * 
ניתנו לעם : ו ץ לשד י  כמג מ
ץ . מ״' שש הלכה ח : ר א  ה
. נ׳מ >ה: ו ת ו  ומחללים א
י מפל יהיכה  מיס׳ נזנחים ז
 ז\ מא: טיייעם שיי הלכה מ

:  שמנ מעין קלו

 ראשון לציון ואיט נאכל לטומאה. מה בין אנינה
 משני, נ [תוייפ ד׳י0 לטומאה אמר רב נחמן טומאה מצדה
K אנינה אינה מצויה גזרו על דבר המצוי V ״ f f t 
 (וצ׳־ל ובפרישה) כי׳. וכונחו ולא גזרו על דבר שאיט מצוי ללבר

8 המצוי שייך למיגזר שלא יזלזלו ע״כ י ״ ל ש" *  ע

נפדה ונאכל וכ׳ נהנ׳״ה צא ו ו י ס ו י מ נ ויוציא. ו י צא נליג ו ו י  ח״ג. ב ו
 שם שאולי הי׳ כן ג*׳ הליש והל׳׳ג ו5/ הפסק מקידה אתל ונאכל .
תו וכיה גלינ . ומחללים ניליעלמי ומחלל . ן או ו נדים ונותני נ ת מ  ו

ח . ו ר י שת על פ נחו ^ ו שת על כ חו נ רות ג7׳ס ו שת על הסי נחו  ו

 והלכך הבאת מקום שהוא עיקר מצות
. מה שאין  מעשר שני הוצרכו לקיים בו
 כן אנינה ללא שכיתת. ומטעם דרוב
 ענד הארץ מעשרין וכדכתיבנא לעיל:

 ויוצא. לשון הר״ב ונפלה. [״ובסי׳א ראיתי לגרם כך במשנה] ועיין
נותנולעםהארן ששסבס״ר:ו ״ )ובפירושהומ  במי׳ופ״נ למע׳יש #
. כתב הר״ש כהתוא רתנינן במשנה ג פרק ג למסכת  ויאכל כעדו

t מעשר שני של דמאי והוא p אס יש לו . ף ס ף פ״ק דמעשר אותו כסף על כ ס  מעשר שני ע״כ. ולענין יאכל כנגלו כיוצא בזה ב
ף על נתשת. פי׳ הר״ב אפילו שלא מדוחק. עיין צריך לו יטל לחללו על כסף חולין מה שאין כן בודאי שאין מחללין ס  שני ועיין שם: כ
t אלא בסלעים של שני מלכים שיכול לחלל זה על זה p במשנת ו פרק ב דמםכת מעשר שני. וכתט התוספות בב״מ דף כסף על 
 נה ע״ב וא״ת כיון לתנא מחללין כסף עצ כסף אע״ג לאסור בוראי אם השני חריף אבל של מלך אחל לא ללאו דרך חלול הוא ובדמאי
. אפילו שלא מדוחק אכל של ולאי מדוחק ת ש ח  שרי: כסף על נ

ז  שלמה א
 אם הפרישה בגק אינו מחויינ(הביאה צעיר אפי׳ במקום נלולי חיה. ולהט
 נקמ מיעוטו לאם הי׳ מדוכה אפי׳ חולין אין מעבירין פל האוכלין. ובירושל׳
 פציגי כמה יהא באוכל שאין מעבירין עליו. לבי ר׳ ינאי אמרי לפחות מככיצה
 מותר לאבל בפרוס ואם היה שלם כמו חררה קפצה עז כגרוגרת. ר״א בשם
 ר״ש בן יהזצלק בשלם כגחגחת בפרזס אפיי כמה מותר. הרא״ש ז״ל:
. כתב החכםהר״ר יהוסף אשכנזי זי׳ל פי׳ וה ו ד ג  וניתנו לע״ה ואוכל כנ
 לזה כי מה מועיל מה
 הא אץ מחצלין אוכל

 שפי׳ ר״ע ז״ל אימ נראה כי מגדכ אין אנו צריכי
 שהוא אוכל מגלו את שהוא מחללו ע״ז שהוא אוכל

 על אוכל. ותו לא״כ מאי רבותיה כיון שכבר חלל ששא מותר ליתט לע״ה ולמה
 אשור להאכילו בטומאה הרי חולין גמורים הוא. ותו כי כ״ז לא נזכר ממט
 מאומה גבי ולאי.ע"כ נראה ששתי חלוקות הן.נותנו לע״ה.ר״ל מותר ליתט מתנה
 לע׳׳ה.ואוכל מגלו הוא לין אחר שמותר להאכיל לע״ה מגדו.כגון הא לתכן מי
 שהיה לו מעות בירושלים וצריך להם ולתבירו פילות אומר לחבירו הרי המשת

 האילו

 אפילו מדוחק כל שכן כסף על נחשת דשרי. *לאפי׳ בולאי מדוחק
 *) בדיל) ובירושלמי וכזה יובן לכרי הרליצ • שרי ,

ת כ א ל  * מ
 במל יוחנן כ״ג רק שלא יתזלו: ונכנס לירושלים ויוצא. לזקא בפיחת
 הטבוצין ללמאי אבל בלמאי עצמו להיימ מע״ש של למאי פסק הרמב׳׳ם ז״ל
 בפ״ב לה׳ מע״ש סי׳ ס׳ לאסור להוציאו וגרסתו ז״ל ונכנס לירושלים ויצא
 ללוקא בליעבל וכן נראה בפ״ג למס׳ מע׳יש סי׳ ו׳ כמש״ש. וע׳ בפרק הזהב
 בל׳ נ״ג, אבל בפי׳ המשגה בין כאן בין בההיא למס׳ מע״ש פירש בהליא
 מפ״ש של למאי נמס לירושלם ויוצא ממנה ו יפלה אחר יציאתו ע״כ: בפי,
 ר״ע י״ל. ונכנס לירושלס ויוצא ונפלה. כתב החכם הר״ר יהוםף אשכנזי ז״צ
 קשה לבכאן לא מצאנו בגרסא נפלה אך במסכת מעשרות יש וצ״ע :
 ומאבדק את מיעוטו בדרכים. כתי החכם הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל
 ברוב הספרים צ״ג בלרכיס וכן עיקר ופירושו מי שיש לו מעט מע״ש מותר
 לאבלו וא״צ להעלותו ע״כ. ואיכא בירושלמי מאן למוקי לה בתמ״ע של למאי.
 לאילו בתרומת ולאי תניא אין מביאין תרומה מן הגרן לעיר ולא ממלבר לישוב
 אא״כ היתה במקום גלולי חיה וטפל למים מן השבט. אבל בתמ״ע של למאי

ן י כ  ישראל י
 לא ירצה לאבדו. אבל מעופו טורח לו להעלותו. ובררכים ר״ל בשביל
 טרחת הלרטם. או לבדרן נוח לאבת. כשיניחו וילך. כך נ״ל:
 כב) לאכלו בירושלים . אף לחשוד לאכלו בטומאת: בג) כנגד
 מה שנק לעס הארץ. יאכל מנכסיו בירושלים בטהרה: כד) ובודאי
 אסור. כי אם כשהן משני מלכים והשני חריף טפי : בה) מה
 שאין כן בוודאי לוקא מדוחק שרי : כו) ומותר לחזור ולפדות

ן הפירית ך נ ו ש א  ר

 מא״צ לאכול כנגדו וצ״ע. 1לע דהא לטמנו לפ״ה ולא חיישיע שגולם פומאה
 אין לומר לס״ל כמשנה אחרונה שמותר לגרום טומאה לחולין שבאי" וללא כמפני׳
 לפ״כ מ״ג אלא להכא אף למשנה ראשונה מומר שכבר מלל כהן ספק טומאה
 אצל ע״ה הראשון ונכה״ג שרי כמ״ש הוי׳׳מ ספ״ה לשביפית. ואע״ג דלמשנה
. מסשבלא למשנה ראשונה נמי מולה כה ללאו מילי פבל ם ס  אחרונה אמרה ה
ט המפרשים הכא לס״ל לממני׳ מ  כיון דכבר היא כספק טומאה והייט ללא כ
. פי' הר״כ ף ס : כסף על כ ה ז  להכא מומר לגרום כו׳ ובפ״ו מ״ו כממו עול ה
 לולאי אסול אא״כ השני חריף וטי הטעם בזה לכשהפני חליף הוי חלול זה
 צורן המעשר שיוכל לקטס ט מה שירצה בירושלים כלכמיב ונמת הכסף בכל

 אשר

ן תפארת י כ  י
 שנת ד ח׳ בשמיטה [כמעיש ם״ה «f]; יט) עי׳ בסדים פ״ב י :
. מיהו דוקא טבל של [ ג י ) ונפדה שם. דקלימת מחיצות מד״ס [כב׳מ מ  כ
 דמאי אף שננמ״ל למעשר מותר להוציאו מירושלים. אבל מעשר של דמאי
 כבר קלעוהו מחיצות ואסור להוציא [כירושלמי שיג דמעיש מיו וכן פסק
 הרמב״ס פ״כ ממע״ש היט וי״א]: כא) למעי׳ש וודאי. אסור לאבד ברפ״ב
 דמע״ש. משא״כ מע״ש דמאי מותר לאבדו. ונקט מעוטי. דאס מרובה
 משנה
 לב״ק יליף מקרא לאין חומש מפכב הביאו חוי׳׳מ שם ומיהו המם בהני ללכפרה
ו למ״ה. משמע שטמנו לו נמתנה  גלי קרא לחומש לא מעכב כפרה : ומתנ
 וזה לא יחכן להא קי״ל ממשל שני איט ניחן במחנה כמ׳׳ש הר׳׳כ ליש מסי
. ונראה למש׳׳ה הוקי ה ז  מפשר שני ולא שמעינן שיש חילוק כין ולאי לדמאי ג
. אכל ג  לה הל״ש שמחלל מפותיו על פירוח פ״ה כההיא לפ״ג למפשר שני ה״
 הלמב״ם במטרו מפרשה כמשמעה כמחנה ממש ואדצפיצ קאי מאכליו אמ
 מינמכיו וה״ה שנוחט אותו מיפוט לפ״ה ומפרש שם שהמיעוט הוא פחות
. ונלאה ׳  מכגלוגלת ולכך אין חוששין לו פ״ש בפ״ג מהל׳ מפשל שני דין פ
טתט דרך מלול אפשר ה. אבל נ  לפ״ז הא לתני הכא ויאכל כעדו דוקא כמתנ

 וכמעשר שני וכן כפיי
 דהתה עיפ הירושלמי כמבואר

 שם בתוייע :

 תוספות דע״ק
 משנד,ב[אותי]ומאבדין
 את מעוטו) להימבים פהות
 מכנרוגרות ולהדאביד
 כגיוגרת . ותליא בהילוף
 נוסחאות בירושלמי :
 [אות יא] בהרע׳ב דיה
 ונכגס.שהמחיצות קולטות
 כו׳ ובדמאי לא נזר)
 דמחיצח קולטת רק דרבנן
 כדאיתא בבימ (דף ננ)
 ובדמאי ל״נ. הר/ו.והייט־
 דוקא בטבל של דמאי
 אבל אם קיא שם למעיש
 ונכנס לירושלים אינו נפרה.
 עי׳ לקמן פינ מיו דמעשר
 עני וכחרעיב שם ובםיש
 שם על ועליון: [אות יב]
 בתוייט דיה כסף. דאפי׳
 ודאי מדוחק שרי וחרא׳ש
 כתב דבאמת כסף על כםף
 שרי בדמאי דוקא םחוחק.
 וכסף על נחשת אפיי שלא
 מדוחק ונחתי' חד דרנא:

 תום׳ אנשי שם
 דוקא יהודה אלא היה
 גכימ שהן הפקר. (שיל):
ן י ד ב א מ  ב בריב דיה ו

 כוי גדולי היה ט׳.ע׳ בר״ש
 גשש הירוש' ומבואר דפי׳ זה
 דמקוס גדודי חיה הוא למאן
 דמוקי מתני׳ כהמ״ע מודאי
 אינו רשאי להניחה כמקום
 גדודי מ־ה משוס השבת
 אבירה לכהן ובשל למאי ל׳׳ג.
 וצ׳ע טהרכינ הריב פי׳ זה
ס י ב ם ר ו ד י א  עלמעיש: ב
 סי׳ פו׳. הר׳׳כ רל לא העתיין
 לשוט מלה במלה אלא הוסיף
 :ו כיאור משלו וכזה יצא לנו
 י,ושיא גדולה להיכי קאמר
 מ:א״כ בוראי שצריך שיעלהו
 טלו או למיו ולא יפשד
 ממט כלום בדרכים דמשמע
 לאס אירע לו דומיא דרמאי
 כנאיד ממנו מעט בדרך
 שחייב באחריותו יהלא בפיב
 מכורים מיד חנן יש
 בבכורים משא׳׳כ בתרומה
 ומעשר כוי וחייב באחריותן
 מכלל דמעשר אינו חייב
 באחריותו והאי מעשר הוא
 מע״ש כדתנ; החם גמ׳יב
 שהמעשר והבכורים מעונין
 הבאת מקום וכוי. אלא וראי
 פי׳ משנה זו שבדמאי כשהוא
 דבר מועט יכיל להניהו שילך

 מרובה
 ליתט לעים מיי

 מאי
 אינו יכול לישן לו במתנה אלא עיי חלול כמ״ב פ״ג דמעיש . (מ׳׳ע): בא״ד כיו״ב גסס״ק. התם עעמא משוס קנסא ועיס דרכינו אין פעם זה שיין לכאן דהכא לכתחלה שלי לעשוש ק



 ציונים

 יעלה חפירות . » י
 ג הלוקח לורע. חולץ מ
נ מהלי ד«זר היי( י  מיי׳ פי
 שמנ ts\ תלה: טכרב ולהלן.
ST בתולין ל1 ): ובע״ז 'DW 
ו י ל מ  «וז. ונלא*8 שספיד היי ס
׳ מ׳׳4 » 7ף רפד. מ״ י נ  פיק ל
ת ופיינ מהל׳  מהלי מרומים הי
 מעשי ס״נ: חלת עם חארץ.
, פ״ג  היש׳ נימלא לו פ. מי,

: י י י  מהצי מעמי פ

 חרושי מהרי״ח
 טענה נ [תייס דיה] חלת
 ע׳ח לשון חריכ כוי על
 דעתית דרי אליעזר כו/ציל
 דרי אושעיא: [באיר]
 אדריש פיה דלוקה
 מן הנחתום מפריש אף
ל אף י  הלה כו׳ ניל מ

 מהחלה עיש נ

 תוספות רע״ק
 [אות יג] בתוייפ דית
 ובלבד. כתב הריב דלא
 ניס ליה) ובלה״ט כתב
 לשיש רהיק מחליף כסף
 על נהושת ואותו נחושת
 גש על הפירות . אך לא
 שיקיים כן אלא ית*ור
 ויפדה חפירות על הכסף .
 דאילו בוראי תני מחללים
 בסף על נהימת מדוחק ולא
 שיקיים כן אלא חוזר
 ומחללן על כסף ותנא שרי
 אפילו שלא מדוחק ואפילו
 על הפירות אך שלא יקיים
 כן אלא יחזור ויפדה על
 כסף, וחכמים פליגי וס״ל
 דלא ה־ירו לו לפרוח
 חפירות . או דחבמים ס״ל
 דא״צ לפדות חפירות ויוהל
 להעלות; כך לירושלים
 עי־ט: מיג [אות טו] בי־״ב
 דיה םכ:*ב. הלכך טכןיב

 ולר^ וכ:יב עצניו כלהוץ
 י: ו::למי :

 תום׳ אנשי שם
 הגאי זה בהוא יאכל כנגדו.
 (*״מ) : ג כריב ריח
ה כוי וכמלך עליה מ ה ב ל  ו
 כוי והיה נזרע וכל השנויים
 כאן )דין שיהא דעתו מתחלה
 לכך והיה אס אח׳כ נמלך
 להאכיל לאדם מייי גיכ
 בדמאי . (ירושלמי) :
ב כז׳ולא נחחייגו י מ  דיה מ
 בדמאי אלא פוי. משמע דםיל
 דמכזיג ולהלן קיל מסוריא
 מסמ־יאמייב כדמאי הפדות
 שידוע ש;רלו שה כדלקמן
 פיו מי׳א . ולכאורה היה
 אפשר לפי משנתינו דמידי
 גיכ כלוקח מן השוק .
 ופעור משוס דרוג פירוש
 הנמכרים שס משל חויל הס
 ולמי ממש לסזליא וכידוע
 שגדלו שם חייב כמו בסוריא.
 ובלוקח מן השוק דפנוור
 לפיז אפשר שאף בימעשלא
 עשר הע״ה סנוור אגל דעת
 סריש כהריג דמיירי בפירוש
 שידוע שגדלו שם. רק שסובר
 דדמאי לאו דוקא ואפילו
 מודאי המורץ מכזיכ ולהלן
 וקיל מהוריא ע׳׳ש :
ת ע״ה כוי ל  תמיט דיה ה
 תופש למעמיה רריי. אגל
 קשה למה לא הזכיר בחגורו
 גס חגר שהפריש חלה מעיסת
 עיס דלריי היא הדא־(רמ'ז^

ב עב ת יום טו ו פ ס ו רה דמאי הקלי] פרק א ת ו ה מברטנ ד ב ו  ד׳ ע

. נרםינןולא שרי. וי״ל איירי לתני נחשתעל פדות רפציגי בה רבי מאיר ת ו ר י פ ח ת  אין שלא מרוחקצא: ויחזור ויפדח א
 נרסינן ובלבל שיחזור ויפדה. וה״ק ויכול לחזור ולפרות את הפירוש ורבנן תנא נמי כסף על נחשת דהוי נמי טבעא אפירא (כראיתא
 אם ירצה לברי ר״מ. וחכ״א איט יטל לחזור ולפלותם אלא מעלה בריש פ״ל לכ״מ) עכ״ל: [״ובלבד שיחזור ויפלה וכוי. *כתב הר״ב
. לקח תבואה ללא נרס ליה אבל התום׳ דבי׳מ פ״ל [לףנה: סל׳יה ויחזור] קיימו ע ר  הפדות לירושלם. והלכה כחכמים: ו הלוקח א
דסא ופירשו דש לומר כך מחללין  לזרעה פטור בלמאי לאילו סבל תמי הנ
ת כי). דברי כסף על כשף אפילו לחזור ולפרות ו ד פ ת ה ד שיחזור ויפדה א ב ל ב  אסור לזרוע. ולבחמח. לקח מתחלה ו
. וחכ״א יעלה הפירוח ויאכלו אותו הכסף על לבר אחר וכן נחשת ר י א  להאכיל לבהמה פטור מן הלמאי אכל רבי מ
ת ל) על הפדות לומיא כמו שפי׳ כסף מ ח פ ל ע ו ר ז ) ל ־ : י תא־מת » רושלםכח)  לקח מתחלה לארם ונמלך עליה לבהמה בי
ו על כסף ובלבל שיפדה פירוש בלבל ב ך ו ס ן ל מ ר ש נ ) ^ ל ^ ת ו ר ו ע  חייב לעשרבלמאי: וקמח לעורות. TOp ל
״ שיהא רעתו מתחלה כשיחלל נחשת על J L N , ״ >L* לעבל בו עורות: מכזיב ולהלן.כזיב י 
? הפדות לחזור ולפרות הפדות אז מותר ^ 4 .  הוא סוף המקום שכבשו טילי כגל ^
ח >י) אבל אס היה אז רעתו להעלותן ונמלך א ׳ ם י ת ע ל ) ח נ א ל מ ד י P ה י ט א ולהלן פ ל ם ו י ר צ ו מ ל ו ו ע ש 3 ן כ ל ה ל ס ו ש מ  ו

 כבשו עולי בכל ולא נתחייבובלמאי אלא והמדומע לפלותם צריך להעלותן עכ״ל] :
י ג לזרע. פירש הר״ב לאילו סבל ודאי כ ד ג ה

 p י * מ י י ב נ י ז כ * י ג ט ע " י ז הלכך י*־ י TO ה  הארצות שכבשו עולי בבל בלבל 8
ח עם הארן. לשון ל  מכזיב ולהלן פמור מן הלמאי ולא חיישינן שמא מפירות האדן שכבשו אסור לזרוע כלפי׳ בסוף פ״ק •רפאה: ח
 עולי בבל הוליכו לשם שחזקת חוצה לארץ פעור עד שיודע לך שהוא הר״ב שתקן לו חבר וכו׳ . וכי׳כ הר״ש ובירושלמי פליני רבי אושעיא
 חייב וחזקת ארן ישראל חייב עד שיודע לך שהוא פטור: חלת עם ורבי יוחנן. רבי ץחנן אומר בשעה שנזרו על הרמאי לא נזרו על
 הארץ • שתקן לו נבל חבר ורוצה ליתנה לכהן חבר פטור מלעשר: לברים הללו. אמר רבי אושעיא אימת קרשים עליו ואינו מתן לכהן
 והמלומע לבר שאיט מתוקן. על לעתיה דר״א בחלת עם הארץ היא

 מתניתין אבל חבר שלקח עיסה מעם הארן והפריש חלתה לא. על לעתיה לרבי יוחנן היא הדא היא הלא. והרמב״ם בפירושו ובחבורו בפי
 י״נ תופס לטעמיה דרבי יוחנן. והייט משום לםוניא לירושלמי בריש פייה כר״י אתיא וכמ״ש שם הר״ש וכ״כ התוספות פ״ק ליומא לף ט
 ולכאורה מוקמי להו הר״ש והר״ב הכא בשתקן לו נבל חבר כי היכי ללא תקשי ארריש פ״ה ללוקח מן הנחתום מפריש אף חלה [אף על חלה

 מלאכת שלמה
 האלו ממוללין על שירותיך נמצא זה אוכל שירותיו בסהלה והלה עושה צרכו
 במעותיו ותנן התם ולא יאמר כן לעס הארץ אלא בדמאי. ולפי פירוש

 כצ״צ

 אע״פ שאסור לזרוע טבל: שמן לנר שמן לםוך בו את הכלים. תימה
 לע״ד אמאי לא ערבינהו שמן לנר או לסוך בו את הכלים פטור מן הלמאי.
 דלעילס מצינן לפרושי דלזא״ו קתנ׳. לא מיבעי לנר להוי כמו שריפה לפטור
 מן הלמאי אלא אפי׳ לסוך בו את הכלים שעי״כ הוא מיתקן הכלי ונהנה
 תמיל מן הכלי אעפי׳כ פמור. ואפשר לחלא חלא שמעינהו ונרסינהו.
 א״נ הדר תנא שמן לאשמעי׳ לאע״ג לשמן ראשון ללהלליק הוי צלול אעש״כ
 פטור מן הלמאי. ואי לא הלל תני שמן בהליא גבי סיכת כלים ה״א לתרוריהו
 בשמן עכור ומאי לנר עיי פתילות עטת ביותר להוי כמו שריפה ממש
 להכי הלר תנא שמן גבי סיכת כלים להתם ולאי בעכור רגיל, אינשי לשוך
 את הכלים. אבל הה״נ דשניהם בצלול נמי פטור מן הלמאי להוי כמו
 לאבול. ובסוף פרקץ אשמש׳ לאפי׳ אס נותן שמן הרבה בצמר פטור מן
 הלמאי למשום הכי לא קחני מושח או סך. כך נלע׳יל: מן כזיב ולהלן
. בהא אפיי ר״3 מודה לדמאי לאו לוקא ופלכתיבנא.  פטור מן הרמאי
 ובירוש' משמע לכזיב עצמה כצחון ופטורה מן הלמאי: חלת עס הארץ

 והמדומע

 המחבל קשה למה לא שנה אומו הלין כאן. פל כאן לשוט ז״ל *. ויחזור
 ויפלה את הפדות גרסי׳ ול״ג ובלבל על כאן לשון ר״ע ז״ל . אמר
 המלקט פעמא הוי דאלרבה היא קולא מה שחוזר זפולה את הסירות לבשל
 ולאי צא התירו אלא זקוק להעלותם . כלתנן נפרק ג' למסכת מעשר שני
 לא אם אמרתם במע״ש עצמו שכן הוא נפלה טהור בריחוק מקום. ועול
 תנן התם בפ״ק מזיל יפלו ויאכלו במקום. וכן נמי תכן גבי נהמה אלמא העלאה
 מדיפא. ועול תנן התם בפ״ג מעות בדושל׳ ופירות במלינה אומר הרי המעות
 הללו מחוללין על פירות ההם ובלבל שיעצו הפיחת ויאכלו בילושלים. הר״ש
 והרא״ש ז׳יל. אבל תוש׳ ז״ל בפ׳ הזהב דחקו לקיים גרסת ובלבל (הובא
 בתי״ס) ועי עוד נמ״ש תוס׳ ז״ל בפ׳ לולב הגזול ריש ד׳ מ׳יא. ועי׳ בירושלמי
רע. פ״ הר׳יש והרא״ש ז״ל. לזרע. לקת ז  למע״ש סוף פ״א: ג הלוקח ל
 תבואה לזרעה פטור מלעשר בין בדבר שזרעו כלה בין בלבד שאין זרעו כלה

ן י כ  ישראל י
 לבשרה ישראל אפילו בסוריא חייב כספ״ו מיי׳א. והיינו לר״מ לאין קנץ
 לעוכל כוכבים כא׳׳י להפקיע ממעשר ורק רינון עובל כוכבים פוער.
. ור״ל לאילו למאן דאמר יש קניין . [ ו  כספ״ד משנה מ׳ [ומנחות דס׳
 גס בארן ישראל שכבםו עולי בכל פטור ממעשרות במה שקנה
 מעובל טכבים על כאן לשון רטט הגאון אאמי׳ו זצוק״ל ואנן קיימא
 לן לבארן ישראל אין קנין לעובד טכטם וכוי ובסוריא יש קניין.
 ויש אומרים לאפילו שדה שבאי׳י ביר ישראל בזמן הזה פעור ממעשרות
. גי): לד) שגיבל לו חבר בטהרה ונתנה לכהן: ׳ . ג  מלאו' [ייל שמו. א׳

ג י ע ה ־  ראשונה ש
 מממני' להלוקמ לזרפ ולבהמה ופעה כן שזרפן והאכילן לבהמה הוא דפפול
 אגל לקמ לבהמה ונמלך לאלם חייג למחשבה קמייתא לא פפלא ליה וצמומרא
 אזלינן בתל ממשגה לחיוב. וצליך טעם שהחמירו בדרבק . וגבי טומאה דאזלי׳
 בתל ממשגה להממיל &״פ כ״ה לכלים מקרא ילפי' דממשבה לטומאה כמעשה
 דמי והכא בדמאי מנ״ל. ושמא נזרו בה לאי נימא לכל אכילה בהמה פמור
, לזורעה בזמן זליפה או להאכילה  אפילו לקחה תמלה לאדם אתי צאשהויי גבי׳ כל
: לזרע ולבהמה . כל הצי בטבל ׳ י נ  לבהמה פולתא פורתא ואת* למיכל מי
 ודאי מייבץ לעשר מלרבנן ומדאורייתא אפילו טלאי פעורין דכמיב עשר תעשר
. ה״ה אפילו טלאי  ואכלת כלאמרי' נב״מ : מכזיב ולהלן פטור מן הלמאי
. בכל הני ׳  שגל פטור נמ״ל ועיי בהר״ש שהאריך: חלת ע״ה והמדומע ט
 למשיג p׳׳> לכ׳ עמכן נילושלמי ללא גזמ בהן דמאי ונראה משום דנאכילמ

ן תפארת י כ  י
 כפירות : ט) ר״ל וזה רוקא כשהיה לעתו מתחלה לחזור ולפדות
 הפדות. אבל בהיה דעתו כשחללן להעלות הפדות גופייהו. צריך
 להעלותן: כח) אפילו היה לעתו מתחלה לפדותן: בם) תבואה
 מע״ה: ל) להאכיל לבהמה. מיהו בקנה לארס ונמלך להאכילה לבהמה.
: לא) לעבדן: לב) דלא נזרו רק [  גס בדמאי חייב לעשר [כחולין ד׳ז כ
: [ ו  לאכילה וסיכת ארס. מיהו טבל וודאי אסור לזרעו [כפאה פיא מי
 לנ) דמשס עד סוף א״י לא כבשו עולי בכל. ופטור אפילו בוודאי. רק
 דבזודאי גזרו במקומות הקרוטת לא׳׳י. ומייד בשלה עובל טכבים .

 משנה
 אשר מאוה וטי אבל עששוין אין זה המלוצ אלא צורך פצמו ולמי למכילה שאסור
 במעשר: וחכ״א יפלו הפירומ. ואינו יטל לפדותם עול כלתנן פ״ג למפשר
. וליל הטעם לאי שרית ליה למלל זה ה ל פ  ש>י מ״י הלר\ח בכסף מעשר איט נ
ל שיחליף כמה פעמים ויתבטל  ע״ז וזה פ״ז כמה פעמים ישהא עליותיו פ
. והייט נמי שכתט ג ״ ה  מלעלות לרגל כלאשכחן פ״כ דמעשר שני מ״ז דגזרו נ
 ההוס' נכ׳׳מ דלל״מ >מי אם היה לעמו להפלותם ונמלך לפדותם צריך להפלותם
רמ. הא לקמני  פ״כ דמה״ט נמי הוא שלא ישהא עליותיו : ג הלוקח לז
ה שלקחו לשם ע ש  הלוקח ולא מני הערע והמאכיל לבהמה כו׳ לקמ״ל דוקא מ
 זריעה או לבהמה לקחו פטור אבל לקח לאכילה ונמלך מייכ כמ״ש הר״ב. וגפ״ק
 דמולץ משמע דאפילו אם ניד המוכר היה עומד לאכילה חייב אפילו לקמן זה
 לבהמה וצ״ל דלוקח ממטני מיירי שחטאתו עומדת למטר ולא לאכילה. ומשמע



: שמן ק לבר שאינו מתקן א  עם ה
. שק אפרסמון. ר״מ שמן וית  ערב
ם מור ואהלות ובשמים :  מעורב ע
. מרובי החומץ וחצרות: ו  ך מעדבין ג

 ומשתתפיו

ודת ה מברטנ ד ב ו ב דמאי הקלק פרק א ר ע ת יום טו ספו  144 תו

 כצ״ל] וכלרמי התם בירושלמי וחד שיטיא ניהו רהכאשטרח להביא והמדומע. עם האיז שנפלה לו סאה של תרומה לפחות ממאה

 גבל שיגבל בטהרה למסתמא ולאי תיקן. אלא שממה שפירשו בסמוך סאין של חולין שנעשה הכל מדומע כלומר עירוב תרומה וטתן הכל
. שלקח רמאי ר ש ע  אוכיח למפישי למתניתין אליבא לרבי אושעיא ואליביהלא הקשה. לכהן פטור מלעשר למאי: והלקוח בכסף ס
 להכא בהפרישו עם האיץ והתם בהפרישו חבר ללא שייך מעמא במעות של מעשר שני בין במעות מעשר שני של למאי בין במעות
 דאימת קדשים. וכ״כ שם הר״ש. הלכך מעשר שט של ודאי פטור מלעשר:
ר שני*) ושירי מנחות.שהקומן למזבח והשירים ש ע ף מ ם ב  נראה שמה שמפרשים בכאן שתקן לו והמדומע*} וחלקוה ב
. נאכלים לכהניס ולא חיישינן שמא הביא ם י א מ ר ת*) פמורין מן ה חו * הכי הויא החלה •ושירי המנ . לאי ל ר ב ח ל ב  נ

ת בי ת שמאי מחייבי! • ו י ב לט< ב ר  טמאה שאין עם הארץ כאמ1 על פדוי* &p ע
0 » ו ל פוטריז •< ג ד הרמאי מערבין ב ל מ ה * w * 0  שהוכשרו לומר שלא >

י ש **H לי וטשתתפץ ! ה ו ש ל י ל ה ג פ ב נ ש מ  ב

* «וי . v  גבל חבר בטהרה. ונראה לי להמגיה »
• " " * " • • י ״ י » > m והאללא ל]  כן בלבריהר״בלאהפסי

 פירשו אליבא לרבי יוחנן משוס לסברי לר׳ אושעיא קשיש טפי והוי נמי תנא טפי מרבי יוחנן: וחטדיומע. פי׳ הר״ב עם הארץ שנפלה
 לו סאה וכוי וכ״כהר״ש. והייטנמי אליבא רר׳ אושעיא כלמפיש בירושלמי אליביה לרוקא בפדות עם האדן היא מתניתין אבל חבר
ת מעם הארז ונלמעו לא. ופירוש מדומע כתב הרמב״ם כי התרומה שמה למעה והוא מה פאמר הכתוב(שמות «) מלאתך ולמעך:  שלקח פדו
. וכן לשון הר״ש ולא פירש בירושלמי אליבא לר׳ אושעיא שלפי הסברא מסתברא ׳ ט ח בכסף מעשר שני. לשון הר״ב שלקח למאי ו  והלקו
 ללרבי אושעיא דוקא כשעם הארץ יורע שזה נקח ממט בכסף מעשר שט לאכלו ביערת מעשר שני לא! אימת קלשים עליו: ושירי מגחות.
. והייט נמי אליבא לרבי אושעיא אבל לרבי יוחנן לא גזרו ואץ  כתב הר״ב והר״ש ולא חיישינן שמא הביא עם הארץ לבר שאיט מתוקן
ט על הא לרוב עמי הארץ מ  צריך לטעם ולא חיישינן וכו׳. ודאה לי לתת טעם למה לא גזרו. לחלה ומלומע ושירי מנחות סלם לכה! ס
 מעשרין. לומה למה ששניט בסוף פ*ה מן הרמאי על הלמאי תרומה ואין צדך להוציא עליה תרומה ומעשרות הואיל ולכהן היא. ולפיכך
 לרבי יוחנן הא לשירי מנחות אפילו חבר המביאה למאי. ולא פירשו בירושלמי לא בזה ולא בלקוח בכסף מעשר שני כמו שכתבתי. וטעמא
ת הרבה לקטת ולאכלן בירושלים: שמן  ללקוח בכסף מעשר שני שלא גזרו לר׳יי הייט כלי שיהא מצוי לבעלי כסף מעשר שני פדו
ד כמי אכילה ושתים מ . ״לשון הר״ש לעיקרו למשיחה ולא לאכילה רחמד ע״כ. כלומר אע״ג לסיכה נמי כשתיה כדלקמן מ״מ לא ח ב ר  ע
. פירש הר״ב ואע״ג ללא חזי ליה מגו וכו׳ רהא תכן מאכילי! וט׳ ׳ ט : ף הרמאי מערבין בו ו ת נ ש  עצמה כדמפרש הר״ב במ״ל פ״ט ל
. ומצאתי בליקוטי מהרי״ל שאמר מימי תמהתי על מתטתץ מערבי! בלמאי אמאי היא נשנית כמה  עיין מ״ש בםוףמתניתין לריש פ״ג
ן בפרק לולב  פעמים בש״ס [יותר] משוס משנה ע״כ. ומנא ושייר לשייר מצה כלתנן בפרק כל שעה (משנה ה) ושייר נמי אתרוג מתנ

 מזול
 שלמה

 ליתנה צכק. ואם קרא שם צמע״פ שלהן חייג להעלותו לירושלם או לסלוחו.
 ואיכא אמורא לאמר חיז משירי מנחות שאס קרא שם לתרומה ומעשר שבק
 לא עשה כלום לממון גטה הן ואין נהם לכהניס זכות רק אכילה ולא לגר אחר:
ב וכוי. בירושלמי חני א״ל יולה לא פמרו ב״ה אלא שמן של סוליפון ר  שמן ע
 בלכל. אחרים אומרים כשם ר׳ נתן מחייבץ היו ג״ה שמן וללומין ;

 ומברכץ

ת כ א ל  מ
. בירושלמי לקמן ריש פרק הי תני ר״ש נן יהולה אומר ׳ ט  והמדוטע ו
 משוס רבי שמשון חצה בית שמא* מתייבין ובית הלל שמרין וכמו שרמזתי
 שם. ובירושלמי לפרקין ולפרק האיש מקלש תני וטלן שקרא שם לתרומת
 מעשר שלהן. פי׳ כל הני לחנן במתני׳ הלוקח לזרע וט׳ על םוף.אם קרא שם
 לתמ״ע שלהן. מה ־שעשה עשוי. ואותה תרומה שהפריש מאותו למאי חייב

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
 לה) שנחערב לע״ה תרומה בפחות מק׳ חולץ.ומכרה לכהן: לו) חבר שלקח
 פירות מע״ה. אפיי במעות מע״ש של למאי: לו)ע׳'ה שהביא מנחה ובקמצת
ה עשרתים:לט)באלזאם: ״  ושיריה נאכל לכהנים(ך): לחץלוקא כשיאמר הע

ה עכ״פ מרלא שכיח ל״ג ברמאי: מא) ערובי ״ . , י ח  0) לאף לסיכה מ
 בטלים. וכ״פ למב״ם פ״ב מבטלים הי״ח. אמנם תמםניארמב״םלבפי״0
ל. כתב לתוספת פטור מלמאי. השיבגי לביט הנ״ל. ח״ל אני בתומי תמכתי ברבינו הרמב״ם פי״ג ממעשר. זכמ״ש מעכ״ת כ״י בעצמו. גם י  ממעשר הי
. הייט מברייתא תנא כן ופליגאמתני'. וקיי״לכסתם מתני׳  מסתימת הר״מ והל״ש משמע לס״צ להתם לוקא נקש למאי. והיחשצ׳ לאמרתניפפור מלאי
 עכצה״מ. וק״ל על לבימ הלי מתני׳ להכא לשייר לתוס' בטלים. משמע לס״צ כברייתא ולמה נשבשה. ולא נימא טפי ללא נקט בפ״ג בבכורים דמאי. רק
ך יצחק שלימ״א הקשה לאפי׳ אבכזדם גופא קי מיס שיירים ברישא  לאשמעי׳ לעיסור ככורים אפיי בכה״ג חייב וכצעיל. אמנם בני הב״מ החלוץ ר ברו

נ וצסצן. והרי נם זה פסול אפי׳ מולא*. וצ״ע;  כלפני נמי עטי

ב עלה רבינו הנ״ל [באות יד] ק״צ מ״מ שייר תוספת בכורים לפטור ת H כ ) 
 מלמאי. וצ״ע עכלה״ט. ואגי מראות נפלאתי על רבעו . להרי חוספח
 בטרים כבטלים. לפטור אפי׳ מוולאי. ולא נקט בפ״ג לבטרים למאי.
 לק לאשמעי' למטול בכורים אפיי בכה״ג חייב. כמטאר בירושלמי סוף

 בכורים. וכ״פ למב״ם פ״ב מבכולים הי״ח

 ראשונה
p i אע׳׳פ שפוסק כר״י דלא גזלו לא המיר אלא כשאומר פייה מעושרים הן 
 משממ מדלא אמר נפקופא כין ל׳ יומכן ללי אושמיא כשלקח מפייה סתם ולא
: ושירי המנחות. משמפ טלאי טבל מייבין ואפילו מנממ  אמר מפושרין הן
 פצמן אסירין בהקרבה טלאי טבל משום ממשקה ישראל ומיהי לשימת הלמג״ם
 ור׳׳מ אינו אצא מלרבע כלפי׳ ספ״ק לפאה . ואין חילוק כפל זה כץ שיד
 המנחות למנחות מצמן לכהנים נמי משלחן גטה קא זט כלאמרי' בפ״ב לקילושין
 מ״מ ומתני, נקטא שירים לרטשא רבלמאי אפילו שירים פטורץ: שמן פלב.
 נכאה לבייש מחיעץ אף בסן וב״ה פוטרין אף באוכל לב״ש סכרי גזרו למאי
 בראוי לאכילה אמ״פ שאינו פומל לאכילה וב״ה סבלי לא גזלו אלא בעומל לאכילה:
. םכא לא צלין ׳  ד חדםאי ממרבין ט . פי' הר״ב מיגו למפקכ נכסיי כו
 לזה לא׳׳נ לא מפקיר מפרבין אמ״ג ללא מזי לליליה כיון למזי ל««ם להא
 קי״צ לפ׳׳ג דעימגין מערבץ לנזיר ביץ . ואיילי דלקמן >xp נמי סכא מט

 משנה
 מצום לא געל ואכילת מרומה ומלה מצוה כינהו pi אכילת מפשר בירושלים
 ומלומפ נמי לפתיכא ביי מרומה חשיב כאכילת תרומה. ולא ילפתי למה
 נרחק תוי״ט שהטעם הוא משום שהם לכהן ולא מציט יץלא לכהן בהא טפי
 מישראל. ומה שהביא הן למלמאי פל הלמאי. התם כמי לאו מש״ה מא אלא
 משום לאיכא ספה סשיקא. שמא שניהם מעושרין או שניהם אינם מעושטן
 כין כך ובין ק־ א״צ לתקן המרומה ובס׳׳ס מוחר בלמאי כמ״ש הרמב״ם והל׳׳ג
 בר״פ: וחלקוה בכסף מפשר. וק הטטרים נמי פשורץ מן הלמאי פפ׳׳ג
 לבטלים מ״י: וחמדומע. והא לחק לקמן לפ״ל תרומת מעשר של למאי
 שחזרה למקומה ר״ש מערי אומל אף בחול שואלו. ולמס לי שאלם הא אמריי
 הכא שלא גזרו פל המלומע. וכ״מ לחכמים להתם אפילו שאלה לא מהני.
 הך להחם לא למי ללהכא למלוממ זהכא נאכל בתורת תרומה ובאכילת מרומה
 לא נזרו וסתם בא לשואלו להוציאו מידי מלומט ולסשוסס חולץ אלא שהרמב״ם

 ציונים
CE 'וביה פוטרין . מ״ 
 מ׳׳' יי ד הרמאי םערבק.
. מ״׳ פ׳יא ננהלכומ  ענמ «
 מימנץ מו׳׳י - שמנ עעץ

: <b זמנן 

 חדושי מחרי״ח
 [תוי״ט ד״ח] שמן
 ערב . לשון הר׳׳ש

 דעיקרו למשיחת כוי עב׳ל.
 וחא דחנן לקמן שטן
 שחנידי כוי חייב וחייתי
 רוצח לחלק דכאן עיקר
 לסיכח אבל ויא דשם הוא
 ירושלמי ולא הביא חילוק
 אבל כשראיתי בר^ש א;
 הטעם משוס תערובות
 שמערכץ בו בשטים רק
 דקשה שם עיש ע,^ כתב
 דעיקרו כוי. והרב תוייס
 קיצר כאן וקצרה היריעה:

 תוספות רע״ק
 ואות יד] ושירי
 המנחות פטורים מן
 חדסאי) קשה לי אמאי
 שייר תוש' בכורים. דפמור
 םדםאי כדאי' סוף משכת
 בכורים: [אות טז] בתוי׳מ
 ד׳ח שמן ערב. לשס
 חי־״ש דעיקרו)תר\׳ט קיצר
 בחעחקתו . דמלשו( וה
 משמעדטמטא דשמן ערב
 פמור כיו( דאץ עיקרו
 לאבילח אבל באמת מבואר
 נחריש דהפעם כיון
 דםעורב עם בשטים הוי
 תעיובות רמאי דלינ. אלא
 חא דלא הוכיחו בסוגיא
v ד8״ק דועלין מטשנתינו 
. י א מ  דל׳׳ג בתערובות ד
 היינו י״ל דהכא קיל יותר.
 כיק דעיקדו למשיחה דיל

 דבעוטר

 תום׳ אנשי שם
 ד״ח וחלקוה כו, אימת
 קלשים. סי' שהכסף שנותן
 (ו נער הרמאי אם הוא לא
 עישר נמצא שלא נתחלל כ>
 הכסף של המע״ש כיא מ0
 שיותר מל המעיש שיש
 כהדמאי. ר״מ כשהדמאי ק׳
 ציפרוש נחחלל הכהף כיא
rv לערן צ׳ ליערות שהרי 
 מהם הם ממיש דדוקא
 כשהמעיש מעורב כחולין הזא
 ללא חייש הע׳ס אבל כשכבר
 הופרש לא משיד דהקלש
 נעץ וכמיש בסיד לאימת
ה. (רמיז): י  לימוע מל מנ
 בריב דיח שמן ערב שמן
 אפרסמון. כפי׳ זס מומו
. דמל שק /  בברטת מ
 אפרסמון מברכץ טרא שמן
. (רי״ג): תוי״ט ד״ח  פרב
 שמן ערב לשון מ־יש ט׳
 פ' מור״ע . ולינ דבכיון קיצל
 השוי״מ ההעתקה יהא סרינ
 במשנתיט סי' ב' פירושיפ
 על שק ערב ולפייקמאעיכ
 הנןעס משוס דעיקרו למשיחה
מן אסיכמון  ולא לאכילה מ:
 אק בו תעלובת כלל. וזה
. לכן יפה  שייך גס לפי' הב׳
 עשה התוי״מ שקיצר. (רל״מ):
 ד תוי״ס ד״ה הרמאי
 ט׳ מימי תמהתי כוי. כל
 ימי תמהתי על שמיה וו שלא
 מצינו שטשנית אלא הכא
 להיות מכלתין דדמאי .
 וכעייובין לדין העירוב .

 ואמי••
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 המ״ו. מוי ימיי* או׳יוז שימ!
 יסא שעין >f : אם הקדים .
ר ה״ו מ  0״׳ פ״מ מהלי מ

 XDD עמיו קלה :

 חדושי מהרי״ח
 םשנה ד [הוי״ט דיח]
 וטשתתפין כו כי׳ נראה
 בעיני דנקפ שתוף לגלויי
 הוי עכ׳׳ל. ואייל דלמא קתני
 טערבץ דוטיא דמשתחפין
 דהיינו ערובי הדרות אבל

 ערובי תהומין לא משום
 דאססכוהי
 תוספות רע״ק

 דכעומדלאכילה חמור יותר
 ואפילו בתערובות דמאי
 נזרו אבל לפי האטת
 דמשקינן בתולין דתערובות
 דמאי לא גורו אץ חילוק
 בין עיקרו למשיחה או לא.
ו ׳  אטנש הרטבים (סייג מן
 מה׳ מעשר) כתב שטן ערב
 פטור מדמאי שאין חזקתו

 לאכילת עכיל:

 תום׳ אנשי שם
 ואמרתי בלבי אולי ליל שתמס
ן לענין  אמאי נשנה כיפ מו
 מיטת ושכח סייח ועירובין
 ומצה ואתרוג לדמאי ומעיר
 חשיבי כחולין דמה מצי
 לאשממימ בעני! אי כלבד
 ואנא ילענא דהיה באינך •
 אבל כסי זה אין לשון התמיה
 ממייק . ועוד לזו נמיאינה
 המיה ואפילו קושיא ליתא
 לדרך התנא לשפת דן א׳
 כיפבכלענין השייך לו כמ׳ש
/ למנחות 6:א י ס  התום' ג
 דתנן בכיר כצל אריע כל
 מלאכה כו׳ והגיא דבריהם
. ולהכי לא ג  התי״פ שם מי
 םריך על מתני' בשום דוכתא
 הנינא חרא זימנא היון דלא
 תנא לה נענין א׳ אלא חדא
 זימנא. ועמיש התופי בנדה
 דמינו דיה חנינא חדא
 זימנא וכו׳ . (ביר) :
׳  ד״ח וטשתתפין ט
 לגלויי וכו׳.וא״ת מימ הול׳יל
י  משתתפיו מחלס דהששא ע
 זו ואציצ «ו כיון דמערכין

 אצשריך משום ע״ת. וייל
 דאיכ היא למפמין לא איירי
 אלא געית והא דתניא מלתא
 אנג אורחיה קמיל לאם
 נשתתסו במנוי צריך ג״כ
 לערב בחצר מפני התיטקות
 כדאי' בעירובין. (שיל) :
 דיה ומברכין כר לאלו
. דאם היה סיל ׳  בה/ ט
 לבשאר רמ־יס האסורין אימ
 מברך ורק למאי לא חשיב
 לבר איסור כמיש התוי״מ
 לק׳ אליבא דרשיי לא היה
 צריף לס׳ ומגרכין דמחני׳
 נבה״מ כפיי הר׳ש דהיה יכול
 לש׳ נמי כברכת המוציא להוא
 כה״נ ולאשמיעינן לדמאי
 לא חשיב דבר אישור וכפירשיי
 ודברי הרעיז כזה תמוהין
 בעיני . (ביל): ד׳ח
׳ תלי מיא  וטפרישין ט
׳ . לא ימגנא מה לו עם 0 

/ י 0 

W&3 ת ספו רה דמאי חלןלין פרק א תו ו  ר׳ עובדיה מברטנ

ט שתוף לגלויי ק . נראה בעיני מ ן בו : ומשתתפי [ . שתופי מבואות ואע״נ דלא חזי ליה מגו דאי בעי הגזול [משנה ה  ומשתתפי! בו
 מפקר לנכסיה הוי עני וחזי ליה דהא תנן מאכילין את העניים דמאי אמערבין דבין בחצרות בין בתחומין. ואי לא קתני שהון* הוה אמינא
. אבל תחומץ ו  השתא נמי חזי ליה: ומגרכין עליו. ברכת המזון: ומזמנין עליו. לעירוב דוקא בחצרות שאימ אלא תקנת שלמה ובית דג
 ואע״נ לאכל בעבירה ללאו עני הוא מגו לאי בעי מפקר לנכסיה לאפי׳ למאן דאמר לרבנן שמטהו אקראי כרפי׳ הר״ב בסוף פרק ב
. הלכך קתני  לשבת אימא להחמירו בו
. משתתפין ממי מתקנת שלמה ובית ( נ ] בומב).־ ומברכים עליו מ  ומשתתפי
 ומזמנין עליו מי) ; ומפרישין אותו דנו וא״כ למאי קתני עירובין אלא
ן עליו. א לתחומי! הוא לאתא:ומברכי . ה { * ת ו ש מ ש . בין ה ( - י  ערום מ
ן לשון הר״ב ברכת המזון.ומסיים הר׳יש ו ש א ר י ל נ ר ש ש ע ם הקדים ») מ  א

 אין
א אם !ירושלמי ואס . ח ס *  חיג . ד בין ייהזלמי ובין וג״ה «

 לטעונה כוס ע״כ. ומשמע לאילו ברכת
 הצהנין פשיטא למברך ולא הוי בו משום
 ובוצע ברך וכראיכא מרבוותא לסבר
 הכי. פו״ש בריש פ״1 לברכות. אבל לברי הר״ב בפירוש מתני'
 לרפ׳יז לברכות מרבד רש״י העתיקם. ובעל כ״מ כתב בפ״א מת׳
 ברכות למרבד רש״י בפי׳ משנה קמייתא לפ׳ שלשה שאכלו משמע
ק ת ד הר״ב ס ב  רס״ל לאין מברכין על לבר איסור ע״כ. ואי הכי ל

 והר עני וחזי ליה: ומפרישין אותו
 ערום . כשבא להפריש ממנו תרומת
 מעשר ומעשר שני יטל להפריש והוא
 ערום ללא בעי ברוכי לאילו בעי ברוכי
(  הא בעינן והיה מחניך קלוש(לברים מ
. של ערב שבת ת ו ש מ ש  וליכא: בין ה
 לספק חשיכה מעשרין את הלמאי ואין
 מעשדן את הוראי: ואם הקדים מעשר

 שגילראשון. שהפריש מעשר שני של למאי קורם שהפריש מעשר
 ראשון כלי ליטול תרומת מעשר שבו אין בכך כלום. מה שאין ק
 טלאי לתבן ככל מצותך אשר צויתני(שם כו) הא אם הקרים מעשר

 שני

 וכן מft גדיש

. רש לומר דהכי קאמר לאע״פ ששאר דברים ג  אהלדי. ורש״י מפ׳ אמהגי' דהכא ומברכץ ברכת המוציא. כ״כבפ״ב לשבת דף כ
: ומפרישין אותו ערום - לשון הר״ב ללא בעי ברוט לאילו בעי  האסורים איט מברך משום ובוצע ברך. [צי׳ל הכא בלמאי מברך. ב״ל]
ם מהכא דיקינן בפ׳ במה ד . וז״ל הר״ש ומפדשין אותו ע ט ו ר  ברוכי הא בעינן וטי. תלי תניא בללא תניא להיט שמעינן ללא בעי ב
. ללא בעי ברוכי רט קאי ערום וט׳ ע״כ. וטעמא אביי אמר לפי שהוא ספק ורבא אמר לרוב עמי הארץ מעשרין הן. [ מ  מרליקין [
 ומ״ש הר״ב לכתיב והיה מחניך קרוש כלומר וסיפיה ולא יראה בך ערות לבר פירש״י אפילו לטר שיש ט הזכרת השם: בין השמשות.
. והר״ב והר״ש העתיקו ואס וכן הגירסא בסרר א אס הקרים וט׳ . עי׳ מ״ש בס״ר ברפ״ל: ה ׳ ט  כתב הר״ב לספק חשיכה מעשרין ו
 המשנה רבירושלמי. ונראה לי לאין לשבש הספרים רגרסי הא אס משום למסרךסריךמלישניה רמתני' י״א פרק בתרא למעשר שני.
 והנך רואת מה שכתט התוס׳ פרק מקום שנהגו לן* נא ברבור עבדנן כוותייהו לולא עבדנן טתייהו ה״ל למימר ומשום פ״ק לחולץ

p P מלאכת שלמה 
 ד ומברכק עליגסי' רש״י ו״ל בפי במה מלליקין ל' כ״נ.ברכת המוציא.והייט
 שלשה שאכלו כאחת ואחל מהן עני ואוכל למאי מברך ברכת המוציא ומוציא
 אחרים. ומומכין עליו. ומברך ברכת )מון להוציאן י״ח. ומפי מעמא בפי
 שלשה שאכלו לאי נעו מפקרי לנכסייהו ומצו לאכול למאי גבי האי. אבל אי
 הוי ולאי אין מזמני; עמו לאין קבע וחבור צלבריס האכורין מפני שאין רשאק
 להחחבל עמו בחנולה. אבל האוכל מהן ואפי' ולאי שבל אע״פ שאינו רשאי
. Y t חייב לברך המוציא ושלש ברכות. וכן לעת הראב״ל והר״ש והרא״ש 
 אבל הרמב״ס ז״ל סונר רלהכי חני ומברכין עליו דהיינו ברכת המזון ולאשמע״
 לוקא למאי אבל ולאי אין בז ברכת המזון לאין זה מברן אלא מנאץ ואין חפץ
 לה' באותה ברכה שאין המכילה מזון אלא טס התרעלה. והרשב״א ז׳יל הסכים
 לדברי הרמב״ם ז״ל וסייעו מן המשנה הזו בפי ג' שאכלו. ולבריו נכונים לאילו
 לפ" רש״י Yt אמאי תני מברכי! לפנין המוציא לאס שמש הברכה וטוט לצאת
 פש־סא ליוצאין. ועול לאי מברכין היינו בשלשה ליתנ׳ מזמנין ומברכין ללשתמע
 לבשלשה מיירי. ונסתלקה השגת הראג״ל ז״ל בה׳ בלסת. עכ״ל הלש״ש ז״ל.

 על סוף לשו,
 זי׳ל נראה לגל

 ועיי עול בפי' ם״ר שמשון Yt : ואם הקדים מע״ש לראשון. שהפריש ום׳
 ר״ע ז״ל. אמר המלקט כן פי' ה״ר שמשון ז״ל. אבל הרמב״ם
 גריס הא אם הקלים. וז׳יל ובעבור שעיקר חובת דמאי מה
 שזכרתי לך והוא שיוציאו ממנו מע״ש בלבל ואע״פ שאין אט *ולעין אס הוציאו
 ממנו מע״ל או לאו. למלכו מהענין הזה שאם הקלים מע״ש ללאשוןאין בכך
 כלום. ל״צ בטבל האמתי אם הוציא מפ״ש קולם מע״ר אסר. חה מותר. ובלבל
 שישמור השיעורין.והלמיון בזה מון אם היו מאה סאין חמין יוציא עשר סאין
 תחלה ויאמר זה מע״ש וחח״כ יוציא עשר סאין!יאמר זה מע״ר וע״כ שים לכך
 לשמור ענין זה ע״כ. וקודם לזה הייתי סבור לומר לאשגרת לישנא למתני׳
 דבפ׳ בתרא למע״ש נקט הנא כלמתרצי תוס׳ ז״ל בבמה דוכתי. וכמו שהעתיק
 בתוי׳׳ט ההיא לכתב התוספות בפרק מקום שנהגו לבמקוס צאו נכתב הן
 משום סרכא. אבל השתא חזינא שהיא גירשת הרמב״ם ז״ל ודוקא נקסה .
.ם קמץ חיריק וביח׳ ריב״ל ס״ל ואם א

ז
 וכתב הח׳ ה״ר ׳הוסף אשכנזי Yt ס״א ה

 הקלים לוקא בליעבל אם עשה עשוי אבל לכתחלה לא יעשה ור״י ס״ל לאפי׳
 לכתחלה

ן י כ  ישראל י
 לא אצסריבן לי:ך טעמא רק לסומטס. איל לרבנן. בל״ז מערכין ממדי
 עכ״פ לעניים. דהרי מערכין לנזיר ביין ולישראל בתרומה: מנ) בהמ״ז. ולא
. ולרש״י ר׳׳ל ברכת המוציא:  מחשב טצע ברך ועמ״ש פ״ז לברטת סי׳ ב׳
 מד) אף לזימון בעי קביעות ־ כ״כ רכיט הגאון אאמ״ו זצוק״ל. עול י״ל
 לקמ׳׳ל לאף דבזימון מוציא אחרים יל״ח. ובטצהו טעמא משוס מגו הנ״ל:
 מה)כשמפריש המעשר ותמ׳׳ע״מלא״צ ברכה מלהו״ל ספק ל־בריהס.ואע״ג
א שאני דרוב ע״ה מעשרין הן  ריו״ט שני נמי הוא רק ללבריהס ומברכין מ
: מו) בע״ש. לספק חשכה מעשרין הלמאי: מז) בתטאה  [כשבת כיג א]

ה  ראשונה טק;
 פלייהו וכ״ש הפא ראיכא מציה מלרמן ולהכי לא חני בהליא איו מבמין להוי
 משמט לאשור ולא ניחא ליה נמי למיתני אין פעון כרכה לס״ל נמי הואיל ואין
 טפון ומברן פוכר כלא תשא להכי חט לה שמפכישין עמם וזה ודאי רפות אם
 ירצה וה״ה לפנין כרכה אי רצה ליכא איסורא. ובזה מיושב המנהג שטהנות
 הנשים מיפאות לבעל כקמטמן שלא הגיע זמנן לראות טובלות לבעליהן ומברטת
 ולכאורה הוא מלא כלץ לאפילו ספק למריהם ליכא הכא שהרי לא הרגישה
 ואיך גלום מל^רייחא כלא הרגשה ומלרמן במי הא לא הגיפ זמנה לראוח
 ואמאי אימ לן למיחש לכלות. אלא כלפי׳ לכל לאינא סלן מצום אי כפי לגרוני

י ע1 מ  [משניות גרעים] יט .

ן תפארת י כ  י
 תחומי! וח5רות: מג) פתופי מטאות. ואף דסשיט לדט שוה לערובי
 חצירות . קמשמע לן הא לגלויי רמערבין לדשא ר׳׳ל אפילו תחומי!.
 לאסמסהו אקרא. אפילו הכי שרי. ואף ללא חזי ליה. על כל פנים
 מנו רמפקר נכסי והוה עני לפטור מלעשר דמאי. ומה שהקשה
 הגאון מהר״י חאגיז זצוק״ל. לאטו בשופטני עסקינן שיפקיר כל נכסיו
 כדי לזטת במעט פריסת למאי. נ״ל לה״ט משוס למראולייתא אפילו
. כנדרים [לליה] וח״מ סי׳ רע״ג. ורמג״א י מ  הפקר בימ לבין עצמי מ
. אמנם לתוס׳ עירוטן [דיל עיב} ד  [שיי רמ׳« פין/ו]. א״כ נא מפסיד מי

 משנה
 דמפקר וכ״ב המוס׳ בפילוביו דף ל״א: ומימנץ מליו. כלאה לקמיע ללהוציא
 אחרים נמי מברך להם כס־ם זימון. ולא v אף v מגי מברכיך עליו ביחיל ואף
 מזמנין וכה״ג כתב סל׳׳ש. אלא מ״ש הר״ש מברכין מליו ברכת המזון לטפוגס
 טש ע״כ. לא ילפתי טונמו מה פנין טס לכאן: ומפרישין אומו עלום .
 יש ללקלק אמאי תכי לה בהאי ליפנא משמע מינה ללא בפי ברוכי ואמאי שניק
 עיקר הדן ולא תכי כהליא שאין מברכין מל הפרשחו. ונראה מהי ללא בעי
 גלוכי מ״מ אם רוצה לבלן לשם מציה אין מופץ בילו וראיס שמשים מברטח
 מל מי׳פ שהזמן נרמא אע״ג לאץ מצמפ עליהן אפילו מלרבע אלא קבלוה



 ציונים 146 תוספות ימאי הקלי] פרק א יום טוב

 שק . «״׳ שה מייג הפי(
 &מנ עשין ק3ה

 חידושי מהרי״ח

 ר״ע מברטנורה
 שני לראשון חינו יטל להתורות ״
. שעל  הגרדי. האורנ: חייב בדמאי
 גופו הוא טחנו וסיכה כשחיה :
 ושהסורק . הצמר במסרק נותן

. וי״א שיש למחוק אות האל״ף מתיבת הא ותשאר אות ת ט מ  [יי!:] נקט הכי רקאמר התם וכוי ועבלינן כוותייהו ע״כ. ["ועיי םפ״ב ל
 הה״א לברה ותהיה סימן על שזו היא משנה חמישית]: אין בכך כלום. כתב הר״ב לאילו בולאי חם עשה כן איפר י^ול לתתולות. וא״ת
 witwn א״^אי דא״כ י תיפוק לי שעובר בלא תעשה כלהנן במשנת ו פ׳יג לתרומות. ויש לומר לאי מש״ה לא איריא למתני אין בכך כלום גבי רמאי טשי מבולאי
ומ אינו לוקה כמ׳׳שהרמב״ם בםפ״ג מהלכות תרומות. . י ל להא בולאי נמי אין בכך כצום אע״פ שעובר בלאו כלתנן התם למה שעשה עשו ל ^ י י  I™ ת!י ?

י י F י י  ליתני רק משתתפין ואנא . , י
 ידענא דע^ לא אלא וודאי משא״כ לענין הוידוי. שפיר קתני בלמאי

. שמן שהגרדיי נ») סך ( ח י לאין בכך כלום משא׳יכ בודאי דמעכבו. אין בכר כלום ט £ ח ל א י * נ ל נ י ־ א י י ל ג  ל

1 1 ׳ 1 ! י  שברת התום' הביאו הרב י
. ושהסורק נותן ( / דלהני ובפירוש הרמב״ם למשנתיט יש טעות באצבעותיו חייב בדמאי נ  חיייט פ

ר שמ״שר״ל בטבל האמתי וכו׳ הה בצמר פטור מ? הרמאי נ») # פ י י״״ח ס נ י י ע זלוילי ב  י

t v n u n ו | U MUJ U  משום דאין מניהין ערובי , ״
״ מותר . הוא הפך משנת תרומות צ  תהומי! אלא לדבר מ

 לאי למיי* ניי״י שכתבתי ופסקה בספ״ג מה״ת לכן נ״ל שכצ״ל אין בכך כלום משא״כ על הצמר הר כשמן לסוך בו את הכלים ופטור מ; הלמתי
^ בולאי ל״ל בטבל האמתי אם הוציא מ״ש קולם מע״ר הוא עובר S S ^ 

 עית משום דאין מערבי! בל״ת ואיט יכול להתורות וזה מותר בדמאי ובלבל וכו׳: חייב בלמאי. ל' הר״ב שעל גופו הוא כוחנו *וסיכה כשתיה.כלתנן בפ״ט לשבת מ״ר

 לאי ^״a^Sm™,ולשון הרמב״ס איט מאבדט בגופו. ל״ל אצא נבלע בנופו. ולשונו בפי״ג מהלי מעשר חייב בדמאי מפני שהוא נבלע בגופו וסיכה ט :
 עיח לא לרצי תני משתתפין מלאבת שלמה

 ^™JJ^p*^0 צכתחלה מחר להקדים שני לראשון כלמאי: שמן שהגרדי סך באצבעותיו. ושהסורק נותן בצמר פטור . לא קחני לשון סיכה או לשון משיחה לאשמעי׳
 אבל ע״ת יש להן י סטך כדי שלא תזיק לו האריגה להשתא למי לסיכה של תענוג להויא כשתייה: לאע״נ שמתן שמן הרבה פטור וכמ״ש בדש מתני׳ דלעיל:

— — — י . נ  מקראי איטא לא להכי ת

ן י כ ן תפארת ישראל י י ״ו*» יכי ״ י ״ ו  ח

. בץ י ט ק שקנה מעם האדן: מח) אף שמפסיד הכהן עי״ז בתרומה מעשר. יש לדקדק למה הפסיק תנא עם קולות הלמאי שמערבין בו ו י י  תוספות ת
J ונראה לי דמדלא קתני ומותר להקדם וט׳ םמע מינה דעכ״פ לכתחילה סיכת שמן ערב לסיכת גרדי וסורק ששניהן מעטן סיכה. נ״ל להפסיק ^ ^ ^ ^ i T f 1«ח 
. דבשמן ערב אפילו בסט 1 — י״־"י׳* ״״ ביניהן לאשמעיק שאין משממות סיכה זו כזו — • ־ ^ י l ״ b *-׳־ 

 לעונג הגוף פטרו בה. וסיכה הגרדי אף בסט להרטיב על ידן גם חוט
 האריגה. אפ״ה מדגוסו נהנה ממט חייב. דלא דמי לשמן ערב ללא שטח:

 ראשונה
 וכן מברכין מל אכילת מפשל שני בירושלים ואפילו פל פליוגו או מחלל
. וכל הני בדמאי לא צריכי:  מעות של מפשר שני מנרכין כמ״פ הר״ש בס״פ
. בפירוש הרא״ש חוכך כזה דגבי יוה״כ ב י  שהגרדי סך באצבעותיו חי
 סיכה שאינה לתענוג אינה כשחיה כמו מי מיש לו חממץ בראשו סך כלרכו
. ושמא הנאת עצמו היא שלא ג ט ע ת א ואינה ל  והכא נמי צורך המלאכה מ
. ולוקא נלקחו מתמלם ר ו ט  מזיק לו האריגה ע״כ: ושהסורק נותן כצמר פ

 לע כללפיל מ״ג:

ל דהאי סיכה אסור. ויש אומרים דמלת הא הייט דכאן מהחיל משנהה׳ [אב״יעי׳  הרא׳ש >
 לאו לתענונ וגבי ית׳׳כ ל׳א הגיה לומה ל!ה צסמ׳ע מ״מ סי' מ״ג םקנ״ג].ואין נראה דטפי היה ראוי להתחיל

 f משנה ס׳ עם בבא דשמן: מט) וועבער: נ) דסיכה כשתייה: גא) קצת
 משנה
. ומיהו במ״מ מהז״ג גופה א מ ר  מצי לברוכי ולא גרט ממצות פשה שהזמן ג
 משמט בחוב}' במסי עילובין דף צ״ו שמסקנהם ללא כר״ת ואין להן לברך י. אלא
 דמפשים בכל יום עטהגות לברך וכמ״ש רמ״א בהגה״ה באורח חיים סימן

 הסטין בראשו סך כדרכו
 ואינו חושש וסיכה דהכא
 לאו לתענוג אלא לצורך
 מלאכה ושמא להנאת עצמו
 !רץ־ שלא תזיק לו הארינח

 עכ׳׳ל :

 לורע או לטאכל בהמה או קמח לעיבוד עורות. או שמן לפוך מי כליס או שמן
p תבואתו דוקא טכזיב ולפנים הייב א  לנר: שדח סבר כוכבים שקצר עם ה
ח ט מ  בדמאי. ולא שטשס ולחו ץ. הלת עיח שמביא לכהן. או שנתערב לעיה ת
 בתולין פחות מק' ומוכרו לכהן. או הלקוח בכסף מעיש. או שירי מנחת שהביא

: ו . באלזאם שלשיכה פטור מדמאי. טדלא שכיח ל״נ ב ת פטור טדטאי ח  מ
 משנה ד טבל דמאי מותר לעשותו ערוב תהומין וחצרות ושתופי מבואות :
 והאוכלו מביך לפניו ולאחריו. ומצטרף לזימון . ומפריש מעשרוחיו
 ערום . דמדהוא ספק איצ ברכח, ומפריש מעשיו ביהיש של ערב שבת . ורשאי
 לתקדים להפריש בו כתיש לראשון: שמן דמאי שהאורג סך כדי לרכך בשר
 אצבעותיו שלא יתקשו באריגתו. חייב בדמאי. אבל שטן שסך לחדטיב צמרו

 כשיםוח פטור מלעשר דמאי :

לה. ונראה . ולפנין ברכה על הספק עיין בכ״מ סוף הל׳ מי ו  י״ז וסי' סקפ״מ ס״
 כיון שאין מברכין ע> הפרשת מרומה ומעשר בלמאי כל שכן שאין מברכץ
 פל אכילת תרומת מעשר של למאי לאילו בתרומה ולאי צריך לברך אשר קלשנו
 בקליפתו של אהרן וצוט לאטל מרומה כמ״ש הרמג״ם סוף הל׳ תרומות

 הלכתא גבירתא כללא דפרק א
 פרמ א משנה א כל פרי שמסתמא מהפקר הובא . הקונח אותו מעיה .
 י פטור מלעשר דמאי. דמדלא חשיבי מסתמא עשרן. ואלו הן שיתין
 רימין. עוזרדין. ובנות שות. ובנות שקמה. נובלות התמרה. נופנין . ונצפה .

. וחומץ. וכסבר : נ  וביהודה נם או
 משגה ב כשפודה מע״ש דמאי להעלות הדמים לירושלים . א״צ להוםיף חומש.
 או לבערו בעים בשנת ד' ווי. ומותר לאונן . וטבל למע׳ש שלו נכנס
- ״ ־. ־ לירושלים ויוצא ושם נפדה. ומותר לאבדו בירימ. ונותנו לע״ה שמאמינו שיאכלנו
״ בירושלים . ורק בשיאבל החבר כננד שוויו בירושלים. ומחללין בו כםף אבםף. , i ״ J  דיי yrf ״
- - ־ - - ונחושת אנחושח . ובסף אנחושת . ונחושת אפירות . טה שאין כן הכל במעשר

 שני של ודאי :

 תוס׳ אנשי שם
 הריב דאיהו[נמי היק לבמאי
 לשנן שמסרישין אותו ערוש
 קמיל ללא בעי ברובי דחילו
 בעי ברוכי כוי. ואהינ לעל
 השתא צ6 שמעיק בשום
 דוכתי ללא בעי ברוכי. וזיל
 הרמכים לא יהיס חייב עליו
 ברבה וע״כ יפרישוהו פרוס
 ואילו נתחייב כו׳ וזה קלוב
 ללשון הריב. (ש׳ל) :

 אפילו לכתחלה להקדים

 למס״סהימנים Jf/׳ משגה ג דוקא בקנח דמאי למאכל אדם או לסיכת נופו חייב לעשר. ולא בקנח
ן oft היו ק' האין יוציא עשר תחלה ויאמר1ה מעיש ואחיכ יוציא עשר ויאמר זה מעיר ע׳כ.ונועמא ראל׳כ נמ5א שיש במעיש חלק מתמ״ע שצריך להפריש מן הכל והיא גמיתה״ןאילו  ובלבד שישמור השיעורין והלמיון בזה מו
 הוי תני מותר להפריש מע״ש תחלה לכתחלה הזה משמע פלא יוציא את״כ המ״ע אלא ממה שנשאל וכסתם כל מעשר כסדרן משיה קתני בלשון זה. (שיל): בתוי׳ט דיח הייב בדמאי מ' וסיכה כשתייה. ע' בתמ־״ע מיש
 בשם הראיש ותירוצו נעלס ממני הא הת׳ נמי להנאתו הוא כדי שלא יזיק נו היזעפין ואש״ה מותר שאינה של תעטנ.ובאמת לא הבנתי קושיתו להת' אפיי שאיני של תמנוג איני מותר אלא לחול׳ או משום הפסד ממון כמטא׳ התס
 אבל בלא״ס הא אמריי בדו׳ הביאו הלין סיכה בי! של תענוג בין שאינה של תענוג אסור אעיפ שהתס ולאי עיקר האימר משוס הענוג מכיש הכא שעיקר האיסור משוס שכל וגס אפשר להפריש ולתקן ולאי אסור.(ש״<

 תוספות דמאי ואלו דברים פרק ב יום טוב
׳ עי׳ מ״ש בסייעתא דשמיא בדש פ״ד: בכל מקום. פי' הר״ב אפילו מכויב ולהלן. וכ״כהר״ש וגם ן י ר ש ע ת  פרק ב א מ
 1 הרמב״ס פי׳ בין בארן ישראל בין בחוצה לארץ.וא״כ פדות ארן ישראל שיצאו חוצה לארץ חייבים בתרומות

 ובמעשרות. ובפ״א מהלכות תרומות פסק לפטורים ואפי׳ מרבריהם מההיא לדשא רשמת שכתב הר׳׳ב ברישפ״בלתלה. ולשונו פרק י״ג
 מהלכות מעשר מתעשדן רמאי בכל , ר׳ע מברטנורה

ן דברים. בכל מקום. ל א דברים מתעשרין דמאי פרק ב א א א . פי׳הר״בדהייט פרק ב א ן טי  א״י: הדבילה ו
 הנהו רחשיבי וכו׳. וז״ל הרמב״ם ואין בכל מקום א). הדבילה אפי׳ מסיב ולהלן אם

 רצוט yn . א ואלו גיל״1מ• אלו וניפ גד׳0 ונלינ. והתמרים לקחן
 מלאכת שלמה

א משום לבפרקץ דלעיל מנ* הקלים שבלמאי אס«׳ באיץ ישראל.  פרק ב א ואלו דברים המתעשרין דמאי בכל מקום. ונראה צי לאי גלסי׳ ואלו ט

ן ץ תפארת ישראל יכי כ  י

 פרק ב א) אשילו מכזיכ ולהלן. וחזקתן מארן ישראל באו וחייבים במעשלות מל״ס;

 ציונים
 א ואלו דברים . פוש׳
̂ לף נח: מיי' מיין  נע

 מהל׳ מעשל היל :

 חדושי מהרי״ח
ל כ  משנה א [תי״ט דיח] ב
 מקום , פי' הריב כוי וגמ
 הימב׳ם פי' בין באיי בין
 בחיל וא״כ פירות איי

 כו׳
 משנה ראשונה

ן י ר ש ע ת מ א ב ק ר  פ
 רמאי בכל

. פשמא למחטי ם ו ק  מ
 לשי

 תום׳ אנשי שס
מ י כ ב ח ׳ ד ט י י ו ת א ב ׳ ׳  פ
׳ ונשיא מה׳ תרומופ  מ



 ציונים
ב המקבל. : ׳ 8ס?"־  האות.
 מיי׳ CB &*י היא סמג עןין
: psji ׳ ' נמול ׳ויל פי  ?לה ועי

ף 1 ב ע ת יום טו ספו ב הו T S ר עובדיה מברטנורה דמאי ואל1 דברים 

 לתחן מעם הארץ לבידוע שמארץ ישראל באו ממכרן שאין דוגמתן רצונו באלו המינים הנזכרים המין כולו אלא תלק ידוע מאותו המין
 אלא בארן ישראל: והאורז שבחוצה לארץ בל המשתמש ממנו שלא ימצא כמוהו אלא בארץ ישראל בלבד זע״כ יתחייב בו דמאי בכל
. אפילו בארז ישראל דמנכר מפי ולא אתי לאחלופי באורז מקום שהוא. דבלת תאנים ידועה בתכלית המתיקות אי אפשר למצוא ר ו ט  פ
 של א׳׳י. אבל שאר דברים הנזכרים במתניתין איכא מינייהו בארץ כמוה בשום פנים אלא באין ישראל. ומה שאמר התמרים ר״ל מין
 ישראל דדמו לאותן שבחוצה לארץ. אלא מהתמרים הגסים לא ימצא כמותם
. בשום פנים אלא בארן ישראל. והחרובין  דהנהו דחשיבי שדרך לנושאס מתוך והתמרים והרדובים האורז והכמון ב)
ש מי! ממיני החרוב שהם מיושרים ונאים מ ת ש מ ל ה צה לארץ כ ח שבהו ו א  חשיבותן למקומות שאין כיוצא בהן בעי ה
ל עליו מאד לא ימצא כהס אלא בארן ישראל. ב ק מ : י ה ( ו נ) פטור י  ממנ

ת עךןןא או^ל חורז מין ממיני החורז גבן מתד נח ימצח יפטורין היינו בחיל ממש ר א ש ע  יות נאט? ה) מ
» ׳ ^ S ^ r « * ^ א לוסח0 ^ ת שהו א א מוכרי) ו ת  r ש

י מהרי״ח ש ו ר  ח
 כו׳ ובפיא מהלי חממות
 פסק דפמורין כו׳ עכיל.
 ניל כוונת הרטבים בין
 בחיל היינו מכזיב ולהלן
 אבל לא בחיל ממש וכן
 תראח מדוקדק כלשונו
 בפי׳ הטשנה עיש . ומה
 שפסק בפיא דתרומות

 ואותו ר״ל באמרו כמון עכ״ל. ושאר מעשר מתעעייז דמאי
 חלקי כל מין ומין מאלו המינים חון מן בכל איי ובסוייא עיש
™ W E £  האורז יש כמותן גס בחוצה לארז.ודנם !

 לענין דמאי כפי המקום שנמצאו שם

 להי
ת א  ו

 זה אי אפשר לומר שהרי
 באותה משנה עצמה שהיא
 ברמביס פי״ג משנה ד׳
 כתב שאם חיה בסוריא
 ומכיש מכזיב ולחלן מח
 שהחזיקו עולי מצריש
 שחייבים בדמאי ובמשנה ג

 ואינו
ת שהוא א ז • ב ו ר רז נל״ס והאו . האו ז ר ו א ה ח נד״& ו ו א  ה
ס י' קולס מהוא אוכל ונגיש י 1 מילושלע׳ נ r כר נז־ינ גיג ננא 1  מו

 גלש צי׳ אתר fi«B לוקח וכיה גי״ הר״נ.

 ח׳ג

 עשורי דבידוע שמאיץ ישראל הן
. על המעשרות ולא  ב להיות נאמן
ת  יהיו פירוהיו למאי מכאן ואילך : א
 שהוא לוקח. ע״מ למטר דאילו על
 מנת לאכול הא תנא רישא מעשר את
את שהוא מוכר ,  שהוא אוכל: ו

 מפירות
 שאומרים כאן נמצאו כאן היו וגדלו. אבל האוח כמו שיש חלק ממנו בארן ישראל שאין כמוהו בחוצה לארז. יש ג״כ חלק ממנו בחוצה לארן
ס בא״י כמ״ש הר״ב. אע״פ שלהרמב״ס פי׳ אחר בהאורז שבחוצה לאין שכ״כ בפ׳ י״ג מהלכות מעשר החמרים שהביאו פימת  שאין כמוהו ג
 לצור חייבים בדמאי שחזקתן מהארץ שהחזיקו עולי בבל שהיא הקרובה לו. והאורז. אין חוששין לו אלא כל האורז הנמצא ח״ל שהיא קרובה
 לא״י שהחזיקו עולי בבל פעור מן הדמאי אלא אס כן היה ניכר כמו שביארט ע״כ. ובפירושו כתב כל המשתמש ר״ל כל מת שנעשה

ר את שהוא אוכל והו׳. לשון הרמב״ם קודם לזה' כתב שמכזיב ש ע  ממט בין קודם שימרח בין לאחר שימרח ולא נחוש שמא יתערב באורז של ארץ ישראל: ב מ
ת ל שג?לו ו ר £ ד א  פ״י מהלכות מעשר וצריך שיקבל עליו' לברים אלו [כרבים] וכשיטאו עדים נאמנים שקיבל דברים אלו ברבים ושהוא רגיל בהם תמיד הרי 55 ל

ת שהוא לוקח. ל׳ הריב על מנת למכור. לאילו ע״מ לאכול הא תנא ליה רישא זכו׳ על קרקעותיו. ירושלמי; והא למפרש טכזיב ולהלן עיש!  w נאמן: א
 את שהוא מוכר לבסון* משוס דמדיוקא דשהוא לוקח שמעינן לפירושא דשהוא מוכר. ואין להקשות לוקים לאכול לרישא כפירות הרקעותיו

 מלאכת שלמה ושהיח
 ונלעס בקושי. ותו פריו והא אורז בחולתא ומשני סמוק הוא ותו פריך והא
 כמון בקפרוס ומשני עקום הוא ע״כ. ותו גרמי׳ החם א״ר אלעזר לא שנו

 לאינו מעשר אלא למאי בלוקח מישראל עם הארץ אבל הלוקח מן העובל כמקומו'שיכבשןיעו׳מ^א'
 כוכבים ודאי. ול״י אמר צא שניא היא הלוקח מישדאצ היא הלוקח מןהעובל כבשו עו״נ שדינם להיות
־ כדתנן £ — ־ - ״ ־ ^ L  •־- * ־

 תום׳ אנשי שם
. איני רואה בעניי שום ׳  ט
 םחירה דמיש כאן הר״ש
 והר״ג דחייבין אפילו מכזיב
 ולהלן. ליל אפילו באותן

» פנץרץ מן הל־מאי ש ו ה ר י ׳ ! ׳ ר ס ה כ ח נ ה ת : כל המשתמש ממנו פטור. כ י א מ ם ד י ב כ ו  כ

£ ? 0 £ ' אל! ד ה י ס >י א י ס א א ל ־ א א י ר ה כ י י נ א ד ו א ^ י י ה ש ר כ י מ א ? ו ה מ מ א . " 3 ש ״ ׳ י ז נ כ ש  א

רה.  שחזקתם שנאו מאיי גמו
 וגם מה שפסק הרימ לפילות
 איי שיצאו לחו׳ל פעולים
 אפילו מדבריהם אמת זיצינ.
 ומיהו היינו דוקא כשיצאו
 לחויל גמולה איל אם לא
 יצאו אלא לשוליא כהריא
 פהק שם לחייבין מדבריהן
 וכ׳יש כשלא יצאו אלאלמקומוש
 שכנשו עו״מ דעדיפי מסוריא
.Y3׳ מה״מD כמ״ש הרמביס 
 מז׳ש כאן הרימ בפי׳ נין
 באיי בץ גחו׳׳ל ל״ל באותן
 המקומות שנחשבים חו׳צ
. ו1הו שכתב  לענין דמאי
 תחצה כבר הקדמנו בפרק
 הקודם לזה שמבויב ולהלן
 פעול מן הדמאי ואמל עתה
. ומ׳׳ש ׳ ו  שאלו הדברים כ
 החוייע דל׳ הרימ גפייג
 מה״מ מתעשרין דמאי בכל
. לא ידענא אמאי תלק  איי
 לפו[ של זהורית וגייז למוריה
 דמסייס 3ס ובסוריא. והי^
 היא כוונתו בפירושו .
 ונוראות נפלאתי מחכמת
 גתוי״נו איך נתקשה בדגל
 בלול ףותל אני תמה על
ה  הרב הויע שהאריך מאד מ
 ואחל המחילה לא דק שפיר
 בהא מילהא. (ש״ל). וצ״גנ
 לאעיג דפירות א׳׳י שיצחו
 לסוליא חייבים מדבליהס

 נשתמשו ממנו לדבר אחר שאינו ניכר כ״כ כגון שעשו ממנו פת אפ״ה פטור
. מפרש בילושלמי לקבלה צא  כי כבר הוא ניכר ע״כ: ב המקבל עליו כו׳
 הויא אלא בלבים כלומר בפני שלשה כדאיתא בסוף על כמה. הר״ש ז״ל:
ת שהוא אוכל כו׳. צא זו אף זו קתני. אנצ הרא׳יש ףל נראה שהים  א

 גולם

 קתני השתא ואלו החיינץ בדמאי אפי׳ 3סוריא.אבל בחו״צ צא וכמ׳יש הרמב*ם
 זי׳ל בחבות. ובירושלמי חמן תנינן שוס בעל בכי ובצל של רבפא וגריסין
 הקלקין והעלשים המצריות המינים הללו ע״י שיש כיו״ב בא״« צרכו חכמים ציתן
 להם סימן. אבל האצצרין והאסספקין והאיצטרובצין מ״י שאין כיו״ב בא׳׳י לא

 צרכו חכמים ליתן להן סימן כדי צפומרן מן המעשר. א״ר אבין משנתינו זאת
 של אלו דברם המתעשרין למאי בכ״מ. בחלוף מאותה משנה שצ שוס בעל בכי.
 ששם מנה המינים הפפורין מן המעשר אפי׳ כשלוקחם בא״י וכאן מנה החייבים
 במעשר אפי׳ כשלוקחם בחו״ל לפי שאין כמותם גדילים שם כלל. ופריך והרי
 דבלה בבוצרה ומשני גרועה היא. ותו פריך והא תמרים באלכםנדריא ומשני
 קמכיס ודקים הם. ותו פריך והא חרוב בביארי ומשני יבש יותר מדאי הוא

ן י כ  ישראל י
 סביב א״י אמם הוא וכ״כ בירושלמי. משא״כ שאר מינין-שכאו לא״י

 אתו לאחלופי: ד.) ולא יהץ פירותיו דמאי: ו) משדהו: ו) אפילו ט״מ

 ראשונה למטר
 ילשיממ הר״ש והר״ב ז׳׳ל כיון שידועין מגדלו בא״י ליכא מגו למסחמא במקום
 גידולן הוקבעו • וזה נ׳׳ל הפעם שלא נזרו דמאי פל פירות ח״ל שנכנסו
 לארץ כמ״ש הרמכ׳׳ם פי״ג ינהיל מפשר דץ יו״ד. אע״פ שבשירות הארץ
ל והלכך מ  שיצאו לחייל גזלו ״ מכוס דעיקר חיוב מן החולה מלוי במקום מ
ן למלחא דלא שכיחא הוא לאולחא  בפילוח מ״ל לא גזלו אפ״פ שנגמלו כאי
: האורז שבמ״ל כל המשתמש ׳  דמלתא מסתמא במקום גידולין שפ גמלן כלפי
ט פמור. לפי׳ הר״ב לא מחיישב אמאי פני מלישנא לרישא וה׳׳ל למימני אולז מ  מ
ר נכל מקום ״ והלשון נמי משמע שלא בא לומר שפמור גם בא״י ט  שבחייל פ
ח של ח״ל * אבל שבח״ל מפתמ שאוכלו נח״ל ־ ומיילי ו  דא״כ ה״ל למימני א
ם שאינו ניכל אס הוא של א״י או של ח״ל וקמי׳ל דאפי׳ במקומות הקלוכין ת ס  נ
 לא״י דסד״א חזקתן מא״י הובאו כלאמרי׳ נשאר פילות הלוקח מחמלים בצור
 חייבץ שקרובה לא״י ומזקמן מא״י הובאו. באורז לא אמלי׳ הכי כמ״ש הרמב״ם
. ונ״ל הפעם כמ״ש בפירושו דשאר פירימ מסממא מא״י ׳  בחבורו שם לין ה
ותר. ואורז יש ממט בחייל כ״כ משובח ביומר. אלא  הובאו שהם משובמץ י
 שצ״פ הלוקח שאר פירומ מחמרים בצידון שקרובה לא״י יומר מצור כתב שם לין
. פי׳ אמן ן שחזקתן מח״ל הביאו ע״כ ומאי שנא מצור: ב להיות נ י ר ט פ ש ' t 
 הר״ב מלא יהיו פירזתיו דמאי. שיהא נאמן לומר זה ממושל. כ״כ הרמב״ם וא״ס הא

ן תפארת י כ  י
 ב) קיממעל: ג) אפילו בארן ישראל ומהאי טעמא לא נקט סתס פמור:

ותר. משא״כ אוח שבחו״ל  ד) דל^רז שמחו״צ ניכר הוא דשל א״י לבן בי

 משנה
 לפי פי׳ הר״ב משמע דפירומ הניכרין שהם של א״י חייבין בכל מי^ס אפילו
 כח״ל. והכיכרים שהם מח״ל פפולין אף בא״י. והא דאמרי' רפ״ב דחלה פיריח
. המם מיירי שנגמרה מלאכחן לממשל בח״צ ן י ל  הארץ שיצאו לח״ל צל״ע מפו
 ול״ע אזיל בתר קביעומ למפשר ור״א אזל בתר גמר פרי אכל נגמר קביפוחן
 למפשר בארן מודה ר״מ דחייבין מן התולה דלא פקפ חיובייהו ביציאתן. וכן
ק הכ״מ פ״א מהל׳ תרומות לין כ״ב וכ״כ הרב משנה למלך כם וכ״מ בהשגת  מסי
 הראב״ל. ולפ״ז מתישב נמי ממני' דהכא דמיירי כפירות הארץ ממצאים בחייל
ת חיוב הם אין להתירן ק ז ח  ואין ידופ אס בא קביעותן בארץ או בח״ל וכיון מ
ת מ״ל פעורין בארץ דבחזקת פעור מ י . ואיפכא >מ« פ  מספק ומיינין כדמאי
. אלא שהרמב״ם בחטלו פי׳׳ג מהל׳ מעשר דין לי כחב נפילות הניכרים ימו  קי
. ונראה שהוא ן . משמע דבמ״ל פמורי  שהם מא״י מייבין בכל א״י ובשוריא מ״ב
 ז״ל סובר דלא שייך הכא חזקה כיון דפיקר חיובא סלי במקום קביעומן למפשר
 וחזקה דמנןום גידולן לא מהני לענין קכימומ. והלכך אפילו ידועין שהן מא׳׳י
 פפוכין בח״ל כיון דפי׳ה אומר מפישרין הן פעורין דלמי להא דתנן פ״ו מ-י״א
ת שהפה שאסר הוא א  המוכר פילות בסוליא ואמר של א״י הן ומעושרין סן כ
 הפה שהתיר. וה״כ דכוותיה אילו אמר ע״ה פגמרן היה כחייל היה נאמן השחא
 דאמר מפושלין p אפילו גימא שנגמרו בארץ הפה שאסר הוא הפה שהתיר.

 מני
ם פירומ איי &י5או לשם הי״ל להיות פפורין ק הרמאי כיון דריינינן לסו באילו גדלו שם .  היינו בודאי דהפילות שנזלו שם חייבין גיכ מדבריהם . אבל בדמאי להפירות 8גדלו שם סמולין אפילו מדבריהן איע ג
 מצאתי בסי משיח שכ׳ חיל ואפשל לומר דלמת הלמב׳ם לחקא בא" שאף שהוא מכדכ ולהלן כיון לאף אס «יו נגמלים שם בודאי היו חייבים במעשר מרגליהם לכך יש להסתפק אף בדמאי דשמאננמיל במקום
 גדולתן דהיינו גא׳י דאז חייבין אפילו בחויל מדאורייתא לדיה במיש בלפ׳ב דחלה גשם המל׳מ . אבל אם נמצאו כחו״ל לפילות שנגמלים שם סנוורים אף מדבריהם . וא׳כ הפילות שנמצאו שס ספק אם נגמרו
. או פננמלז במקום גדילתן וחייבי! אף מלאולייתא. א״כ פפולין מלמאי למי תרי כפיקי כמיש הריב בריש מכילתין לשמא עשר. אכל היכא לודאי חייבים מדרבנן אז מספיקא חייבים כדמאי י ל מ ג  בכאן ופעורין ל
. ף ז כו׳ אפילו כאיי כ ר האו , שיצאו אפילו לחו״ל חייבין מלבליהם לכה״ס: בריב דיה ו י כ. ולדעת הליש דמכזיב ולהלן דינו כחויל גמורה ופסול אפילו מן כודאי צ׳ל דסיל כדעת הראביד בהשגות שם לפילות א  עי
ת שהוא לוקח עימ למכור. היינו בלוקח מע״ם * יי״, : ב בריב דיח א " w ו00קיז מ"״ . ספתא . תו ן ל שנכנסו לאל י  ואע״ג רטל^ חייב באיי מלאולייתא אפילו בשימת מו״ל. כשגזרו על הרמאי לא גזרו על שימת מ

 לאשור



ורה ה מברטנ ד ב ו ב דמאי ואלו דברים פרלן ב ר׳ ע ת יום טו ספו  ציונים 148 תו
ן , . , , ו * £ 1 » י « ׳ י י מ , ל ב ק מ  ג ה

ק ״ שהרי הוא אוכל לבר א ף ״• ושהוא לוקח מאחרים לאכול ושהוא מוכר בין משלו בין משל אחרים. מפירות קרקעותיו: על עצמו אינו נ ן נ ע י מ ג י נ ש  **** מ

: דיש לומר לאת שהוא אוכל כפירות קרקעותיו לא הוה ליה לתנא שאיט מתוקן כשהוא מתארח אצל עם הארץ. ור״י סבר שאינו מפסיד w ו w w 5 ״  ״

. לענין טהרות ר ב ם יל) עשר תעשר את כל תכואת נאמנותו ככך.ואין הלכה כרי יהודה: ג להיות ח ד מ  תוספות חדשים למתני חיל קרי בי רכ הוא (
'? יי״] זרעך. ופשיטא שאם יהיה נאמן. שיהא מחזיק בדבר המשרש דהייט פרוש ויהיו בגדיו ומשקים שלו טהוריס.ואפילו תלמיד חכם איט ד ת ] , , m ב t P C 

׳ מ״ב פ״ל נאמן לעטן טהרות עד שיקבל עליו ! בתורת: ואינו מתארח.עי ^ ^ K S 
ז ובריש פ׳יז: על עצמו אינו נאמן. ואינו מתארח •אצל עס חארץי0 . ר׳ לברי חברות.אלא א״כ היה זקן ויושב י *י א  יי״* י»ק י
& לשון הר״ב שהרי הוא אוכל לבר שאינו יחדה אומר אף המתארח אצל עם בישיבה. והמקבל עליו לברי חברות ™ ^ ^ £ & 
 וא״כמיל למיתניאתפלוא מתוקן. ופי׳ הרמב״ם שאיט כאמ! הארץ ט) נאמן. אמרו לו על עצמו אינו צריך להרגיל עצמו שלשים יום ואח׳יכ

ל יהיו בגדו ומשקים שלי טהורים ואין ל ש ן ע מ א א ג ה ד , י צ י א ב  שיאמרכיימה שאכלתי עמו היה מעושר נ
ר ) קבלת לברי חברות בפחות משלשה 5 N ח V J . L ״ L L ״ • ^ . - * . , ״ L ח י - M מרז הכהן.ונאמת כאגודה מפני שהוא טגע בעלותו [ ע״כ. ועיין 
י מבדם אלא א״כ היה המחבל תלמיל ל ן a P " 7 " ׳ • ג " ( ם א י ר ח ל א

 J

r . י  ״ ״ ״ ר ״ ״ ל ״ ״ מ 7 מצאתי להעתיק את שהוא 5 מ ק ״ 5 . w1 ח ? י\?י ״ ס ^ U ק , K _ ל כ , j חם־נשח. ^ ^ v ^ ג . ת] רו ו א במ ד פ ה לבכ ס ^ ל ש » י ג י ף י ס 3 ל ר ב ו  מ

 שהוא מוכל ושהוא אוכל הרמב״ס חבר נקרא ת״ח וכן יקראו r חכם

. כתב הר״ב ואפילו ת״ח איט נאמן  {2* • ?יי f**$ לת״ח חברים ונקראו בזה השם כי חברתם זה לזה חברה נאמנת ט תיא חברה לש״ש ע״כ: להיות חבר

 מיכל רק משלי ולא משל לענין טהרות על שקבל וכו׳ אלא א״כ היה זקן וט׳ ואין קבלות רבד חברות בפחות משלשה אלא א״כ היה המקבל ח״ח שאין צדך בפני

י שלשה וט׳ עכ״ד. ולכאורה נראה לאיכא בינייהו לזקן ות״ח לת״ח אע״פ שאיט צריך בפני שלשה צריך להרגיל עצמו שלשים יום אבל ״ -י>^ח {* ז  *׳יים
. ת״ר הבא לקבל לבד חברות צדך לקבל כ ״ כל p הזקן אינו צדך גם לזה. אלא שאי אפשר לומר כן להט איתא בפרק ל רככורות tp ל ע  שהאו
. זקן ויושב בישיבה אץ צריך לקבל בפני שלשה חברים שכבר קבל עלץ משעה שישב. אבא שאול אומר אף ת״ח אין ם ד ב  משלו כץ משל אחיף י« בפני שלשה ח

 ff£ w צדך לקבל צפני שלשה חברים ולא עוד אלא שאחרים מקבלים בפניו. אמר רבי יוחנן בימי בט של רבי חנינא בן אנטיגטס [שהיה כהן
 משל אתליס לאכול לשמא גלול] נשנית משנה זו [לאפילותלמיר חכם צדך לקבל] ומפרש רבי יוסי לטעמא רמיום שחרב בית המקלש נהנו כהנים סלסול [מעלה]

ן בעצמן שאין מוסרי! את הטהרות לכל אדם. ועיניט הרואות ללבד הר״ב מעורבים למ״ש בתחלה ואפילו היה תלמיל חכם וכוי אלח ^ ! 5 ^ « ^ ^ 
. הס רבד ת״ק ומשחרב בית המקלש. ומ״ש אח״כ לת״ח אין צדך בפני שלשה וכו׳ הם לבד אבא שאול וקולם שחרב ׳ ט  >יל ילק״מ לסילושלמיימקשה א״כ היה זקן ו

? בית המקדש. אי נמי אן* לאתר שחרב בהמ״ק וכרבי יהודה שהקפיד על בט של רבי חנינא שלא רצה למסור טהרות לתלמיר חכם ואמר ^ ? ^ 5 ן * י ^ £ 
 לומל יה״א שהוא אוכל לוקא שמבזה מ״ח כלאיתא התם. ומכל מקום מי שאומר זקן סבירא ליה רת״ח צדך קבלה. ומי שאמר לתלמיל חכם אץ צדך קבלה לין תלמיל

ם שוה לדן זקן ואין חילוק ביניהם כלל» . [#ואין לומר ולחלק רתלמיל חכם צדך הרגל מת שאין כן הזקן. לליתא לפום סוניא זו להא לאין כ ח * , 0fe י ^ ״ 2 2 
 בילישל׳ צדך לקבל טעמא מפני שאט מאמינים לו וא״כ הרגל למה לי.וכן מוכח שם בהריא. והרמב״ם בפירושו לפסק כאבא שאול לא הצדך שלשים
 למכור לאת שהוא מוכר מם עם אלח לשאיט תלמיל חכם ומינה לזקן אע״פ שת״ח צדך קבלה. ובחטרו מוכת יותר ללת*ק אין צריך שוס הרגל לזקן. ור׳ יהורה שמציט

ר ללא סלקא לעתיה להא ראמר ר״י נהגו כמים סלסל וט׳ מ״מ לא אמר שום לבר לחלק כלל]. והר״ש כתב כלבד ת״ק וטעמו שהעתיק : מ

ר י ר m «יל! כ m 
 הירושלמי ללא תני התם להא לאבא שאול. והרמב״ם בפירושו כלמ לראבא שאול אבל בחטרו פ׳ עשירי מהלטת משכב ומושב פוסק כתנא קמת

] מלאכת שלמה ח  כ [אית י

 ע׳ה) וצריך לקבל עליו גורס את שהוא אוכל ואת שהוא לוקח ואת שהוא מופל וכמו שהעתיק ל״פ ו״ל לס״ל לר״י שאין מזומן לו אפר סלם. אבל כקל״ לכסנילה סגי בית המכילה
ם והוי זו ואצ״צ זו. ובירושלמי משמע לפליגי ר׳ יונה ול׳ יוסי בסעמא לר' שכיח. ורבנן סבלי דאפר פלה נמז שכיח. ומוכח במס׳ כלה לאף בזמן י ב ר ת ג ו ר ע י י י ב  י
? יהולה אלא ללא משמע כן מפי׳ הל״ש ז״ל לילושלמי. ואית לצא גלסי אף האמוראים הי״ל אפל סלה שנשאל להם מזמן הבית. ומשמש בביהמ״ל. לומל D % 2 ^ ,5" 
. כתב הרש״ש ז״ל עם ת״ח בישיבה ויודע פי׳ המשניות עכ״ל ז״ל. ומתני׳ מיירי בישראל הרוצה ר ב D נאמניה כמילתיה לל׳ יהודה: ג המקבל עליו להיות ח % i ^ ש ב  ו
 ?ויקבל דגדיט אלו ברבים וקרי ליה חבל משום לכתיב גני מצות עמיתך ולרשינן עם שאתך בתורה לאכול תולי; בסהרה ולא בכהן האוכל על מהרת תרומה. וכי הר״ש והרא״ש
 ושהוא רגיל בחס חמיי ובמצות ותרגומו חבלך.וזה מקבל עליו מומלת המצות כלי שלא להכשיל את הלבים ז״צ לאפשר לל״ג על מגע ע״ה לחולין אלא לתרומה. ומ״מ בגלי ע״ה חמורים
. ובבכולות לף ל׳ איתא בלייתא בכה״ג וקאמל התם * קרוי חבר כלומר זהו חבר האמור בטלה ע״כ. ועול כ׳ וצא מיפמא למתים. מע״ה עצמ! דת״שי׳ וט׳ ״ י * ״  ״

 נאים כגר הקדימו התוי׳נו . י
̂ם אלו  והעתק לברי הלמב

ן כי ן תפארת ישראל י כי  גיסמישי]־ י
ם למטר: ח) שיתעכב כאורח בביתו רחשלק ליה שיבא לאכול אצלו. שהתארח אצלו. שהוא ולאי אינו מעשר. והיאך נאמץ לזה כשיאמר  תום׳ אנש!* ש
. ושהתנהג בכל אלו ל׳ יום סגי: ט) ואומר שעישר מה שאכל. והרי רגלים לדבר שאכל מה שאיט מעושר: יא) לבכל ׳  דאשול למטר בלקה אפיל! ובבאו עדים שקבל בפני ג
 לחבל ולעיה אפילו נגסה שלא אכל אצלו. או שאכל ועישר מה שאכל: י) נ״ל לה״ק הרי גם על דוכתא אשכחן מאמן טפי על של עצמו מעל של אחרים [כחגיגה 0׳y מ״ה

: יב) נ״ל לחבר נקרא אדם שרשאץ הפרושים להתחבר [ / ן עצמו. ל״ל מה שאוכל או מוכר בביתו. אמרי׳ לאינו נאמן עדין ער ומכשירין פ״ו מ ^ ל י

א ח  ™ נ
. והיאך נאמיט על של אתרים. ל״ל על הע״ה אליו מדסהל לענץ טהרות. שלא יטו בגדו ומאכליו בחזקת טומאה. ל  לו היינו ת׳ק אלא שנאו לתת שיביא עדים שעישר מ

 נועם לדבריהם ולנצח לריי. *•*•*יי* ^ו«*»«* ואפילו
v w n משנה ראשונה j m r m M ^ 

 דמם אמרו לו אין נותק מני ממשל אס שהוא מוכר וכיון שממשל בפני הלוקח מה צריך לנאמטחו ומה מסאלמ אצל מ״ה כשלוקס מן פ״ס במעותיו. אבל אם מאכילו בחנם מומר להא
 פעם אלא *מריס הדן צריך לתקן את שאוכל ואת שלוקח. וי׳׳ל דאת שהוא מוכר אינו מעשר בשעה מאכיצין אמ אכסניא למאי וההיא לרפ׳׳) שמזמיכו וכן נפ״ל מ״ב. הסם גבן פירו
ל ב ק מ  בלבל ולע מציט החוס׳ שמוכר אלא מפשל בביתו מחלה מה שלפסו למטר וצא רצו לתקן לפשר בשעה ולא החילו אלא בהכנסת אולמים ואכסניא ונרפ״ז כתבט פול מזה׳־ ג ה
/ שמוכר עדרך לפשר כל הכרי כאחת שמא ישכח לפשר כל פעם וסוד פעמים שאין עליו להיות חכר. אפיי מ״ה יטל לקבל עליו דבלי חברומ כלמוכח מפי׳ הר״ג וכ״כ י מ ^ י  ליישב סקישיא י
 E הוא עצמו מוכר אלא אשתו ובטו ולכך צריך לתקן כל פילות שבביחו שאוכל ושלוקח הרמנ״ם בהל׳ משכב אלא שיש חילוק ביו ע״ה לת״ח אי צריך במי שלשה כמ״ש

Jj ז לא יצא לעולם דבר שאץ מתוקן מתוך ביתו: ואינו מחארמ אצל מ״ה. הר״ב.ומשמע לה׳׳ה זקן ויושב בישיבה צריך ג״כ בפני שלשה שלא מציט חילוק ביט א מ £ S&jE3EL ״ L 
 הלברים שמס* K אע״ג שיטל לפשר מה שיאכל שם כדלקמן רפ״ז. הסם שהזמיט ככר והכא לכתחלה לשאר מ״ח בזה אלא בגמ׳ דככורומ אמריי זקן ויושב בישיבה א״צ לקבל שכבר קיבל
 אינם בכ5ל עמי©. (־A*J . לא יעשה p ללמא משפלי. ואפשר הייט דר״י ממיל משום פמפשר מה שהוא כשישב. משמע שכבר קיבל שלא בפני שלשה קאמר. דאי בפני שלשה פשיפא לכל
ו אוכל. ומכמים דאמרי על עצמו איט נאמן סבלי דמססמא אינו מפשר אכילחו שאל מ״ח נמ« אס קיבל כבר א״צ לקבל עוד לבקבלה אחת סגי.וצ״ל דשאר ת״מ מ ; ח ע ״  ^ ד
 פגע בעלותו. פי׳דר״י:ףל בפני ע״ה מבירו שלא יתבייש וברפ״זחבר הממאלח אינו מתבייש. ונ״ל הא לאינו שמקבל בפני שלשה צריו שיעידו עליו שקיבל. וטישב בישיבה נאמן בלא פדים:

 לכמו שא׳׳צ להביא עלים על אינו
ע למסתמא עישל כהרגלו. וחכמים סכרי  כל אכילה שהוא אוכל גכיתו שהוא מעשר כ״א שיהא רגיל בכך ואע״פ שאכל כמה אבילות בינתיים בלא עלים היה אם אכל אצל הע׳ה בינתיים ג״כ אינו מבעל נאמטחו ג
 דשל אכילה שאוכל אצל עיה יש רגלים לרכל שאוכל בלתי מעושל וע״ב צריך עליה לעלים בפ״ע ולא למי לאכילה שאוכל נניתו. וע׳ בשיא: ב תוי׳ס ד״ח להיות חכר ט׳ ולכאורה נראה כו׳. נלאו הכי איכא
 בין ״קן לתיח לןקן איצ קבלה כל עיקל כלקתנ• שעמא שכבל קבל משעה שישב אכל סת״ח צריך שיאמר שיקבל ע״ע שהרי בת״ח שלא היה חבר איילי ונא עכשיו להיות חכל דאי מה קודם לכך מה קבלה צריך:
 (רמ״ו): גאיד ומינה לויא ט׳ כלומר ומינה דלתיק דבע• וקן ויושג בישיבה א״צ הרגל כלל לומיא דת״ח לאבא שאול. ואעיפ שכוונתו ממארת הלשין מגומגם דהול׳׳ל ומינה שמע" לת״ש ובחבולו מוכח כו׳.

 נכיר) באיי וטעט ט׳ אי! וה פעם לשבח ד^׳פ הזכיר ג׳כ פ׳ ער כמם . נלמ״&:



 ד׳ עובדיי׳ מברטנורה דמאי ואלו דברי• פרק ב תוספות יום טוב עף, ציונים
ה H v 1 ,ד חנחתו8ים 
נ : ׳ ׳ p מד(' מעשי ה ' ׳ « י ד  ו

 תוספות רע״ק
/ [אות יש] בתי״ס ריח  פ
 לאינו מתארח. ואמילו
 עישר) אינ ייל דאיגו
 סתארח אצל םי שאיני
 חנו־ דבנדיו בחזנץז םמא
 ומים דזא נאמן . וכיין
 דאמו חבר לסחרו! קיימו

; ה ל פ ש  ב

 תום׳ אנשי שם
Sו לוקח כו׳ נ  0 ואי
. ואיכ ׳  שאינן נקאין ט
 ליכא מגו למן סהלי ללא
 נקיאין וכדכ׳ הליש כסאה
 גט 1אק;אמנץ מלהקמח.

 רכס שאין צדך בפני שלשה ולא עוד אלא שאחרים מקבלים לפניו: ומשחרב ביח המקדש: אינו מוכר למס הארץ לח דבש. לשון הר״ב
, ועיין מ״ש במ״ו פ״ו ועוד במשנה ט סי  לח ויבש. לאין מוסרים מהמת לעס הארןסאסד לגרום טומאה שאסור לנרום טומאה ו
: ואינו לוקח ממט לח. כתב הל״ב אבל ס ט כ . אבל יבש לוקת ממנו פרק ד למטלת ט ח  לחולץ שבאת ישראל: ואץ לוקח ממנו ל
. הכי ׳ ט  שלא הוכשר לקבל טומאה כל זמן שלא בא עליו משקה. ונאמן עם ינש וכו׳ ונאמן עם האדן לומר הפירות הללו לא הוכשרו ו
ח לומר הפירות הללו לא הוכשרו תני בירושלמי. וטעמא להא לאין עם א  ה
 אבל איט נאמן לומר הוכשרו אבל לא אינו מוכר לעס הארץ לח ויבש *c הארץ נאמן לומר שלא ננומאו לפי
 נטמאו: ולא יתארח אצל עם הארץ• ואינו לוקח ממנו לח יי) ואינו מתארח אצל שאינן בקיאי! ברקלוק טהרות וטומאות
. ולפיכך אע״פשהוא ישראלוישט בתורה ( ( פ ו ח ו ס כ ) ולא מארת אצלו ב ם הארץ י ע ~ 
» S n ^ J S ר אף לא יגדל בהמה 5 מ ו  ד יודדה א
״ הרמב״ס בריש פ״י מהצטת משכב L ׳ , / w n w L ! « ד ן ״ ץ - י י , ^  ץ

* ומושב.והלכך לענץ לומר שלא הוכשרו J T E ^ 1 ^ ^ ^ 2321^2 
 יהא מטמא למתים י) ומשמש בבית נאמן לפי שאץ זה צריך לשום בקיאות
) J ללקלק. [#ועיץ מ״ש במשנה ג פרק א  המדרש. אמרו לו לא באו אלו לכלל י
 ף הנחתומים «) לא חייבו אותם חכמים בתראלמכשירין]: ואינו מתארח אצל

. *ואפילו עישר את פירותיו  להפריש אלא כדי תרומת מעשר וחלה «). עס הארן
 החנונים בפניו ודש הר״ב והר״ש שלא יטמא
. תו  חיג . ג מארחו נדי> מארח . בכפיחו KW וינ ובכסוחו. אלדו * וכו 1 ולא מארחו אצלו בכסו
ק טומאתו א י כתב הר״ב לכסות עם ה י * י ט א נ י ׳ נ י ׳ " 
. עיין משנה ה סרק ז דטהרוח וסוף פרק ב לחגיגה: ׳ ט ק. לשחוק וקלות ראש חמורה ו  שסופו לבא לדי חלול: ולא יהא פרוץ בשחו
 מרגילין את הארס לערות: ומשמש. תלמדי חכמים בבית המדרש: בכסותו. כתב הר״ב שמא ישבה עליהן אשתו נלה ובגלי עם
כ הר״ש עיין מ״ש בסיל בסון) פיב לחגיגה: ל . לאץ ענינס נוגע לטהרות. ואין הלכה כר״י: הארן מררס וכוי. ו ל ל כ  לא באו אלו ל
ף לא יגלל בהמה לקה וכו׳. כתב הריב שלא ירעו בשחת אחרים. ם. נתתוס חבר שלקח תבואה מעם הארץ שהיא למאי א מי  ף הנחתו
. ובסוף פרק ז רבבא קמא מפרש בענץ אחר ושם אפרש בס״ד: ר ש ע  לא חייט אוחו חכמים להפריש: אלא כדי תרומת מ
ק הר״ש נחתום חבר וכו׳ ולוקא  שהיא אחל ממאה אבל לא מעשר שני מתוך ששוטרי המלך וכוגשיו ף הנדהומים. כתב הר״ב ו
ס וכו׳. והא לתנן לעיל א  חובטים כשמוכר לחבר וכו׳ אבל אם מוכר נעם ה
 לאין חבר רשאי למטר לעם הארץ לח ויבש וט׳. ולוחק לומר להכא באם עבר ומכר לעס האיץ קאמרי. ואפשר לומר לחבר להכא לאו
, ו . ועי׳ בסוף פי  לוקא אלא נאמן בלבל לוראי לא בעינן הכא אלא נאמן למעשרות ולאו לעני! טהרה עסקינן. וכה׳׳ג במשנה ח סרק ה
 ועיר אפשר לומר להכא אליבא מאן לםבירא ליה למותר לגרום טומאה וכו׳ פי׳ לה בחבר וכו׳. ועי׳ מ״ש בפרק ו משנה ו: כדי תרומת
 מעשר וחלה. מפורש בריש פ״ה. ומ״ש הר״ב מתוך ששוטרי המלך וכו׳. גמ׳ פ״ק ליומא [ט.] ולקמן בריש פ״ה מפרש הר״ב להכא בנחתומיס

ם ד כ ו מ ת שלמה ה כ א ל  מ
 ל״י בימי בט של ל׳ חנינא בן אנמיגנוס נשנית משנה זי: ד הנחחומין לא הגיה הח׳ הל״ר יהוםף ז״צ וכי פי׳ והלוקח יפריש מעשר שני להא תגן לקמן
 חייבו אותם חכמים להפריש אלא תרומת מעשר וחלה . גלשי׳ וכן הלוקה מןמחתום כיצד הוא מעשל וכו׳ ומעיש בצסונו וטי ע״כ. ובנחחום

 מבר

 שלא יטמא ויבא ויטמא טהרות: ולא
. תו . לעס הארץ: אצלו בכסו  מארחו
 לכסות עם האיץ טומאתו חמורה
 מטומאת עם הארן עצמו דתיישינן שמא
 ישבה עליהן אשתו נדה ובנדי עם הארץ
 מדרס לפרושים. אי נמי לכך אמרו לא
 מארחו אצלו בכסותו לממגע עצמו
: אף לא  יכול ליזהר טפי ממגע כפתו
. שאסור לגלל בהמה ה ק  יגדל בהמה ד
 [לקה] בארן ישראל שלא ירעו בשלוה
 אתרים: ולא יהא פרוץ בנדרים .

ן כי  ישראל י
 יו) לאסור לגללן בא״י שמא ילעו בשלוח אחרים: יח) לנדור הרבה שמא
 יעבור: ימ) דמרגיל לזטח לשחוק וקלות ראש מרגילין לעתה: כ) ל״ל
א) רמה מגע זה למהרות  אינו חופש להעמא למתים אף באין צורך: נ
 ור״י סבר מתוך שמתנהג בפרישות באלו. מחזקינן ליה נמי שיזהר
) נחתום חבר שקנה למאי: כג) והלוקח ממנו ב  לענין טהרות ג״כ: נ
 יפדש מעשר שני. משום להשוטרים מכריחיןלנחתומים למטר בזול.
 ונ״ל ללא הרויח הנחתום רק שא״צ להפריש מע״פ. אבל עכ״ס צדך
 לקרוא שס למעשר ראשון ולממשל עט בשנתו. וכלקמן [פ״למ״ג] להרי

w ראשונה 
. אלא לר״י סבר דכל אלו י ״ * אלו לכלל ומ״מ מ  לעהרוח וכלא״ל חכמים לא ב
ר יספק שמא יבא(יל* מ  פנינים הם דרכי פ״ה שאץ מיפשץ לדקדק במעשיהן ב
. ר ט ע  איסור כמו מגדל בהמה דקה שמא מרעה בשלומ אחרים ובנדרים שמא י
ק פ ס ר ר׳׳י שהמקבל חברות צריך להרחיק ממנהגי מ״ה שידפ להרחיק מ  והלכך סג
ק פומאה ג׳׳כ שהרי רואה הוא שהספק ממול פ ס  איסור ואז מדאי ירחק עצמו מ
: ולא יהא ה א מ . אכל אם יקל בספק איסור יבא להקל בספק ט י א ל  לחבר ט
 מעמא למתים. צ׳׳פ אמו חבר אימ מפמא למתים והרי לא הוזהרו נפומאה אלא
 כהנים ־ ומלרמן נמי לא אשכחן שאסלו אוכלי מהרות ליממא למתים ־ וי״ל לנה•
ת איט מעמא משום שאיט יוכל למהר כראוי שאינו מ ב  לחבר מממא ע״ה המקבל מ
 בקי כמבילה וחציצה * ואפ״ג למתני' איירי בין כע״ה בין בת״מ המקבל חברות • הן
עלה ורנוחא  לאיט מסמא לא קאי אלא אע׳׳ה. והא לכקפ מומאת ממ ה״ה לשרן ו
 קמ״ל אפ״ג למצוה ליממא למתים כלי לקוברן. משום מומר מהרוח לא שרינן לי״:
 ד הנחתומים לא חייט אותם חכמים. פי' הר׳׳ב ורוקא במוכר לחבר אבל מוכר
 לע״ה חייב וכ״כ הריש ולפ״ז סיפא לקחני החטכים אין רשאין למכור למאי היי*
ר נמי דוקא במוכר לחבל וכ״( ט מ  אפיי מוכרלמנר וההשפיפין במלה גסה כשאי ל

 מפי״

ן תפארת  יכי
 ואפילו ת״ח א״נ על זה על שיקבל וירגיל א״ע ל״י. מיהו א״צ הת״ת
: יג) לאסור לגרום טומאה לחולין שבא״י. מיהו אנן קי״ל  לקבל בפני ג׳
 למותר: יד) משא״כ יבש נאמן ע״ה שלא הוכשר. אבל א״נ שלא נטמא
 לאינו בקי בזה. ולאאמ״ו הגאון זצוק״ל נאמן שלא הוכשר מס״ס. ולהט
f אטומאת במגו. מדא״נ ללא הוכשל לק מס״ס ולא מציע. עכלה״ט: t 
 טו) אפילו אצל ע״ה שכבר קבל להיות נאמן על מעשרות. שמא יתטמא
 אצלו: טו) דבגדו במדרס לפרושים. שמא ישבה עציהן נדה ומטמא
 בהיסט. משא״כ מע״ה גופיה לאיט מטמא רק במגע. יטל להזהר:

 משנה
ם הארן לטלה מתגי' הכא לפניו מהרוח הוא מצא קיבל  אינו מוכר לפ״ה. מ
 דכרי חברות אע״פ שקיבל עליו להמס נאמן מל המעשרות והיינו לקחני איט
ט׳ דמשים אכילת דבר שאינו מתוקן ליכא למיחש אלא משום  ממאכח אצל ע׳׳ה ו
. ואין צורן למ״ש מוי״מ אפיי עישר פירותיו בפניו ־ והרא״פ כתב איט ה א מ ו  ס
 מתארח אפי׳ לא יאכל: ואינו לוקח ממנו לח. וא״ת אפילו מהר בכל אלו אבמי
 אמאי בגדיו ומשקין שלו מהורים הא קי״ל דע״ה אין בקיאין בפומאה וסהרם
 ושמא משקין שלו ממאין והוא לא ידע וממני׳ הא מיירי אפי׳ בפ׳׳ה שמקבל דברי
 חכלות כדפי׳ לעיל ־ והרמב״ם רפ״י מה״ל משכב כתב ומם הן דברי חברות שיהא
 מהר בעומאות שלא יממא בהן ונמהרות שלא יממא אותן ע״כ • אבל במכנתיט
ת בביתו ופיכהוג במהרה לא צריך תנא ו א מ ט  ללא חשיב הני קשה. וי״ל דזהימם מ
 למימני שזהו פיקר לברי חברות ולא מני אלא חומלות יתירות פלא ימטר לע״ה
ק פ ק פלא יתארח טליה משום ס ק מומאה ו פ  ולא יקח ממט אפ״פ שאימ אלא ס
 הוא וכי מקבל פליה חומרות אלו פשיסא שיפרוש מכל סמק טומאה בתוך ביתו
 והלכרים שאינו בקי בהן ישאל לחכמים. ובהכי מיושב הא דמופיף ר״י שלא יגדל
׳ דלכאורה הוא תמוה דמה ענץ אלו ט  בהמה לקה ולא יהא מרון בנלרים ו
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 המוכרים במרה לקה עסקינן ומהכיחרי טעמי למפרש הכא בחנונים חובטים אותס בכל שעה ואומרים לתס מכרו סול לא הטריחו
 לכך חייבוהו בתרומת מעשר וחלה כמ״ש שם. ופטרוהו ממעשר שני עליהם חכמים במעשר שט שטרחו מרובה שצריך לאכלו בירושלים
 מתוך ששוטרי וכו׳ כמ״ש תכא. ולא קפרינן אתיטקות בטבול למעשר ורוקא כשמוכר לחבר שהלוקח יפריש מעשר שני אבל אם מוכר לעם
ת. כתב הרשב״ם בסוף פ״ה לב״ב םיטון הארץ חייב להפריש מעשר שני קורס שימכור: החנונים. שמוכרים ו נ טו  שני ברמאי: הסי
 חטין בלשון יון ומשום שקונה הרבה מעט מעט בחטת. אינן רשאץ למכור

. ( ת הרמאי כי ר א  החנונים אינן רשאין למכו
ת כי0 רשאין ס ה ג ר מ ב ל המשפיעין •  כ
ת הרמאי יי). אלו הן המשפיעין  למכור א
ה כגון הסיטונות»< ומוכרי ס ה ג ר מ  ב
ת כפ) : ך רבי מאיר אומר א ( ה כ ה א ו ב  ת
ה ל פ ה ט ק ד ה ומדדו ב ס ג ד ב ד מ ה  שדרכו ל
ה ק ד ד ב ד מ ה ת שדרכו ל ה ל) • א ס ג ה ל ק  ד
. אמו ( א ל ה ק ד ה ל ס ה ג ל פ ה ט ס ג מדד ב  ו
. ן י ב ת ק ש ל ש ש ב י ה ב ס ה ג ד  היא מ

׳ י ל ב  ו

 ח׳ג, ה להמדד בגסה כוי נ-לושגמי למדוד בדקה ומדדו בגסה מפלח
 דקה לגסה ואת שדרכו למדור בגסה ומדדו בדקה טננלה

 את הלמאי. הואיל והן משתכרים הרבה
 עליהם מוטל לתקן.אי נמי מפני שתילץ
 למכור לתינוקות שלא יאכלו התטקות
 לבר שאינו מתוקן: כל המשפיעים .
 שמוכרים בשופע הרבהביחל: במרה
 נסה» לקמן מפרש כמה היא מרה
. ת הרמאי  גסה : רשאין למכור א
 לרך המוכרים הרבה ביתר להוסיף
 על המרה ולכך נקראו משפיעים שעושין
 מלה גדושה ומוסיפים על המלוח
 ומשוס הכי לא הטילו עליהם להפריש
 אח הרמאי אלא על הלוקח מהם :
ת. הס הסוחרים הגלולים ו ג טו  סי
 הקונים תבואה מבעלי התבואה ומוכרים
ת שדרכו להמדד בדקה ומדדו  ה א

 חטין ביחד קורא לו סיטון ע״כ .
 והוסיף 0ר׳'ן ועל זה נקרא כל חגר גלול
 בין מיבש בין מלת סימון שהוא שם יוני
 למוכר סחורות הרבה ע״כ. אבל התום׳
 דב״מ לף מת ע״א כתבו ללא נקרא

׳ ג•׳ מ־״נ ה י נ נז״ה נ' נילושלמ׳ fttt ללי! הננא הנ' ו . ו ה ק ד ה ל ס  נ
ו ד ד מ נ ו י מ ה נ ס ג ד ב ד מ  וגלינ ג׳ כני׳ מל«>י>ו toft דל׳ע סננא הנ׳ . ו

. ג י נ ש מ ה נ י ה י נ ס נ  ב

 סיפון אלא מוכר בלת. ונראה לי ראיה
 לדבריהם מדתנן הכא הסיטונות ומוכרי
 תבואה דש״מ דסיטוטת לאו מוכרי
 תבואה הן שהוא ביבש. ולשון הר״ב
 שכתב סיטוטת הס הסוחרים הגדולים
. איני יכול ליישט ׳ ט  הקונים תבואה ו
 להא ומוכרי תטאה תנן. ולשון הר״ש
 הטטוטת לרכ! לקטת פירות מרובין
 ומוכרי; לתטניס. וגם זה הפירוש לחוק

. ועוד דלקמן מפרש מתניתין גסת אותה לחנונים במלה גסת  דאם כן תרתי ביבש צמה לי
ת שדרכו להמדד בגסה. גרםינן; טפילה דקה לגסה . ופטור כשהוא מוכר בגסה  ללח. ולהר״ב והר״ש לח מאן דכר שמיה: ה א

. פירש הרמבי׳ם כל ולא ׳ ט  בגסה ומדדו בלקה טפלה רקה לגסה ו
 הרברים שלרך בכי ארם למטר במלה גסה מותר לו למכרן למאי ואע״פ שהוא מולל במלה קטנה וז״שטפלה דקה לגסה. ואם הדבר
 נמכר ממה שללך בני אלם למלול אותם במלה רקת שאיט מותר למכרו ברמאי כמו שאמרתי לא יהיה מותר לו מכירתו למאי ואפילו

ה למייר מ ל ת ש כ א ל  מ
ה ק ה כאן במלה גסה. פי׳ אם הוא מוכל במלה ל ק  וחל אמל כאן במלה ל
ה ויאכלו סבל ק . ומפרש בילוש׳ מפני התינוקות הקונים במלה ל ם חתו  יפריש הנ
 א״נ לפי שמוכר במלה דקה ומשתכר הלבה הפילו עליו צהפליש. והא ללא
 משני הכא בנחתום חבר ולקמן בנחתום ע״ה דמשמעציה דתרח״הז אייר׳ בחד
ו כ ר ד ת ש ק רפ״ה • ה א ק  מכין עכ״ל הראי׳ש ז״צ. והביאו ר״ע Yt ל
. גרשיגן ספלה דקה לגסה עכ״צ ר״ע ז״ל. ה ס ג ו ב ד ד מ . ו ר ק ד ד ב ד מ ה  ל
 אמר המלקמ כן נראה שהיא גרסת הדיש ז״ל וגם הרא״ש ז״ל שרוב פירושו
 הוא קיצור פי׳ הל״ש !״ל וכן בילושלמי במשנה. אבל הרמב״ם ז״ל גריס את
. פי׳ וליינינן ליה « נ ג ה ל ק  שדרכו להמלל בגסה ומלדו בדקה ספלה ל
. והה״נ לאס לרכו צמלוד בדקה כגון קטנית ומדדו בגסה פמל מי ה ו ס ג  נ
ל דקה שלינן ציה לל״מ בתל המעין אזיל ולא בתר המדות ח ב  למחמיר ר״מ ל
 כלעת ת״ק . וכגלסא זו וכפי׳ זה נלאה גם כן מן התוספתא וכן בתלמול

 כירושלמי

 חבר פירשה ןש״י והר״ש והרא״ש ז״ל. וכתב החכם ה״ר אלשזר אזכרי ז״ל
 נראה שהוזקקו לפרש כן שאם הנחתום ע״ה שלקח תבואה מע״ה אחר שא״ל
 עשרתי הרי הזא מאמינו וסומך עליו ואיט שומע ללברי חכמים שחושלין לע״ה
 זאפ«׳ תמ״ע לא יפרישו ומה תועלת יש בהא דתנן צא חייט אותם חכמים
. וכתב הר״ש ז״ל ומיהו דמנין למיחייב כ ״ ע וכו׳ ע  להפריש אלא כלי תמי
 במע״ש לתני עלה בתוספתא בד״א במוכר בחנותו או על פתח חטתו אבל
. ובירושלמי פריך כ ״  המוכר בפלפל או בחנות הסמוכה לתנותו חייב בשני ע
ן הלוקח מן הנחתום  דהכא מכן דהנחתום מפריש תרומת מעשר ולק׳ ברפ״התנ
ר״א. מל אמר כאן בעושה בעהרה כאן בעושה  מפריש תמ״ע. ופליגי בה ר״י ו
ה שלקת תבואה שלא הוכשרה מע״ה הואיל ל ה מ  כשומאה. פי׳ נחתום המושה נ
 זחזיא לאכילת כהן הפילו על הנתתום להפריש. אבל אס לקח תבואה שהוכשרה
ל ולא חזיא אלא להסקה צא הסריחו את הנחתום להפריש.  .ועושה בטומאה מאי

 ציונים
 ההניניפ. » היו :
: or . כל הכממיעק 
 ה אמו היא מרה נסה .

 u ה״ג :

 ראשון לציון
 משנה ד [חדיט דיה]
 הסיטונות כ׳ הרשבים
 בפפ״ס לביב שימון חמץ
. וכ׳כ הערוך ׳  בלשון יון ס
 ערך מזן. עוד מפרש מוכרין
 קנוניות ושק. פי׳ אחר בעלי
 מרות עיש. וע׳ יסל״מ :
 [בא״ד] והוסיף (הרין)
 ועל *c נקרא כוי ציל

׳ ־.  והוסיף הנ׳י ט

ק ל  תוספות ח
 משנה ד [אוח כ]

 במרה גםח רשאץ
 למכור כוי) בש׳ניופוניאח
 תחו^ס ׳טגממימ כמדח
 גסה א*ג לדמייש תיוטת
 מזשר דבדםאי הק*לו.אבל
 לענץ חלה דאצל הנחתום
 ג־זחייב וד\י ודאי טבל
 לחלה לא מחני מדד! גסה.
 ואולם מדברי הירושלמי
 שהעת^י לקמן רעיה
 מטאו דאף לענין חלה כן
 דאם הוא םשפיע בגסה
 דאי* להעריש חלה וציע:

 תום׳ אנשי שם
] י א ש  ד בריב דיה ר
 כוי על הלוקח מהס .
 מלשון זה משמע דמיירילוקא
 בחבר אבל לעיה אסור אסילו
ה ובדקה אסור אסילו כ  מ
. ו  לחכר אבל בתוס׳ גימ ל
 דיה לא התירו מבמע דאף
 לע־המותר בגסהע׳ב.(שיי):
ת ו נ ו ט י ס  הרי* דיה ה
 כו׳ להא ומוכרי חנואה ר.ק.
# דמתט׳ קמיל למסהם p ) 
 כרמן ולאסוקי מרימ גימ נו.
 לא החילו למכור דמאי אלא
 ל:י1ון ט׳ותכ׳א טערייג):

) סוחר גדול בלח  מ

ן י כ  ישראל י
 לתת מדה גמשה ואינן מרויחים הרבה

: ל) ופטור: לא) וחייב  כה) סיחל גדול ביבש: כט)דברשדרט וט׳
ה לעשר נ ו ש א  ר

 היא ואין ללל מבר להוציא מחמת ידו לברמאיט מתוקן: החנונים איע רשאץ
 למטר את הלמאי. פי׳ הר״ב שהמוכר במלה דקה צריך להפריש מפני התינוקות
ם אחר ע  או מפני שמשתכר וכ״ה בירושלמי. ורש״י שם בפ׳ הזהב ד׳ א כתב פ
. אכל במדה א ו  דבמדה דקה סבור הלוקח שמפירות שדהו הם וטדאי עישרו ה
 גסה יולעץ הלקוחות שאץ אלו מפילות ארצו שהכי מוכר פילוח הרבה וטלאי
 לקיץ מכמה אנשים ופמי הארץ והלוקח מפריש מפשר ע״כ.ולכאור׳ היה נלאה דנ״מ
, במוכר לע״ה התירו במלה גסה דהא  לרינא בין הפעמים דלעפמי לילושל' אפי
 אינו משתכר ואיט מוכר לחינוקות אבל לשפם רש״י דוקא במוכר לחבל שהלוקח
 יפריש. אלא שרוב המפרשים ס״ל דהימשלמי נמי לא התיר אלא לחבר בדפי׳
ל. וצ״פ פל רש״י דמפרש דלא כהירושלמי. ובמשנה דלקמן אכתוב ליישט:  לפי
ם שמומר למכור ע פ  ומוכרי מבואה. נראה דמנא דמתני' סבר דבמדה גסה ה
ט תרתי ההיסונות ומוכרי חטאי לסימונות ע ת ל ה  למאי שאינו מוכר לתינוקות ו
פמ וכן מוכרי וקת שקונים דבר תו נ  שמוכר הרבה יחד ואין דרט למכור לתי
. ולמ״ד ח ט של מיטק ליקח חטאה אלא פ ר  חטאה אפי׳ במלה דקה אין ד
 בירושלמי הפעם שמשתכר הרבה צ׳׳ל דסימוטת כלח ותבואה ביבש כמ״ש חוי״מ:
יס מפלה גסה לדקה דר״מ אזיל במל השתא  ה ר״מ אומר את שדרט. הר״ב גו
 כיון דהשמא מודד בדל^ אמ׳׳פ שדרכו למדוד בגסה דינו כחוכר ביקה • וכו
ה מטור אפ״פ שדרכו בדקה והרמב״ם גולס בהפך ס ג ד מכשו נ ד ו מ  איפהא מ

 דלים

ן תפארת י כ  י
 לא מפסיד מיד כשיקרא שם.מיהו במוכר לע״ה חייב בכל: כד) מדמשתכר
 הרבה, חייבוהו גס במע״ש: כה) שמוכרים הרבה ביחד: כו) מדדרכם

 משנה
ם לא המירו למכור דמאי אלא לסימון ופי׳ רש׳׳י  מפי׳ כש״י בב״מ ד׳ נ״ו דאמר מ
 סיפון חבר לא הצריכוהו לפשר אצא מוכרו כשהוא דמאי והלוקח יפדש מעשרותיו
 שהכל ץדטין שהסיפץ מכמה מ״ה לקח שהסימון מן המשפיעין במדה גסה הוא
ט לקנות פירוח מרובין ע״כ ־ ומשמפ ללחבר שילעינן שהלוקח יפריש התירו ר  ד
 נסיעון.אכל המו' שם נראה כמסת&קין בזה ללחילוצם הלאשון נמקמי לה נמי בחבר
. ולתירוצם השני אף כע״ה הסימון המוכר לו שפור ושאר כל אלם כשמוכרין א ק ו  ל
 לפ׳׳ה חייבי! .ולפ״ז י״ל דלחכר הלוקח מומר כל אדם למטר לו דמאי ומל׳ הרמב״ם
 ר״פ י״א מה׳ מעשר נראה ג״כ דסימון נמי לוקא לחבל מוחר אכל לפ״ה אפי׳ במלה
׳ בל המשפיפץ  גסה אסור שכתב אסור למטר דמאי לע״ה אבל מוכרין למ״ח ט
 במדה גסה כגון הסיפונומ מותרין למטר דמאי מפני שהן מוסיפץ על המדה
׳ פכ׳׳ל משמע דבמוכר לחבר איירי שהלוקח  השקיט חכמים שיהא הלוקח מפריש ט
ח לחברו ל  מפריש. וכן משמע לקמן פ״ג מ״ג כל שאין רשאי למוכרו דמאי לא ק
 למאי ומסתמא בחברו חבר דומיא דידי׳ ־ ומיהו אשכחן חברו פייה כמ״ש מוי״פ
. אכל בהך דפ״ג פ״כ בחברו מבר מלמתיל ר״י התם בולאי וכ״כ כ ״  פ״ד מ
ל ר״פ דלקמן.  הראייה בפשיעות בפ״ג מ״ב דגסה דוקא לחבר פעור וכן מוכח פו
 וא״ת למאי דפי׳ הר״ב רפ״ק לספק ספיקא שרי כדמאי א״כ הכא בדקה אמאי
 אסור למטר לחבל הא איכא מלי ספיקי שמא הוא מפישר ואם אינו מעושר
. וי׳׳לדמ״מ בשפה שמוכרו בחזקח שאיט מחוקן ר ג  feng יעשר הלוקח מהוא ח



 ציונים
 םלי תאנים . מם 9יך [דל*

 נר״י] :

 חלופי גרםאות
 אפשרה aitw• אכםרא .

 ראשון לציק
 משנח ח [תוי׳ט סדיח]
׳  דינר כתב ממביס ט
f לש&ה. ועיי t כמ״ש נמ׳ו 
 תוי׳מ פ׳מ דשאה מימ לים

 משר לינר:

 תוספות רע״ק
 משנה ה [אות צא]
 אכסדד. פטור) תיבה «
TP) מציגו ניכ במע״ש 
 מיב): 1אות בב] בהדעינ
 דיה אכסרה. ואין הלכה
 כריי^הראב״ד זיל כהשנוח
V rp'fmo כתב לא דאינו 

 דיי ב«ח :

ב ען ת יום טו ו ספ רה דמאי ואלו דברים פרק ב תו ו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

ה : למדוד אוחה במרה גסה שר״מ הולך אחר הדבר הנמכר ע״כ. ס  ולא אמרינן כיון דלרכו למוד בדקה חייב אן! כשמודר מ
. לפי שלא והר״ב מפרש ע״פ נירסא האחרח. [״ומ״ש ופעור כשהוא מוכר ר נ ה שהוא שיה ד מ ה  ובלח דיגר; מדה שיש ב
p שיערו בגסה ולא אמרי׳ וכוי. כ״כ הר״ש ומעמו נראה לי דר״מ הולך  היתה מלה ידועה ללח שהשער משתנה תמיד ל
. לא במרה ולא , , , אחר המלילה היאך היא ולא אחר ח ר ס כ  ברמים: א
ר ל ם ב ו [ א ו ה ש ה ם וסלי הלבר הנמכר מ י נ א ת י ל ה דינר*). ד יוסי אומד ס ל ב  במשקל אלא אלא לפי האומד. פעור ו
א המשגה לירושלמי כגירםת הר״ב אבל ת ן ש מ ז ל ל ירק כ ת לג) ש ו פ ן ת *ואין הלכה ענבים מ ס  להר המוכר מ
: בגמרא שם הובאה כגירסת הרמב״ם. ר ו ט אכםרהלד) פ ל יוסי: מוכרן 8  כ
. כ׳ ר נ  וכן תני רבי חייא כגירםתו: די
. וזוז שכתב רוצה לומר מעה פמ״ש במ״ו פ״ו לפאה: כ  הרמב״ם שיעור הלינר ששה זוזים מכסן). ומשקל כל זוז ששת עשר שעורים עי

ת שלמה כ א ל  מ
 בירושלמי. אמנם הר״ש ז״ל סי' דר״מ להך ברייתא פליג אר״מ למתני׳ ותרי
. והחי הרש״ש Yt הכרית כגלסת הלמב״ם ז׳יל. ומתוך מ ״ ר  מנאי אליבא ל
ת המשנה ולאו בס״ה ס ר נ ב ת ו ב ס השתי ב י ר  פי׳ הרמב״ם Yt משמע עול מ
 לחול כלכתיבנא. וללא כמי שראיתי נורסין רוב שוני המשניות שאינם שונים
. ומעמייהו במי משום שלא נמצאה כבא תנייתא  אלא בבא אחת אי כמל אי כמל
 נכל הספרים בעדות הת׳ הר״ל יהוסף אשכנזי ז״ל. ולבלים הנמכלין בגסה
. ועול איכא ה ק ל  מפ׳ בתוספתא אלו מיני תבואה. אבל קטנית דרכו להמלל ב
 תנאי אחריני בההיא ברייתא דאית להו סברות אחרות. ובבר דבל ע״ז החי
ס ה״ר מנתם עזריה נ״ע בסימן כ״מ. ועי׳ בירושלמי. ומצאתי שכתב הא׳ ל  מ
מאן אוחנא ז״צ ח״ל גרהת הרמב״סז״ל כגרסת הספרים וגי׳ ר״ע  הר״רסצי
׳ ר״ש ז״ל. אמנם גי׳ הרמב״ם ז״צ עיקר שכ״ה גי׳ התוספתא וז״ל את י  Yt מ
ה נין נסה מסלה דקה לגסה. את שדרכו ק  שלרכו למול בגסה ומלדו נין ל
. אלו דברים הנמללין ה ק ד ה ספלה גסה ל ס ה נין נ ק 5 ומדדו ק ד ק ד  למול נ
. ותכ״א שלרכן מ ״ י ל ל נ ה ל ק ל . וקטנית לרכו להמלל נ ה א ו ב  בגסה מיני ת
ק בלקה ה״ו תייב ל ו מ ה משפיעין ומוכרן למאי ו ס ג  להמלל בדקה ומדדן נ
ה גהה הסיטונות ומוכרי ל מ  וכוי. ולפ״ז הא לקתני מתני' אלו הן המשהיעין נ
 תבואה ל״צ אלא לר״מ שהולך אתל לבל שדרכו להמלד בגסה או בדקה. דאילו
ה פטור ואם הוא בלקה ס ג  לרנצן הכל הולך אחר המדילה שמולל אם הוא נ
 חייב וראיה לזה מן התוספתא שכתנתי לקחני נדבלי ר׳ מאיר אלו לברים
. והיינו מתני' לקחני אלו הן המשפיעין ׳ ט ה אלו מיני תבואה ו ס  סנמללין ע

. אבל סיפא דקתני איזוהי מלה גסה ביבש א י ט׳ אלמא ר״מ ה  במלה גסה ו
ש איזוהי מדה גשה שנשער ל פ ) ך ד  שני קבין וכוי אתיא ככ״ע. שגס (ר״מ 5
. אצא שצ״ע למה כתבן שתיהן הרמב״ס ז״צ בחבורו ה ס  בה למשפ־פין במלה ג
. וי״ל לאתיא אף לרבנן ואורחא למלתא נקט שדרך א י א דשא ע״כ ר״מ ה ה  ל
 מוכרי תבואה למלול במלה גסה . והנה לפי שנזדמנה נוסחא משובשת צר״ש
. ר נ י ח ד ל ב ו אליבא לר״מ עכ״ל ז״ל: ו ה  ז״ל הוצרך לומר לתלי תנאי מ
 ילושלמי על לעתיה לתנא למתני׳ נתנו שיפור ליבש ולא נתנו שיעור ללת .
׳ חייא תט למים ללת ולא נתנו למים ליבש. ותנא לברייתא איסכא לתני ל  נ
. ״טמן ה ק ה ל ל  הין מלה גסה מן ההין ולמפה מ
. מטמן ולמעלה מלה ה ק יטשםמטבע מדה ל  דהי
. על לעתיה להלין תנא נתט שיעול ללח ה ס  נ
 ולא נתט שיעור ליבש נתנו למים ליבש ולא נתנו
. ס״א ם י ב נ י ע ל ס ם ו י נ א י ת ל ס צלח: ס  למי
ק הוא שם בלמב״ם פרק  סלי זיתים וסלי ענבים ו
. ם י נ א  י״א זיתים. אלא שראיתי מי שהגיה שם ת
 וז״צ הרש״ש ז״ל סלי תאנים וענבים בהאי לל)
ה אלא מנין ודרכן היה למכרן במכין פך אשכולות לדינר כך ד  שייך מ
 תאנים לליגר דומיא דסלי ירק ללא שייך בהו משפיעין וחטנים
 אלא בעל הגנה עושה מהן אגודות נמנץ ומי שנותן בלא מנין קלוי

 אפשלם ע״כ :

 הנחיה סיאלימן והמכס
 היר בצלאל ז־יל
 הגיה מינן ובתוספתא אחרח
 שכשכה הר״ש ז״ל שכתוב
א זיל  בה pnO פי׳ מ
 דלימון שש מלה גסה ואחיכ
מ  כ׳ כסוף ליתכן שוה ו

 שם ממבע]

ן י כ ן תפארת ישראל י  יכי
ה לפי האומד  לעשר: לב) מה ששוה לינר ורינר ו׳ מעין [ומעה וזוז שוי1] ומעה כסף משקל p״1 שמורים: לג) פאשסער מלאות ירק: ל

 תוספות אנשי שם
ת שייט כוי והריב מסי כוי 6עי: לגפ־׳ כמשנה ובגרסתה יש השיש  ה תוייט דיה א
 בין הרמב׳ם והריב ללינא מיהא לא פציגי להרמביס מסיים וחכמים הולכים אחר לגר
 המלול ואומרים שאס מכר גמלה אפילו מה שמנהג בנ׳׳א למוכרו כמלה קטנה
 פעור ואין הלכה כלימ עיכ. חה מ״ל להתייט לאתרי. ובחבורו פייא פנק נמי כהפ־
 חכמים לכי תילוק כלישניה שבתפלה כ׳ כל המשפיעין במרה גסה כגון השיטוטפ וכוי
. ומדתלה כ  ומסיים אבל המזללין במזה לקה הואיל והמוכר משתכר הוא משליש עי

 טעמא במה שמשתכר מוכח בהליא לגמלידהחלוי הרבר . (שיל):

 משנה ראשונה
. ואני תמה לבפ׳ הזהב ד׳ נ״ו איחא בהליא בגילסש ט ר ל  דרי׳מ אזיל בסר ש
 הרמב״ם דאמר לא המירו למטר דמאי אלא לסיפון נלכד ובמל הבית בין כן
 ובין ע צריך לעשר לברי ר״מ וחכ״א אמד סימון ואחד מנה״ב מוכר ושולח לחברו
 וטמן במחנה ואיט חושש. הרי לפנינו דלר״מ בפה״ב אפי׳ מוכר בגסה צריך
 לעשר לפי שלרכו ממיל למטר בדקה לאיהו אזיל בחל שלרט. וחכמים אזלי כתר
 השתא ולפי המדה שמודד עכשי. ופשטא לממני׳ מוכח הכי לל״מ מני את
 שזלט וחכמים לא הזכירו זה. ואפשר ליישב גירסת הר״ב דאיהו מפלש דבננה״ב

ט שמוכר מפירות שדהו כדפי׳ רש״י שס וסבר כלוקח שטלאי פישר בפה״ב פירותע וסומך עליו הלוקח ר ט תמיד בדקה חייב אלא מפום שהבפ״ה ד מ  לאו משוס ש
 ואינו מפשל והלכך בפה״ב חייב ־ והסימון שילוע שאין הפילוח משדהו ולוקח מפמי הארץ ולא עישרן המוכר והלוקח ממט מפשר וא״כ אין ראיה מהתם
ט שלא מ ה נראה ליישב פי' רש״י פס לכתב מטמא לנפשי׳ במלה גסה דפמור משים שלוקח מבמה אנשים ועמי הארץ ויידע הלוקח מ מ . ו ט ר ל  רי׳מ אזיל במר ש
 נתמשמ ומעשרן ואמאי שביק לפעמי דירושלמי מפני שמשתכר או מפני התינוקות ־ אלא דלפי העממים האלו אין מקום לחלק בין סימון לכפה״ב אלא מפום
ס כגילסת הר״ב ואדרבה ר״מ בתר השתא אזיל. לכן הוצרך לפעם אחר וס״ל ר  לבעה״כ דרכו בלקה ור״מ אזיל בתר דרכו וזה דלא כגייסתו במשנתיט שהוא ט
ל זמן שהוא  לטעמי דימשלמי לא איממלו אלא לגבי סימון שדרכו ליקמ ולא לגבי בעה׳׳ב שמוכר מפירות שדהו דבהא לא מהני מעמא למשתכר ותינוקות: כ
 מוכלן אכסרה. מדלא תני כשהוא מוכרן אכסרה ומני כל זמן משמע לאמי למימר בכל מנין אפי׳ אין בהן שלשה קבין ומכלל דת״ק סבר אפי׳ אכסרס

: י ״  פחות משלשה קבץ חייב וזהו הממם של הלמכי׳ס והר׳׳ג שכתט אין הלכה כל״י. ולא כהראב״ד עכסב בהשגות עלא כמצא מחלוקת מל ר

א דפרס ב׳ ל ל א גבירתא ב ת כ ל  11 ה
 נ׳ שלא ליקח מ׳רה מאכל לח ושלא להתארח אצל עם הארץ ונם שלא לארוי

 בבםותו וביש עדים כניל נאמן :
 משנה ד גחתום חבר שקנה דמאי. מדחר^וחתו מועט בפקודת עופרי עיר. *״»
 להפריש רק תרמיע והלה. ומעשר שני יפריש הקונה. אבל חנו*,
»  vwrw מרובה , צריך לחפרייע הכל כשאר קונה דמאי ־. כל הפוכר כמדח נ
'  וזרבח ביון•. בבון סיפון בלח כשמוכר שוה דינר. ומוכר תבואה ביבש כשנ1כד ן

 קבין. מותרים למבור לחבר דמאי:
Qrn משנת ה כשמוכר סלי תאנים וענבים וירק בלי מדח פטור ©ימאי(ולחרפבים 

 פרלן ב משנה א פירות שנכרין שהן מאיי מתעשדי; דמאי בכל מקום. כגון
 1 דבילה השמינה. ותמרים דגדוליש . וחרובי[ שדופים. והאור! הלבן

 ביותר. ובטון הגדול (ויינ השוה). אורז שאינו לבן. ניכר שמה׳ל הוא. ולפיכך
 אפילו בקנהו באיי פטור מדמאי:

 משנה ב המקבל עליו לפני נ׳ לעשר מה שאוכל ומה שמוכר וסח עקמח לשוב
, י י  למכרו, ושלא להתארח בעיכוב אצל ע״ח, ויש עדים שנוהג כך ל

ק על המעשרות : א  תייו נ
. יקבל בפני ר ע  משגה ג כיב הרוצה שיהויקו בגדיו ומאכליו טהורות כשאר ז



ב ת יום טו ו ספ ה mam 162 חו  ימאי מאכלי] פרק ג ר׳ עובדי
ן י ל י ב א ל את העניים. ונועמא כתב הריב בפ״ק פיק נ א מ י ל י כ א ק ג א מ ר  פ

 ׳ משנה ל ודש פיו לברטת ומ״ש הר״ב

 ציונים
BK.א מאכילה . נמופ גד 
 ייייייז יי. (יו. «ני81
 נ־(ה*ג: win צמ:8• י«׳י

 ניןלטפ ן«י «"6:

 תוספות חדשימ והרוצה צמשריעשרן עיין פרק ה משנה ה
. ן א י נ ם כ א ח א] מאכילי! ט׳. בסון* מתניתמ בס׳יד: ה * * ] 

ת העניים דמאי 01 י א ל י כ א ק ג א מ ר ל פ ב ׳ א ו כ ל ו א ר ג שצ«^ ס י י » ׳ י * פ « « 
. ( נ דמאי ׳ י ואתהאכסנ י בירושלמי. '  אם לט וטי. איכאלמוקי מ
ח פועליו ל א י ה מאכ  ועיין מ״ש במפ״ק לעירובי! בס״ל : רבן גמליאל הי
ת שמאי אומרים י  נמצאי דמאי נ) גבאי צדסה י). ב

 את העניים דמאי. *אפילו ק חברים
 וצריך להודיען והרוצה לעשרן יעשרן:
 ועי׳ עור מה שאכתוב ואת האכםגיא. 8חיל של מלך ישראל העובר ממקום למקום
 ומועל על בני המקום לפרנסם מאכילין
 אותם למאי בזמן שהיא עוברת אבל
 לט שם בלילה חייבין לתקן: רבן
 גמליאל היה מאכיל את פועליו
 דםאי. עניים היו. ואין הלכ: כר״ג
) לכיון לתייב במזוטתיהן נמצא פורע ר י ש ע מ ת שאינו מעושר ל א ר ״) ו ש ע ו מ נ ת המעושר לשאי  נותנין א
 1 את חוט בלמאי: ואת שאינו מעושר

 את העטים למאי:
 והרוצה

 נמצאו
 למעשר. וטתניןלו ביותר מכד מעשרותיו ונמצאו גל האלם'אוכלים מתוקן. ובייש למעמייהו לאמרי אין מאטל

ת שלמה כ א ל  מ
 פרק ג א מאכילק את העניים דמאי. איכא למולן (ה בילושצמי
 בעניים ואכסכיא חנרים אלא שצריך להודעס שהוא למאי והרוצה
. ולוקא באכסניא עוכרת אגל אם למ שם חייבין לעשר. ואיכא  לתקן יתקן
 למוקי לה בעניים ע״ה ובאכסניא עובל כוכבים. אבל בעניים חברים ואכסניא

 התום׳ ז״ל גסס״ק לעירובין לי״ז ואתהאכסניא למאי פי' הקונמרס וישראלים
 הן ומיהו בירושלמי איכא םלוגתא לאיכא למוקי לה בעובלי כוכבים ואם״ה
 אצפריך לאשמעי, למאכילין אותן לסבל אסור בהנאה ובדמאי הקצו ע״כ:
. כתוספתא ללמאי פ״ג י א מ ת פועליו ד  רבן גמליאל היה מאכיל א
 קתני ר״ג היה מאכיל את פועליו דמאי ומוליע. ובירושלמי למי ללק' בם״ז
ק צבעה״ב מפל גרוגרת אתת וכו׳ וחושן נרוגלחאיבלי *  תכן פועל שאינו מ
 שלא יהיה גוצ שאין מוטל על נעה״ב ציתן צו הלמאי מתוקן. וכאן מלקתני
 ר״ג היה מאכיצ את פועליו למאי משמע לרבנן פליגי עליה וסברי לת״ב
 בעה״ב לתקן הדמאי קודם שיתננו לפועל. וקשיא מלבנן להכא ארמן להתם.
 ותי׳ ר׳ יונה להתם לקתני שעל הפועל מופל לתקן הדמאי בשהשכיח במעות
 ואין מאכילו אלא מפני התנאי שהתנה עמו שיהיו מזוטתיו עליו הצע עצ הפועל
 מופל לתקן. אבל מתני׳ להכא מיירי שלא השכירו במעות אלא השכר יהיה
 אכילתו בלבל הלכך צריך פיתן צו הלמאי מתוקן שאמר לפרוע חוט בדמאי
. בירושל׳ מ״ס לב״ש אפי׳ תנללנו ר ש ע מ  ע״כ: ואת שאינו מעושר ל
 עכשיו יטצ אתה לגודרו לאח״ז אין אתה יכול צגוללו. פי' ומש״ה עכשיו שםוא

 תחת

 ישראל צא אמד׳ והמצה לתקן יתקן אלא חייבים לתקן. הלא״ש ז׳״ל. והרמב״ם
 ז״ל פי׳ מאכילין וט׳ כדי להקל עליט הצדקה ואכסניא הם האורתים ונעשה זה
 לתזוק מצות אכסניא בדחיט כדי להקל ע3 בעצי האכשניא ע״כ.וכ״נ ג״כ בפ״ס
 דה׳ שממה דמאכיצין את סאכסניא פימת שביעית ואין באן משום משלם חוט
 מפילות שביעית. וכתב בתוי״ס דהא דקתני מאכיצין וצא קתני אוכלין כו׳ ואני
 נצע״ל לומר עול פ״ש ללם גלקלוק אחל שיש ללקלק במתני׳ לאמאי לא
. אצא מאכיצין היינו  ערבינהו ותנא מאכילץ את העניים ואת האכםכיא למאי
 לחת ממש לתוך פיו שצ עט אם הוא חולה דאיכא תרתי למיבוחא. לאין העני
 לומיא לאכסניא לסתמו הוא בריא . ומלת פני תסבול פי׳ חולה כמו אשרי
] משטל אל דל. מדוע אתה ככה לצ בן המלך. וצלמוז לנו לין זה תני מאטלין ״ י  [תיייט י
. לו״ק. וגם הוא נראה כתב זה בקיצור ע״ש. וכתבו י 0 ופלגינהו לתלי מ " י ״ 0 * 

 תפארת
 למכמיס לסיפא :

 ישראל יכין
 מאטלץ ולא העניים אוכלץ: נ) ולא הוה מעשה לסתור. רמרישא
 משמע רוקא בתורת צלקה מותר להאטל למאי. ריש לומר להכא נמי
 מיירי באין מחוייב להן מזונות. ועניים היו. וקמשמע לן ללא גזרינן
 אמו בחייב להן מזונות דאז אשור להאכילן: ד) שמפרנס בקביעות:
ד  ה) לרק סעודה אתת שריק ברישא: ו) ונותנין לו טפי כ

י מ מ  משנה ראשונה ג
 פרק ג א מאכילי! את הפנים דמאי. כמג הר״ב ואפי' הן חברים ט׳
 ומשמע דכ״ש לע״מ מותר ולא יתכן דאדרבה לחברים מסתבר
 מפי דשרי דאינהו מעשלי לנפשייהו פדאמרי' בפי דלעיל גבי מדה גסה והכי
 איתא כאן בירושלמי דלי יונה מו5ןי לה בעניים ואכסניא חברים מקא ולא כפייה.
 והשעה דכנמ דשרי למטר למאי לגדה גסה לחבר דבמלה גסה אץ המוכר
 משמכר. כ״פ הכא דבחנס ובצדקה נותן כמ״ש הרמכי׳ם שהפעם להקל מעלינו
 הצדקה והנגסח אורחים. ור' יוסי למוקי בירושלמי הכא אף בפניי מ״ה הא אמר
 עעמא שלא לנפול דלת צדקה בפגי פניי מ״ה. ומוי״ע כ' פעמא דמאכילץ עניים
 דמאי כמ״ש הר״ב פ״ק מ״ד ורפ״ז דברטמ. ולא ידמנא מאי היא דהתם לא
 אשכחן מעם ההיתר דמאכילץ. אלא העיקר דכצדקה הקילו וכן כאכסניא אם
 נפרש אכסניא כמשמעו אורחים היינו צדקה וכן מפרש הרמב״ם. ולהר״ב כמי
 לפי' מיל המלך מ״מ בחגם מתנם ובכה״ג לא גזרו דדמי נמי לצדקה. אכל מפקיר
 מעצמו אע״ע טאיט משתכר אסיר במתני' דלקמן. והא דמאנילץ עניים דמאי
 הייט שהטמן צו פעור לעשר והעני גס הוא פעור אלא אס רוצה מתקן כדקתני
 כסמוך הרוצה לתקן יתקן. אבל הלוקח p העני מה שנתנו לו נ״ל דמייב
 לעשר למאי. ולא דמי ללקס שכמה ופאה הפקר דפעורין ככל אדם להמם רחמנא
 פמרינהו מלאוריימ׳ והכא אינו אלא בדי להקל בצדקה וזה לא שייך בלוקח מן העני
 וכ״מ קצת בפ׳׳ה מ״ה: ר״ג הים מאכיל פועליו דמאי. וכתב הל״ב לאין הלכה
 כר״ג שהד פורע חוט בדמאי ע״כ.כלומר שלא התירו אלא בצדקה שטחנו בחנם וזה
 נשכר הוא. וא״ת מ״מ דר״ג. וי״ל דפועלים חכרים היו וס׳׳ל נר״ג דשרי סשיקי הוי
 שמא הוא מעושר ואם לאו שמא יעשר הפועל החבר ותלי ספיקי שרו כדמאי אבל
 חכמים, סבלי דהכא אקור שמוציא מתחת ידו דבר שאיט מתוקן כדפי׳ פ״ב.מ״ד:
 אין מאכילין אמ מגיים דמאי פ״כ וכי׳כ הר״ש. וממני׳ לא משמע הט דא״כ אמאי לא פליגי ב״פ

 יכין
 פרמ ג א) אפי׳ לחברים ואפילו בקביעות. למכמיס

 r ב) אפילו לחיל מלך ישראל שחייב לזונם ומכל שכן שאר

 ולהכי פלנינהו לעניים
ד להקל מצות צדקה  כ

 אורחים. מיהו בלע האזרחים לכ״ע חייבים
 ואורחים בתלי בבי. וטעם דסטור . הוא

 ו ,הכנסת אורחים. ומשום הכי יודיעם. דברצו יעשרו. ולהכי חני
 תוספות אנשי שם

 פרס ג א במשנת מאכילמ אח המנייה דמאי. לפ ל£ף תמ״ע של למאי לאחל
 שהושרש ג״כ מאכילין לעניים כן מצאתי בר מביא נשם הרמבין סיג לסוכה
 במלושיז לליל מיג ל׳ה ושל למאי. ועי כרין ש0 ובמלחמות שס. (דייג): כריב דיה
׳ חבלים. מ׳ בהול׳׳ע בשם ימשלנד. ו5*ע דלסי׳ הליש יקשה סל ר׳ יונה  מאבילין ט
 סא לקי״ל בכ׳ל לאי געי משקר נכסיה והוי עני ומי ליה להא אפילו לעני צא מזי אלא
 שהקלו אנותן שלשאי ליחן הפג! ולהודיע ולא חיישינן שמא ישכח להודיע כיחיישיק
ל. ולשי׳ הלאיש יקשה על כ׳ יוםי להא לא הקלו אלא ליק לעיה ואץ עליו אימי  נעפי
 ילסט עול. אבל העני החבר אסול &טל פר שיעשר . וציע: בייב ד׳ח ואת
 האכסניא חיצ של מלך ישראל כוי. כיה גם ל׳ הר״פ ומשמע לשאר אורחים אסורים בדמאי.
י אכםגיא אורחים. ובעיקר ס״ למיידי בישלאלים אני המה • מ  והוא שלא כדעת הרימ מ
 להא מ־״כ אזיל נשימת הריש ואיכ לכ׳ע צא התירו לאכסניא ישראל לאטל למאי ללי מנה
 לא ס׳ל כלל סיפר אכילה אפילו לעט ולי, לפיל היתר אטלס בעני ה6 מוקי להלאכסניא
 למתני׳ בשכל טכביס אבל באכסניא ישראל אפשל יאסילו בחביריס אסור לישן להם
 דחיישיק שמא ישכח למלימש. והר״מ אסשר לומר לאויל בשימת הראיש וספק כר׳ יונה
 אבל לסריב תמוה. וציע: באיד אבל אם לע. תמוה ללא אמדו זס בירושלמי אלא
 בסירות שפנל לתלות שעוד צא ל^ סט הבית של בעל הפירומ ומה שרואץ עכשץ פני בית
 האכמיא אימ קובמ למעשר דלוקא בית שלו קובע ולא בית אחר כפיב מיג למעשרות.
 ובלט מ• כביתם וקובע. אנל במפנתיט מיידי בחבל המאכיל &ס האכסניא סיתת שצו
׳ סורע ג ט  שבביתו דהיאי כבר הוקגעו מה שייך לחלק גץ לנו ללא לנו. (סאהיש): דיח רי
׳ מ״מ ו5״ע דגשלמא צהלמכיס ניחא להוא מס׳ אכסניא ^רחיס אבל ז . וכיה ג '  חוט ט
. אגל הריב למס׳ אכםניא ק  חיצ של מלו אשור להאכיל משום דסורע חוט בממונו של כ
 חיצ שצ מכך וט׳ ומועל על בט המקום לפלנספ סרי דסיל דמותר לפרוע חוט בדמאי ואיכ
׳ ביותר בכדי מעשרותיו  למה יגרע כחו בפועלים. (לה׳מ): דיח ואת שאיט מעושר ט

 כצ׳ל
. פי׳ הכ״ב ב״ש לספמייהו דאמרי ׳  נבאי צדקה כ״ש אומרים ט

 לאי מד מפקיר לנכסיה
 והד עט ומזי ליס לתגן
׳ אריס תנא  מאכילץ ט

 בשיא. אץמאכילץ. והוא
 המום למס מ*יך להכיא
 גכימ יגיש פליגי. וניל למרן
 למה הר״מ והריג סי״
 דדוקא מאכילי( אגל בביתו
 של עני לא ״אכל ימאי
 והתובע השיג עליהם וכתנ
. ונלמיי  שנם הר׳מ חזר ט
 לסכיא לאיה גמרם לסמוייט
 מכל הסוגיות שאמרו אי
. וקי ׳  בעי מפקיר נכסי׳ כו
 דאסילו •סקיי היאך מזי ציה
 כיון לאימ אוכל אצל נפסינ
 וע׳ סייח ישבת גבי מפנץ
 תרומה וט׳ דמוכח לאסילו
 סל עוגא אמלינן ראי געי
 מפקיר. וילא כתי׳יס שכתב
 לתל! ממערגץ לרמאי משוה
 מנו משוס ללא הוי אלא ב׳
 סעויויגויבל זה גאמתצ״ע
 מל סר׳מ והריב. וס׳כ שימ
 דאין מילוין- ועס׳ז •ש ליישב

 ראשון לציון
 rotrb א
 מאכילין

.  ופעמאכתנ הריב בפיק טי
 לא מצאתי בסי׳ סרע׳ב
r  לסדיא אלא שכתב כס׳יק מ
 5מ1 דאי בעי מפקיר מסיי
 זהו׳ עני וחזי ליה אבל לא
 ביאר הפעם ילמה חזי לעט
 מתר מלעשיר רק הפייפ ריש
׳  ס׳ו לברטת ליה ימאי ט
 אשנריה צמרו משוס דרוג
' עיש:  ויה מעשרץ ט

 תוספור! יע״ק
 גדטנת א [א{ח כג] ניינ
. אסי*  דית מאכילי[ ט׳
׳ איתא על ו י י ב ם) י  מדעי
 איי יונח פתני׳ בעניים
י ׳ רייא נמי  חבייש ט
ו דר׳ / ר ׳ וסימן ת  עיה ט
 יונח מוקי פתגי׳ דוקא
 בעניי חברים חוא דט־תן
 לחסוטודיעס שאיט סזועד
 אבל לע׳ח לא וריי סוקי
 לח אף בעניי עית-וחרןיב
פ אסילו חן חביים ק  ת

5 ' 
.. .... _ _,_ r . 

פ בליענאאסי׳ חן ק  וחא ת
 חבייס והא עניים ן׳חחו*
 רטתא יותר. חייגו «!ף
 דעניים חביים דפ בר1ו
 לתקן מתקגים אבל איגם
 סחוייביס לתקן ולאסוקי
 שמיש חיאימ בסירמו
 דריי ממך דוקא בעניי עיח
 אבל חברים םריייביפ חט
. וחא דלא נקט ר  למז
 חדעיב בהיפך אסי* עניי
 ע׳ת . הייט דבאםת זוע
 ליבאח^שא ניכ ראף אי
 מתני' טיירי נחבריפ כיון
 דאען מחוייביט לעער

 ברישא. אצא למעמיהז מ״ה קאמרי הא למאכילין דמאי מפום להקל םצדקה וזה שיין בבפה״נ המאכיל אמ שלו. אבל גבאי צדקה אץ מפסידין כלום אם טחכץ
 המעושר

/ באכסנאי של עובד א  סחיח יחא אסור לחאכיל לןיח וכדהקשה חריש באטת על ר' יונח ויגידו בקושיא t [אות כד] בריב ד^ז ואת האבסנאי. חיל של מלך ישראל) ותום' ברטת(דף מ״ז) כתבו י
 בוכביט שהפיל עליתם חסלן. וג^מ דרקא דמאי אבל ודאי לא דא^נ פורע חובו בםנונו של כהן (וזהו לדעת חסוםקים הובאו בתוייט במשכתץ (פיא מיא) דתקגת חזיל בדמאי ליתן חתתםח לכחן ולא
ט במסעו של כהן כיון ררשאי ליפול דםיס מנחן) ובעיתנין(רף ^ז) כתבו דאזפרין  mat דאי׳לו לח»ניי1דרשאי ליוכרח לכהן אפאי פיל לביש דאין םאכילץ אפפנאידטפיחפ כדטאי ליש דסורע חו



 ציונים
BP וחכמים אומדים . «״׳ 
. ם ו מ  *״> : ב חרוצה מ

: rמייא 9״ cc 

 תוספות חדשים
 קושיי) בתוספות ככמה
 שוניות שהקשו אנןו ר״ם
 טעמא מיש אשמעמן.
 ולשמ״ש טוגא אשמעינן דאי
 (א מי ידעינן דכית שמאי
 סליג* היינו מוכלחין לחלק
 כין מאכילי! לאוכלין כביתם
 לאם לא כן היאך שברי בית
 שמאי בסיפא מותנין מעושר
 לשאינו מעשר משא״כ
 כשידעינן לבית שמאי פליגי
 וסבילי אין מאכילץ איפ
 כסיפא ביש צטממייהו כמם
 שכתבו המפרשים וא׳צ לחלק
 בין מאכילים לאוכלים בביתם
 וצפיז בכל מקום שאומר מיגו
 כוי וחזי ליה הוצרך להביא
 לריס תנא מיש סליגי למזה
 מוכח דאיצ לחלק בין
 מאכילין לאוכלן בביתם
 ושפיל מזי לים דאי לא נדע
 לביש סליגי עיכ גליך לחלק
 בין מאכיצין לאוכלי! בביתם
 דלא יקשה מביש דסיסאו^כ
 היאך ומי לים משאיכ
 כשמביא דביש סליגי א׳כ
 בסיפא ביש צנןעמייםו ואין
ן לחלק בין מאכילץ  *ל
 לאוכלין כביתם ושפיר חזי לים
 כניל מיהו על הרעיב קשס
 שפי' כהר׳מ דלוקא מאכילין
 ולפיו לא הים צדן לפי
 דב״ש צנועמייהו לאסילו
 לחכמים הלין כן והריש שכתב
 לביש למעמייהו משוס דםיל
 מאכילין לאו לוקא אבל טל
 סרעיב צ׳ע ואפשר דקושסא
 דמילתא קאמר דהא ביש
 באמת סליגי ולזיק. (מהרג
 מהר׳ששפילא):נתוי״םד״ח]
 והרוצה לתקן ובו׳ בשם
 הלמכיה כו׳ אצל בעהיב כו׳
יש להקשות מל זה  מכיל. 0
 מסרק כל שעה ושאל רוכתי
 וקאמל מיגו דאי בעי מפקיי

 תוספות רע״פ
ן י ל י כ א ט  לאשמעינן ד
 אכםנאי עובדי כוכבים
 דמאי דטבל אפור בחנאר.
 ובדמאי חקילו: [אוח כה]
 rfva ד״ח והרוצה.
 יש לתקשוח על וח) לא
 ידעתי טח קשיא ל׳יח תא
 חתוייט נוחר ותעתיק לשק
 חרםבים ונסל לכל אחד
 מחם חלק טוב וכוי חייט
 לפרש שלא נטעת בלשון
 חרע״ב דתליח חכל אש
 אוכלאצלכעחיבאו לא אלא
 זיתליה באם אוכל כפי
 חשיעורחעני שאוכל [אצל]
 בעהיב או שתגיע לידויותו
 יעיז כתב חתוייפ וחלכן
 ליק וכוי היינו דבפשוטו
 חיח משה טההיא דעירובין
 אבל ללשון הרמבים חניל

 ניחא. וטיש הגאון זצ״ל
 לתרץ דלישנא דמאכילין
 לרבותא דביש נכ^. לעניו־
 »ינו. דלקשי דליתני
 רבותא לביח דאפילו
 אוכלים דחוי כחא דהחירא,
 וגס ביש במכ^ס ביח אינו!

 rutfb ועיין דיש ניונח

ב ו ת יום ט ספו רה דמאי מאכילק פרק JJ תו ו  ר עובדיה מברטנ

\ יתקן. שלא הותר הרמאי לעניים אלא כשאוכלין נמצאו כל האדם 6וכלין מתוקן. כתב הר״ב וב״ש לטעמייהו p r b והרוצח 
 אהילה אתת אצל בעל הבית אבל הפירות שיטאו לידם תייבים לאמרי וכוי בפ״ג לברםת דף מז (ובשבת קמ) ובסוף פ״ק
 הם לעשרן למאי. ליקא נמילקתגי מאטלין את העניים למאי ולא לעירובי! [לף י!:] ובפ״ג לעירובין דן} לא אמר רב הונא תנא
: ב להזום. לכרות בש״א אין מאכילי! את העניים למאי: וחרוצה לתקן יתקן. כתב ם ״ ב מ  מי העטים אוכלי! למאי כ״כ י

ל ק  ולתהך ואין לו לומה במשנה: ^
. וחכמים ן ק ו ת ם אוכלין מ ד א ל ה  מטשאו. שלא יכבל עלץ: לא ישליך נמצאו כ
ם י) והרוצדן ת ם ומחלקין ס ת  עד שיעשר. שמא ימצאם עם הארז אומרים נובין ס
* 4 י  ^ יי י

 הר״ב בשם הרמב״ם שלא הותר הרמאי
 לעטים אלא כשאוכלין אהילה אתת אצל
 בעל הבית אבל הפילות שיבואו לירס
. ולשון הרמב״ם בפירושו אבל  וט׳
 כשיחלקו עליהם הקופה ונפל לכל אתל
 מהם חלק טוב ובא ברשותו וט׳ עכ״ד.

 ויאכל אותם כשאינם מתוקנים ונמצא' לתקן יתלו! *' ב הרוצה לחזום עלי ירק זי
• ( ד שיעשר־ א ישליך ע ו ל א ש מ ל מ ק ה י לא, ל  טתן מכשול ומי ^לי בירק מאנ

* * y — ס הלוקת בשלא נאנד אכתי לא אתחייב במעשר ־ ג . א האדם ניומגמ* אדם מ״מ מי ד  ו
 מלכך לא קשיא ארמן בפ״ק משכה ד הלומת

 למערבין בלמאי במגו לחזי ליה וט׳. לאין צריך לערב בתלק טוב רק כפי שיעור. ואע׳׳נ רערובי חמומי! צריך שיעור שתי םעולות כלמ!
ן בסון! פאה שבת טתנין לו מזון שלש סעולות רהא כולה טעמא  בפ״ח לעירובי! [מ״נ] אכתי לא הוי אלא העני האוכל אצל בעל הבית להא מ
 למאכילין העניים רמאי אצל בעל הבית להרמב״ס כמ״ש כרי להקל עליט הצרקה. אבל קשה טובא על הר׳יב שפירש לעיל במאכילין את
 העניים וט׳ והרוצה לעשרן יעשר! ואס כן הייט הך לסיפא והרוצה לתקן יתקן ואין אט צריכין למה שמתלק הרמב״ם בץ אכילה אצל בעל
 הבית וכו׳ אלא ללעולם הרוצה לתקן יתקן ח״ש הר״ב לעיל מן הירושלמי הוא וקשיא על הרמב״ם. ובאמת שבחיבורו חזר ט שכן כתב
 שם בפרק עשירי מהלטתמעשר מוסר להאטלאת העניים ואת האורחים רמאי וצריך להודיען והכנכי טצמו והאורח אס רצו לתקן מתקן.

* ב  מלאכת שלמה ג
 לכרות העצים כמו שעושי! לכלישץ ולשומין ולבצלים ולצמטתלכוצהו חזו לאכילה
 ולהקל ממשאו עקלם והשליכם. ומכלן לתסימה צ' כליתה כלתגן בסמ״ז מכלים
 הסלים של עץ משיחסום ףקנב להיינו כשמלת אותן קצות השבטים של p או
 הגומא בסוף הסל וכן סי׳ הלמב״ם ז״צ כשקוצץ או טלת. ולא ממנעי רבנן
 מלהחליף ז״״ן בסמ״ן כלכתיב נתעצסה באהבים וכתיב ועלזו לפניו. ועלז בה.
 ועול נראה לפי שהוא כמו לעזוס בחילוף תי״ת בעי׳׳ן ותרעם ירוש׳ ומלק את
 ראשו ויעזים ית לישיה.וכמו שאינו מעושל לתנןבמתני׳ גופה למפרש ממ׳ ילוש׳
 שהוא כט מתוסר עכ״צ ז״צ: לא ישליך עד שיעשר. ובירושלמי מפרש
 סעמא להזוכה «כה בלקה ואין המפקיר מפקיר בגסה. כלומר זה שהשליך
 והפקיר ל״ל למולל בגסה לאמלן בפילקין לצעיצ שפטור מצעשר והזוכה להיינו
 אותו שימצאם מלקט מעט מעס להיינו לקה. הר״ש ו״צ. והקשה ע״ז הרא״ש
 ז״צ ת״ל ולא ילענא מה צריך לטעם זה דהא לאמרי׳ לעיצ להמוכל מסה
 פסול מצעשל היינו במוכר לחבל לפי שיולע שפסלו חכמים את המוכר ויעשר
 טא אבצ במוכל צע״ה גכ״ע חיינ לעשר והכא כמי חייב צעפר משום ע״ה

 המוצאם

 תחת ילך גללט . מ״מ ללמן אם מלקלק אתם אחריו אף טא ממעט
 בצלקהע״כ: וחכ״א גובין םתם.קשיא לי חכמים הייט ת״ק. ונלע״ל לאפשל
 לחכמים באו להוסיף ללא מיבעיא בעה״כ הטתן לא״צ לעשל כלי שלא ימנע
 מלתת אלא אפיי הגבאץ עצמן אינם צליכין לעשל למאי מה שגט אלא גובין
 סתם ומחלקי! סתם והרוצה לתקן יתקן. ותמהני שלא ראיתי מי שלכל בזה.
 ח״ל הרמב״ם ז״צ שם מותר להאכיל את העניים ואתהאולחיס למאי וצריך
 למדען והעניים עצמן והאורח אס רצו לתקן יתקן גבאי צלקה גובין סתם
 מכל אלם ומחצהין סתם וההצה לתקן יתקן ע״כ ואין שם רמז כלל צמ״ש
 בשמו ר״עז״צ אצא בפירושו יש רמז קצת. ומשמע לברישא למייל1 בבעלי
 הבית עצמן צליך להזליען אבל מבאין מחצקין סתם ובזה מתות ג״כ רבותא
 לאיכא בסיפא במיצתא למכמיס מבלישא. וכלאם למל אמר תלא ומר אמר
 חלא ול״ם אלא תרווייהו ת״ק ומכמים פליגי אב״ש: ב לחזום סי׳ בעלוך
 צתזום פי׳ לשלף העשבים הרעים וי״א לעשות; אגולות בל׳ קמעאצ קורין
 צאגולות אלתוזם ע״כ. והרש״ש ז״ל כ׳ נראה בעיני שהוא כמו לחסום דהיינו

ז ע ו  ישראל ב
 פ״ג (א) הקשה לבינו הגאון אאמ״ו זצוק״ל. איך יעשל קולם השלכה.
 שמא המוצא יפליש מסטול אתיוב או צהיסך כספ״ה. ואח״ל
 למ״ל ס״ס. דשמא יפריש מינים וביה. או טמא ילך צאבוד במקומו. [אשר
 האזוב אשר בקיל. בנו ותלמTו . וצ״מ היה נ״ל כיון להך חששא שיפריש
 מחיוב עה״פ אינו רק כשימצא תבל אח״כ. והרי הוא יתוש כמי שמא השליכם
 חבר ועשרם מקולס. כמו לאמרי׳(ב״מ לצ״מ א׳) בחששא שמא עשאן געה״ב
 תחמה על מקום אחר. ^יכך עצ סמך זה. בעה״ב עושה אותן תו״מ עצ מקום
p פי׳ קצת מפרשי׳ לירושלמי. ועי מ״ש לק׳ סי' יא] . ס מ  אחל. כך נ״ל לולא לגד ע״ר זצוק״צ] עכ״ס במחזיל למוכל בסיפא. לצירושלמי משקעו בכרי. [אמר ה
 וק״צ מה ממי לר״ש שזורי(ר״ה די״ג) לאין ביצה ביבש. ונ״ל מלר״ש לק לכתחילה קאמל כלמוכת התם. והכא מלאין תקנה כליעגל למי(כי״ל ססק״ח) עכלה״ס.
 ובירושלמי הקשה צמה צריך המשליך לעשר. כהוי כמוכר במלה גסה. ומשכי המלקט מלקס א׳ א׳. והו״ל כל\נה בלקה. והקשה הלא״ש. מה צדך לזה. הרי
 לוקא במוכר לחבר פטור עסה(כלעיל פ״ב כי) והכא שמא ימצא ע״ה. ותי׳ לבינו הגאון מהו׳ עקיבא שליס״א. [באות כו] למתני׳ איירי בשוק לרוב חברים
 מי. מכצם״מ. איברא צפי לברי ע״ר לבינו הגאון אאמ״וזצזק״צ. מ״ל כל״ז לק״מ . דהתם בוולאי מוכרם לע״ה. משא״כ הכא איכא ס״ס כנ״צ:

ן תפארת י כ  י
. וא״ח ולמה לא יעשר כלברי ב״ס. ן  לעשר: ז) ר״ל רשאי! לעשות כ
 לבהמת טוב אל תקרי רע. י״ל דבשיעשו p תפסד הצדקה מדצרין
 ליק להמעשר עסי כמש״ל. וגם אפשר שיפסיל העני כשלא יהיה כ״כ
 בגףפה ותמחוי ממעושר. מיהו לד יהולה [ס״המ׳יה] לא יתנו לעני א׳
 ממעשר ומשאיט מעשר. רשמא יפרש מזה על זה: ה) לחתוך הירק
 מהקלתים [ת״י ומלק ויחזוס]: ט) שמא ימצאט הע״ה(א). ומיירי

 תוספות אנשי שם
. צ׳ע אמאי א י כ ח ה בהגהת הפריט על מסדורא קמא שלו. (ביר): בטשנח ו י  כציצ ו
 לא שני לה בשם ביס. ושמא קמאי לקמאי אמרוה ואתו ביש וסליגי עלה. (רמ״ז):
. ומיש במשנתינו הרוצה לתהן הוא תואר לחבר ׳ ׳ חייבים הס ט  בריב דיח והרוצה ט
 שרוצה תמיל לתקן לאפוקי עיה שאיט רוצה לתקן לעולם. והיק הרוצה לתקן דהייט החבר
 טלאי יתקן. (רנרז). ולישנא למתני' נמי ליקא הכי לאליה הול׳ל בקצרה והרוצה יתקן אלא
 כראמרן. (שיל). ואל תתמה כיון רבאמש מחוייב לעשר איך התירו לתת שאינו מעושר
 לעיס שטראי לא יעשר שהרי מגיט סגלא כזאת גם ברישא ללי יוסי לדעת הראיש עיש:
 תוייט דיח והרוצה לתקן ט׳ אלא רלמולם הרוצה לתקן יתקן. ולא תקשילפ׳ז למה
מ לרטתא קמיצ לאסילו . ד  נקפה משנתיט זה כאן כיון לאן כרישא נמי דנא הכי
 בגבאים דהיא לאפילו הרוגה לתקן ממלא יתירא היא כיון דמן הכלל גובים ורוב עים

 מעשרץ

 משנה ראשונה
 המעוגמי לפאיט מעשר וגם גפה״ב שגובין מהם אין מפסידי! הלום והלכך אין
 מאכילין וחכמים סברי דלא פלוג בצדקה ולא מערמינן לגבאים: והרוצה לתקן
 יתקן. מ״ש הר״כ כשם הרמכ״ם לדייק מדתני מאכילי! ולא מגי עניים אוכלץ.
 לא הבנתי דעק זה כיון דעיקר ההיתר הוא מפום צדקם אי הוה מני עניים
 *כלץ ה״א שמומר לעני לקנות דמאי מע׳׳ה ולאטל. וזה איט אלא זוקא
 כשמאכיצו כפס׳׳ב בצדקה והיינו מאכילי[: ב הרוצה למזום עלי ירק להקל
 ממשאו. הא דלא מני סתם המפקיר פימתץ לא יפקיר פד שיעשר. דרבומא
 קמ״ל בעלי ירק שהם דבר גרוע ואיט משוב כדרך המשליך להקל ממשאו
 שמשליך הפסולת וקרוב הדבר שאם ימצאנו אדם לא ימלט שאינם משובץ ומצוץ
 p כשדה בכל מקום. קמ״ל דאפ״ה מיקי׳: לא ישליך עד שיעשר. כירושלמי

 העמם שמכה זוכה בדקה ואץ המפקיר מפקיר בגסה ע׳׳כ. וכחב הרא״ש לא ידענא מם צריך לטעם זה להא למוכר בגסה פטור היי־ כשמוכר לחבל שיודע
« בדקה כצומל ני היני v עמרו חכמים אמ המוכר ויעשר הוא. והכא סא מיישי׳ שימצאט ע׳׳ה עכ״ל. ונ׳׳ל דהירושלמי נמי >מטץ לזה והוא שאומר שהזוכה»^ 
 דמוכל מקם סייג לפשר שלא ישן לפיטקוס לנר איסור 0"נ w שמפקיר טמן איסור כפני מ״ה או לתינוקת. ומיל ^ץ המפקיר מפקיל בגסה נלומל

 [משניות זרעים] כ .20 מ«ןר



ורה ב דמאי מאכילי] פרק ד עובדיה מברטנ  ציוניה 154 תום&ותיוםטו
 מלוקח ירק. שם סיח: חי׳

ק. ונטל אגודות ירק ביה ששומתן ילועה p עומד, מם  גבאי צלקת• גובין םחם מכל ארס ומחלקי[ סתם והרוצה לתקן ישמן הלוקח ירק מן חשו
 תוספות חדשים ע״כ . ולענין דקדוקו מדקתני מאכילין ולא חני אוכלין וכו׳ נראה לי וכך אגודות בפרוטה ולאחר שבכולן נמלך עליהן להחזירן למוכר: לא
 לנכסיה וכר עני!>•<*״ ללהכי תנן מאכילין לרשאי לתת לתוך ידם מה שאין כן רופא חבר יחזיר עד שיעשר. ויתן לו דמי המעשר שהוא מפריש דמכי אגבהינה!

? איט רשאי לתת לתוך ידו של תולה מרמאי של החבר אע״נ לבשל סלה ה ״ ^  הזי >9 אלא ע
 יהיכי מיק ביה השתא שהלי רשאי כדפסק שם הרמב״ם מהירושלמי.

 ואפשר נמי לתכא אפילו מאכילי! לתוך
 איבא. הלכו נראה כדעת פיהם אע״ג לבשל חולה אינו רשאי

י בעניים החילו יותר אבל נ״ל יותר היי ר h ש n i <?0*"8י יג 

י ע ח כ ו ; » ח . י ת ע ו ן י ה 0 ; ס ^ « ״ ב מ ר ל ה  ש

 לקתני מאכילי! י׳ל איידי קמא דלתוך ידו אשמעינן מלומר

א  ל*ןילו בעניים יותר מבתולה: ב ל

. האי ן י  נטשי שלו ונתחייב עליהן לעשרן: שאינו מעושר אלא מנ
 מעושר הוי פירושא מחוסר כלומר כבר
נמלך להתזיר קנה אותם בהגבהה ולא היה מחוסל ק י) ו קח ירק מן השו  הלו
ד שיעשר שאינו מחוסר אלא למנותן שכבר היה יתע כך וכן א יחזיר ע  ל

ח עומד ולוקח יל) וראה א מנין יא) • חי ל  א
ק  לדג! ב פחוסי מלושצט• מעושר וגיה נל״« י טו

 אגודותבפרוטה: חיח עומד ולוקח.
 ולא

 על שולחן בעה׳ב אסורי! ישליך על שיעשר: כתב הר״ב והכי מילי בירק הנאגל לאי בשלא נאגד אכתי לא אתחייב במעשר. ומסיים הר״ש דתנן(בפ״ק דמעשרות)

 ירק הנאגד משיאגל. וקולם לכן כי משליך הרי מפקירו והפקר פטור מן המעשרות. ובירושלמי מפרש טעמא להזוכת זוכה ברקת ואין
״ כלומר זה שהשליך והפקיר לא למי למורד בגסה דאמרינן בפרקין דלעיל שפטור מלעשר והזוכה להייט אותו ~ ״ ־ ״ ־ י ^ י ר  ט

 ״ילין וגהכי איש לא5נוריך

א ^ המפקיר מפקיר בגסה ) ו י ^ ה ף ת  התם לא

י ליתן למ פו ע״א בדבור המתתיל אבל וכו/ ובפי מי שמת פריך ממלוגמא דשטרי והא לא משך לאו לוקא נקט משך' אלא כלומר והא לא הגביה א ש  :והא מ

^ ע״כ. וכן צריך לתרן במן! שביעית כמ״ש שם בסייעתא דשמיא. ועי׳ גמ׳יז פ״ה דב״ב. ו!״ש הר״ש במשנתינו כבר קנה במשיכה או 5 ^ ^ 

. והייט נמי טעמא דסון* פרק קמא דפאת דלאתר שנתמרתה התבואה אינו טתן משום הפקר: א אי! מאכילי! ט׳ ייי׳ק: שימצאם מלקט מעט מעט *דהיינו דקה ע״כ י  ף

. לטעמיה אזל כמו שפסק י ט ד שיעשר. כתב הר״ב דמכי אגבהינהו ו . חזר בעצתו תרגום איעצךאמלהינך. הרמב״ם: ע ך ל מ נ  w!mS%™^§5 ו
 אב׳דויי«י£ק אמשמרלס): במשנה ד מפ״ק לקדושין שכל שדרכו בהגבהה איט נקנה אלא בהגבהה וכדמסיק במשנה ז פרק ה רב״ב. ואע״ג לסיפא למתניתץ הנן מפני

^ שלא משך ^*לאו דוקא אלא כלומר שלא קנאו כרין הקנייה ורוב דברים הנקנים הם במשיכה. וכהאי נוונא תירצו בתוספות בבא בתרא ל ׳ כ ע ל י ו  דדשאי כ
 הוי רבותא
 דמאי דהוי

, . . ״ . . , ״ , , .  היא מ״ע ומחייב בו הף ,
ק עצים או פשתן וט׳ שהרי אפשר להתיר החנו! ק מ י אכסניא בהגבהת. ומעתה לא קשיא נמי על הרמב״ס שהוא פוסק בפרק ג מהלכות מכירה ה  ב13רע חובו יק ע

ז ען וכן כל כיוצא בזה ע״כ. ובפי י״א מהלכות מעשר העתיק משנתינו כצורתה משך. ובפירושו ג״כ כתב דמטלטליס אינה ע ם ולהגביה י ^ מ ל

6 ל י ו ״  י5(מ£5ו ל
] ממון אבל עיקר זכותם במשיכה ולא קשיא למשיכה לאו דוקא אלא שהשאילו לשון משיכה לקנייה ואפילו ט איכא בהגבהה. ת צ י פ מ  לעניים רשאי! לאכלו Sto נקנים [

ס [*וז״ל הרמבי׳ס בפירוש משנה ד פרק קנוא לקדושין כל מהשליט בהגבהה איט נקנה אלא בהגבהת ואפילו שאנו אומרים בו שקנה  אי תנא איכלי! לא מ

ד שיעשר. כתבהר״ש בירושלמי ולא נמצא עושה תקלה לבאין אחריו פירוש שינברו  במשיכת. ועי׳ מ״ש שם משנה ה בשם הר״ן]: ע
 הכל דמאי ויפרישו ממת שתקן זה שהוא פטור על השאר שהוא חייב ומשני עושה אותן צבור לפניו רקבעם לתוך פירותיוע״כ. ותו
 בירושלמי ולא כן תני קובע הוא אדם מעשרותיו של חבירולתוך פירותיו ואפילו עושה תקלה לבאים אחריו: שאינו מחוסר. גירסה
 הר״ב והר״ש מעושר וכן הוא בסדר המשנה בירושלמי. ופירשו ט מחוסר שכן לא יקפיד האומר מלומר מעושר במקום מחוסר. ומצאתי
 לו חבר בילקוט פ׳ ראה [רמז סהצ״ג] עשר תעשר שלא תתחםר.ואין תימה כי העי״ן והתי״ת ממוצא הגרון והשי״ן והסמ״ך ממוצא הסינים. וזה

 ידעינן דמותר החבר ליתן
 להם וק״ל. (ממהורש׳״ח זצ*ל)נ
ד  משנה ב [תוי׳׳ט דיה] ע
 שיעשר כו׳ העתיק ט׳ משן
 וכוי עב״ל. ואהשר רלחומרא

 נמי כאן קונה משיכה בלא
ה לכך לא הקשה הגמ׳ ה י  מ
 גבבא בתדא דף פיו מכאן

 אבללהשוי״מדמשולאוזץקא שהוסיפו תיבת שלא. לפי שאתרי שדרשו כאילו כתב עשר תתחסר מקשה שאי אפשר לומר שיצוה הש״י שיעשר ועל יד כן יתחםר אלא

/ שהוא כאילו כתוב עשר או תתחסד ואתיא כמי׳ל ללא בעינן או לחלק לממילא משמע וכדאיחא פרק ח׳ דב״מ דף צד. וז״ש עשר שלא תתחסר י נ ^ ד מ

ס א ל ^ ר ^ ^ ר ד ם  ש
. פירש הרמב״ס ח עומר ולוקח. כתב הר״בולא נטלם וט׳ ץ ^ היינו כפי העגין אבל הררשא תלרש עשר תתחסר כלומר עשר או תתחסר: חי ש ז ? ה ג ש ק  עיר מ

 בהמה דהה במשיכה מי ליה אבלםיה המוכר מונה ומיחר אותם להונה ע״כ. ודתנן לשון מותר להחזיר היינו להחדרם מן היתול. אי מד איירי לרישא נםיב נמי בשיפא לשון
* * m r *  >סיז דלאו דוקא חלא צייר > * \
 לומר דהתגאי״ק 3לשוט מלאכת שלמה ;החי"

 מנין ועי״ן ותי״ת מתחלפין וכן שי״ן וסמ״ך. מנץ הקצוב שהיה להם כמה אגודות
. א״נ עשה עמו קצבה. הלכך כיון שהגביהן לקנות קנאם בהגבהה ה ע מ  ירק ב
 וא׳יא לו להחזירן עד שיעשר כדתנן לעיל שצריך לעשר את שהוא מוכר. ובירר
ט אינו אסור משום גזל.  פריך היאך הוא מעשר משל מוכר שלא מדעתו ו
. ה ז  איכא מ״ד דמפריש מן העלין ואין בעל הירק מקפיד על דבר מוממ כ
 ואיכא מ״ד שנותן לו דמי המעשר. והדר תו פריך ולא נמצא עושה תקלה לבאין
 אתריו שיפרישו מזה המתוקן על אחר שאינו מתוקן ומש:, שעושה מהן צבור
. היה ם ד ב  ואומר למוכר שלא יערבם עם שאר הירק אצא ימכרנו לאתר ל
 וצא גמר בלט לקטת כי ההיא

 דתניא
 עומד ולוקח כגון שהיה בורר איזה מהן יקח

 המוצאם לאילו חבר המוצאם יעשרם דמאי דירא שהושלט אתר שנגמ׳׳ל למעשר
 ותק בס׳יק דפאה ונותן משום הפקר ופשור מן המעשרוח עד שימרח אכל אתר
 שמרת דהיינו גמ״ל אפיי הפקיר חייב לעשר וכ״כ הרמב״ם ז״ל המעם זה
. ומצאתי שהרש״ש זי׳ל רצה לדחוק לתרץ בעל כ ״  עצמו בפי״א לה׳ מעשר ע
 הירושלמי לנעלי הירושלמי לאו קמצי קני באגמא כינהו ולאהבת הקיצור לא
. האי מעושר הוי פירושו מחוסר. ל ״ ע ז ״ ן ר ה: לשו  העתקתי דבריו ז״ל הנ
ק מחוסר.  אמר המלקט כן פי' הר״ש ז״צ ומפי׳ הרמב״ם ז״ל משמע דלא גרים ר
. ר ס ו ח  גם במשנת הח׳ הר״ר יהיסף אשכנזי ז״ל הוגה מעושר וכתב ס״א מ
 וז״ל הרא׳יש ז״צ שאינו מעושר אלא מנין בירושלמי מפרש שאינו מחוסר אצא

 בך מפטור על
 שיקנה ממוכר
 לו אגוד יפה :

 דמשיבתו

 ולא דמי

ן י כ  י
 שעישר שלא יפרישו אתר
 באותן אגודת עצמן
 משכה ז׳ : יב) שבורר

 משנה ראשונה
 שמפקיר אינו מפקיר בגפה אלא דבר מופמ

 ישראל
 ומודיע לקונים אותן
 החיוב או איפכא .
 זה. ועיין סרק ה׳

א יחזיר עד שיעשר. פי' סר״כ  ופי׳ הכ״ש דחוק : ל
 דהפקר לא שכיח ומי

 למוכר בגסה אלא בדקה
 וימו לו דמי המעשר כלומ' דמי מעשר שני ותרומת מעשר אבל מפשר ראשון
 ומפשר מיי הם שלו בדמאי מחזיר המפשר עצמו כ״כ המיס׳ פרק הספינה
. דאילו היה מחוסר פיסוק דמים לא ן י  דץ פ״ח: שאיגן* מחוסר אלא מנ

ן תפארת י כ  י
 בנאגד כבר מתחייב במעשר. דבהופקר מקודם פעול ממעשר:
 י) מעם האדן . ונראה לי דהאי לוקח לא לשון קני! יק י״ל
 נעל: יא) דמדשומתן ידוע. כבר קנינהו במשיכה או בהגבהת .

 תוספות אנשי שם
 מעשרין ונם יש מכיריה הרבה שמתנין וא״כ הו״ל תרי רוני כגל מיעומי דלא עשרי ובמיל
 המיל לאפיה ש״ל לעשר אס רוצה. והשתא דאתית צהכי ניישב מאי דקשה במתני׳ דכיון
 דג״ש כברי דאין מאכילין את העניים דמאי אמא* לא תני לה רבי ברישא כ״א גבבא לגבאים
ח ק ו ל  אלא משום דאי הזה תני נרישא ה׳א לביש מולו בגבאים. (רמ״ז) - ב בריב םדיה ה
ו ממסר כו׳ ממוצא הגרון. נ י א ' להחזירן למזכר. מרעת המוכר.(ת1ס׳): תמיט דיה ש  ט

״ ״, לדכחיעא רפ׳׳ו לסאה דאית יקרו העי! כחיית וכן בנמחש בני סאליכיקי יע'א הנא נמ . v 

 כשהורים רפע א1מריס רשה ושמע שמח. (רמ״ז): באיד או תתחסר. לסי) הול״ל תתעשר דחעשר משמע תחסר לאתרים והנכון כמיש הרמי! שר׳ל אם תעשר פיא תעשר אח׳כ כשנה אמרת וללא
 כאותו שהיה ממעע מעשרותיו משנה לשנה ובן היו מהחסרים פירוהיו. והאי ראמרו שלא תהחשר לפרש המכין בסי' ולא קאי אקרא. (שיל): דיה היה עומד ט׳ המוכר מונה ט'.עי' גפ״

 «יא'ש
ת דבר שאינו מתוקן V פיק דפסחים (דף מי) דעכיפ יכול לאכול עראי דחוי ספק ופשק  יכול לתלות ע$פל מהרוב דהיינו *־,חבו־ וקיימא אחזקה דחבר אינו מוציא מתחת י
ד שיעשר. לאו דוקא) ובתום׳ חדשים חקשה מםוניא דביג (T «'!) ד*ויך מסועי׳ משך ] בתוי״ס ד״ח ע  יהיה מנעול . שהחבר המוצא יאכל עראי בלא £גשר: [אות מ

 והה שהתוספות כתבו סברא
 זו היינו שהמקשה שם לא
 לקלק ברהיעת ליש:א מה
 שאין נוגע לעגיט אבל התנא

 ודאי מללןלק.
 (ממהורש/ז זציל):

ד שיעשר  [תויימ דיה] ע
 כו׳ ויקבעם לתוך סירותיו.
 סי׳ בל׳ קושיא ועיין במפרש
 להדישלמי למהריא למשני

 הייושלמי

 תוספות רע״ק
] בתרימ  משנה ב [אות מ
א ישלי־ך . דהיינו  ד״ה ל
 דקה) והראיש כתב וויל
 ולא ירענא טח צורך לטעם
 זה הא מה דאטרינן לעיל
 דמוכר בטדה גסח פטור
 מלעשר דמאי היינו במוכר
 לחבר. לפי שיודע שפטרו
 חכמים למוכר ויעשר הוא,
 אבל במוכר לע״ה ביל ענין
 חייב לעשר. והינ הייב
 לעשר משום עיה שיםגאס
 עביל. ואולי י״ל ח^רושל'
 נא לי־תן טעם אף־ בעיר
 שיובס חברים ותולין שאחד
 מה־וב ימצאם דאפיה חייב
 &שוס מרה דקה. וערי1!

 אין זה מספיק דהא החבר
 ושמא חכניםה במו« ואיכ



 ציונים
 ג הטוגא פירות. שם היי:
 כל דבר. שס ה״א . ו«׳ו
 היו «ול ושיע יו׳יל סי' שצ׳יא
 ס>*ו: ד המוליך חטים ,
 !•שיןשא: מוס׳ נכשוכומ דף בז:
: המפקיד ג ׳  מיי׳ מם פ״׳א הי
 מיי* זןס. נטלומ יא: וסוסי
: , ) ף י פ מ ו מ . ו ז ס 1 י פ ו » מ » 

 תוספות חדשים
 •ירושלמי תירון ע״ז הקושיא
 וזיל תקנו בלוקח ולא במחזיר.
 אגל כל מפרשי המשניות
 חולקים עליו לקאי בקושיא
 בירושלמי כהעתקת התוספות
 יום נןוב. והא דאמר תקנו
 בלוקח קאי על הסיפא עיין
 שם ופי׳ הקושיא ללמה לא

 יחזיר על שיעשר יפריש
 עליהם משירותיו ולא חיישינן
 לתקלה ללמא ישכח כן פי'

 המפ׳:

 תוספות רע״ק
 ולא מדד וממתני׳ בהמת
 דקה במשיכה ולא אמר
 דםשך לאו דקה . ילק״ט
 דהחס דעסיק ברינא דקני'
 הויל לתנא לדקדק ולמתני
 הגבהה. אבל הכא דלא
 עשיק בדינא דקנץ אלא
 דעסיק לומר דכל כמה דלא
 קנח יכול להדזזיר בלי
 עישור לא חש התנא

 לדקדק בלישנא :

 תום׳ אנשי שם
 הראיש שהובא בם׳ מ״ש :
ר להחזיר. הא ת  במשנה מ
 ללא חנן דומיא לרישא ורוצה
 להחזיר א״; לעשר. רמז
ן הא מותר ו מ  רמז לנו מ
 למחלה להחזיר ואין בו
 משום מחוסרי אמנה וממילא
 משמע דא״צ לעשר. (הו׳׳ע):
ה בחזקתן י  ר גר״ב דיה ה
. שיי ׳ ו  כו׳ המשוקנים כ
 המעושר כשאינו מעושר
 וסירות ששית כפירות שטעית
 ולא יאכלנו בקדושת ז׳ .
 אינ לשביעית פעור מן
 המעשר וגא ניחוש שיחליטו
 בשל ששית ולא יעשמו ויאכל
 דמאי. (רמ״ז): במעכח
ן נכרי דמאי. 5״ע ח ו ם  ל
 ללא נקע נמי שביעית. ושי׳
 הרא׳ש יוסף חולין דף ו׳
 רלענין מעשר אין מועיל ס״ס
 משום למבל הוי לשיל״מ
 משאיכ בשביעית שסיר הוי
 סיס שמא לא החליפן ואש״ל
 החליפן שמא בשל שאר שני
 שבוע . (להימ): בריב דיח
ן עובד כו׳ ולבתר ח ו ט  ל
 דאשכחו כו׳ והימ ללא
 ערבינהו לגיוחן כותי או מ״ה
 לכותי הוא רוקא־ בשנים
 קדמוניות וע״ה כן ר%

 לעולם. (שיל);

ב עח ו ת יום ט ספו רה דמאי מאכילי] פרק ג הו ו ה מברטנ ד ב ו  ל ע
. פי׳ הר״ב משאוי; וזאת המלה בלשון הקולש מעט  ולא נטלם בילו ולא הגביהכגטוען אחר.משאוי אחר של ילקוח: ג לא להחזיר: טוען
ת כליך״ ו ר י . רמב״ם: ג המוצא פ ( ה  יצניע עד שיעשרילאםו׳להוציאמילו לבר שאינו מתוקךשלא יאבדו. את בעירכם(בראשית מ
 ולא נתכרן לזטת בהן: שאין אדם רשאי למכרו דמאי. הנון במרה ונקבעו למעשר. לומיא רפירש הר״ב במתניתין ללעיל ובהכי אוקמה
i לקה לאמרינן בפירקין רלעיל: לא ישלח לחבירו דמאי. ברקה אבל הרמב״ם למתניתין להכא המו שנראין לבדו בפי״א מהל׳ מעשר 
 ועיין בפרק ב למסכת מכשירין:
ך להצניע לא יצניע עד שיעשר: ל מ נ  ו
 וכ״ש אס יאכלם בעצמו שלא יאכל על
 שיעשר. דהאבהוקבעו למעשר עסקינן
 כמ״ש אלא קמ״ל לאף להוציא מתחת
 ירו דבר שאינו מתוקן אסור; ודל
 הרמב״ם בפרק הנזכר נטלן לאכלן
 ונמלך להצניע לא ישהה אותן עד שיעשר
 כדי שלא יהיה תקלה לאחרים ואם
 מתחלה נטלן שלא יאבדו הרי זה מותר
 להשהותן אצלו עד שירצה לאוכלן או
 לשלחן או למוכרן ־עשר אותן דמאי ע״כ:
ע. ל׳ הרמב״ם לשמור ולגנוז י  להצנ
 וזאת המלה מצויה בלשון הקדש ־הצנע
א יאבדו. ל  לפת עם אלהיך(מיכה 0: ש

 שולמלו בגסה טוןשרשאי למוכרו בגסה: .
תר להחזיר םפני ו מו ר יפה ממנ ח  רבי יוסי מתיר. לשלוח לחברו ודאי טוען א
בדרך ( י תי רו : j המוצא פי ( נ ך י ש א מ ל  אפילו בלקה ובלבל שיודיעו ומודה רבי ש
א יצניע ך להצניע מי) ל ל מ נ  יוסי שבלמאי אסור בלקה ואין הלכה ונטלן לאובלן ו
ל י ב ש ה נטלן ב ל ח ת . ואם מ עשר ד שי . לטןי ע  כרבי יוס: ף לטוחן טתי
ם ד ר שאין א ב ל ד . כ ר ו ט א יאבדו •0 פ ל ? ש  שנווחן התבואה: הרי חן בחזקת!. י
א ישלח לחברו ^ רשאי למכרן רמאי י0 ל ^ ^ J ^ J Z 
ד ב ל ב ר בודאי ו . ר1י יוסי מתי 0 , * j ת S S t ^ 
 להחלץ* ולבתר דאשכחו יונה בראש הד שיודיענו י״): ף המוליך חטים לטוחן כותי ־)
ת ו ר ש ע מ  גריזים או לטוחן עם הארץ בחזקתן ל
ד פירותיו אצל בד כוכבים דמאי «)• המפקי  ולשביעית י»). לטוחן עו
ת . ת ולשביעי ו ר ש ע מ ם הארץ בחזקתן ל ל ע צ  הכותי או א

 אצל
• ד לטוחן נ י - . למכרן גימשלשי למכרו מ׳> גי ז > י ׳ ו אוכלן. ואטינייהלמי DM, יאכזבו * ״ נ ו  חינ ג לאוכלן «י

י״״״ י פי׳ הר״ב ולא נתכוין לזכות בהן.עי׳ מ״ש ג כ ח י15 נ ״ ט ל נ ׳ " 

 במשנה ג פרק נ לב״ק: רבי יוסי מתיר בודאי ובלבל שיודיעט. לשון הרמב״ס ר״ל כי הוא מותר לו לשלוח סבל ולהודיע למי שישלתנו שהוא
 טבל ואינו חושש ר״י שמא אס נתיר לו זה ישלח לו ולא יודיענו ע״כ. ומדבריו למדט מעם למ״ש הר״ב והר״ש מהירושלמי דמודה רבי יוסי
ת ולשביעית. לא הוי זו ןאצ׳״ל ו ר ש ע מ : ד ל  שבדמאי אסור דמשום שהוא רמאי מודה רבי יוסי שיש לחוש שמא לא יודיעט; ועי׳ פ״ה מ״ח

v ת שלמה כ א ל  מ
 מפני שהוא קל כי היכי ללא יזלזלו בו או שמא לא יוליענו. ועול נרסי׳
 בירושלמי עלה למתני׳ תני אין מעבירין על האוכלין פי׳ המוצא אוכלין בלרך
 אינו דשאי לעבור עליהם ולהניחם שם ל׳ יעקב ב״ר זבדי בש׳׳ר אבהו הדא
 לתימא בראשונה אבל עכשיו מותר מפני הכשפים: ף המוליך חטים לטחון
 כוי. בס׳ הטוקין סי׳ לש״י ז״ל לטחון זה שם האומן בלשון המשנה. ובלשון
 המקרא מותן. וכן מוסר קרוי בלשון משנס מהזר ע״כ. וכן סי׳;״כ בפרק
 הנוזל עצים לף צ״מ אההיא ברייתא למייתי התם לקתני המוליך חטים לטחון
 כוי פי׳ אלם הממונה על כך וכזי. ואיתא נמי ההיא ברייתא בב״ב פ׳ המוכר
 פילות לף צ״ל: בחזקתן למעשרות ולשביעית אבל לא לטומאה.
 כך נראה שצ״לוכך הוא שם מימין לנראה דאין אותה למייתיהתם ברייתא
 [אלא מתני׳] היא. וכ״כ הח׳ הרש״ש ז״ל שכך מצא במשניות דוקניות. וז״ל
 עוד. אבל לא לטומאה. לחיישינן שמא נגע בה ובפרק הניזקין מפרש לה
 ומון דהוכשרו ומשום הכי גבי תחמה טהורה אין טותנין ומפקידין אבל
 בלא הוכשרו טותנין ומפקילין כלאיתא בתוספתא ומייתי לה התם. לטחון
 עובל כוכבים למאי. ה״ה ספק אם החליפן אס לאו ונוהג בהן לין דמאי
 והאי תנא ר״מ הוא לסבר אין קטן לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע

 מידי

 לתניא בס׳ המוכל את הספינה הלוקח ילק בשוק בילר והכית בירר והניח אפי׳
. בילוש׳ פליך ו ד ב א  כל היום בולו איטשייב במעשר עכ״לז״ל: J שלא י
 מהא לאמרי׳ פ׳ המנית ההופך את הגלל למעלה משלשה תייב בנזקיו ואפי׳ לא
 נתכוין לזכות וכו׳ והכא פסול ממעשר. ומשני א״ל בון תמן כתיב בעל הבור
 ישלם פי׳ כל מי שהוא נעל התקלה ואפי׳ אינו שלו לבור גלה״ר צאו לידיה הוא
 אפ״ה חייבתו תורה והכא כתיב עשר תעשר את כל תבואת זרעך משלך אתם
. כגון י א מ ם רשאי למכרו ר ד ר שאין א ב  זר ולא משל אתר: כל ד
 ־דה דקה כדתנן נפרקין דלעיל גם לא ישלחנו לחבירו אע״ג להני תרי מעמי
 מפרש בירושלמי במוכר משוס התינוקות או משוס למוכר משתכר במדה דקה
 א שייכי בשולח לחבירו מ״מ ל״פ תכמים ואין (הגה״ה. צ״ע אם חסר פס
 שין וכך היה צ״ל אבל מותר לשלוש צו מסה ואין וכוי אלא שאני בך מצאתיו)
 אן חשש עבירה למיירי בשולח לחבר והוא יודע כמה יש לו לעשר אבל השולח
. ור׳ יוסי מתיל בודאי בין לקה בין גסה ובלבל ן י  ע״ה צריך לעשר בכל ענ
 יוליענו לטון דמתנה הוא נותן לו אינו זקוק לעשר רק שיודיענו. ובירושל׳
 ;אמר ר׳ יוסי אוסר בדמאי בלקה ובגסה שרי ור״י לטעמיה לפטר לעיל
 מוכר אכסרס הרא״ש ז״ל. והטעם שהחמיר ר׳ יוסי בדמאי ספי מבודאי

 ואפילו לחבר: יט) אבל
 . ונראה לי דוקא במתנה
 כדי שלא להכשילו. אבל

ן י כ  י
 במרה דקה

 ישראל
 במדה רקה: יח) במתנה

 בדמאי דקיל. חייש שמא ישכח מלהודיעו
 דלא שכיח. ונם ודאי נזהר להודיעו

 במכירה מודה ר״י לאסור כלקמן פ״המ״ח: כ) קידם שגזרו עליהן
 שיהיו כעובדי כוכבים: כא) ולא חשידי לאחלופי: בב) דשמא החליסם

׳ שאסור למכור מבל אלא לחבל ולצורך. והשתא ר״י דהכא אי ד מ  פ״ה מ״מ א
 מיירי כמי לצורך אמאי הליני חכמים דאין סברא להחמיר נמתנה *ותל ממכר .
ל דר״י מתיר ״  ואדרבה הרא״ש מפרש הכא מ״י מתיר דוקא במתנה. ומשמע מ
. וחכמים מסיו מחנה  במתנה אפ״ שלא לצורך ובמכירה דוקא לצורך כדלקמן
 למכירה ואץ מותר בשניהם אלא לצורך. ומדברי הלמב״ם בחבורו פ״ו מהלי
 מעשר דין ו׳ משממ משלימות אסרי חכמים אף לצורך ולאו משום דממנה חמיר
 ממכר אלא משוס שאין מוסרו לו כעצמו אלא ע״י שליח שמא לא יפרש השליח שהוא
. ח״ל שם אין מופלין את הטבל אלא לצורך ולחבר.  סבל ויסבור זה שהמשלח תיקנו
 ואסור לשלח את הטבל אפילו חבר לחבר שמא יסמכו זע״ו ויאכל הטבל מ״כ :
 ד בחזקתן למעשרות ולשביעית. פי׳ הר״ב דלא חשידי שמא החליפו כו׳ משמע
 למפרש שהחליפו במזיד וכן מדכמב לקמן במוחן עוכל טכבים דמאי שדרן בכי

 אלם

 יכין תפארת
 ־) למשיכתו לא היתה ע״ל לקנות. וקמ״ל אף דמדאורייתא מעות
 וגות עכ״ס הכא הס אמרו והס אמרו. הס אמרו לעשר למאי. והם
 מרו רבכה״ג לא יהיו מעות קונות : יד) שהוקבעו למעשר :
 ו) ר״ל להניחן במקום מוצנע שבהפקר ולא ירצה לאכלן. רלהשליכן
: מז) ולא נתטון לזטת בהן: יו) כמוכר [  סור [כעיטנין דסיד י

 משנה
: מפני שלא ז י  ניא משיכה ללא סמכא דעתיה כמ״ש הר״ב פ״ה דמ״ז מ
 שך. למאי דקיימא לן ד״מ ממות קונות צ״ל שגם המעות מדיין לא נתן
 'נ אפי׳ נתן מעות לא בחן אלא בדי שיקמ איזה שירצה וכל כמה דלא משך
. ועוד למיקר דמאי מדרבק ומדאורייתא ] י נ  בירר איזה יקח אין כאן ק
 'ה נאמן דרוק מעשרץ והס אמרו דע״ה אימ נאמן והם אמרו דמעות אין
א דחייב לפשרן דמאי כדלקמן פ״ג נ ו ת. מיירי מו לו : ג המוצא פי ת  ט
. ואט״ג דכל מציאה הפקר היא והפקר  ־עשרוח מ״ד ופ״ב דמכשירין מ״י
ן נ מ  ור ממעשר. הכא שכבר הוקבעו למפשר מיירי ואץ הפקר פועלן מ
. בשולח לו במתנה אע״ג דמוכר בדקה  ״ק דפאס: לא ישלח לחברו דמאי
 ט חייב אלא משוס שמשתכר או משום מיטקות כדלעיל ובמתנה לחברו לא
י מעמי גזרו משוס לא פלוג וכ״כ הרא״ש: ר״י מסיר בודאי. לקמן  ין מ
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 זו להא לתנן בסון* פרקי!. לשביעית חמדא להו. באתרא לר׳ גריזים לכותים שהיו עובדים אותה; טתי הרי הוא כעובי כימים;
ופדות של עובל מכבים  יהודה הרימי כלאי׳ בש״ס פ״ל לבכורות [לף ל. ומימין נל.] ושם אצל תעובד טבבים כפירותיו. 0
 במשנה למון* הפרק לשקולים הם.והייט בכל מקום חון ממקומו שצ פטורים מן המעשר ורישא מפני שדרך בני אלם להוליך קופות
 ר׳ יהודה: כפירותיו: כתב הר״ב רטתשל חכןים ולהניחן אצל הטוחן
 והרמב״ם ופירוש של מובל כוכבים אצל העובד כוכבים כפירותיו ג דש חיישינן שמא *נתחלפה קופה זו בקופות
̂פי״א אומד אחרות של ישראל שהן למאי אבל  פטורים. ומוקילה במיטרי שון
 מה׳ מעשר במפקיל חולק מתוקנים.ח״ש הר״ב ברישא שמא החליפו פדות ליכא למימר שמא החליפן בפדות של ישראל אלא שמא
 אלו החליפן העובל כוכבים כפירותיו לפיק• הרי הן הפדותיו של
 עובר טכבים; ודכי שמעון סבר לאן* בפדות חיישינן שמא נתחלפו בטת המובל טכטם בפדות של ישראל אחר . שכשם
 שישראל זה הפקיל פדותע ביל המובל טכבים כך יש לחוש שמא ישראל אחר p המשולים על המעשרות הפקיל גם p בילו ונתחלפו

 מלאכה שלמה *
 מיד מעשר עכ״צ ו״צ: וכתבו החוש׳ בס״ם על כמה שלקלק ל״ת ז״צ לבכ״מ מעשר ול״מ היא לקסבל אין קטן צעובל כוכבים נא״י ואין מיהח העובד

 ציונים

 כוכבים פוסל. ובירושלמי פליך רישא לסיפא לברישא קתני למאי ובסיפא תני
 ולאי ע״כ. וז״צ הלא״ש ז״צ אצל הסובל כוכבים כפירותיו. צכאולה היה
ק כפירות העובל מכבים ומעשרן ולאי שבלול לנו שמחליפן אבל  נ״ל לפלש ל
 בלישא אינו ולאי שהחליפן צפי שהוא מתסמם מאומטתו וילא לעשות שקר
 שמא יקפח פרנסתו. ובהכי נמי הף גיחא צמאי א#ליך למי תלי באבי
 לאשמעינן לכותי וע״ה צא תשיל׳ צאחלופי אלא זו אף זו קאמר ל״מ אומן אצא
 אפי׳ בפקלון צא תשילי צאחלוסי. ואי אפשי לפרש כן למסקיל אצל עובל
 מכבים יעשל ולאי לשמא לא החליפן העובד טכביס והמע״ה. ונ״ל לסי ע״ס
 הילושלמי לפריך מלקא לסיפא הגא את אמל למותן העובל מכבים למאי
 והכא את אמל אצל העובד מכבים כפילותיו. ומשם כאן בקופה בקופות כאן
 סיחת כפילות. סצוגתא לל״ש ורבנן בקופה בל\פות להט איתא נילושלמי
 לא אמלואלא כלי קופתו הפקיד אצלו שתים אחת למאי ואחת ולאי וה״ס אצל
 העזבל כוכבים כפירותיו כפי הפילות שיש לו לשובל כוכבים אם הפקיל אצלו
 שתי קופות ולעובל כוכבים שתי קופות שתיהן למאי ואם אין צעובל כוכבים
 אלא קופה אחת א׳ למאי וא׳ ולאי מתוקנת ללא תיישי' שמא הביא העונד
 כוכבים פילות מן התו! והחליפן אבל אם הפקיל אצלו פילות בלא קופה אע״ס
 שאין צעובל מכבים סירות כ״כ כיון שהם מעורנין הכל תורת למאי יש להם לאין
 יכוצ צשער כמה סיח*ן של עובל מכבים ובמתון עובל כוכבים אפיי קומת הר
 כמו פיחת כפירות ואפי׳ לא היו חסים בביתו של שבד מכבים הוי למאי
 לסי שהכל מוליכי] שם חסים לסחון אף אם אין לו לע משלו מחליף לע של אחר
 בסוב של זה ואת״כ כשיזלק לו רע יתנהו צנעצ הלע הצp הכל דמאי ור״ש
 מחמיר לאפי׳ גמפקיד בקופה הכל למאי. ואע״ג לשמעינן' ציה לר״ש במנחות
 ס׳ ר ישמעאל למילות העוגל מכבים פוטר מ״מ חייב משום נזרה לבעלי
 כיסין. ובס״ק לבכורות נרסי׳ א״ל אלעזר להפליש כ״ע ל״פ לבעי צאסלושי
 כי סליגי ליתנן לכהן ת״ק סבר ולאי תצפינהו ובעי מיתבינהו צכהן ול״ש סבל
 למאי. עכ״צ ז״צ. והוא ג״כ כפי׳ הר״ש ז״ל. אבל ר״ע ז״ל תפס פי' הרמב״ם
 ז״ל. ופי׳ לש״י ז״צ שם בבמלות שלהי פ״ק ל׳ י״א אצצ המובל מכבים כסירותז

 של מובל כוכבים לודאי חלפינהו וצליך להפרש מהןמעשלומון לאמלתינ

 לפירוש

 שמזגיר במשנה או בברייתא מעשר אצל שביעית גנון מחט׳ דקתני בחזקתן
 לממשלות ולשביעית למייל• במתן מע״ש לשם חולין. וליק לה ממתני' לבסוף
 אוחו פלק לקתני המשול על השביעית אימ חשול על המעשלות ומפ׳ בגמרא
. להיכא  משום למעשל כמן לבעי חומה חמיר עליה. ולשון מעשר מוכית כן
 לאיילי בחששא לאינו מתוקן נקיס סבצ או למאי: אצל העובד כוכבים
. כ ״ . וסי׳ ר״ע ז״ל ופילוח שצ שבל מכבים פסולים מן המעשל ע ו  כפירותי

 אמר המצקט נראה לפי זה להאי
 תנא ס״ל יש קנין צשבל כוכבים להפקיע
 מן המעשל אבל לאימי שכ׳ פ״ז החכם
 סייר אפרים אשכנזי ז״צ וז׳׳צ וכן פי׳
 הרמב״ם ז״צ וצ״ע בבכולות ד׳ י״א ע״ב
 וז״ל הנמ׳ צשם סצ זו המשנה המפקיל
 סירותיו ומ׳ א״ר אלעזר צהסליש כ״ע
 ל״ס. כי פליגי ציתן לכהן תייק סבר
 ולאי מלסינהו ול״ש סבל למאי לספק
 הוא אם התציפם ומ׳ ע״ש כי לשם
 בלש״י כתיבת יל מהה למיילי שיש
 לשבל כוכבים זה אליס קראצ וכו׳ וא״כ
 נ״ל מה שפי׳ כאן הרמב״םור״ע ז״צ
 לפיסול משוס לקשה להם למה קתט
 מחט׳ כפילותיו וצא קתני בלשון פיסיר
 או חיוב אלא ולאי מש״ה אמל בלשץ
 כפילותיו לפסול כשהעובל כוכבים מותן

 אותם ולחיוב כשהקראל סוחן אותם ועל מתני׳ סי׳ מה שהוא מובן יותל ולו״ק
 עכ״ל ז״ל. ובסמוך תמצא םילש״י ז״צ. ואיני מבין מה שכתב ז״ל לפטור
 כשהשבל מכבים מותן אותם דוכי הטחינה היא גמל מלאכה והלא המילות
 הוא הקובע צמעשר: ופי׳ הלש״ש ז״צ וז״צ אצל העובל גוכבים כפירותיו.
ק  ה״ה כפירותיו של עובל מכבים לולאי חלפינהו גסילוחיו וצדך להשליש מ

 הגה״ה אחר זמן רב ראיתי «כ׳ ג״פ
 הח׳ הדיל יהוסף אשכנזי ויל
 על פי׳ שהביא ר׳ע ז׳ל מיל היי זם אינו
 נראה דאיכ מה אמר כפירוחיו יאמר הרי
 אלו בחזקתן או הרי אלו סטורין. כי איל
 שנעבור זה אמר כפירותיו ללמד שאם
 סירות היפראל היו מכל או דמאי מתחלה
 עתה נפטרו כמטר שמסרן כיד השמי
 כוכבים כי ודא• החליפן דמי יימר שודאי
 החליפן להקל עליהן וסו ממסי במרות
 פיק אמרי׳ בפירוש שפירוש העובד כוכבים
 מייבין ועיכ אמר כפירותיו כלו׳ שהן
 טבל גמור לילאי החליפן. וריש אומר
 אין אנו צריכין להחמיר עליהס כ׳כ כי
 שמא לא החליפן ףיל לין דמאי. ומה
יע זיל דריש סגר דחייש,, שמא  שפי' י
 נתחלפו בהירות של ישראל אחר וכוי כמס
 לחוקים לבריו וביש אחלי ש;מי עמכם
 היא במס׳ בכורות שלא כלבריו מכיל ויל:

 יכין תפארת ישראל בועז
 בתבואת ע״ה שהיה אצלו לטחון. ולראב״ד אץ זה החשש דא״כ ס״ל (ב<ול״מ מסתבר כלמב״ם לאי כראב״ד בבא דמפקיד מץתר דהד הו
־  ס״ם.אלא החשש הוא שמא החליפה הטובל כוכבים עם שלו וס״ל להראב״ך כטוחן. ותו למה שט בצישניה למנקמ בדשא למאי. ובסיפא כפירותיו. ו
. וא ם ו לא״כ במאי פציג ר״ש. והרי גםלת״ק לקאמל כפירותיו. למאי ה ל ש 3 ן ש י ל ח ה ל ד י ש ח ף ד א ל ( ג . ב ( ב ) w ט י ם א ט כ ו ד כ 3 ו ח ע ץ ע מ  ד

 «r י סציג לקולא לרק מיקינן שמא גם ע״ה הפקיל. למה לא פליג נמי במותן
 ולוחק לומל לבאמת ל״ש בתלתי פלינ. וס״ל ללק לשמא החציף בשל ע״ה ־אתל חיישי׳. והו״צ ספק לרוב ע״ה מעשרין. ואי משום קו׳ הלאב״ל להו״

 ס״ס. י״ל להו״ל ס׳ התיל צהחליפן.[אב״י אנא״ק שצ ע״ר אאמ״ו הגזצוק״ל הכ״מ י״ל בענין הקושיות על הראב״ל כמ״ש הלאב״ל בעצמו בהשגותיו נשם הילושל
 ח״ל הכא את אמר למאי והכא את אמר ודאי. ומשני כאן.כצומ׳ בדשא דקתבי דמאי. קופה בקופות. דמתירא שלא ימין במלאותם. וכאן בסיפא לקתט כפירות׳
. למנ״צ לבמפקיד וודאי התציפס שמא ל  ולאי! גפירות בפדות . לאינו מתילא להחציף. מיהא ע״ר זצוק״צ נלאה למיאן בזה משום י\שית הרא״ש כאן
 התציפם והמע״ה. ובענין י\שית הלאב״ל עצ הרמב׳׳ס להוה ס״ס. ל״מ נ״צ לתרץ. צפמ״ש תו׳ כתובות(ל״ס א׳ ל״ה ואב״א) דשם אונס חל וצא הוה ס״ס
 וכש״ך י״ל סי׳ ק״י ליט ס״ס אוח יא. א״כ ה״נ צא הוה ס״ס לשם מעשר חל. מיהא צ״ע מרביע המגיל ס״ג מהא״ב ה״ב. לכ׳ למש״ה פסק הרמב"
 לפתוי קטנה לאו אונס הוא משום קושית התוס׳ שהזכרתי דס״ס הוא. אע״כ דסתוי קטנה לאו אונסעי״פ. אלמאדצרמב״ם אפי׳ ס״ס משם א׳ הוה ס״ס
. למאחל לקיי״צ ללוג ע״ה מעשרין ואס״ה אחמול לבנן צמש צמיעומא אחמול בהו ג״כ לחוש לס״ס. והקש ׳  והגה הכ״מ בהצ׳ מעשל סרק יא הי״ג חי
. ספק לא החליפן וספק החציפן בשל עובל מכבי ס ״ . לצלמב״ם למיחח עובל מכבים הוסר הוי נמי ס [ מ  הגאון מהרע״ק זצוק״ל בתוס׳ לע״ק [אות כ

 ראשונה
 וכ״כ רמ״א גהג״ה שם ס״ב. והכא היכי מיישי׳ שהחליף קופה v בקופה

 ישראל אחר כיון דלדידי׳ לא ממי הנאה. ואין לומר למיישי׳ שמא ביקש ממ
 אוחו ישראל האחר להחליף ונותן לו שכר. דהא אמרן ישראל לא חשוד להחליף
 ודוחק לומר דהעובד מכבים מחליף בלא דעת ישראל אחל ומצפה ליטול ש:
. ו  ממע דחששא רמוחה היא אפי׳ באיסור דאורייתא לא מצאנו מששא זו

 משנה
 אדם להוליך ר^פות רטמ לממון וחיישי׳ שמא נתחלפה קופה v בנ\פת אמרת
 של ישראל שהן דמאי וכו׳ ופ״כ שהחליפו במזיד קאמר דאי בשוגג אין לחלק
 בין מוחן ישראל לסמןן עובדי מכבים. ויש לתמוה דהא הלכה פסוקה בידינו
 דכל סאימ נהנה בחליפין לא חיישי' אפי׳ בשכל מכבים שמא החליף אפי׳
 באיסורי לאורייתא כמ״ש הפוסקים ביו״ד סי' קי׳׳ח וסתם כן בשייט שם ס״י

 אצל העובד כוכבים .
* o i t n r n . h i r״s .גטרומ מפ 

: ו י  w . מיי׳ עס מ

 תוספות דע״ק
 מיד [אות כח] ברעיב ד

ל דמובד כוכבים ״ צ  א
 וסירות על עובד כוכביפ
 פ&ורץ פן המעשר) וכיע
 חרמביס וחראב׳ד בהשגות
 םפרש כפירותיו דחייה
 לעשר ודאי דודאי
ו י ת ו ר י פ  אהלפינחו כ
 דהייבין מדרבנן [םשוט
 בעלי כיסין כדאי' בםנהוון
 דף ס״ו] וריש סבר דמאי
 דועירקספקאםאהלפינחו.
 ולזח פרין בירושלמי דםיש
 ברישא דהוא דמאי ומשני
 כאן קופח בקופה וכאן
 פימת כפירות. דיל דרישא
 מייריי בקופת ומתירא שמא
 איני טכוין למלאות הםדח.
 משוס חכי ליכא ודאי
ש ו ר ח ב  דאחלפינחו. ו
 חיח גיכ לפרש כן ודחח
 דמחית הוי ודאי
 דאחלפינתו . ואםאי ליא
 המע״ת ולוח מפרש
 כפירותיוחיינוכפי חפירות
 שיש לעובד כוכבים כנוץ
 שתפקיד אצלו ב׳ קופות
 ויש לעובד כוכבים ב'
 קופות שניחם דמאי ואס
 אין לעובד כוכבים אלא
 קופת א׳ קופת א׳ דמאי
 וקופת א׳ ודאי מתוקן .
 וכתב לפרש בזח דברי
 הירושלמי הגיל עייש .
 ותמית לי מאד על הרמגימ
 וחדאיש וחרעיב. חלא
 םוגיא ערוכה פיאדבכורות
 (דף ייא) דקאמר על טחני'
 דחבא איד אליעזר להפריש
 ביע ליפ כו׳ ליתנמ לכהן
 דתיק פ׳ ודאי אחלפינחו
 וגעי ליתנס לכהן וריש
 סבי דמאי הרי מפורש
 כחראביד דכפירותיו היינו
t דחייב לעשר ודאי וצעינ 
 [אות כט] באיד
 נתחלפה קופח v בקופות
 אחרות של ישראל)
 וחראביד בהשגות הקשח
 הא חוי סיס םפק לא
 אחלפינהו וספק שמא אותש
 פירות מעושרים מבעליהם.
 וחב״מ תי' דמאהר דקייל
 דרוב עיה מעשרת ואפית
 אחמור בחו רבנן לחוש
 למיעומא אהםור בהו ניב
 לחוש לסים. ויש לעיין
 לריל בירושלמי בריש
 מםכתין ובשיטה זו אצל
 הרעיב שם דהקלין שבדמאי
 השיתין וכו׳ הוא מפעם
 סיס הרי דבדמאי מחני
 סיס . ויש לחלק דבי חייכי
 דהרוב דחוי עכיס תחלה
 חיוב מעשר אלא דרוב
 מעשרים ואחםור בחו רבנן
/ ה  תינ אם הסיס הוא כ
 דלכל צד היו פירות האלו
 מחוייבים בודאי במעשר
 אלא דב׳ תספיקות אמ חס
 מעושרים, אבל בההיא
 דחקלין שבדמאי דיש בחש
 חד צד דלא נתחייבו.
 :מעשר שחס הפקר בזח
 :ןקילין, אחיז בא *ירי
 ופד שעו חמלך ומצאתי



 *יונימ
m • ה מנותן לפונדקית 
 ftp: מלין ו: מי״ פט הי׳׳ג
 עזי מיננ יייי שינון p*p ש״ג:

 חדושימהרי״ה
 משנת ח [תוייט דיה]
ר את שרןא נותן ש ע  מ
 לת כוי וציע אטאי לא תנן
 חכי לעיל כטוחן עונד
 כוכבים שנחשד להחטיף
 בו׳ עכיל. לא הבנתי דהלא
 שם הוא נאמת לא הוציא
 מתחת ידז דבר שאיני
 מתוקן דהא חנן בחזקתן
 למעשרות בוי נמצא איירי
 שעישר רק שמחלק בין ע״ה
 וכותי דלא חשידי לחחלין*
r s ובץ עובד כוכבים ואי 
 של הרב תדיט למה לא
 חני גאמת שס במחץ
 עובד כוכבים שלא יתן
 לטוחן עובד בובבים לטחת

 דבר

 תוםפות רע״ק
 שכוונתי בזח לדעתו
 תנדולח (בחל' ייט מיא
 חיב עיש) ומים עדיין קשח
 פיון דחרםגים וחרעיב
 כתבו דכפירותיו חיינו
 דפירות עובד כוכבים פטור
. איכ כ5רחן עובד י ש מ  מ
ס. ספק לא  כוכבים הוי פי
 החליפן ופפק החליפן בשל
 עובד כוכבים דהאפשיטא
 דעובד כוכבים גיכ באיט
 לטוחן לטהון והוי סיס
(  מעליי ן משנת ה [אות ל
 ואת שחוא נוטל) והא
 דאינו חושש לשביעית
 הייני דםיירי שחוא רחוק
 משביעית, בנון רביעית
 וחמישית בזח אץ חוששים
 שנשתיירו לחם פירות
 שביעית אבל בקיוב
 לשביעית באמת חוששין.
 רשכיאט״ק דחולין(יף וי)
 בשם דבינו שמואל. וחא
 דקתני במתני' דבםמוך
 מודה ריי בנותן להטותו
 שביעית ציל רבותא נקש
 אפילו מותן בשביעית
 ומכיש בקרוב לשביעית,
 או דשביעית היינו בזמן
 קרוב דיש לחוש לשביעית.
 אולם ברטבים (פ״א חייג
 מתי מעשר) משמע להדיא
 דדוקא בשנת שטיטה ממש
 אסור והרשביא שם בשם
 הרמבין כתב דעיח אינו
 חשוד כלל על שביעית וחא
 דתני במתני׳ תקדוס
ת ו ר ש ע מ  בחזקתן ל
 ולשביעית לצדדין קתני
 דלשביעית קאי אביתי
 עיייש. וביב מתוספות
 כתובית(לף כיד ע״א} בשט
 דית וכתבו עוד א״נ חתם
 בודאי השוד איירי . ועיי
 םת שאכתוב בנליון(סי׳ז

 מיש לשניעימ):

m דמאי מאםלין פרק ג תוספות יום טוב עט o r a ל עובדה 
נ לאין י ל ב ה ת . כ ה ן ל מ ה שהוא ט ר א ש ע : ה מ ם י נ ק ו ת מ ו ה ק אל ד נ ו פ ת ה ר מ ו . ש ת י ק ד נ ו : ףן פ ן ו ע מ ה כרי ש כ ל  אלו באלו ואין ה
א י ל א מ . וצ׳יע א ; ירושלמי ן ק ו ת ר שאיט מ ב ת ילו ל ח ת ר מוציא מ ב . לאין ח ה ן ל ת ו א נ ו ה ת ש ר א ש ע : מ ה ל צ ם א י נ ס כ א ת ם מ י כ ר  והולכי ר
ת של ו ר ת ת א ו פ ו ק ל להחציף ב ש ח נ ם ם י ב כ ו ל כ ב ו חן ע י לעיל במו ן הכ נ . ת ה נ מ ל מ ט ו א נ ו ה ת ש א : ו ן ק ו ת ר שאיט מ ב ת ילו ל ח ת ר מוציא מ ב  ת
בא לילו פירותיי של י ר שהחליף לשלו ו ח נמצא שישראל א ה ישראל ו ל ו ש ח ת י ק ל נ ו פ ן לעיל ה ר מ א ד ר להחליף כ ו ש ח ט י ם הארץ א ע נ ל ״ ע א  ל
. ואפשר להואיל ם י נ ק ו ת ר בלתי מ ב ח ת ה נ ת ט ה ו ב ו ט ת ל נ ו ו כ ת  להחליף שהיא מ

ט י ר א ב ח ה ע ו צ מ א ם ב י ב כ ר ש ב ו ) ויל ע נדקית » ן הנותן לפו ) : ן י ת אומר דמאי נ ר מ ו א ר ו ב ח ת ל פ ר י ת ו  משלה שהוא י
י בכלל א הו א מוציא מידו ליד ישראל ל ה ט) *ואת שהו א נותן ל ת שהו ר א ש ע ם מ י שאאכיל משלי שהוא ח ת ראו ב ל  ב
: אין י ס ת ידו ו ת ת ר מוציא מ ב ת מ כ,)# א^ך אין ה ל ל ח ה ל ר ו ש ה ה מפני ש נ מ וטל מ ר נ ק ת שלו ה ל א ו ט י א אנ ר ו ב ח פה ל י  ו
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י ב ט ר י ל א פ ה ב כלומר ד . ו ש י ל ב ה ת כ

 - ™ ^ Z ^ ^ ^ J S i ד m 2 ט י א י ש ג  לשומרם שלא יאכלי ל
ה ב ו ע ל י ל ר ב ן ס נ ב ר ן ד נ ב ר י יוסי ו ת י נ • ה * ״ ק ״ * ״ נ ^ ו ך « * . ח מ 0 ו ה שהוא כוםן ל מ מ ש ע מ ט י  לפיכך א
ת לנזול נ ו ו ל אי ילעינן דמכ ב . א ק ״ ת י ל ט ב ב ״ ר ב ה ת כ ו ש מ ת כ נ ו ו כ ת ה מ מ ר י ב ח ץ ל ן א ק ו ת ו כשאינו מ ת לעצמה יתאכלג י ק ר נ ו פ ו ה נ ח ק ס ה א  ו
ט ט יוסי אין א ר ר מ א ט ק ה . ו ן נ ב ר ף ל ן א ט אחראי ץ א ה א ז ול ב ז ר ללנ ב ס י ש ו ׳ י ר ל ו ב ל ל ב ט ה שהוא ט ר אלא מ ש ע ט מ י א ם ו ו ל  כ

ס בכלל ת נ י ק ל נ ו פ ר שזו ה מ ו ט א א ם . ו ד ו ם מ ת בזה א ץ ו א ר ח א א  הי
ה ב ו ט ל א ל מ א ק נ י ת ר ב ר ל פירוש רש״י ב ף ו שהקשו ע א לחולין ל מ ק ק ר פ ׳ ב ם ו ת . ובזה מתיישב קושית ה ל ו ז נ ה ל ת נ ו ט א ש י ם ה י א מ ר  ה
א נ ף ת א ה ל יתא לפי ז נ . ו א י ש ו ק ה ה ר ת ו י ה ת ב ת כ ה ש מ ב ה הר״ש ו א י ב ה ם ו י א מ ר ץ ל א ר ח ט א ץ א א א מ א ק נ ת ' יוסי ל ר ר מ א ה . ו ת נ ו ו כ ת  מ
א ר י ב ס ר שני ל ש ע ת מ כ ס מ ה מ ״ ט לריש פ ת נ ש מ ן בן נמליאל ב י לרבן שמעו א אשכחן הכ ה ם ר י א מ ר ן ל ט אתראי ץ א א א ליה ל ר י ב ם א מ  ק
ם ״ ב מ ר ק ה ס . וכן פ ט ף ס ה ל ב ו ר ק מ ר א פ ר מ נ א ב ת י א ר תו כ הלכה כמו . ו ר ו ס י ר א ב ט חוששין שמא יאכל ל ת ואץ א ו מ ע ר ש ר ו ל ה ט י ט ל  ליה ה
א ר ב ת ס י מ ט ר ו ח ר א ב ו ל ר מ ן בן גמליאל שניהן א רבן שמעו י ו י מס ב ! ר ר שני ולפרקי ש ע מ ל בירושלמי ל ב . א ט ר ש ש ע ת מ ו כ ל ה ק ט מ ר פ  ב
ר שאינו ב ו ל ת י ב ר להיות מוציא מ ב ך ח ר . שאץ ל י ס ו ט י ר ד ל ו א י אל ל מלי ן נ ! ב רבן שמעו , ו י ט אל ו ן p נמלי ן שמעו ב ר ד ל ו ' יוסי י  ר

ן ק ו ת  מ
 שלמה

 לכהן כמו בתרומת למאי להמע״ה ע״כ. ודייקי׳ התם ממ׳טעמא לסציג ר״ש
 למשפקא צן אי חצפינהו אי צא חלפינהו הא ולאי מלפינהו לכ׳׳׳ע כעי למיתבינהו
 לכהן. ולוקא בת״ג. והא דקאמל החם הלוקח מנצים מן העונל ©כנים
 מעשרן והן שצו מיילי נתמ״ע וכליציף התם מקלא: ה הנותן לפונדקית
. וסיילש״י ז״ל המתן לפונדקית שלו תלמיל היושב צפני לט ונתאכסן ו ל  ש
 אצל ע״ה והפונדקית אופה לו את הלחם, וצדיך לומל שהמגילה לכך להפריש
 חלה במהרה ע״כ. וכתב הלש״ש ז*צ והא ללא תנא הכא המתקלקל משום דאפי׳
. ו  אין מתקלקל נמי אם נ5סק הלחם מחלפת והייט לחני תנא לפונלקית שי
 אכל גבי חמותו קלוט את המתקלקל שאינה מתטונת לשם מצוה לק מפני טשת
. בילושצמי אמד׳ לל״יולשב״ג אמלו ל״א י ר ר׳ יוסי ט מ  חתנה ע״כ: א

 מ׳

 מלאכת
 לפילות למובל כוכבים •שלאל. או האי תנא סכל לאין מילות העובל פועים
 סוטר ופצונחא היא במנחות פלק ל' ישמעאל. ל״ש אומר למאי. ספק חלפן
 פסק לא חלפן. להשליש כ״ע ל״פ. לאפי'לל״ש לאמר ספק מספיקאלא

 אכיל סבלים שבמיתה הן ובעי אפלושי הכל ללמי ללמאי לע״ה למפליש: למאי.
 והמע״ה וישראל מוכל לכהן את התלומה והלמים שצו. והאי למאי צא למי
 לשאר למאים שמתן לכהן אחל ממאה דהתם איכא נועמא כלמפלש במסכת
 סופה. מפום לסבר ע״ה ללוי הוא לפקיל לחמנא למיתנ תמ״ע ולא ללילי.
 אבל הכא ההיא ספקא גופה לאיכאבתמ״ע איכא בת״גע״כ. וכ׳׳כ בתוש׳
 חצוניות אומל ל״י להר למאי אינו כשאל למאי לעלמא ללא בעי להפליש מרומה
 הכא צריך צהפליש חלומה גלולה ולא קאמל אלא לי״ל חולת למאי לא״צ ליתן

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 הלי פימת עובל טכבייפטילי.ע)דיש קטן לעובל טכבי׳ להפקיע ממעשר: להא פשיסא לשבלי כזמים מביאים ג״כ לטחון. ול״נ לתרץ קושיי! הגאון

ד המנה באת״ל ) לשמא גם הע״ה הפקיד אצלו והחליק בהם: בה) בעלת אנסטא: הנ״צ. לאין זה בכלל ס״ס. לטון לאמלת את״צ החליפן. ה ד : 
) למורה היתר לאחלופי. ממרמה בשביל,. אן w שיש ט לללא לא־טל טבל. ואיך תאמל תו שהוא של שבלי מכנים שלא  כו) לבשל ולאפות: מ
ל התחיל למול עליו שם סבל. ועול לצפי כצצא לכייל ש״ך בי״ל ק״י קיצול כ א ת ף ו , ל ח א ה מ ש ש ן ח ) ל ח . ב ב ו ט ף מ ב , ל ח ה ת ל ג ו ט ה  מ

 U ליני ס״ס אות י״ב. ומג״א סי׳ תל״מ fpo לצדך שיהיה ספק אחל מתיל
 יותר מחבילו. והרי כאן אין ספק א׳ מתיר יותר מחבירו. לבשצמא באם נאמל את״צ ספק החציפן בשצ ע״ה ללמא עישרן. אז התיר השפק האחרון יותר
. ואם נאמר להחליק בשל ע״ה יש כאן איסור ואפ״ם עכ״פ מכל להחלישו בספק לשמאעישרן. ר ט י  מהראשון. לאם נאמר ללא החליפן אין כאן שום א
 משא״כ באם נאמר להחליפן בשל עובל טכבים. מס לי אס נאמל שלא החליפן ואין כאן מציאות צאישל סבל. מה לי אם נאמל להוא של עובל כוכבים
) כ״ב הר״ב. J ) : ק ״ ו ל  ואין כאן מציאות לאיטר סבל. בין כך ובין כך לא נכנסת לאיטר טבל העומד. לככלימ כאן לפתוח ט פתח להיתל כללך כל ס״ס ו
 והקשה רביט הגאון אאמ״ו זצוק״ל. לא״כ הוצ״ל בהדיא פטור. ותו אדרבה. הלי םתם ספ״ה דדמאי לממשל משל ישראל עצ של עובדי כוכבים. אלמא
 לאין קטין(שבלי כוכבים בא״י להפקיע ממעשל. ולהכי נ״ל. לסתם כאן כפילותיו. משום דלא פסיקא מלחא לפעמים פסול. למולה ל״מ לליגון שבלי
ם פוסל(כמנחות לס״ו) משא״כ כפירות לא״צ לימן או באילנן מישלאל חייבים . עכלה׳׳ס. וכי לניט הגאון מהו׳ עקיבא שליט״א [באות כה] ה״ל . י ע  ט
 והלאב״ל מפרש כפילותיו. ל״ל שמחוייב לעשל ולאי. והקשה הלא״ש על וה. לצמה יהיה ודא׳ לצמא צא החליפן.ותמיה צי מאד מ׳ וצע״ג.ודנתי לפני לביט הנ״ל.
 הלי ל״מ התם ס״ל לליגון שכלי כוכבים נשל שבלי טכבים חייב. כמ״ש ג״כ לש״י התם. צהכי איצסליך צפלש. לבצהפליש כ״ע ל״פ. מיהו למב״ם ול״ב

 אזצי
 משנה
 *י חייפיץ שהחליף בשל ישלאל האיכא כמה ספיקי ליףלא שמא לא החליף
 זשמא החליף בשל חנל שפירושיו מתוקנים. ואת״ל בשל מ״ה שמא עישל לרוב
. ווה הקשה הלאב״ל בהשגות והכ׳׳מ מיק לנלמאי ללא מהני  גיה ממשרין הן
 מבא להקל ס״נ לא מהני ש״ש. ולהר״כ אין ליישב כן לאיהו כסב ברפ״ק דמשום
 ס״ס שרי. והראנ״ל מפלש ע״פ הירושלמי לטלה ממני' סייפי, שהחליף בשלו
 ופילוח עו9ל מכבים סייבין מללמן ורישא כטוחן פוגד מכנים למאי מייכי
 בקופות שממילא להחליף שמא לא יכוון במילואם ואינו אלא ספק שמא החליף
 והוי דמאי. וסיפא פילוס בעירות ולאי החליף והס כפירותיו של שבל מכבים.
 ומ״מ צ״ע להא קתט גמי שטעית ואיסור שביעימ לא שייך כפילוס שכלי
 טככים אפי׳ מלרבע כמ״ש הלמב״ם ספ״ל מה״ל שמשה מ״ש בנ״מ. ועול

 ראשונה
 לכל שקל משל גפימס שביעית הוא שמא לא הפקירם בזמן הביעור ואן
 הפילות אסורים כדפי' ספ״ז לשביעית או משום אי«ול ספיסי' כמ״ש הרמכ״ם
ד מכנים לא שיין זה . וי״ל לסיפא לפניו מעשר למור. ועיי  וכפימת שנ
 בתו' פ״ב לכחוטס ל' כ׳׳י לסמס מ״ה אינו חשול פל השביעית והכא טלאי
 חשול מיירי ועי בפי' הר״ב רפ״מ לשביעית: ה א״ר יישי אין אט אסראין
 ללמאין. פי' הל׳׳נ לסכר לגזול מתכוונת. והא לאמלן לעיל לישראל ומתים לא
 חשילי. הכא פונלקית מוכיא הימרא בשביל ששלחת טטט אבל מוחן משלם לו
. ר כ  כל שכחו. ובפונלקימ לרן הסוחרים לגילין לאכול לוב פעמים משלה ש
 ומתון ןה כשנוסנין לה לפעמים משלהם שרפת בחנם והלכך מוריא סימרא.
 א׳׳נ אע׳׳ג לישראל לא משיד אגזל. איכא מיניהו ששח/קין בכן וחשירי מון

 מעי
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 מתוקן ע״כ. משמע כדעת ההוספות ללתנא קמא אע״נ לרמאי היא מתטנת ואץ הלכה כר׳ יוסי: (י המתקלקל. פת או הבשיל
 הוא סבירא ליה דאתראץ אנן לרמאין. ורש״י והר״ב פירשו הנמרץ שנתקלקל: אמר דכי יהודה. בירושלמי מפרש לקמייתא נמי מלתיה
 ללעיל. וכתב עור הר״ש ללא למי ההא לעלי ירק ללעיל(במשנה דר׳ יהודה היא והכי קאמר מפני שהיא תשורה להחליף את המתקלקל
 ב ללא ישליך על שיעשר) דהטטלן אימ טטלן בנזל דאפקורי מפקרי לברי ר׳ יהורה שרבי יהולה אומר רוצת היא בתקנת בתה וט׳: כנותן
 לחמותו שביעית. בטתן לה לאפות
 ולבשל בשנה השביעית: שאינה תשורה
ת בתה שביעית. דתמדא  להאכיל א

, P 
 והלכה

 ציונים
 ו הנותן לחמותו. ניפץ עם

ftftvj «1 לווליו שס . מישי 
 rp: מיי׳ עם . עועיע שם:

 הידושי מהרי״ת
 דנר שאינו מתוקן «״א
 צריך דזח מוכח מור. דע״כ

 להו שביעית ואפילו אס יתקלקל לא
 תתליפט כפירות שביעית

 כר׳ יהורה :

ה ת שהוא נותן ל ר א ש ע  ן הנותן להמותו מ
ה מפני שהיא נ מ וטל מ א נ ת שהו א  ו
ר מ . א ( * כ ל ק ל ק ת מ ת ה רה לחלוף א  השו
ה ת ת ב נ ק ת  רבי יהודה ל) רוצה היא ב
דה רבי יהודה בנותן . מו ה נ ת ח בושה מ  ו

ף את המתקלקל. ונבי ו ל ח ק יי׳ יוסי אלא לתו: ן ל י  לא פליג ת

 פונדקית לא תני המתקלקל. הייט
 כדמפרש רש״יבפרק קמא דתולין לפי
 שאכסנאי תמיד סומך על הפונדקית
 לפיכך חוששת ביותר: אמר רבי יהודה
; כתב הר״ב בירושלמי מפרש  וכו,

: ( נ ת ל ה שביעי ת ת ב ל א ף לא) להאכי ה להחלי ד ו ש נה ח ס להמותו שביעית שאי ת ן ה ת , . ו ן כ ר ו מ א  ^ ק
 הנותן לחמותו הטתן לשכנתו ההדא דתני הנותן לשכנתו פת לאפות לו או תבשיל לעשות לו אינו חושש לא משום שביעית ״ולא משום
 מעשרות. ומזה אני תמה על הר״ב שפסק כר׳ יהודה ונמשך אחר הרמב״ם בפירושו שכתב והלכה כר׳ יהודה בשני המאמרים שתכמים
 מודים לו. והרי התבאר בש״ם שחכמים תולקיס עליו. [״וכוותייהו סתם לן התנא *בסוף פרק ד׳ דבכורות]. וכתבות פרק י״א מהלכות

נה חשודה וכו׳. עיין מ״ש במשנה ל׳ בסייעתא דשמיא: . שאי ק ב  מעשר חור ט ופסק כהנך ר

 מלאכת שלמה
 לשכנתו לאינו חושש צו משום שטעית וצא משום מעשר מאימא בפרק
 קמא לחולין ע״כ . ובירושלמי כעי מה חמותו מן האירוסין או מן הנשזאין
 וסשיפ מהאי סיפא לקחני מודה ר״י בנותן לחמותו שביעית שאינה ימולה
 וכוי דיראה פן יקרא לבתה או לחתנה אסון מעץ חומר שביעית שמע

 ס׳ פל זרשג״נ לא עדה ללי יוסי שאין לרך חבל להיות מוציא מביתו דבר
 שאינו מתוקן. פי׳ דשאני הנא ־שמוסי־לה בידים הלמאי: ו אמר ד׳ יהודה
. הרא״ש ז״ל מפרש דאף קמייתא דקאמר בירושל׳ דהיא נמי  רוצה היא כו׳
 על לעתיה קאי אמתני' ללעיל המתן צפונלמית וט וכתב הר״ש ז״ללמפ׳

 בין בנשואין מיידי טלה מתני' וכן פסק הרמב״ם
 לאפי׳ מן האירוס׳

 בירושלמי דל״י אומר נותן לחמותו כטתז לפונלקית כלומ׳ למוריא ואמרה בר מינה דבי[ גאירוס
 בי רב ליכול חמימא ואנא איכול קרירא ורבנן אמרי כזמן לחמותו כנותן

ז ע ו ל ב א ר ש  י
 אולי לשינותיי׳(וכפ״א מהלי תרומות הי״א) לליגון עובלי כוכבים בשל עובדי
 כוכבים פטור (וכ״כ הכ״מ פי״א ממעשר הס״ו) ולפיטתיה אף בצהפריש פליגי.
 והשכני לבינו הנ״ל. עכ״פ צרא״ש קשיא. להלי כל עיקר קושיתו. רק אי
 טמא דדיגון עובדי מכבים חייב והיינו כר״א התם. ואיך מקשה שמא לא
 התליפם. והממע״ה: עוד כתב רניט הנ״ל [באות כט] ט׳ אמנם הקשה
' ומ״כ שכ״כ  הראב״ד. דלמה בטוח; עובדי כוננים חיישי7. הרי הו״צ סיים ט
 בפ״א מהיו״ט ה״ב. עכלה״ס. נוכתי לפני רבינו. א״כ במה נפתס משנה
 שצימה (ס״ב דמכשירין מ״י) והרי התם איכא ס״ס מעליא. דאף דספק
 ממיעוט שלבתיהם. לא מצטרף צס״ם. דמיעוט צנבי רוב כציתא דמי(כש״ך
. ם׳ נפצו קודם שראו פני הבית. וסי ס ״  י״ל רצ״ג סק״ו) עב״פ בצ״ז איכא ס
 מעושרין. ונס״סזה איכא שפיר למימר שמא לא מל עליהן שם מעשר מעולם.
 ודוחק לומר דעכ״פ חל עליהן שם מעשר בדיעבד. וכמעשר ראשון שהקדימו
י לבינו הנ״ל ח״ל ימחול מ ש ה  בשבלים. אע״כ שאין כל הספיקות שוין. ו
 דהתם אף אם ננקט כדברי הראשונים דרמ״ל. למחנ" למכשירין לעניין
 אכילת ארעימיירי. עכ״פ כיון מספק אם עישרן(קמה). הוה אזלינן לחומרא לענין אכילת קבע . דאז ליכא ס׳יס . וכיון לנעשה ספק זה לחומרא . הוה
 כוודאי איסור כמ״ש פוסקים כעין זה בספק דאורייתא וע״י גלגוצ הוה דרבנן. משא״כ בקצין שבדמאי. דמכח ס״ס נפטרו פימת אצו לגמרי. וצא דנין בהם

 כלל ענין חומרא ע״י ספק א׳ :

 משנה ראשונה
 חכמים נמי מולו: ומודה רט יהולה מוחן לחמותו שביעית. צריך עיון
 מאי קאמל לאס היא חשולה לאמל שטעית למה אינה משולה להחליף כמו
 במעזל שרוצה בתקנת בתה ואי שביעית ממיר להו היאך חשולה לאכול .
 ואי כאינה חשול« לאכול מאי קמ״ל ומאן פליג לקאמר ומולה . ונראה לי
 שלכך במל לו הרמב״ס כפירושו לרך אחר למיירי שהוא נוסו לה פילוח
 שביעית ואמר ללא חיישינן שמא תחליף ותקמ לעצמה אלו הפילוח פל
 שביעית ותכשל לאוכלן שלא כקלושה קמשמפ לן שלא נמשלו לאטל
 באיטר לשביעית חמור להו ונלאה לגייס להאכיל אמ ניסה גיו״ל ור״ל

י ניסה:  מ

ה ד הנותן תבואח לטוחן עיח או הפקידן בידו. אין הוששין שההליפן נ ש  מ
 אבל בטוח! עובד כוכבים או כותי היישינן שהחליפן. רעשו• דמאי

ה ב המנתק ירק מראשי לפתות וםשליך עלץ , כדי להקל משאו. יעשר וכתפקיק בידו יש חוקח שהחליפן בשירותיו. ויש בוח נ' חלוקים. א) אש הפקיד  משנ
 והודמר חולין מתוקנים פטור מלעשר דדינק עובד כוכבים פומר (ולראביד עביפ חייב
. ג) ואם טבל שלא ננםיל  מדים) i ב) ואס טבל שננטיל למעשי חייב לעשר דמאי

 הייב לעשר ודאי כשיוחןר ףונמר מלאכתו עיי ישראל :
ת ה הנותן לפונדקית לאפות ולבשל. מעשר מה שנותן ומה שמקבל נ ש  מ

 דחיישינן לאחלופי. ולהכי בשביעית אסור ליתן לה:
ה ו אבל בנת! כך לחמותו (לא) חייש־נ! לאחלופי למעשר ולא לשביעית. נ ש  מ

 לטובה מכוונת
 וריי םבד לרעה מכוונת
 אבל חתם מה פשע ישראל
 השני שהעובד כוכבים
 החליף שלו אוי ודאי איני
 יכול ליתן לםוחן עובד
 כוכבים שאינו מתוקן
 מחטת חשש שלא יבא
 לישראלכנ״ל וםברת התייט
 דחוקה מאוד דעביפ יכשיל
 החבר לישראל אחר שלא
 בפשיעת מישראל כגיל :

ת רע״ק ו פ ס ו  ת
 [אות לא] בתוייט דיח
 אר'י.ולא משום מעשרות)
 לפ״ז לישנא דםודה ר׳*
 כפשסיה דמודה לרבנן
 דסברי דחטותו כשכנתו
 ואינה חשודה להחליף מודח
 להו ר״י לענין שביעית
 דאינה השורה להחליף,
 אבל הרמב״ם בפי' מפרש
 דרינא דר״י מעשר את
 שהוא נוטל בא לחלוק על
 ר׳ יוסי דאסד איא אה-אין
 לרמאין ועלה קאמר דמודה
 ר׳׳י בנותן לרמותו פימת
 של שביעית דאין לו לחוש
 שהאכיל לאנשי ביתה פירור!
 שביעית שלא בקדושת
 שביעית. דחמירא להו
 שביעית: [אות לב]
 בתויים םדיה אר׳׳י .
 בסש׳׳ד דבכורוח)אינו מובן
 דהתם לא נזבר כלל מ־גגק
 חשודה להחליף. והתם
ות מהם  מיידי דק מקנ
 אבל לא בנותן להם :

ם י ש ש נ  תום׳ א
'  ה תוייט דיה אין מ
 משמע כדעת התוס' דלת׳ק
/ לרמאי הוא ט' כצ״ל.  אע
 (:״ל). אבל תמהתי מנ׳׳ל
 והירושלמי ס״ל ככברת
 ההוס׳ ־למא היק אין לרף
 הבר להיות מוציא כוי בכה׳יג
 דמשכי׳ דלטוכה מממונת .

 (רמ״ו):
 ו תוייפ דיה אריי ט׳
 גהסיל לבכורות. ע׳ תור׳׳ט
 ול׳׳ג לכוונת התוייע על שני
 המאמרים. ברישא פליגי
 חכמים כירושל׳ לחמותו
 כשמתו. ולענין מה רמוזה
י בשביעית ע f כ׳ דלםי  ד
 מאי דס״ל לחיישינן לאחלזפי
 א׳׳נ גם בשביעית נמי הו״ל
 למיחש ללא קי׳״לכריי למודה
 בשביעית משום לס״ל
 לשביעית חמירא להו .
 לחכמים פליגי עליה בהא
 וש״ל לשביעית לא ממילא

ה א מאכילין דמאילעניימ או לחיל מלחמה אפילו של מלך ישראל. ק משנ ר T*** C פ ? S להי יטותייהו 

: י ולכולם צריך להודיע. דלבשירצו יעשרו 1  דככורות להי^י ע
 השביעית אינה משול על י

 המעשרות. (בית פאול):

ן תפארת י כ  י
 מבל: כט) ובפונדקית לא קתני המתקלקל. דאפילו לא נתקלקל על

ד להרגיל אצלה בנ״א. [ולכאורה יש להוכיח כתוס׳  ידה מחלםת. כ

 לפונדקית ברישא חשידא ליתן לו רע תחת טוב ראל״כ ל״ל תו למתני

 חמותו. אי תוווייהו חד טעמא כינהו. מיהו לרש״י דבשכלקית נמי

ט סיפא משום שביעית רבטנדקית ק . י״ל מ ע  חשודה ליתן טוב תחת ר

 נקט מעשר דוקא. לבשביעיתאשול כללליתן לה. ובחמותו נקט מעשר

 דוקא. הא שביעית מותר לגמרי]: ל) טעמא דת״ק קאמר: לא) כלומר

 כשנתן לחמות! בשנת שביעית ספיחי שביעית שמהפקר המותרים

 [כשביעית VD ס״ י!שיי •ל] לא חיישינן שהחליפתן במשומד בשביעית.

) לר״י לטעמיה לשביעית חמיר ב  אפילו נתקלקל מה שנתן לה חתכה: ל

: [ א י  להו לעם האדן טפי ממעשר [בגטלוש ליל מ

 ילי הרב נ״י לעיי במ״ל פי״א ממעשר ה״ט. מ״ש לתק בזה . ולענל״נ

 טפי בהמה לקה בללעיל פ״נ מ״ג. ואמני' הממרץ רוגן רשעים. וה״נ קים
א משולה לחלוף את המתקלקל. לשמת י ה  ליה לר״י לפונדקית נמי חשילא: ו ש
 הל״ב בלפ״ק לספק הפיקא מותי גט למt קשה אמאי מעשל את שטפל
 ממנה האיכא ס״ס שמא זה לא במקלקל ולא מחלף זאת״ל הוחלף שמא מעושר.
 ובשלמא לעיל כפונדקית תמיל ממלפת להאכילו יפה משלו. וכן כפומן עיבלי
 כוכבים ולאי מחליף כלאמר בבטכומ לף י׳׳א. אבל הכא אם לא נתקלקל אינה
 ממלפת. וצ״ל דה״נ מתקלקל לאו לוקא אלא נותנת לו ממיל היפה משלו כמו
ה היא כתקנת צ ו  הפונדקית אלא מדברי לש״י שהביא מוי״ט לא משמע כן: ר
 בתה. ונראה לפ״ז כ״ש בטתן לאמו לפשימא רוצה בחקנת בנה ואפשר לבבנה

א דפרס ג ל ל א גבירתא כ ת כ ל  ה

/ לא טחני המקרי: לקה ה כ ב  הירק מקודם מרנתהייב כבר במעשר. ו
 ירק גמיח ונטלך להחזיר לא ידמיר עד שיעשר ואם לא משך איצ לעשר:
ה ו. מצא פירות שהוקבעו למעשר והגביהן לאכלן ונמלך להניחן במקום נ ש  מ
 מוצנע . םדאשיר לתשליך אוכלים . חייב לעשר מקודם. וכשלא הגביהן
 לזכות בחן רק להצניען כגיל. פטור ט5עשד: כל מה שאפור לסכור דמאי אסור ליתן

 במתנת רמאי :



ב פ ציוני! ת יום טו ספו רת דמאי" הלוסח פיתת פרס ד תו ו ה מברטנ ד ב ו  ר ע
 א הלוקח . נל:״י יסומשי!
. וביזנתונ  ננמוטה v נ:
 דן ל. מ״י פ־״נ מ ׳.לכות מ2:נ
 הלכה b ג . המנ משין קלה .
ויד ק־מ : תרומת  ונ׳׳י ׳
 מעשר . מנחוס צ: מילין עה:

 מיי* מם ה״«:

ם י ש ד ת ח ו פ ם ו  ת
 משנה א [הויים דיה]
י שבתכו׳אנר שאילה א צ י  מ
 חול כו׳ עכ״ל. ובירושלמי
 הקשה קושיא זו ומשני מפני
 אחל שאין אימת שבח מליו

 פי׳

ק ״ ע ת ר ו פ ם ו  ת
 משגחא[אותלג]הלוקח
 פירות מטי שאינו נאמן)
 בפשוטו נראה דהן* קולא
 דשאלה בשבת הקילו רק
 בעיה אבל לא בחשוד ממש
 על המעשרות [ועיי בפ״י
 בחידושי כתובות (דף כד)
 tim תמצא דדעתו ראף
 בחשה• סםכינן אהך קולא
] בתייט ד  עיי״ש]: [אות ל
. ' בו י שנת ו א צ  דיה מ
 וחאמינוזזו אלא לצורך
 אותו שבת וכוי) קשה לי
 אטאי נםמוך עי! להתיר
 האכילה דיש חשש טבל
 דבםיתת נתיר להפריש
 בשבת דהוי דק שבות
 ולסכוך על הדוב ועל
 שאילתו שכבר הוא מתוקן
 ואין בקריאת שמו משוש
 מתקן. ואפשר דהיישינן
 שמא יאמרו דמפרישין
 דמאי בשבת. אבל במת
 שאוכל ליכא הששדיאטיו
 דקמו רבנן במלחא ויד;־\
 שזה היה מעושר. וכעין זה
 כתבי התופי ביבמות (יף
 כ״ד ע״א דיה וספק) :
 [אוו; לו] בתוי׳ט דיה
. כם.תש ר ל1 אחד כ  א
 דכפיד דבכורות) בפשר
 תפארת לטשה (יו״ד סימן
 קייט) כתב דאינו מוכרה
 דייל ראותו האחר אומר
 •יק ששמי! מפי המוכר
 •עמעושרימ הן ומשיה קתני
 לא מצאו דאילו מצאו
 צריך שישאל למוכר
 עצמו כיון ראותו אחר
 א״י רק מפי מוכר עייש.
 ובספר מהנה אפרים (בסלי
 ערות סי' י״נ) בחב לתרץ
ק על א  דנר\ דחשוד נ
 אחרים מ״מ את עיא נאמן
 בטידי דאתחזק איסורא
 כל כםה דאין בידו לתקן
 כדמוכה בהאשח רבה אלא
 דבדמאי הקילו נכי שבת.
 ומה שכתב הרטבים החשוד
 על הדבר מעיד על של
 אחרים מיירי באהר עיי
 עב״ל. ולעניד הא בפרק
 האשח רבה הוא איבעיא
 דלא אפשימא אם ע׳א
 נאמן באתחזק איםורא
 ולפשוט ממתני׳ דתבא
 דאינ נס אינו ברור דמקרי
 חכא אתחזק איסורא כיון
 דרוב עיח מנשדץ אלא
 דהששו ח)*ל משום דהוי
 מיעוט רשכיח עביפ הרוב

 מסלק לח«קה ועיין

ה מוצאי שבם. רצה לומר ליל ראשון אחד ב ש  פרק י א ח
 צאת הכוכבים אבל בין השמשות במוצאי
ז מפני שלא נגמר היום. הרמב״ם: מוצאי שבת  שבת אוכל על פ
 לא יאכל. לשון הרמב״ם פרק י״ב מהלכות מעשר הרי זה לא יאכל
 מאותן הפירומ למוצאי שבת ער שיעשר
 דמאי על הכל על שאכל בשבת ועל
 משאר שלא הקילו *והאמינוהו אלא
 צצודך אותו שבת [״ע״כ. אבל בחול
 לא האמינוהו בסמך שאילת שבת משום
 דאיכא למיגזר אמו שאילת חול. כך
ר שיעשר.  מצאתי בפירוש שהזכרתי]: ע
 לשון הרמב״ס ז׳יל תרומתמעשר ומעשר
 שני המחוייבים לדמאי כמו שבארט
 מ״כ. לפי שתרומת מעשר נם היא

. דאימת . בשבת יאנל על פיו ת מ י ח פ מ ל ל ק י א ח י  פ
 1 שבת עליו שמתיראיס לעבור עבירת ולשקר

. להט נקע תרומת  בשבת יותר מבהול: תרומת מעשר של דמאי
 מעשר רעמי הארן נחשדו עליה דסברי אינה במיתת כל זמן שלא

 הופרש מעשר ראשון אבל תרומה נחלה .
ח ממי שאינו ת י ח פ מ ו ל ה ק י א * י 3 ' א א י ו ר ה ש ע  לא נחשדו עליה והרומח מ
ת ו ר ש ע מ ל ה  ממאה וכשחזרה למקומה לפחות ממאה י נאמן ע
ל ת א) יאכל ע ב ש ח לעשרן ושואלו ב כ ש  חזרה ו
ד ח ר לו י) א מ א מצאו א ד שיעשר נ). ל ) ע ל ב אכ א י ת ל ב ה מוצאי ש כ ש  פיו. ח
ה מוצאי כ ש . ח ו י ל פ כל ע ת מעושרין הן או ו ר ש ע מ ל ה  שאינו נאמן ע
ל דמאי שחזרה ר ש ש ע ת מ מ ו ר . ת ( ד שיעשר י ) ע א יאכל ח ת ל ב  ש

 למקומה
' ירושלמי . לא מצאו ט ח כ ש ח ה נז׳׳> ו נ ש . ה ן ל כ ו א ס ו ׳ ו כל מ או ח ו ב ש ו ב אל ת יאכל גילה' שו ב ש מ ב א ו ש  חינ« א ו
ר . ח ' ממיוס ונ״5 נליס . אחד נל״כ א  ל״נ נל it frw עד 0מ'ע אנל נד׳״ק נלמ ל׳״ \bv ה׳׳נ \00*« «׳יג ויש נמלק זה «

 מעשר מן המעשר לכך קראוהו בכלל מעשר. ועוד מצאנו בדברי רבי אליעזר במשנה נ פרק ו מעשרות שם לכלל מתנות כהונה ואף
. לא יאכל וכו׳ ״כסתם ר לו אחד וטי מ . ועיין לשון הירושלמי שאעתיק במשנה ד פרק ב דמעשרות: א  לתרומת נמלה. ועיי פרק ז משנה ו

ה נ ש  מלאכת שלמה מ
 מערב שבת וסי אף הכאנמי כשאדם מחל מע״ש ואין לו פנאי לעשר מתנה
 תנאי זה ולמחר מפריש בלא לבור ומותר לאכול השאר. ועול אמריי בירושלמי
 לאפי׳ יש לו מאותו המין פירות מתוקנין שרי לאכול מאלו ע״י שאלה שאני אומר
 אלו חביבין עליו. ועול גרשי' התם ר׳ יונה בשם ר׳ זעירא תפתר מתני׳
 כפירות שנסמכה לעתו עליהן מע״ש . פי' שלקחן לאכלן אבל בסירות שלקחן
 מתחלה לסחורה שלא נשנזכה לעתו עליהן מע״ש לא שרי לאכול מהן ע׳יי
 שאלה . ופי׳ החכם ה״ר אלעזר אזכרי ז״צ לק*צ לתלמולא ממתני' דהכא
 אמתני' ללקמן לקתני המליר את מניח שיאכל אצלו לשנת ראשונה שרי מ״י
 שאלה אבל שגת שנייה לא ואפי' שבת ראשונה לא התירו אלא מפני שהדירו
 הנאה אם לא יאכל אצלו משום איבה ומ״ש הכא לשרי ע״׳ שאלה לחול. וחיי
 ר׳ יונה להכא נמי צא התירו במזמינו צאכוצ בשבת או נשלח צו מבירו סירות
 בשבת או כלקח פילות צסחורה או לשלחן לאחר מאחר שלא טון לאטצ מהן
 בשבת וצא התירו אלא בלוקא בלקח פילוח לכבול שבת בזה בלבל התירו ע״י
. פי׳ החכם ה״ר שלמה שיריצי״ו ז״צ משום  שאלה. ע״כ; לא מצאו כוי
 סיפא אנטריך לתנן חשכה למוצ״ש לא יאכצ על שיעשר וה״א דציהמן אפילו
 במוצ״ש קמ״צ ע״כ. פי׳ כדתנן בס״ס עד כמה החשוד עצ הדבר לא לנו ולא
. הא דנקט צמקומה סתמא ר' אליעזר לתני ׳ ר ט ש ע  מעילו: תרומת מ
 ביחש׳ תמ״ע של למאי שחזרה למקומה מדמעת שלא במרגמה אינה מלמעת

 לכלי

. נלע״ל דמשוס לסליק צמיתני לאימת חומר ׳  פרק ד א הלוקח פירותכו
. מני השתא האי מתני׳ דהוי  שביעית עלייהו באתריה דר״י
 טעמא נמי משוס לאימת שבת עליהם או אימת לימוע עליהם כמו שיתבאר
. בירושלמי פליגי אמוראי בסעמא למת?״ חל אמר ו  בס״ל: ואוכלן על פי
 מפצי כבוד השבת התירו לאכצן עצ פיו ומ״מ צא התירו אלא ע״י שאלה דאוצי
 יאמר האמת שאינם מעושרין. וחד אמר משום לאימת שבח עליו משום לשבת
 קובעת צמעשר כדאיתא נמס׳ יו״ט ס״ס המביא וירא מצשקר ופריך עצה אם
 אימת שבת עציו והוא ירא מלשקר א״כ אמאי לא יאכל צמו$״ש ומשני מפני
 אחר שאין שבת עציו באימה כלומר שלא רצו לסמוך עצ אימת שבת אלא ביום
 השבת לפי שיש שאין עציו אימת שבת צנן עשו מעם זה כעל עם כבוד השבת.
 לימ בין הגי תרי טעמי ללמ״ל משוס אימת שבת אס שאצו בחול צא יאכל
 נשבת וצמ״ד מפני כטל השבת אפי׳ שאצו בחול יאכל בשבת . ושל קאמר
 בירושלמי שאם לקחו ממנו שנים ושאלו האחד צא יאכצ השני שמא זו הכצכצה
 עישר תו לא עישר וכן אחד שלקח שתי כלכלות ושאל על האחת צא יאכל
 השנייה שמא זו עישר וזו צא עישר. הרא״ש ז״צ: ואמרי׳ בירושלמי דדוקא
 שכח תנן אבצ מזיד אשור כיון שפשע ואפי׳ שאצו וא״צמעושלין הן אשור צאכוצ
. והא לאמריק דבמזיד אסור לוקא בשלא התנה מע״ש. אבצ אם ו  על פי
 התנה מע״ש כדתנן צקמן בר״ס בחרא המזמין את חבירו שיאכל אצלו אומר

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
) על סמך הגדה דשבה: פ״ד (א) הקשה רבעו הגאון אאמ״ו זצוק״צ. אמא׳ באמר צו אחר א״נ ) דירא לסקר בשבת וה״ה ביו׳׳נו: ב ף א ״ £ 
ד אין אדם חוטא ולא צו (נפיג לקדושין(דף סיג) ה לחול כמוצ״ש. ה ל ט א ו ב ר ז ה ג ״ פ . א ת ב ש ) לאע״ג מאמן באמירה ר  נ

ק ואפי׳ חשוד נאמן עצ שצ אחר (כי״ד קי״ש ס״ז). דצא קיי׳יצ כר״מ דהחשול . ^ ר ג ״ ש ל נ ג ש נ ו ם ע ן ש ת מ 3 ש  אמו אמירה דחול. ולק ב

ט אם היה נזכר קודם שבת. רק לא היה לו פנאי להפריש . אומר מע״ש שאני עתיר להפריש וכוי י  בשכח מלעשר הקילו ולא לכתחילה. מ

 [כלקמ! רפ״ז]. ומדנקע על שיעשר [ול״ק יעשר מה שיאכל] משמע כרמב״ם לגם על אטלתו בשבת חייב לעשר כ״כ ע״ר אאמ״ו רבעו הגאון זצוק״ל.

ת המשנה לא יאכל כלל אסי׳ דבר אחר גיד שיעשר : ד) כשבת: ה) סתם מתני׳ ר״מ דתשוד לדבר. לא דנו ולא מעיח(א) נ מ  מ״ל דלפ׳׳ז ט

י נזהר מ ו מ . נ״ל דקמ״ל רדוקא בלא מצאו למוכר שואל לאחר. אבל ביש המוכר כאן לא יסמוך על מחר. מ י ב  ו) הא דסלגינהו לב׳ ב
 ספי

 תוספות אנשי שם
 מיד א במשנה ממי שאיט נאמן, לא ירענא אמאי לא תני בק5ור מעיה. והרמ״ז זיל
 כ׳ פי' לימ מסתם מיה ס' אלא אפילו החשול ממש שיודעים שאינו מעשר אפיה
 נאמן גשגת עיכ ואחר המחילה פשיעותיה למל גהא לא ילענא דלפי הנראה כל אלו הדכרים
 שהקלו כדמאי הוא דוקא נ6מם עיה אכל נחשול אין זה דמאי אלא וראי ומה לי שכת
 ומה לי חול וכקולי הלמב״פ שכסייב מהימ פנק למתני׳ כצורתה ואד״״כ כאותו הירק לין
 ט״ז כ׳ אין כל הלבריס הללו אמורים אלא בעיה שאיט לא תכול ולא נאמ; כוי. (שיל):
 ושואלו. כ׳ הניד רל/ ושואלו אלא שואלו בלא וי׳ו וה״נ בירושלמי. וליתא ראי גרשינן
 הכי בהדיא היכי הזו געו מימל בירושלמי ללמ׳ל מטמא ממאי׳ מפני ככור שכת אפילו
ת יאכל ב ש  שאלו בחול יאכל בשבת . אלא ולאי ושואלו גרסינן. (ש׳ל): בריב ד״ה ב
 כוי שמתיראיפ כוי כ״כ הר״מ אכל הליש פי' אימת שית לשכת קובעת למעשר ולא אכין
 למס לכך הד מקת גיכ קוממ ואיכ נימא לעולם אף במול כשלקח מע״ה א׳צ לעשר
 ובטלה חולת למאי וצ״ע. (ש״ל); במשנת לא יאכל על שיעשר. קשה ליתני חשכה מרש

 יעשר

 משנה ראשונה
ת לפשרן . דיקא שכח אבל המחץ במזיד ולא פישל כ ש  פרק ד א ו
 כלי לשואלו בשכת צא עליכן ליה לאכול בשמו * שכל שהיה
 יכול לפשל לא מהצי ליס שאילת שנח. ולספי במוצאי שבח לא יאכל על שיעשר
 כיון שיכול לעשר פפשו. והפפפ משום להך סילא לאימת שכח פל ע״ה אינו
 בלול כ״כ כדאמר בירושלמי שיש שאין אימת שבח פליו. אלא לבשבח עצמה
 לאיכא כמי טעמא לכטל שכת שא׳׳א >ו לפשר וימנע מעונג שכת שרינן ליה
 כמ״ש הלא״ש. ומה״מ כחכ הלמב״ם בחבולו פי״ב היפה שבת ייי״מ סמוך לפ
 ושואלו כאחד מהן אוכל אף בשני מפני פלא נלאה לפשר ניצתים ע״כ. ומוי״מ כ'
 נשם מ״כ לבמ״ש לא יאכל לגזרי׳ אשו שאיצח חול ע״כ. ולא צריך לזה אלא
 כיון שיכול לעשל צא סמכינן אשאלה ומפייה במי מפשר אף על שאכל בשבת כיון
 שאפשר לתקן מהקצין. ומ״ש הרמב״ס במטלו שאוכל בשבת אע״פ שיש לו
 פילות מתוקנים מאושו המין מ״כ ולא אמרי׳ כיון לאפשל במתוקנים לא שרינן

 ליה. הלש צא מיקרי א&של למצות עוצג שבח להכבומ כמאכלים. ומ״ש מ״ב דאימח שבח הוא שמחיראים לעכור עברה בשבת יותל מבחיל כ״כ הרמכ׳׳ם
 אבל הליש כחב לעניו מעשר אימת שבת עליו לשבח קובעת למפשר וכ״כ המו' בכתובות דף נ׳׳ה וע׳ במהלש״א שם : ושואלו בשבח יאכל. לשון הלמב״ם
ה מוצאי מבת. לקלק הרמב״ם מלקתכי משכה מ״ש. ולא מני מוצאי שבת לחול לאממוע" לוקא כ ש ח י ר ו ז : ואוכל וס׳׳נ ציענא מ״ש מ 3 W P במטמ שואלו 

 משכם



ק ד ר׳ עובדיה טברטנורה ר ח fTfTfi פ ק ו ל י ה א מ  160 תוספות יום טוב ד
 [משנה] לכוון* פ״ל לבטרות כל המשול על הלבר לא לט ולא מעילו והריב סבר חו חז הלכתא כינהו וכמו שאכתוב במ״ו בם״ל : לטקוטה.

 כתב הר״ש סתמא [הדאמר] בירושלמי תרומת מעשר של דמאי שתזרה למקומה מלמעת שלא במקומה אינה מדמעת [*ר״ש אומר בין
 למקומה בין שלא במקומה אינה מדמעת] והן פלוגתא דוקא בדמאי ולא טלאי עכ״ל. [״ועי׳ לקמן]: רבי שמעון אומר. ל׳ הרמב״ם
 ותכמיס אינם מודים לו וט׳ והייט דתנן ר״ש אומר. ולא אמר ר״ש. [*והא דכתבו הריב והרמב״ם דהלכה כרבי שמעון ממרין פרק ל

 ר״ע מברטנורה
 חזרה ומלמעס: שואלו ואוכל על ג*יו•
 למאמר שנקרא לה שם תרומה אימת
 למוע על עם הארן וירא לשקר והלכת

 כר׳

 לטקוטה 0 רבי שטעון שזורי אוטר
. ( ח ו י ̂י ואוכלו על פ  אף בתל שוא

 המדיר

. שזורי גילמלמ* השזורי. ואוכלו מ״נ ואובל וכיה גירוש׳ ינל״נ.  חע

 לחולין(עה.) ובשאר מכתי איפסיק הט
 כ״כ בכ״מ. ועור בירושלמי אתא עובלא
 קמיה לרבי תנינא והורה כר׳ שמעון]:
. פירוש אם ו  שואלו ואוכלו על פי
 שהפרישה החבר או העם הארן בפניט
 לשי שיודע שלא נאמינהו ונפלה למקומה

 דהייט לצ״מ ׳שמהם הופרשה שואלי! את העם הארץ אם כבר תיקנה גם כן לעצמו שנמצא שלא היה צרין לתרומת מעשר זאת
 להפרישה ואין כאן לימוע. ושומטן עליו מפני שאימת דמוע עליו כן פירש״י בפרק ל לחולין tp מה. גם הראב״ד בהשגותיו
 לפרק י״ב מהלטת מעשר. והרמב״ם מפרש שאם יפריש עם הארץ תרומת מעשר לפניט בתתלה ונפלה [*לפניט בץ למקום אתר
 בין למקומה (כמ״ש לעיל לר״ש מירושלמי וכ״כ בכ״מ אבל לא נתן מעם למה פסק כר״ש וצ״ע)] דמדמעת אם יאמר העם
 הארץ שחזר והתקינה אוכלי! על פיו; ופי׳ בעל כ״מ דהייט שיאמר שנתערבה עם פיחת חולין שלא במתכוץ עד שעלתה בק״א:

ר ד מ  מלאכה שלמה ה
 למכרה לכהניםכלמי תרומה ע״ב. ונמנו תוס׳ ו״ל שם גשם הירוש׳ מעמי'
 דרי׳ש שזורי כשם שאימת שבח על ע״ה שירא לשקר בשבת בדבר שאינו מעושר
 משום דשבת קובעת למעשר כמו כן אימת תחמה עליו לנהי דאיט ירא מאיסור
 שבל ירא הוא מאיסור תרומ׳ כשתרם וחזרה למקומם ורננןפליגי עליה בהא אע״ג
 דלית לי׳ תקנתא עכ״ל ז״ל. ופי׳ ר״ש לוריא ז״ל שם נ״ל לפרש לאו דוקא שע״ה
 יודע שהשבת קובעת למעשר אצא מפני שראם מ״ה שאוכלי! בימי חול בעראי בלא
 מעשר ובשנת מהרין והוא לא ידע חלוק קובעת אצא סבר שעיקר חיוב ואזהרת
 מעשר הוא בשבת וצא גחוצ ומש״ה קא׳ שפיר ר״ש צרבק כשם שאימת שבת וטי

 דברי ר״א. וחכ״א נין במקומה נין שצא במי\מה מדמעת. רבי אומר כין
[ שלא במקומה אינה מלמעת. והך פלוגתא לוקא בלמאי וצא 1  במקומה נ

. מי שאינו נאמן שראינוהו . הר״ש ז״צ. וו״צהרמנ״םז״צשם נחטרו  טלאי
 שהפריש תמ״ע מפירוהיו שהן דמאי וראיטה שחזרה ונסצה נסניט בין צמקום
 אחר בין צמקומה וחזר ואמר הפרשתיה נאמן אפיי בחול ואוכצ עצ שיו ששם
 שאימת שבת על ע״$ כך אימת דימוע עליהם ואינם חשודים להאכיל את
 המדומע עכ״ל ז״צ וכן פי* כ״כ בפי' המשנה 1ע״ש בהשגות ובכ״מ. ונירושצ׳
 מפי כיצד שואצו שאומר לו אינך חשוד בעיני אצא מפני שקניתי ממך חטים

 וראיתי חיל עליך אמרתי שמא שכחת לתקנם. ואע״ג דקי״ל החשול על הלבר ר״ל שהרי כתרומה ג״כ כזהרין באכילת מראי ודוק עכ״ל ז״ל. ופי׳ הרמב״ם
 ו״צ וחכמים אינם מודים לו והכי דייק לישנא דקתני רש״א ולא קתני אר״ש
 וכמ״ש. ופי׳ ג״כ בצי הר״ן ז״צ בפרק התקבל. וכתב התכם הר״ר סולימאו
 אוחנא ז״לפצ מה שפי׳ הלמב״ם ז״ל וכשנשאלמאח״כואמר חזרתי והפרשת*
 אוהו והוצאתיהו ט/כתב צ״ע מה הפרשה והוצאה שייך בתקון המדומע דאין לו
 תיקון כ״א ע״י שאצה וע״י כיטוצ. וי״צ מרירי שלא נתערב יפה יפה אצא
 שתזר למקום שהפרישו ממט ויכול הוא לחזור ולהפרישו ולהוציאו משם כגו! אם
 נפלה שם סאה מוציא סאה ויותר מעמ כדי שיסתלק מן ההפקוכההיא דתניק

 נסיר

 צא דט וצא מעידו שאני הכא לאימת דמוע עליז. ופי׳ רש״י ז״ל שם פרק
 הקומץ רבא. אף בחוצ שואצו. כצומ׳ צ״מ אם חורה ומצה לתוך התבואה
 בשבת דמשום עונג שבת שזאצו צע״ה ואוכל עצ פיו. אלא אפי׳ בחול סומך
 מצ המוכר משוס הפסל חוצין. ושואצו אס הפריש מעשר קודם שמכרן לו

ר נפטר ע״כ. וז״צ בקיצור מ  ואוכצ על פיו ממצא שלא חל עצ זה שם תמ״ע ל
 שם ר״פ אע״פ וסומך עציו אס אמר עשרתים קולם שממיתים צך לכיון למלרבנן
 הוא הימנוה רבנן במקום פסידא כי הכא שאין תקנה צחזור וצהפריש אלא

 תפארת ישראל בועז ״־ין
 טפי מלהכשילו. ותנא רישא לרבותא דמוצאי שבת שלא יאכל אע״ג ללבו־ צא לט וצא מעילו בשל אחרים רק לעדות ממון אינו נאמן משום אל תשת
. דהו״ל נוגע בעלות. ה ח  דבעל הפירוח בעצמו א״ל כן ותנא סיסא לרבותא דשבת. דבשבת אפילו רשע עד או בחשוד בעליות איט נאמן בעדות ע
: דאיכא למימר שכיחא ליה או פריצא ציה(כש״ך שם). ונ״צ התם בקדושין לא ן ה  על פי אמר מותר לאסל(ב): ו) לצ״ט של חולין שמפרשה מ
ת מתנגד חזקה. דשמא באמת קדשה.משא׳^הכא מעיד לסצק חזקת טבצ.ומה״ט מ י א ה ו ר ו ה א ע ש ד ן י ה ש ר פ ו ה כ . ו ה ל 3 ר מ ה נ ש ר פ י ה ם ש ר ו א ק ק ו ר ) ד  ח

w ע נמי באומר שהוא אחוה דמיתנא. אף לאפי' ע״א מפסולי עדות נאמן עצ ו 0 י  י י י ,
. ע״כ דהחם כמי חזקת זיקה . ט׳  מדאיט מעיד עצ נוף החציצה. הו״צ רק גלוי מצתא בעצמא. אם״ה היבם עצמו א״נ. ואמאי צא נימא אין אדם חוטא ו
 מלמוחזק באחי. ומה״ט א״נבשחיטה(כי״ד סי׳ ב׳) מלהו״צ חזקת אמה״ח [ולא זכיתי להבין ש״ך שם סק״כ דאף בשחיטה בשצ אחרים נאק] או
 דבשחישה הו״צ כמעיד ע״ע ששחט יפה עכצה״ט.וכדומה לוה כ׳ לנינו הגאון מהו, עקיבא שציט״א [באות לו] 1ז״ל.כ׳ במחנה אפרים הל׳ עלות סי״ב.לנהי לחשזל
ר הקטע. המצ שהביא במחנה אפלים. יתל הוא שצא תמוט. לכ״כ הרא״ש (בגיטין מ . עכלה״ט. א ׳ . וק״ל הא בהאשה רבה אבעיא ללא אפשישא ס ׳  ס
 דנ״ל) בי״ל כלליו שהביא שם בעניין ע״א נאמן נאיסורים. אולם לולא מסתפינא להכניס ראשי לקלר בין ההרים. עשתרות קרניים. נ״ל להצדיק
 דבלי צליק מעיקרא ע״ר אאמ״ו הגוצוק״צ. לבהאשה לבה ליכא צמפשט מהכא לא״כ ק׳ למה נקט מתני׳. בא״צ אחר שאינו נאמן, אפי׳ נאמן נמי א״נ.
 אע״כ דוקא איט באמן. דאיבא תרתי . חשוד וגם אתחזק אסורא. ומנ״צ בע״א כשר: (ב) אבי׳י אע״נ דיש לומר לכאורה אדרבא. לאחר וולאי
 אינו משקר לאין אדם חוטא וצא צו. וכצקמן מ״ו. מכל מקום כוונת ע״ר זצוק״צ. דעכ״פ אס הוא במקום שגס הבעצ הבית נאמן. דהייט בשבת. וודאי
 יותר סברא להאמין לנעה״ב עצמו שלא שייך אצלו לומר שאומר בדדמי. מלהאמין לאחל. לאף דאימת שנת עליו. מכל מקום ליצמא בללמי אמר. ומשום
 זה אין אימת שבת עליו המו לאמרינן גבי מת במלחמה דדלמא בדדמ׳ אמרה פש״ו ליבשת מ״א. מיהא הרמנ״ס פי״נ מהל׳ מעשרות ה״א. כתנ סתם וכן
 אם אמר צו אחד שאימ נאמן. מעושרין ק אוכצ על פיו. ומלצא הזכיר הרמב״ם לשון המשנה,צא מצאו״. משמע לאפי׳ צכתתילה יכול לסמוך על הגלת
ת דבעס״ג. דהא קאמר וכן. ולשיטה זו י״ל לצהכי פצגינהו התנא לב׳ בני. לומר דאפי׳ באחר דאיכא צמימר אין אלם חומא וצא לו. אפ״ה ל  האחר כמו על מ

 גמ״ש לא יאכל על פיו • ובמ״ז רק משום חיי נפש לאין מכיר שום אלם נעיר התירו;

 משגה ראשונה
 לשייך אימת דימוט. וא״מ כיון דכ״מ אית להי מטמא דאיממ דימוט אמאן
 פציגי חכמים הכא מליה יר״ש שזורי להא הנא איכא אימת תרומה טסה שאם
 ישקר מישה התרומה חולין. ר״ל דס״ל ל«כמים 7וקא גתממה גדולהאיכא
 אימה שהיא במיתה אגל חממת מפשל שברי ע״ה דאינה כמיתה משום ללא
 כתיב מימה בת״מ אלא מהקישא לתייג אמי ומ״ה לא ציית הקישא כדפי׳ לש׳׳«
 בנלרים דף פ״ל ור״ש שזורי ס״ל לציימי להקישא אצא דע״ה סגרי לסדם
 הפרשת מפשר אין מיתה גמ״מ כלפי׳ הר״ב בר״פ וכה״ג פי, רש״י בנכומה

 משבה אבל בין השמשות יאבל. גראה דס״ל אפ״ג למותר לפשר הלמא׳ בין
 השמשות שפ׳׳ב לשבת. דוקא בין השמשות דערג שבת וצא של מוצאי שבת
 לשאט מיולי יומא מאפוקי יומא למספק צא פקפה קדושה. ובמגן אברהם סי׳
. פי׳ הל״ב לאימת ,  ממ׳׳ב מסופק בזה: ר״ש שזורי אומר אף בחול שואלו ט
 זימופ פל פייה כו״. והא לבפ״ק מ׳׳ג המלוממ פטור לית ליה לר׳ יוחנן מעמא
 ז4יממ לימומ. לאו דלית לים נמי הך לר״ש שזורי אלא ר׳ יוחנן אמר המם
 #*י' היכא דליכא ממם אימה כגון שנלמפו אצל מבר אפ״ה פטור אבל מודה

 תוספות חדשים

 פי״ שאין כל עיה אימת שגת
 עליו •רקלכטלשבה הקילו
 חה כוונת הרמניסג״ה שצריך
 להפריש על הכל משא״כ
 למרת החריט אין טעס לזה
. (ממהורש״ח זצ״ל) :  יק ל
 ודע ילאו רומא כשגת נאמן
 היה ביינו כדחיתא בירושלמי
 וכ׳פ הרמב״ם מ״ש :
 [תוייפ דיה] למקומה כו׳
 דש אומר כין וכו׳ אינה
 מדמעת מכיל. גפי׳ הר״ש
 שלפניט ליתא כך אלא ומכיא
 כוי מרמעת. גם בהוייט
. מפרש ,  דיה שואלו ט
 הרמנ״ם ראמרמרמעתכר״ש
 וכ״מ בכ״מ ווה סוחר מריו
 כפם הריש ולא רציתי לשלוח
 גו יי לה:יה כי יד שכלי
 כסה להעמילו מל נכון:

 תוספות רע״ק
 [אות לה] כתוידו דיח
 מוצאי שבת וכו׳דק לכבוד
 שבת חקילו וכוי שצריך
 להפריש על ועל וכו׳)לפ/
 קשח על מיש חימבים
 דבהיש דמ״ש יוכל לאכול
 ממנו כמישחתייט. וחא
 מחליכא צו,-ך עבת דחא
 יכול להפריש עתח בבחיש
 כדקתני במתני' ספיב
 דשבת דספק השיכת
 מעשרץ את הרמאי ופשוטו
 אר בבת׳ש דמוצאי שבח
 וכט׳ש בתוס׳ חדשים שם.
 דחאי־כתי בזח בתשובת
 בעזח״י. נפ קשח אמאי
 5יו״ט ב' אי^ין על פיו
. פ ^  אטאי איי לעשר מ
 חפה דשמא מעושרכבר.
 ומי שמא הוא חול.כן דעת
 המהבר (שי׳ שציו) דשפק
 מוכן ביו״ט ב׳ כשר.ומה'מ
 יש לעיין במת דפסק
 חרטביס פייב ח״ב מחלי
׳  מעשר דאם שאלו ביזיבנ א
 אוכל על פיו ביויט ב' והוא
 מהירושלמי דאף דבי
 קדושות חן טיט לא נראה
 לעשר בינתים ואמאי לא
 נראח לעשר ביו״ט ב׳
 טםעם סיס. וציע בכל זח
 ואין כאן מקום לקבל ארוך

 תום׳ אנשי שם
 יעשר. וניל לקמ״ל לאעיג
 לנאמן לשבת היינו לשנת זו
 דוקא אבל אס שכח טול
 לשבח ל לא יאכל ער שיעשר.
 ואח״כ מצאת* כך בתוספתא

 כפירוש. (רמ״ז) :



ם י נ ו י ב פא צ ת יום טו ספו ק ף תו ר ת פ ח י r פ p V X I י א מ ורה ד  ר עובדיה מברטנ
 ב המד׳יד . מיי' מס ה׳ע :

: . ! ־ ״ מ מ . ל פ ס י ל ל ־ . א ״ ר ל ג ״ ר / הר״בדא״ל קונס מה שאתה נהנה לי. ו י . פ ר י  ב המד
ו י תוספות חדשים ר י ב ן . ח 7 ט ה ן ט ש ת ב ש ב ו ל י ח ת מ  משלי. [״ועיין לקמן בדבור ה

ra».׳Vwc בפרק ב כתב הר״ש בפי׳ הירושלמי חבירין מלשון חבירו ולא לשי! ובשבת 
 תלמידי תכמים אלא בכי אדם לגייסי גבי הדדי קרי להו תביריס אמן כיי עכ״ל. ואי לא
ה ש ל V ע״כ. והכא נמי אע״ג להואיל ואיט לפי 

 המשנה
 ראשון לציון

 משנת ב [תויים סד״ה|
ת כוי וכיוצא בזה י ב  ח
 כהנו התושפותבפ׳גידסוכה
 מי׳׳א , וגדולה מ!ו אפילו
ט ישראל  לעובד כוככיס ג
 קרי תכלו.ע׳ שית קנ. בגמיג

 חדושי מהרי״ח

 מאמינו וכו׳ א״כ הרי הוא איט עם
 האדן כי הס מאמינים זה לזה אפילו
 הכי קרי ליה תבירו לענין לגייס ביה
 וכיוצא בזת כתבו התום' בפרק נ
ת הראשונה. ב ש  לסוכה משנה י״א: ב
 פי' הר״ב של סעודת נשואין וכ״כ הר״ש.
 בפירושם פירוש אחר בריש פ״ז:

. דאמר ליה ת חבירו שיאכל עמו  נר שמעון שזורי: ב המדיר א
ת ב  קונם מה שאתה נהנה לי אם אין אתה סועד אצלי: ש
 הראשונה ־ של סעודת נשואין לבתור שנשא בתולה התירו לו לאכול
 עמו משוס איבה : J אין צריך *)להוציא שם למעשר עני של.

. ללא נחשדו עמי האר! על  דמאי
אכל אצלו והוא ת שי י ב ת ח  מעשר עני שהם יודעים שפירות ב המדיר א
כל עמו . או ת ו ר ש ע מ ל ה נו ע  העמלים למעשר עני הם במיתה אינו מאמי
ל פי שאינו ה י) ואף ע נ ת הראשו ב ש ^ • ומפדשים ב י  *)בדית הגיהו ל

ת שניה ב ש ב . ו ן הן ד שיאמר לומעושרי ב ל ב ת י») ו ו ר ש ע מ ל ה  מאמינו ע
: ג רבי ( ד שיעשר ע א יאבל ע ) ל ו הגייה ע דר ממנ ל פי שנ ף ע  א
ל דמאי יי) > ר עני ש ש ע מ ם ל ם צריך •לקרות ש ר  אליעזר אומר אין א

 וחכמים
ק . שנדר מטנו נילוןצמי שהוא נודר הימנו. ב למעשר בילוש׳ על מעשר, א  חיג . ב שאינו מאמינו גילושלמ׳ שאינו נ

 ועיי
 ךואע״פ שאינו מאמינו. ק״ל שהוא משנה כ [תוי״ט ר׳ח] לא
א ל ד . ׳ ו כ ר ש ע י ש ד ע ל כ א  כפל ולגירסת ירושלמי מיושב קצת]: י

יה. כלומר אע״פ שההדרה שאמרט היתת באיסור הטיה ממנו כמ״ש הר״ב דאמר ליה קונס וכו׳. וכ״כ ת שטה אע״פ שנדר ממנו מי ב ש ב  ו
 שם הר״ש, אבל להרמבי׳ס אתיא כפשעה. דרישא המדיר וכו׳ פירש ר״צ הנשבע על חבירו. וכ״כ בתיבות פרק י״ב מהלכות מעשר
 ואם כן שפיר תנא בסיפא אע״פ שנדר מייה רהא אכתי לא איירינן בהדרת הטיה וצריכין לומר לפירוש הרמב״ם שמפרש שהשביעו דהייט
א יאכל ער שיעשר. ואן* על פי שאמר ליה מעושרין הן ־  שענה אמן כדתנן מון* פרק ג למסכת שבועות מפי אחרים ואמר אמן: ל
 דלא דמי ללוקח פדות דלעיל דכשכבר לקח והרי הן שלו התירו לו שיסמוך בשבת על פיו אבל הכא לא ־התירו לו שיאכל עם העם הארץ
 על פיו אלא בשבת הראשונה מפני דרכי שלוס.אבל אין לחלק דלעיל בלקח פימת מעם האדן ואין לו מה יאכל־שהרי פסק הרמביס מהירושלמי
. פי׳ הר״ב דלא נחשדו עמי הארץ ופו׳ וחכמים  דאפילו היה לו פירות מתוקנים מאותו המין: ג אין ארם צריך לקרות שם למעשר עט וט׳

ם י ר מ ו  מלאכת שלמה א
 בפ״ד דתרומות סאה תרומה שנפלה ע״פ מגורה יקפיאנה. וקצת הלשון מסייעו
 דקתני שחזרה למקומה. ע״כ : ב שבת ראשונה. של סעודת נשזאין לבחור
 שנשא בתוצה. ובירושלמי בעי קראו בשנת ראשונה ונסרד ולא בא השנייה
 מהו שתעשה ראשונה. אמר ר״ת כאן שנינו שאסור צחבר שיאכצ בסעודה

 דמי ללוקה פירית דלעיל
 בוי עב״ל. ואפשר שבת 1ו
 הייט שבוע הראשונה כמו
 שקורא בנדרים ש״ח משנה
 א' לשבוע שבת וקאמי
 שסותר בשבת דהיינו
 שבוע הראשונה שהם יפי
 המשתה ודיקא נטי דתני
 הראשונה ולא תני היאינון
 ובשבת שניית היינו שבוי:
 שנייה ובאמת איירי ברו׳,,
 אבל בשבת ממש נאכזז

ל : י  מ

 תוספות רע״ק
 משנה ג [אות לן]לקרות
 שש לטיפ) אמרינן בגמ׳
 מכות (דף יז) טעמא דר״א

 תבירו שיאכל אצלו משמע כיון דע״ה הוא אפי אין ראוי לאכול
 אא״כ הדירו משום איבה ומצתא אגב אורחא שנה כאן ברמז רבינו הקדוש
. משמע צפ״ז שהבעיא נשארה כ ״  שאשור צחבר שיאכל בסעודה שאין לה שם ע
״ בסעודה שאין צה שם כגון אצל ע״ה דאמרינז  בתיקו אבל הרש״ש ז״צ פ

. ופי׳ הת׳ בעצמא סופך שיאכיצוך שבצים אצא היכא שיש בה שם כגון שבת ראשונה לשייך דעיה משריש מ׳ע דטטונא ת ״  שאין צה שם.פי׳ שאין צה שם טוב כצומ׳ שאינה של ת״ת עס בת ת
' ״' ״ י  ה״ר אלעזר אזכרי כ״ע דכא; שכינו דקאמר רב חסדא מדקדק ציה מדצא קתני "

 במתני׳ מי שאינו נאמן על המעשרות והדיר למטרו וטי אצא קתכי המדיר את

 tan [ותי׳ דידיהשבחוי־ב
 מים; ושי׳ריט״י דר״ל מדאי;
 כו איסור אכילה אלא נזל
ל עניים לא הש  ואיתר אגז
 עכ׳ל. ולתום' יומא(דף כה
 עינ) אף רעיה לא תשיד
 אנזל הנא לא חשיב ליה

. כ ״  הימנו ע
 וצא קתני שואלו

 ואוכל

 הכי יה
 ה

 בה איבה אבצ שבת שניים לא ואף על גב דנדר
 ונלע״ל להא לקתני הכא ובלבל שיאמר צו מעושרין

 במכ־ו
 כגון שביןש המזומן מהמזנון
 שידירו אס לא יאכל אצלו.
 (שיי): בריב דיה שבת
 הראשונה של סעודה נשואין.
 משמע דמפ' ראשונה של
 סעודת נשואי! וכן שנייה
 לנשואץ. ובשנייה לנשואין
 אשיש שאוכל כשעם ראשון
 אסור. ולהפך כראשונה
 לנשואין אפשר שהוא מותר
 אף שהוא שני לאכילתו כגון
.  שעשה ג׳ נשואין זאח״ו
 אבל גפשיעו משמע לראשונה
 ושנייה לאכילה קאמר רק
 שללא נשואי[ אשור אפילו
 פעה ראשון. אבל בריב איא

ן י כ  ישראל י
 להכשילו. כדאשכחן בטהרות [פ׳׳ח מ״ג] דגס ע״ה היה נזהר לבלי להכשיל גזל טדתוא ממון שאין לו
J ^ i l ? ^ י צ ־ ^ ?  לחבר: יב) לל דר״ל דאע״ג חה שנאה יתירה גהטדר רוסי א״ע "
, , ז , , הופרש לא תשיב ליה גזל  ! v ,״ , , , .

 מלמות מהכדור משא״כ ברישא אפילו לא נדר ממנו רק אכילה או שהר עכ׳ל
 דבר אחר: יג) ולא מהכי אימת שבת רק בין מוכר ללוקח דהו״ל תום׳ אנשי שם

' ט דחשיד הע׳יה על מע״ר ומע״ש . ה״ע משוס דבמננשר 5 בריב ד״ה המדיר מ  כדיעבד: יד) מ
 ראשון יש בו תמ״ע שאסור לזריס. וירא להשריש מעי׳ר. דעי״זיפשיי מדי

ש י ר פ ה  ראשונה ל
. ל  טלו מותר ובשכוע שני אסור בימי המול ואין ה״נ דביום השבת מומר כללפי
 ואפי׳ לפי׳ הרמי״ם ללא מורץ למתני׳ בסעודת נשואין אלא במזירו בכל זמן נמי
 ל״ק למאי דפי׳ במתני׳ דל^יל הא דמותר לאכול מ״י שאלה לוקא בשכח לעשרן
 מל השבת שלא היה יכול לעשרן מקודם א״כ ה׳׳נ ברישא מיירי שמלירו ביום
 השבת וא״א >ו לפשר הלכך שרי אכל בשבת מניה הי׳ לי שהות בינתים לעשר
 כההיא לרפ״ז שהומר מע״ש מה שאני מתיל כו׳ והלכך צא שרינן ליה. ושבח
 ראשונה מיקרי ראשונה לכדרו ושניה היינו אם הלילו שיאכל עמו שתי שכמות
 או כמה שכתוח הוי שבת שאחר הראשונה שניה לנלמ ולא יאכל עמו דאפשל(ו
 לעשר כההיא לרפ״ז . ובהט מיושב נמי ממני׳ לרפ״ז ללא התירו שם בשום
ד שיעשר ונדחק הר״ב שם לחלק בין הך להכא להתם ולמאי  מנין שיאכל עמו פ
 לפי׳ מעיקרא ל״ק לכולהו משניות להכא מיירי שלא היה אפשר לו לעשר קולם
 השבת כלפי׳. והתם במזמינו מע״ש איט מומר עד שיעשר: ג למעשר כני של

ן תפארת י כ  י
 דמוע עליו. ט)דא״ל יאסר עליך כל אשר לי אם לא תסעוד אצלי:
 י) של נשואי בתור לבתולה אפילו כימי החול של ז׳ ימי המשהה והקילו
 משום איבה: יא) קשה דכבר אמר שאימ מאמיט < וכ״ל דלעיל ר״ל
 שבעיני החבר הוא בכלל ע״ה שאינן מעשרין. והכאר״ל שאף להגדתו
 שעישר תבואה זו איט מאמינו. אפ״ה צריך לשאלו וכלמםיק. הו נ״ל
 דר״ל אף שגס הפ״ה אינו מאמיט לחבר שיעשר . ולפיכך אינו תושש

 משנה
ה מולו דהיא במיתה ואיכא אימה: פ מ י  לף מ״א והכא ללאמר כפרשת מפשר נ
 ב המדיר את חבירו. וכתב הליש לחבימ היינו לגייסי אהלדי ע״ש ונ״ל לבבן
 עירו מייכי למעיר אחרת אורח הוי ובלא הדרו מותר להא מאכילין את אכסכיא
ק צ״ל רפ״ז וכלפי׳ פ׳׳ב מ״ב: ובשבת שניה אע׳׳פ שנדר ממנו הנאה  דמאי ז
 לא יאכל. וכחכ חוי״מ דל׳יל למחטי ללפיל דהתם כבל לקח והן שלו וכוי וכ׳׳כ
 הלא״ש. ולא נהילא לחלק למה בכך שהם שלו ואדרבה עעמא לאיבה עדיף .
 ילעד״כ למעיקרא ל״ק לא מיבעיא לפי׳ הר״* והכ״ב להכא בבחור שנשא בתולה
 איירי. מסתבר ודאי דשבת הראשונה לקחני הייט בל השבוע של שבעת ימי
 המשתה ואורחי׳ דמכא בכל דוכמא דקרי ימי השבוע כולה בשם שבת בפייה
א וגרפ״ח לנדרים שבת זו אשור בכל השבת והשבת לשעבר ולקמן  לכתובות נ
 פ״ב לשביעית מ״ו ר״י ול״ש אומרים לשתי שבתות וכן בלוכחי מובא בר ממסי
. וא׳׳כ ה״נ כשבוע ראשון ם ע ע  נגעים לקרי לי* שטע וצא שבת ושם פי׳ ה

 למתי
. והל״מ לא הזכיר כלל נש!מ; דס״לדלא הצריכו זה בירושל׳ אלא כדי שתהיה שעורת מצוה ויהיה ת״ת רשאי לאכול ממנה אגל אינו נוגע לדין' מעשר ועי גמ״ש ׳ ו  לטין סי׳ זה לאיה הוליל ומייל׳ בסעודת נשואי[ כ
 בשש הירושלמי: תוי׳יט ד״ח בשבת הראשונה כוי ועי בפירושה ברפ׳׳ז סי׳ אחר כ5״ל(ב״ל). ולא זכיתי להבין כי לא מ$אתי שס שום פי׳ לעני; !*שנתינו רק בענין משנה דהתה פי' בפי׳ הראשון דכיון דלא
 הדירו אסור אפילו בשבת ראשונה. וכפי׳ שני כתבו דהתס מיירי בשבת שנייה ולכך אפילו כהדרו אסור ואין זה ענין לכאן וצע׳ג. זלע שבסי כו׳׳פ מצאתי תי׳ אחר לרומיא דמשנתינו אהא דרפ״ז ו1"ל זאת המשנה
 ע״כ בשהיתה ההדרה בשבת עצמו שלא היה דרך להתנות ומשנת המזמן דרפ״ז כשההזמנה הוא מנ״ש שיכול להתנות ולזה אפשל במזמן שיהיה בכל ע׳יש מן ימות השנה אם ירצה והמדיר אינה רשאי להיות אלא באופם
. ׳ ו ז): דיה ובשבת שנייה כו׳ דהיינו שעגה אמן כ  שבת בלבד. עיכ: דיה ואעיפ כו׳ מיושב קצה. ר׳׳ל דבריסא איירי דאיסו לחודיה אינו מאמינו ובסיפא מיירי חע״ש שאינו נאמ; בהדיא לחשוד לכ״ע . (רמג
 לא נהירא חזא דאי איירי נסשביעו והוא ענה אמן למה נתיר ל1 שיאכל אצלו א״כ הקופץ ונשבע שיאכל אצל הע׳ה נתיר לו זה הון מן הדעת . ועוד דקייל הנשבע על מל״ת דרבנן לא תיילה השממה כרפס?
. עמ׳ש במ׳יא ' : ר״ה לא יאכל ט׳ שיסמוך כשבת ט ( ז י מ  בש״ע ייד סי' רל׳ימ ועוד דהרמב׳ס לא כתב המשביע את חבירו אלא הנשכ>״ על חבירו והיינו שאמר אני נשבע שלא יעשה לך דבר סלוני או כירב. (
 נשם המז׳יז דדוקא בפעם ראשון מותר. אלא דהכא קאי התוי׳ט לפי' הר״ב דלדידה בשבת שנייה ר׳׳ל שקראו בשנה שמיה אעיפ שזו היא הפעם הראשון שקראו אפ״ה לא יאכל דגזה שרי במ״א כיי! שסוה
. לא מבעיא אשרושי מספק דלא צריך אלא אפילו לקרות עליז את הסס ולו:«ר מ״ש ׳  בפעם הראשון ואף בלא סעודת נשואין הלל שרינן המ6 עיז משני דשאכי התם שכבר לקח כוי. (ש*) : J במשנה לקרות שם כו
 של כלי זה בצפונו או בדרומו גמי ל״צ. ותכ״א ^רא שם שאומר יהי׳ כצכמו או כדרומו.רש״י כמכות כנדרים שם. והתוס׳ שס כ׳ וזיל ותכ׳א קורא שס ומפריש לעצמו דהמע׳־ה דשמא ע׳ה השריש . וא׳׳צ להשריש כלו:\

 [משניות זרעים] .21



ב דמאי הלוסח פילות פרס ף ד׳ עובדיה מננרטנוח־{ ת יום טו ו ספ  162 תו

 מעשר של דמאי. שאמר תרומה
 מעשר שאני חייב לי:פריש מכרי
 זה יהא מונח בצפוני או בדרומו
 ולא הפרישה. ותרומת מעשר של למאי
 לנקע לפי שהישראל קורא לה שם
 וטתנה לכהן ולוקח המעשר לעצמו

 אבל
 מאי טעמא לרבנן בלא כך קורא לו שם

 אומרים אעפ״כ קורא לו שם שהרי אינו מפסיד כלום^נו'. וקשה ומפרישיס אותו ולוקחים אותו לעצמן: וחכמים אומרים .
. ודל אף על פי כן קורא לו שם שהרי איט מפסיד כלום בזה דאיט י  דבריש מכילתין מפרש רעמי הארץ חשודים על מעשר ענ
 הר״ש . בפרק אלו הן הלוקין (דף יי) בעי רב יוםף למימר למר צריך להפריש וליתן לעני משום לעני הוי בזה מוציא מחבירו.
 סבר טביל ומר סבר לא סביל אמר ליה אביי אי הכי אלמפלגי והמוציא מחבית עליו הראיה: ף מי שקרא שמ לתרומת

 בספקו ליפלגו בולאי אלא לכולי עלמא
ם ואינו צריך  סביל והכאבהאקמיפלנוימרסברלא וחכמים אומרים קורא ש
ת מ ו ר ת  נחשלו עמי הארן על מעשר עני לטון להפריש טי): ף מי שקרא שם טי) ל
ל ל דמאייי) ולמעשר עני ש ר ש ש ע  לממונא לידה הוא אפרושי מפריש־ מ

1 א ד  ומר סבר נחשדו כיון לטריחא ליה מלתא ו
^ חיג . ד לתרומת מעשר של דמאי ולמעשר עני ״״נ לתתםח נ ו ב ה ש י י פ  לא מפריש. ובירושלמי מ

ן מעשר ושל מעשר עני. י ת ו ר י ל פ כ ן א 3 ה א ^ י ב י א ב  ל

 מפולין למעשר עני חייב מיתה מאי מעמא דרי אליעזר מטון שיורע שבעון מיתה הוא מפריש.
 וא״צ להפריש. כלומר בלא כך שיפשוט לך שמפריש. הא םני בקריאת שם הלכך אין לחוש אס נחמיר עליו לקרות מספק ״)מעט. והיינו
 כהתיא שיטה למטת לרבי אליעזר סבר על מעשר ראשון ומעשר שני נחשדו ללא מפרשי להו. הראשון משוס תרומה מעשר דאית ביה
 והשני משום לבעי אסוקי לירושלים. אבל מעפר עני מפריש. ורבנן םברי אפילו הכי חשודין הן הלכך הלוקח קורא עליו ואין צריך להפריש
 וליתן לעט עכ״ל הר״ש. וכלומר הירושלמי הכי קאמר לרבנן לדבריו דרבי אליעזר קאמרי לדבריך לסברת ללא נחשדו והיינו לקאמרי בלא
 כך כלומר בלא זה שנאמר מחשלו כםברתט אלא שנפשוט וטרה לך שמפריש ולא נחשל הא סגי בקריאת שם וכו׳. והר״ב שהוסין* על
 מלתייתו ררבנן לאמרי קורא לו שם וכתב הוא אע״פ וכו׳ איט מפסיד. נתן מקום לטעות לומר להט סבירא להו לרבנן והרי משורש ללוקא
 רבי אליעזר הוא לסבירא ליה הכי. אבל אפשר שהר״ב סובר לירושלמי חולק עם הבבלי וסבירא ליה לאף לרבנן לא נתשרו וכפשטא למימרא
 לירושלמי. וא״כ הא רפירש בריש מטלתין אתיא כשיים לבבלי והארתכא כירושלמי. ואן! הרמב״ם בפירושו ובחבורו פרק ט מהלכות
 מעשר כתב שסברת חכמים שיקרא שם למעשר עני גזירה משום מעשר שני דהא מעשר עני בשלישית וששית במקום מעשר שני שבשאר
 שני השבוע ע״כ ס״ל נמי ללא נחשדו לרבנן כמו הירושלמי והוסיף טעםלשבח. אבל צ״ע דלאפירשכש״סלירן וסוגיא זו נשנית עוד
 בפרק ואלו נדרים(רן( עו) [צ״ל ס׳׳ד] ע״ב. רבי אליעזר סבר לא נחשדו עמי הארן על מעשר עני כיון דאילו מפקיר נכסיה והוי עני
 ושקיל ליה הוא לית ליה ססירא ורבנן סברי נכסי לא מפקראיניש למרתת דלמא זט בהו איניש אחרינא הלכך נחשלו ושנויא לרבא
. רוצת ט׳  ארומיא למתני׳ וברייתא רהתם קאי נמי לאביי והראב״ר לא השיגו בזה וגם בעל כ״מ לא העיר בזה כלום: ף מי שקרא שם ו
ת מ ו ר ת  לומרבע״ש. וכן מפורש בהר״ש. וכתב הר״ב שאמר וכו׳ יהא מונה בצפוט או בררומו ומסים הרמב״ם בפירושו וסימן עליו: ל
 מעשר וכו׳־ כתב הר״ש ולתני תרומה גדולה של ודאי ומסיק משום ללאו אורחיה לשהותה ורגילין להפרישה לאלתר אפילו ״״)הביאה לביר

י מלאכת שלמה עלאמד ה א > כ ה ס 8 ד י ז ' *̂* 5*ל י 6 " ה ״ ט ה 5 ל * ^ י נ ר ע ש ט ה מ י ג r ס w 

. אבל גבי מעשר עני  ואוכצ על פיו דהא כיון שמדיח שיאכצ אצצו מסתמא שהוא יאמר צו מאליו פי׳ מערב שבח: לתרומת מעשר של דמאי
 ציחנו צעני מספק

 דהמוציא
. נקע הודאי דאילו של דמאי שלו הוא ואין. צריך ם  מעושרין הן וצמה אינך יזפ׳ן צבא וכדומה לזה: ף מי שקרא ש

ז ע ו  ישראל ב
. וז״ל אמרי [ ז ב עלה רבינו הגאון מהו׳ עקיבא שציט״א [באות ל ת ב ( ג ) 

 בש״ס (מטת דף י״ז) שעמא דר״א כוי . ובמכות אמרי׳ מעמא דרבנן
 דטריתא ציה מצתא ע״כ. ואנא בעניותא צא ידענא מה צורך צרבינו לדתוקי
 בזה . דהרי תוס׳ שם צא הזכירו דאייח במעשר עני. ודצמא נאמת אמעשר
 עני א״צ שום שעם. דגל״ז אפי׳ יפרישוהו אינו גזצ. מלאי בעי מפקיר נכסיה
 כנדרים הנ״צ. ורק אמעשר ראשון קאמרי. לביה- צא שייך האי טעמא.
 להט קאמרי. תדא דאין צו תובעין. ועוד שלא הפרישוהו. דסבר כצ כמה
ב עוד ת  דלא מפריש מעשר אינו חייב בתמ״ע כרש׳יי בכורות(ל׳ י״א ב): כ
 רבימ הנ״צ וז״צ. הנה בסוניא דנדרים תמיה צי הא ע״י הפקר צא חזי ציה
. עכ״פ הו״צ לש״ס צומר דה״ט דרבנן. דס״צ דנחשלו.' וצע״ג עכצה״ש. ׳  ס
 ולפע״דהעבדישראצ. צ״מ אין זה מהדוחק ממ״ש רש״י(נדרים דףפ״ד
 מדס״צ דחשיד אטבל דמעשר עני. א״כ כמו דצא ס״ל צע״ה דצא תובצ צאכצ
 כ״כ איכא צמימר נמי דצא דריש צא תצקס מה״ט. ומצי שפיר צההקיר. רק

ן תפארת י כ  י
 להפריש תמ״ע. וכ*כ מע״ש שריחא ליהמלתא להעלותו לירושלים. אבל
 מעשר עני דגם בהשרישו לא נאסר לעצמו(ג). לכן מפרישו הע״ה
. לסברתך  מדגם נובול למעשר עני במיתה: טו) לדבריו דר״א קאמרי
. לומר מעשר עני בצפוע או בדרומו דלא ם  עכ״פ היה ראוי מיקרא ש

 עריחא מלתא כלל. מיהו לדידן ודאי חשיד ע״ה עלה. וצריך חבר
) קודם שבת: יו) שאמר תרומת  להפרישו. רק שהעני הוא הממע״ה: טז
 מעשר של כרי זה יהיה בצפוט או בדרומו. ונקט דמאי דבדמאי מקיים
 הישראל המעשר לעצמו. ולהט מפדש הוא התמ״ע לכהן. משא׳יכ
 בודאי רגיל הלוי להפריש התמ״ע לכהן. ולא תני תרומה גדולה של

 ודאי

 סוף ע״א) דכל שצא נכתב בפי׳ צא ציית ע״ה . ועל כרחך אפי׳ רבנן ס״ל הכי.
 בשעריך. דקאי גם אמבצ דמעשר עבי. והייט עצ כרחך מדאינו מפורש.

 דירא צהפקיר כמ״ש הש״ס. אמנם עוד נ״ל לתרץ דסוגיא דנדרים ס״צ כירושצמי שהביא תד״מ פייה דפאה מ״ה ד״ה שקבלו. דהיכא דמפקיר הכצ'

י  משנה ראשונה ת
. פשמא לממני׳ משמע לאמי לאשמועי׳ לאפי' מרומה ומפשר שקרא ׳ ו כ  שם ו
 להן שם מע״ש ואינו מחוסר אלא ההפרשה אפ״ה אסור בשבת מלרמן לאין
 מגביהין תרומה ומעשר בשבת. והא ללקמן רפ"; שרי בכה״ג כלתני התם מזגו
. התם כלי ס ו ב  לו את הכיס אומר כו׳ ומייחל בשבח לתרומת מפשר בשולי ה
. והנא מיירי שבא לתקן יותר מכלי אכילה וכ׳׳כ הר״כ ו  אכילתו בשבת החילו ל
 בהדיא חילוק זה בפי׳ז מ״ל ללתקן את כל הנאל בשבת לא התירו. והיינו ניר
 דמסיק במי־ני׳ אם היו הכהן והעני לחולין יבאו ויאכלו לכלי אכילתן מומר
 להפרש. והשתא איבא למילק מ״ש תל״ב לא ימלם כלי לימנם לכהן וכ״ת בירושלמי
 ומי לח>ץ לפרש ללענין נתינה לכהן איירי ולא כתשמה דבהפרשה עצמה איירי..
 ונראה למתני׳ קשיתי' דקתני ואם היו למולין לאכול יבאו ויאכלו. לאי בהפרשה
. ופול להא כל עיקר תר  מיילי לא ה״ל למיתני אלא ואם לצורך אכילתו בשבח מו
 לתני דין מבת הנא במס׳ למאי ע״כ לאתי למימל אפילו במפשר של למאי דאיני

 א6

ט ממ"פ:וחב״א מ  למאי. אבל ממ״ל לדברי הכל קולא שם משום שצריך להפריש מ
 קורא שם וא״צ להפריש..בחו>"ע הוכיח לגמלא לילן הברא לחכמים נחשלו ע׳׳ה על
. ובספ״ל לפאה כתבנו דמסוגיא לתולץ מוכח ללא נחשלו מדאהלי' י נ  מעשר פ
 דא״צ ליתן לעני להמע״ה וגבי לקט אמרי׳ התם ספק לקס לקט אפ״ג דמה
 פבתולי הנמלים הם מן הקמה ורוב הקמה של בפה״ב וכל לפריש מלוכא פליש
 אפייה גזרת הכתוב הוא שהוא לעניים. ובמעשל פגי נמי נימא הבי אע״ג לרובן
 מפשלין ניתיב לפניים. אלא צ״ל דהחס קמה בתזקת תיובא קיימא כדאתר בנמ׳
 לחולין והיינו מדאי יש לפנייס זכות בקמה זו ואותו זכות אמר לחמנאשא״א
 להפקיע מהם לא ממעם לוב ולא משפם המוציא מחבירו עליו הראיה אצל
 מפשל פני אין לפנייה חזקה בשפה שקנה זה התבואה מפייה ופ״כ משמע
ק וספק למנייס להא אימ להו נמי חזקה פ  דלא נחשלו דאי נחשדו הדל ה״ל ס
 שמתחלה היתה תבואה זו חייבת במ״פ. אלא ש״מ צא נחשדו: ד מי שקלא

 ביונים
 וחכ״א . מ־י׳ עם מ״מ מ״ג.
 המג עמיו ?לי: ד מי שקרא.
 מיי' פנ״נ מה;׳ ענ« המי״ז:

 תוספות חדשים
 המשנה לה׳׳ק לא מגעיא אם
 בעל הפעולה אסר נכסיו על
 האורת רליכא איבה כולי
 האי אי משתמיט מיניה ולא
 העיד גביה סשימא לאסור
 בשבת שניה על שיעשר אלא
 אפילו אס בערהסעודה אסר
 על עצמו הנייה מנכסי האורח
 אם לא יסעוד להשתא אי
 להסעיר גביה ה״ל איבה
 מסי ושל״א לשרי אסילו
 בשבת שניה קמ״ל דאס״ה
 אסור והיינו דקתני ובשבת
 שניה אפילו נדר הימנו הטיה
 וין׳׳ל. (מפי אדמ׳׳ו הי.אה״ג
 אב״דור״מכמהו׳שאול נר״ו):
 משנה נ [תי״ט םדיה] אין
 ארס צריך בו׳ וגס בעל כ׳מ
׳ עה״ל. ול׳נ  לא העיר ט
 דלא עלה על כונת הרמב׳׳ם
 לפסוק ללא נתשדו להא כשב
 בפירוש רסיש יהיו נחשלים
 על מעשר עני ולא יסתור
 רבריו תוך כלי רבור אלא
 בא לתת נועם למה צריך

 (?לוס

 ראשון לציון
ן י  משנה נ [תוי׳״ט ד״ה] א
׳ ובילו׳  אדם צריך לקרות ט

 מפרש (רב הונא ר׳ אבא)
 גשס רב הו׳ Yi ר׳ בא בר

: ׳  הונא ט

 תוספות רע״ק
 «ב׳*ל.ולפי תירוצמ ב׳ קשה
 מחכא דנימא אדרבה
 מה״ט אינו מפריש מ׳׳ע
 שלא יהא גזל. ואולי ייל
 דהתוס׳ םיל בפירוש סוגי'
 דטכות ככדרי0(רףסלע׳׳ב)
 דמעמא דר׳׳א דלא נחשד
 יגל מ״ע. דאילו בעי מפקיר
 נכםיה והוי עני ושקייל ליה
ה פי' ז ו דא.  ולית ליה פ0י
 דממונא הוא ר׳׳ל שבידו
 להפקיר נכסיו. אלא טעמא
 דרבנן שטיה במכות .
 דבנדרימ אמריי דמעמייהו
 רמירתת להפקיר דלמא
 וכי ביה אהרינא ובמכות
 אמרינן דטעמא דרבנן
 דטריחא ליה מלתא.ובםוגי'
 דנדרים תמית לי הא עיי
 הפקר לא חזי ליה דהא לא
 תלקט להזהיר העני על שלו
 ועי׳ תי׳׳ט(שאה פ״המ״ג)
 א״כ הדר חויל נול.יאף אם
 נדהוק דע״ה לא ס״ל דרשא
 רלא תלקט.מ״מ עכ״פ הויל
 להשיס לומר *יה״ט דרבנן
 דסיל דנתשדו וציע :
] בתוייט דית ח  [אות ל
ם לא נתשדו)קשה ט'  א״צ.
 לי לטיש חתום' יומא
 (דף w) עלה דהלוקח יין

 מבץ

 תום' אנשי שם
 ח׳צ ליחכו לעני ע״כ.(לה״מ):
 תי׳׳מד׳יהאין ארס צריך כוי
 ובתב הוא אע׳׳ס ט׳."אי
 משוש הא לא קשיא דמ׳׳ס
 הריב אעס׳׳כ .. אינו ר׳׳ל
 אע׳׳פ שהוא כן וסיורו רבנן
 דלא נחסדו אלא פי׳ אע׳׳פ
 :יהיה ק מה שאין אט מודיס
 דו מימ קורא שס שהרי אינו

 מפשיד
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: ס  P׳׳׳D שעיל י

 תוספות חדשים
 לקרות שם לרבנן כיון האיצו
ב התי״ע לעיל ת כ  כמיתה מ
 ריש דמאי וכל דב3יו מבוארים
 כך גרמב״ס וגבי מעשר
 ראשון כתב דא׳׳נ לקרות שם
 רק משום שא׳׳א להפריש
 תרומת מעשר אס אינו קורא
 שם למעשר ראשון לכן נתן
 מעם משום מעשר שני. ונראה
 שהוציא 1ה מהירושלמי דכתב
 זז״ל מימ דרבנן בלא כך הוא
 קורא שם וא״צ להפריש
 הנאמן ראו אותו מפרש •כני
 עכ״ל. ועי׳ גפנים ברמב׳יס
 בחבורו ותמצא שדברי
 מבוארים שם וכאן אין מקוס
 להאריך. (ממהו.רש׳׳ח וצ״ל):
 משנה ד [ד״ה] לא ימלס
כיה ו  כו׳ אתיא כביש עכ״ל.
 בירושלמי. וכיש הר״מ ו5ן
 בתי׳ש כתב על דברי הרמב׳׳ס
 לבשבתמותר להפריש. ותמיה
 לי לפין אס כן יהיו לברי
 הרמב״ס בתיבות סותרים
 אהדד לבס׳ כ״ג' מהלכות
 שבת הל׳ מיז ס׳ כמתי.״
 דהכא ובסיד מהל׳ י״מ הל׳
 ד׳ פסק כב״ה דמותר
 להוליך תרומה ומעשר וצ״ל
 רבתיבזרו חזר בו ואינו
 מפרש כהירושלמי ועי׳ מ״ש

 שם בהגהות בסיד :

 תוספות רע״ק
 מבין הכותים וזיל אע׳׳ג
 שאין השורים על תגזל
 עמי חארץנמי אין חשודים
 על הגזל ואפייה השידיי על
 המעשרות דלא חשיב להו
 גזל כיון דהוא ממון שאי;
 לו תובעים ועוד כל כמה
 דלא הופרש לא חשיב לחו
׳ הב׳  גזל עכ״ל ולפי תי
 איך אמרינן דלא
 נחמדי מעשר עני כיון
 דמםונא היא . וכן חכמים
 ס״ל רק משום דטריחא
. הא כיון דלא רוצים  להו
ה דלא מ  לגוול אלא כ
 הופרש ל״ח להד נזל-. א״כ
 מה״ם לא מפרשו דאם
 יפרשו יצטחנו ליחן לעניים
 שלא יהיה בידם גול וציע :
 משנהד[אות ל«]בהרע*ב
 ד״ה מי שקרא שם וכו׳
 אבל תרומת מעשר של
 ודאי וכו׳) קשה לי רהא
 מצי -ל&נקט בלוי שקרא
 שם לתרומת מעשר דלא
 יםלם בשבת , ובפשוטו
 היח נראיז׳דנקמ לדמאי
 לרבותא דאף דרוב ע״ח
 מעשרין סיד דלא ניחוש
נה לכהן  בזה לאיםוד נתי
: [אות מ] בהרעיג ת ב ש  ב
 ד״ה לא יטלס . הו״ל
 במאכיל כו׳) טזח נראה

 ראיה

 תום' אנשי שם
 צופסיר ואי הוו קאמרי מעמא
 מפשייהו סול־ל צריך לקרות
 שם ותו לא דמה לסו למימר
 גזירה מעיש. אבל ל* קשיא

<» 

I 
 *אבל תרומת מעשר של ודאי אין הישראל קורא לה שם אלא הוא כדאמר בירושלמי פרק נ למעשרות אי אפשר לגורן שתיעקר אלא
 עת! מעשר ללרוהלוי מפריש תרומת מעשר וטחנה לכהן: לא יטלם. א״כ נתרמה תרומה גלולה וגס לפי שאין צריך לערות במדידה
 כרי ליתנס לכהן או לעני שבחצר ושבמבוי שאסור ליתן מתנות ואדרבה מציה באומד עכ״ל. ועיין בדברי הר״ב ריש פרק ו ודלא תני
 לכהן ולעני בשבת אבל בלמודים לאכול אצלו כלומר המילין לאכול מעשר ראשון של ודאי לפי שאע״פ שקרא שם ויפרישה ויתנה• בשבת
 ללוי אין לו בו תועלת בשבת זה שאינו
 יכול לקרות שם ולהפריש בשבת התרומ׳
 שבמעשר דהר כמתקן מנא כדתנן בפי
א יטלם. לשון הר׳יב כדי  ה רביצה: ל
 ליתנס לכהן וכו׳. זז״ל הר״ש ולא יטלס
 לאו לוקא אלא כלומר לא יעלם כרי
 ליתבם לכהןוכו/וכךהם דברי הרמב״ס.
ל דלהפריש המתנות אתר שקרא  ור״
 שם מע״ש אינו אסור בשבת שאין אסוד

ת *0. ואם היה כהן ב ש  ודאי •״) לא יטלם ב
ל אצלו יבואו ויאכלו ט א  או עני למודים ל

 על שלתט שרי ובלבד שיודיעם שהם
 של תרומת מעשר או של מעשר עני
 שאס איט מודיעם והס סבורים שמשלו

ד שיודיעם כ< ז ה האומר למי שאינו ב ל ב  הוא מאכילם ״הוה ליה המאכיל אורחיו ו
ת קת לי ממי שדזא ^ נאמן על המעשרו ח ־ י ^ י ש ו מ ^ ה ^ 
״ ״ ״ ״ ״ ״ י ״ י ^ ״ ״ L L י  נאמ . דאפילו ימצא שלקח ממי שאינו .
א מעשר אינו ת ״ וממי ש ן מ א  נאמ מצילאשתמוטיולונ!רבעיט^ה נ
. אמן א נאמן *c . מאיש פלוני«& הרי. זה נ ט ל ן ל ש פ י א ה מ י ר ל מ ל י א 3 . א י מ א ; 

 מצי הלי
. ועי׳ במשנה ד פ״! ומה שאכתוב שם בס״ל. ותא דאמרינן שאסור ליתן מתנות לכהן ולעני בשבת ק כ  אח״כ אלא בהולכת המתנות ל
: ה ממי ה ז  לפוס מסקנא דמפ׳ הר״ב במ״ו פ״ק לביצה אתיא כבית שמאי. ועיין עוד שם למתנות דאמרן אין כל מתטת כהונה שיי! ב
 שהוא נאמן. פירש הרמב״ם וז״ל. איש נאמן על טומאה וטהרה שאינו מאכיל איסור ולא טמא עכ׳יל. ומת שמסיים שאינו מאכיל איסור
 לאו בכל איסורין קאמר דכל ישראל בחזקת שאינם אוכלים דבר איסור אלא לענין יין בשר גבינה וחתיכת דג בלבד הוא שאמר. וכמ״ש בסוף
 פרק י״א מהלכות מאכלות אסורות. והכא לא אצטריך לאשמעינן נאמנות דאיסוריס. דמכילתי; לענין מעשרות וטומאת איירי. ולהט בתחלת
 דבריו לא כתב איסור אלא לבסוף אשמעינן מלתא דאיסור אגב אורחיה. [*ומיהו קשה דטומאה מאי שייכא הכא ולש״י פירש בפרק ה

ה י ר ש ב ל 7 0 r s s t f 
 איסור וצא עמא ע״כ אבצ הרא׳יש Yt כתב צא ילענא אמאי נקע כפל מצה דהמוציא מחבירו עליו הראיה: לא יטלם. לאו דוקא לא ישלם דכיה

 ממי שהוא נאמן וממי שהוא מעשר ע״כ והרש״ש Yt פי׳ ממי שהוא נאמן
 שאינו לוקח פירות מע״ה. ממי שהוא מעשר שלוקח מע״ה ומעשרן דמאי קודם
. ירושלמי תניא א״ר יוסי אפי׳ אמר  שימכרם ע״כ: מאיש פלוגי ה״ו נאמן
 מפלוני אינו נאמן עד שיאמר לו קח מפלוני בהקפה ואני נותן לו מעות וטעמא
 דר״י דפליג אמתכי׳ שאני אומר אחד קרוב מצא ולקח ממנו ואתיא דר״י כר״א
 דתנן בגיטץפ״ו התקבצ צי גיסי במקוס פלוני אופצת בתרומה עד שיגיע גס
 לאותו מקום ר״א אוסר מיד שאני אומר אחר הדלת מצאו. ודר״י עדיפא מדד
 אלעזר דבהא דר׳יי הוה שרי ר״א לסעמא דר״א התם משום דמראה מקום היא

 לו

 דקרא שם מותר ליעלם אלא לא יתנם לכהן או לעני שבחצר או שבמבוי
 וסתמא כב״ש דפ״ק דיו״ט דאין מוציכין תלה ומתנות לכהן ביו״ט. ומיהו
 לאחרים ולר׳ יהודה לאמרי התם לבתרומה מודו ב״ה דאין מוציכין משום
 דאינו זכאי בהרמתה אתיא אפי׳ כב״ה. ובלבד שיודיעם כדי שימהר הכהן
 עצמו לאכול תרומה וגם העני שלא יטמא שהרות של תבר. הר״ש והרא״ש
. פי׳ ׳  ז״ל. ועי׳ בתוספות פ״ק דיוי׳ט דף י״ב: ד, ממי שהוא נאמן ט
 הרמב״ם דל מה שאמר ממי שהוא נחמן אינו ר״ל נאמן על המעשרות לפי
 שהוא המעשר אבל פי׳ נאמן הוא איש נאמן על טומאה וטהרה שאינו מאטל

ן תפארת י כ  י
 ודאי מדאין רגיל להשהותה עד לאחר הגורן: ית) דאילו בדמאי הרי
 א״צ ליתט לעני כמ״ג ולא תני מע״ר של ודאי דהרי אין הלוי יכול לאכלו
 בסבת. מלאסור להפריש תמ״ע דס״ל כמתקן'מנא: יט) ר״ל הכהן
 והעני. דאף דבקרא שס מע״ש מותר להפרישן אסיר לטליכן בשבת(ד):
 כ) שלא יסברו שמאכילן משלו . והו״ל כמאהיל אורחיו תרומות
 ומעשרות (ה): כא) שנאמן שאינו מוכר פירות מ״ה אחר בחזקת
 מעושרים . או נ״ל דה״ק שנאמן לומר אמת כשישאלוהו אם עישר:
 כב) דמדהוא עצמו*חשוד. והוא לא אמר לו ממי יקח. מצי לאשתמועי
) ר״ל אס אמר ליה קח לי מאיש פלוני:  למימר בעיני הוא נאמן: מ

 נקט

ז ע ו  ישראל ב
 תו לא מקרי בעל השדה. וכן Yi בכל מקום שמזכיר הש״ם אי בעי מפקיר
 כפ״ז לברכות דמזמנין עציו. וכ׳׳כ פ״ג דעירובין דמערבין וכו׳ ובשאר דוכתי.
 בכולהו ק׳ צמה לא מחלק הש״ס בין מי שאכצ דמאי משדה שלו. או שקנה דמאי.
 דבאכצ דמאי משדה שלו אין מזמנין עליו. אעי׳כ כדאמרן. השבגי רבינו
 הנ׳׳צ וו״ל נפלאתי. וט יאמר מעכ״ת לכולהו הך סוגיי פליגי אההיא דחולין.
 דלא כפסק הלכה. וכל עיקרי הדינים שייכי רק בלוקח מע׳׳ה ולא בע״ה
ב עלה רבינו הגאון אאמ״ו זצוק׳יצ. וז״צ ואף דבזכאי ת נ ) ו ף  עצמו. עכצה״ט: (
 בהרמתן גם להוליך שרי. כפ׳ייא דביצה מ״ו. שאני הכא.דצא הותר בהרמתן
 מצ״ע. רק מדקרא שם מע׳׳ש. אך ק״ל מ״ש דגזרו דאסור להקדיש בשבת.
 גזירה משום מכירה . דהו״צ נמי כמוציא מרשות הדיוט צרשות גבוה. כפ״ה
 דביצה מ״ז. ספי הו״צ למגזר במוציא באמת מרשות לרשות. כנותן מתנה לתבירו
 ביו״ט דשרי כספ״א דביצה. ונ״ל כיון דמפר א״א בלא פסוק דמים באמירה. צא דמי למתנה. דאפשר ליתן מיד ציד בלי אמירה. ומה״ט גס באמירה
 שרי. משא״כ בהקדש: (ה) כ״כ הר״ב. וכ׳ עלה רבינו הגאון מהו׳ עקיבא שציטי׳א [באות מ] וז״צ מכאן נסתר צכאורה שיטת הר״ש כו׳. ולמה יגרע זה ממכירה
 ממש. עכצה״ס . ולולא מסתפינא עדיין אינו מוכרח. דעכ״פ גונב דעתו. דסבר שמאכילו חוצין ששויס יותר מתחמה והרי זה אסור (כחולין דף צ״דא):

 משנה
 אלא מספר, אפ״ה אסור להגביה בשבת כמו ממעשר ולאי וא״כ אמאי תנא הכא
 מעשר עט של ולאי להיא משנה שא״צ. ועוד אמאי שבק מעשר ראשון. אלא
 לכולה לענין נתינה לכהן איילי ותני ת״מ של דמאי לאפי׳ דמאי לקיל אסור לתקנו
 בשבת ולאו לתקנו לחוד אלא אפילו מתוקן כבר לא ימלנס כלי ליתגה דהתמירו בה
 כמו מלאי. ותני נמי מעשר עני של ודאי משום סיפא לאס למולין לאכול אפי׳
 הפרשה שרי שבאין ואוכלין עם הבעה״ב מככר אחל זה אוכל החולץ וזה אוכל
 מרומה שבתוכה וה״ז כמפריש בשבת ואפ״ה שרי. ולהכי ל״מ למיתגי מעשר ראשון
 ללא חזי בשבת שלא ניטל ממנו ת״מ וטבל הוא. ובזה מיושב מ״ש הר״ב הא לנקמ
 ת׳׳מ של למאי ולא של ולאי וגס הר׳׳ש לקלק אמאי לא תני תממה גדולה של
 ולאי כו׳. ולכאורה אינו מובן כיון לכל עצמו של התנא איט אלא לאשמומי׳
 דהפרשמ מעשר למאי נמי הוא באיסור לאין מגביהין ואמאי אית ליה למיתני
 ולאי שהוא שלא לצורך. אלא הכי קשיא להו אלתני מעשר עני שלולאי ליתני
. וכל זה לפי לץ המשנה לסברה  ת״מ של למאי ושל ולאי לתרוייהו שם אתל הן

 ראשונה
 אסור ליתך תרומה לכק בשבת כלתני בפ״ק לביצה מ״ו אליבא לג״ה. אבצ
 למאי למסקינן התם בגמ׳ למתני' למויה היא ומותר להוליך תרומה ומסטת
 וכמ״ש הל״ב שם . ממני׳ למא מתפרשת לענין הפרשה עצמה ולא מנתינה. וכן
 העתיקה הלמבי׳ם בפכ״ג מתל׳ שבת כלשונה דפשסא ללא יעלנה משמע הפרשה .
 ובסיפא לבלמולץ שלי משום ללצורך אכילה אפיי הפרשה מותר אחר שקלא שם
 מע״ש וכ״כ בהליא פ״ט מהל׳ מעשר לין ח; שאינו כמתקן בשבת שהרי הקלים
 מנאי ע״כ: ובלבד שיוליעם. נראה הטעם כשאינו מולימם הוי כמו גניבת לעת
 שהיא אסול שהם סבורים שמאכילה משלו. והלמב״ם כ' שהוי כעושה צרכיו
 בתרומה ומעשר. והר״ש כתב זימנץ שהכהן טמא ואסור בתרומה והעני שהוא
נו נאמן. פי׳ הר״ב למצי לאהתמוטי ט׳ וכן הלשון  טמא מטמא טהרות : ה אי
 בגמרא בכורות לף לו לליכא למיפשמ מהכא למלתא דעביל לגלויי משקל ללעולס
 בעלמא לא משקל והכא משום למצי לאשתמומי ומשמע להכא משקי. ובאמת למאי
 לקי״ל בעירובין ל׳ ל״ב חזקה שליח עושה שליחותו אין צריך לזה למשקר אלא קושנןא

 תאמר
 וא״נ להפריש לסתם ק״ש הוי בלא הפרשה אלא דלל״א קאמרי ויסבו ליס מעמא דאין זה חומרא. ואית מאיזה מעמא יודה להו ריא כיון שסובר דלא נחשדו. וי״ל ממעמא דכ׳ הרמב״ס משוס
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 מצי לאשתמוטי ״רהא אינו רשאי ליקת מאחר : ( איש &לוני
. אע״ג רלא היה ראוי להאמיט כיון שהוא עצמו  נאמן ה״ז נאמן
 חשור קולא היא שהקלו באכסנאי משום חיי נפש ולוקא כשאי;
 מכיר ארם שם אבל אם מכיר אדם שם לא ימול אלא מן המומחה:
 מי כאן מוכר ישן. שירא שמא יאכילוהו
 חדש קודם שיקרב העומר ולוב עמי
 הארז אין חשודים על החדש והוי
 כרמאי לרוב עמי הארץ מעשרים הן
 הלכך לא החמירו עליהן כל כך לנימא
 שהם גומלים חםל זה לזה חעיל אחה

 עצי

ו א מצאתי ) ואמר לו ל י ו י ח ממנ ק ך ל ל  ה
א נאמן אינו ך מאחר שהו  ולקחתי ל
ם ד ס לעיר ואינו מכיר א נ כ נ : ן ה ( ה  נאמן פ
ר ש ע ד מי כאן נאמן ־»< מי כאן מ מ ם א  ש
. אמר לו איש ן מ א ד אני אינו נ ח  אמר לו א

כר ישן כז) אמר ר לו מי כאן מו מ ו א ך ליקח ממנ ל . ה ( י  פלוני נאמן היז נאמן נ
ת זה הרי אלו באמנין הם): ך אצלי• >*< אע׳פ שהן כגומלין זה א ח ל ש  לו מי ש

 החסרים

 לבכורות [דף צו] ממי שהוא נאמן ״)שלא לקח מע״ה או שהוא לקח
ך ליקת וכוי. איט נאמן. וא״ל ל  מע״ה ומעשר דמאי]: ה
 מהמטה במגו דאי בעי אמר שמצאו ולקת ממנו דאין זה מגו סוב
 שמתירא שימצא בדאי אם יבא אותו פלוני וישאלהו זה ששלחו:

ר לו אחד אני אינו נאמן איש מ  ף א
. [יכך העתיקו ההוספות  פלוני נאמן
 פ״ב מחובות דף כד ע״א]") ולשון
 הרמב״ם פרק י״ב מהלכות מעשר
 ״אמר לו איש פלוני וכן הוא בם״א :
 דדי זה נאמן. כתב הד״ב קולא הוא
 שהקילו באכסנאי ירושלמי משני הכי
 אדמקשה ועד אחד נאמן •ומהניתין
 דריש פירקין מוכתת נמי הכי דאינו
 נאמן אף על שלאחרים דתשיכהמוצאי
י יכיה גל״צ on שבת לא יאכל על פיו וכסתם דבכורות ני נאמן גזייג צ׳׳נ מלית אמר ל ש פלו י ו א אמ נילושלמ׳ איני נאמן ונ׳׳ה *משנ״נ. אמר ל נו נ  ו אי

ך נד׳> שלחך. ח ל ש ו גילומגמ׳ ולקח הימנו וכיה כל״ס, ש . למךן ממנ  ג׳ע נה מלח כאמן וגסנלע״נ עכל׳׳ו >ימא ל«גי! נאמז

 כמ״ש. שס. ועיין מ״ש בזת במ״ל פרק
. והקשו התוספות בפ״ב לכתובות לף כד ט׳ י כאן מוכר ישן. פי׳ הריב שירא שמא יאכילהו חלש קולם שיקרב העומר ו  ה לבכורות: מ
 דהוה ליה למימי של חבירו אינו תדשכדאמר אינו מתוקן(במשנה דלקמן) ועוד היאך קנה ממי ששלחו אצלו והלא הוא בעצמו אומר שאינו
 נאמן ועול מדקא שאיל להיאךמי מוכר ישן מכלל מה שקנה ממנו כבר היה חדש או שביעית ותצא לא הלך אצלו אלא לפי שהוא נאמן.
 [״ועור הקשו ממתני׳ ללקמן כמו שאכתוב שםבס״ד], ופירוש הקונטרס. שלי תלשואיט יבש כל צרכו לסתם ישן סוב מן החדש
י וישטת מנ׳ ובמש־נה רלקמן *לרבותא לר״י נקטיה ע״כ. ולשון הרמב״ס בפ׳ י״ב מהל׳ מעשר  כדאמרינן באיזהו נשך(דף עמ). היו חדשות מ
 נמי כפי׳ הקונטרס שכתב שאל לו מי כאן מוכר יין ישן וט׳ ביאר והוסיף יין מהאי טעמא לבמשובח עסקינן ויין ישן משובח מן החדש
 כראמרינן בפ״ק דקדושין דף כ לעני[ עבר עברי שלא תהא י אתה שותה יין ישן והוא שותה יין חלש. [״וכה׳ינ שניט באבות פ״ל יש

 קנקן
 *) שאינו לוקח מעיה או שהוא לוקח מעיה ומעשר למאי נ׳׳ה בפרפיי שלסניט. **) גתוס' שם משמע מרסי אני איגי נאמן בירד ול״ג נמי מלות ה׳׳ו נאמן ואולי גם
 גתוי׳פ ציל איגי בירד וכן הונה בדפושיס האחרונים . והגיד הושין־ במיה בתומו שכציל ולשון הרמב״ם כו׳ איל איש סלוני ולה״) הגילסא איל אחי אני איט נאמן וכיה בשיא

ה. ומ״ש בשם התום׳ דכתובות לשנינו לא :מצא כדבריו עיש:  והשיר. ובחוש׳ רעיון לא הרגיש בחלוק ו
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

 ל! והכא כשאמר צו מאיש פלוני כאילו אמר צו אצ תקנה אצא מאיש הלוני ולא שהוא נאמן. והקשה הר״ר משה פיזנמי ז״צ דיהא נאמן נמנו כו׳ מד ומירחת

 *יונים
iwttJM ר סי0׳  חנכנם לעי

 גל. «>י׳ CE היז:

 חדושי מהרי״ה
 םשנח ו [תוייט דיה]
 סי באן מוכר ישן מיי
 מריב כו׳ ופי׳ הקונטרס
 שלי חדש •ואינו יבש כוי
 מכיל . ואין להקשות גיכ
 היאך יקנה ממי ששלח
 דהא אינו נאמן י״ל או
 שיקנה מםי ששלחו ויפריש
 דמאי או נאמת שלא יקנה
 םן הראיון רק אשמועינן
 דלא חיישינן מפני שהשני
 גומל להא' איכ גש הא׳
 גומל להבי בעלמא לפי׳
 הריב אז עיכ לא יוכל
 לקנות מהשני מפני איסור
 הדש וא׳כ ע׳כ יקנה
 מהראשק דאי לא יקנח
 משניהם למאי הוי נאמנים
 אבל לי׳ט״י יקנח נם
 מהראשון ויעשר ועל חדש
 עירו נאמן במ׳ש שם חתום'
 עיש או לא יקנה רק מהשני
 ואשטתינן בנ״ל ודויק כי

 קצרה חיריעח עוד :

 תוספות רע׳יק
ת רשיי ת  ראיה ברויח ל
 ותוס' שהבאתי בריש
 מבילתין דןיריך ליתן
ם ת  חתרומת מעשר ב
 לכחן ולא לטיכרח. דלדעת
 הפור מטופחת לכחן. איכ
 במח שמאכילם בדגם הוי

 וצא הוי מגו ע״כ זכ״כ בתןיי׳מ: ן ואינו םביר אדם שם. דאילו מכיר צא יקח
 אצא מן המומחה והיינו שאותו שהוא מכיר יודיענו מי הוא מומחה בעיר וכן

 מס׳

 בנותן להם טכיהו ואמאי , .
. סיפא ן מ א  צריך להודיעמ: משנה ה מאחר דמי ואפייה חייש ר׳ יוסי: ולקחתי לך מאחר שהוא נ
 [אוח מא] בהרע׳ב םד״ח קמ״צ דלא תימא פיוז שהקפיד להזכיר לו שם פלוני מירתח ולא יקת לו אצא ממי

י ״ —  רשאי ליקח) משמע דוקא —

ן תפארת ישראל י כ  י

 שירא
 וכגון

 פנים משום חיי נפש הקילו

ן י כ  י
 מדאיט מכיר אדם שם: כז)
 שיאכילוהו חדש . או'מדתיואה ישינה עובה יותר: כח)

 שהזכיר לו שם האדם: כט) משום חיי נפש :
 מומלץ

ה נ ו ש א ה ר נ ש  מ
 קאמר לבעיניו נאמן ועשה שליחותו. ונראה להתם אליבא דכ״ע מיקי לה אפילו
. ן מ א . אינו נ ׳ ו  למ״ד אין חזקח שליח עושה שלימוחו: ולקחתי לך מאחר כ
. סד׳׳א אמן  אע״ג לשמעי׳ לה מרישא שאם לקח ממי שהוא נאמן בעיניו איני נ
מ מוג שמא ימצא מ כמ״ש הוי״מ. ומיהו מ״ש דאין ;ה מ מ  הכא ליהמני׳ כ
נ עש$ ששינה ' לא ימכן להא השתא כמי כשאמר לקחתי מאחל לא מי  בדאי ט
 השליחות ומה לי אם תשנה לשקר או משנה השליחות שלא במענה אלא צ״ל להששא
ר הוא שאומר אמת שבעיניו הוא נאמן ומה״מ;ופי' אין זה ט  שאמר לקחתי מאחר ס
. אלא לקושמא קאמ׳ לבעיניו נאמן הוא.ולמי להא לאמרי׳ למיל פ״ב מ״ג נאמן מ״ה לומר לא הוכשרו ואין נאמן לומר ו נ מ  מגו ללא משליכן ליה במשקל לנימא ניהמני׳ ב
ו ללא תשיל במשקל אלא שאין בקיא? ממ׳מאות: ו ואינו מכיר אדם שם. מיירי שחין אדם רוצה להאכילו בחגם או שהוא איט רוצה . ללא מהימן נמנ  הוכשרו ולא נעמאו
ת. אבל בחנם מותר לאכול אצל כל אלם להא מאנילץ אכסניא למאי: איש פלוני נאמן ה״ז נאמן. פי׳ הל״ב משום ליי נפש. ונלאה  ליהנות אלא ליקח במעו
ו ולא מעילו וכ״כ הוי״מ. וקצת קשה למשמע ממחט' לאי לאו זה מאמר איש  לאי צאו הכי אין החשיד מעיל וכדחבן נבכורוח כל המשול מל הלבל לא מ
 פלוני נאמן לא שרינן ליה . ואי החשוד אימ מעיד עלות של זה כמאן לליתא ומשום מיי נפש שלינן ליה. א״כ אס לא העיד לו שוס אלם כמי לישחרי. ולמעת
. והירושלמי ליהיכ עעמא לחיי נפש לבפי לאוקמי אפיי כמ״ל החשוד אינו  הרמב״ם ניחא שסוגר להחשול מעיל בשל אחרים והלכך כלישא בלא מיי נפש נמ* שלי
 מעיל כמ״ש הכ״מ. א״כ משום סיפא לגומלין נאמנים היינו משום חיי נפש ול׳מ בממני׳ דלקמן: מי כאן מיכל ישן. פי׳ הר״ב משום איסור חלש והתו׳
 גם הל״ש הקשו ע״ז עי׳ בתוי״מ. והר״ש כתב עוד ליש מפרשים לבשנה השביעית מיירי ומשוס איסור הבימול והקשה גם ע״ז ומסיק לישן ומלש לאו למטן איסור
. ת לשני למה כיון לליכא משום איסור וכתג הלא״ש ללאו דוקא תני אלא הלאשץ נאמן ו  והימל וכמ״ש התו׳ ותוי״מ. ולפ״ז לשון אלו נאמנים אינו מדוקלק מאמנ
 ואפשל יש לפלש דישן וחדש נמי למטן מעשר הוא כגון שעומל בשנה שהיא מוצאי שביעית קורם זמן הנימול וגא ליקמ מתבואה של שביעית שפשולה מן

 כד) נקט הט לאשמועינן דאפילו ידע המשלת שהלך ליקח ממאמן וטרח
 אכתריה אפילו הכי אינו נאמן שלקח מנאמן אתר : כה) ואימ
 נאק במנו דירא שיתגלה: מ) דאף דהתשוד אימ מעיד. על כל

 תוספות אנשי שם
 על הר׳׳ג הא קשיא דכתב דנןבל מ״ע הוא נמ-שה ובש׳׳ס דידן במכות נרו קאמר* מדא
 דאינו אלא לוקה ומה לו לבקש מעמא במיתה והר• בנמ' יהבי נ׳ מעמים רלא נחשדו
 במכוח משוס דממונא דדיה ובנדרים משום דאי נע׳ הפקר כו׳. (רמי!): ו בריב דיה
. לא ידנננא מה שייך חיי נפש נזה יעשר רמאי ויאכל ולמה ׳  איש פלוני כו׳ חיי נפש כו
 הקלו בזה . ואפשר משוס שפעמים *Y מעות מצומצמין והוא אורח שלא ימצא >גי שילוהו
 וקשה עליי להפסיד שיעור המעשרות ודוחק. (ש״ל): תוי״ט ד׳׳ה מי כ£ כו׳ דהול״ל
 כמשנה דלק׳ של חבירו אמו חוש כדאמר אינו מתוקן ועוד כו׳ כצ״ל. (לה״מ):

 המעשרופ

 כשאמר לו שיקח מאיש
 מלוני אבל באטד לו סתם
 קח לי מטי שוזיא נאמן
 והוא אומר שלקח מאיש
 פלוני שידוע לנו שהוא
 כאמן לא מהני , דאף
 דאםשר לגלויי מימ מצי
 לאשתנדמי כיון רלא אמר
 ליה ביחור מאיש פלוני
 היה אצלי מלתא דלא
 רמיא . ולקהתי מאחר
 שמוחזק אצלי לנאמן.
 ואולם מדברי המור בשס
 הרשביא ביויר(ססי׳ קיט)
 מבואר דסיל דאף בכה״נ
 ;אמן. ובאמת לכאורה
 לישנא דמתניתין מורה
 כהרע״ב מדקחני ראומר לו
 קח מאיש פלוני נאמן הא
 לא תלי באמירתו אלא
 כאמירת השליח דאם אומי
 מאיש פלוני לקומי הנאמן.
[3D אות] מ״ע: משנה ו 
 בתייפ דיח אמר לו. אמר
 לו איש פלוני) ולפיו
 הפירוש איל אחד אני .
 היינו שאני הנאמן. אינ
 לגבי עצמו. אבל איל איש
ק ה״יז נאמן. א  פלוני נ

 באמת נס בפי הני־סא שלפנינו אימ פלוני יש לפרש וכאילו נ^ני אבל .איל איש פלוני. אך תתום' בכתובות העתי.ץ נוםח המשנה א״ל אין אני נאמן איש פלוני נאמן. משיח פירעו דאומר
׳ בפ״י שם : [אות מג] גתוייט דיה הרץ נאמן . ומתני' דר׳פ) והפריח והתפלים ב«1״ד (פי׳ קי׳נו) כוונו  מ;ייד על עצמו שאינ רקדאיש פלוני הוא הנאמן משיה חקשו שש >rr שהקשו. תי
 לאו מרין חשוד על הדבר . דאן» לרשכינ דסיל דהשוד נאמן בשל אחריש זהו כטעיר על המאכל שהוא צותר. אבל הכא דםעיד על דאיש ההוא שהוא נאמן
. ל־בותא דריי נקם) ״•והא דקתגי בםועי׳ דיכא חדי אלו נאמנים לאי ווקא, דץיע  רלהחז־כן לגברא נאמן בעי׳ ביעדיםעייש: [אות פד] בתייט דיה פי כאן

 ושיט־
 .תת ע־א

 ומ
^ . • ׳ י - ־  לדבי אהד דפ־־כת ף

 למעשרות בזח לא מחגי
>r*«V1 , איהור והיתד מאמר m-A חושש על גאג^ו־ו 



 *יונים
 ז דוחמריס.««sm כי. >ה
TPM • ז נמה * fp מיש׳ 
 הלא״ש־ «׳ מיוו!ץ «יני1 יו

 >ףי* oc ה׳״י:

 חלופי גרסאות
 ז אחד נל״מ אחד מחם
 וכ׳״ס נכחונומ ש© ונילמלמי ,
נומ ז • נסי  אינן נאמנין ו
אק . נאמנק ;ם  אינו נ

 נאטן .

 תום׳ אנשי שם
 ? תוייט דיה רבי יהווה

 כוי מאי איבא למימר כו׳
 &*׳ הריב כמשנה היןולנס

. (לד\מ): ו נ ו מ י ק  ל

ב # ^ ו ת יום ט רה דמאי הלוקח פילות פרק ף תוספו ו  ־ ר׳ עובדיה מברטנ

: ז ריי׳א נאמנים. פייהר׳יב ברמאי הקילו משום [  עלי ואני אעיר עליך: ץההמרים . המביאים חטאה ממקום קנקן חלש ש'
pהזול למקום היוקר : אין נאמנים . לוראי גומלים זה את זה חייהם שלבני העיר. ירושלמי.ומםיקמהעעמיהוןלרבנן מצרין 
 ומשבח של חבירו בעיר זו כרישישבח חבירואת שלו בעיר אתרת: להתפרנס מעיר אחרת ע״כ. ועיי מ״ש מ״ת פ״ב לכתוטת .
 ר' יהודה אומר נאמנים. הואיל ורוב [״וממתניתץ רהכא תקשו נמי התוספות
ד שלי שהבאתי ברבור דלעיל על הפי' לחלש ח ר א מ סו לעיר א כנ  ע״ה מעשרים הן בלמאי הקילו משום ין התמרים שנ
ל הכירי ישן. שלי אינו מתוקן משום איסור לא״כ הכא להקילו הא ש ש ו ד  חייהן של בני העיר שיהיו מוכרי ח
ל חברי מתומן אינן נאמנין ל) רבי תינח למאי חרש ישן מאי איכא ש ם י*1 ו 1 ש י ל י ת יג י ר י פ ה י א ן ב  ת

ה >א) I למימי] י ד ו ה  הלכה ג י

 וזה יעיל עציו נכרך שצפניהס. וחוס׳ פי׳ נשם ר״יו למתני׳ למייתי התם ממשי
 מסרות הקדר וכו׳ ובר״׳ להתם לכתיבנא מיירי לזה שאומר עציו שהוא כהן
 יש כידו כצים שמשתמשין כהן נסהרה כגון כצי נצלים כצי אנכים כצי אדמה
 שאין מקבצץ מומאה שכצ הרואה כצים הצצו בידו ממרחק ממנו מלטמא אוחו
 ודומה שהוא כהן וצכך האמיטהו חכמים ע״כ. והלר מתרץ ממ׳ התםשינוייא

 אחרי; א מההיא ברייתא צא בגומצין פליגי:

, נ מ א ה אומר נ ד ת  י

 מלאכת שלמה
 מס* בתוספתא: ז החסרים וכו/ בכתובות ס״ב ד׳ כ״ל רמי עצה לאיסכא
 שמעי׳ צהו בבריי׳ לרבנן לא חיישי צגומצין ור״י ח״ש לתניא אני כה; וחברי כהן
 נאמן להאכיצו תחמה רי׳י אומר אינו נאמן. ותירץ רב אלא למוחלסת השימה
 הכא. ואכיי אמר לעוצם צא תיפזך ר״י לא חייש בלמאי להקילו בו משום לרוב
. ורבא תירץ לרבנן נמי צ׳׳ק להכא מיירי בשכצי אומנתו בילו.  ע״ה מששרין ק
 פירש״י ז״צ כצי אומנתו שצ זה המזצזצ את שצו בילו לאנן סהלי שצמכרה
 הביאה ולא צהצכיע שהרי הסאה והתרקב והמחק בילו הצכך איןוה אצא גומל

ן י כ  ישראל י
 ועוד שהמוכר הראשון לא ידע אס ירצה קונה זה ליקח ישן. וגם מוכר השני
: ו . אבל הכא הרי נסעו שניהן יחד בדרן ועשו קנוניא ז ה  לא ידע ז

 ראשונה
 שימשר אפי׳ כשאייל איור ממושלין הן מוכרו דהחשוד אינו מעיד. גם םב״י בי״ל סי׳
 קי״מ הקשה מזה על שימת הרמב״ם. וללילי המשניות גופייהו קשו אהדדי. וצ״ל
 לממני׳ להכא גקמ גומלין להולימך כמו דל״י לכת להמירא הוא ולת״ק אפילו
 בלא גומלין אין המשול מעיל. א״כ בלא גומלין ס״ק כמי מולה לסומכץעליו
 משום חייהם של בני המיל אבל לא אלים ליה האי עעמא למישלי אף בגומלין

 ומשים דלעיל חט משום חיי נפש שלי אפי׳ כגומלין קמ״ל להבא לא:

ת ר א פ ן ת י כ  י
 ל} דגומלין זל*ז.דחבירו ישבחו בעיר אחרת. לא) משוס חיי בני עיר־שיביאו
 להם תבואה.ולת"ק דוקא ברישא תייש לחיי נפש. משום שהקונה נכרי בעיר.

 משנה
 הממשלות והיינו מי כאן מובל ישן פילות שביעית . מ' פ״מ דשביעית מ״ג:
 ז שלי אינו מתוקן ושל מנילי מתוקן. וכ״ש כשאומל שלי ושל מבילי מתוקן איט
 נאמן דאיכא נמי גומלין שחבלו יאמל כמו כן בעיל אתלת. ולטמא קמ״ל לאפי׳
 מפתיל לעצמו אינו נאמן על של חבילו. ומשמע דדוקא גומלין אין נאמנים
 הא אינש אחלינא שאיט מהם נאמן עליהן וכשישמ הרמב״ם להחשול מעיל בשל
 אהלים. ומ״ש תוי״מ במתני' ללמיל דממתני׳ דלי׳פ חשכה מוצאי שבת לא יאכל מל

ס ד ר פ א ד ל ל א גבירתא כ ת כ ל  ה
ו  להפרישן בשבת ולהאכיל! לכהן ועני שכב^ו אחר שיודיען שהן תרומח. א

. עכיפ לא יוליכם לו בדרך הרחוכ : י  םעשר ענ
. ובא׳ל שי^נח נ י ה ה אמר לע״ה שיקנח לו פירות מהנאמן על מעשרות . א נ ש  מ
 מפלוני הנאמן . נאמן. [ואס אמר לו לא מצאתי לאותו פלוני] אף

: נ  שא״ל שקנח מנאמן אחר אי
ה ו נכנם לעיר שאינו עירו. ושאל טי כאן נאמן על מעשר . והשיב לו א׳  משנ
 אני איני נאמן רק איש פלוני נאמן . הר־ז נאמן . ואפילו כשקנה
 מנאמן m ושאל לו על טי שאינו השוד על שביעית . והשיב לו פלוני ששלחך

 אצלי. אעינ שנראו כנומלץ m לזה אפיה נאמן :
. אבל מוכרי תבואה ש פ ה ז וכל זה באורח כעיר הקילו לו משוט חיי נ  משנ
 שבאו יחד לעיר . והעיד זח על m שהוא מעשר . והאחר חור
 והעיד על מעידו שנאמן על שביעית. שניהן אינ דהיישינן לנומלין :

ה א לקח םירות מעט הארץ ושכה לעשין והגיע שבת או יוש נ ש  5רס ד מ
 1 טוב . היז שואל להמוכר או לעס הארץ אחר אס עשרן המוכר. דאיםת

 שבה ויוט טוב עליו. ולא ישקר . ואעםיב בטוצ׳ש צריך לעשר גמ על מה שאכל
. תרומת מעשר של דמאי שנתערבח בחולין ל  בשבת . טשומ גוירת שבת אטו חו
. אף בחול שואלו להמוכר עם חארץ ונאמן. דאימת דמוע על עיח :  פחות מק׳
ה ב עיה שהדיר לחבר אמ לא יאכל אצלו גז׳ ימי המשתח וכדומה. הריו נ ש  מ
. אבל אח״כ אסור אפילו בשבת. דאין  שואלו עם עישר. ואוכל אצלו

 אימת שבת רק על מוכר:
ה ג הקונה דמאי מעיה. >ץרא שם למעש־׳ר שיהיח במקיט פלוני מחכרי. נ ש  מ
 ומפריש משם תרומ״ע . ואהיכ מפריש משם מעיש ומעלהו. ואט הוא

 שנת ג׳ וו׳ קורא שם למעשר עני ואיצ ליתנו לעני :
ה ד טי שקרא שם לתרטיע או למ״ע קודס שבת . אע״פ דבכתינ רש* נ ש  מ

 ציונים
 א הלוקח . מיי׳ פ׳׳ש מהלי
T-"tv! 'מ1שר ה״ה ו-
 דנטלים . fcjft שנלפיס הכ׳׳מ
 שם הוא בלפ״י . המנ מעין
 קלח. ועיי נמיש׳ פינן ליומא

: י ס ׳  זף ח

 חלופי גרסאות
 א כיצד חוא מעשר גיליש>׳

 כיצד מעשר .

 תוספות הדשים
 משנח א [בריב ד'ה]נוטל
 כלי תרומת מעשר כו׳ וכרי
׳ עכ׳׳ל.  מלה א׳ ממ״ח 0

כ ״ ג  ו

 חרושי מהרי״ח
 משנה א [בריב דיח]
 נוטל כדי ת״מ כו׳ וייא

 תוספות רע׳׳ק
 פיה משנה א[אות מה]

 בהרעיב דיח הלוקח.
 כשהנחתוש מוכר בםדה
 נסח כוי) זחו בשינויא דד׳

 אלעזד

ורה ה דמאי הלוקח jTfi ה מברטנ ד ב ו  רבעו ע

ח מן הנחתום.״כשהנחתוס מוכר במרה נםה לעשר. אי נמי מפני התיטקית שלוקחים ממי שמוכר בדקת כדי מ 1 ל ק ה א ה י  פ
 י הלוקח ממט חייב לתקן מה שהוא לוקת שלא יאכלו מבלים העילו עליו לתקן. מרה גסה ודקה מפורשים
. להייט אחד מחאה וכדי  והנחתום פעור והא רתק לעיל בפרק ב שהנחתומים חייבים להפריש לעיל ספ״ב: נוטל כדי תרומת מעשר
 כלי שיעור תרומת מעשר וחלה התם . חלה אחר ממ״ת ולא שיפרישם מן
ם א) כיצד הככר שלקח מן הנתתום אלא קובע התו ח מן הנ מ ו ל ו יי א ה י ר  מייד במוכר במלה לקה שמפני פ

וטל כדי להם מקום ומניחה מחוברים במקומה ר נ ש ע  שמא משתכר הרבה העילו עליו 1 הוא מ
 חרוםת אהד

ז ע ו  תפארת ישראל ב
 לעשר

ן י כ  י
. ופעור מתמ׳׳ע וחלה. דלוקא במוכר פ״ה (א) כ״כ הריב. וכ׳ עצה רבינו הגאון מהו׳ עקיבא שלימ״א״) ח״ל ה ס  פ״ה א) שמיכר דמאי במדה ג
ד שקנה ק׳* כיון למ״רי בנחתום חבר כדמוכח בירושלמי דמוקי במוכר י  בדקה. למשתכר הרבה. חייב כפ״במיד(א). והכא מי
 לחם במלה גסה. והיינו ע״כ דרצה צאוקמי אפי׳ בנתתום חכר. א״כ אמאי צריך
 צוקיו להפריש חצה . כיון לגצגוצ העיסה היה אצצ נחתום. מליו חל החיוב צהפריש. והוא להוי חבר . צא נחשל. וצע״ג. עכלה׳׳ט . אמר העמלף .

. אשר  משנה ראשונה *) עי׳ לעיל בפ׳ג מיל אויז פ
 ה א הלוקח מן הנחתום. פי׳ הל״ב מנחתום המוכר בגסה מיידי אימא בירושלמי הביאו הל״ש בפ״ב. וליל לעיקר לומיא הוא ממלומת ממשל דהתם
 י ה5א דהלוקח ממנו חייב ולמיל נפ״נ מיילי במוכר בדקה. הכי נחתום מפליק והנא הלוקח. אבל ממלה לק״מ כיון דלצורך מותל למכול עבל
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פ ר  פ

ר שהפריש א ש  ו

ד ממאה ממה שיש כאן. לשון הר״ב מכל מה שיש כאן משמע אן* עם כדי שיעור חלה וכו׳. כבר כתבתי בת׳יק ח  , ל׳ א א
 מ״נ מדתנן התם וחלת דמאי פמורה מן המעשרות מה שנראה בזה לדעת הר״ב: [״הרי זה. פירוש זה האחד
 ממאת יהיה בצד זה מעשר והיינו קביעות מקום ולא ידעתי למה אומר כאן בצד זה ולא בצפוני או בדרומו כדלקמן אבל מ״ש הל״ב שלא

רה ו  יפרישם הוא כפי מ״ש הרמב״ס בפירושו , ר״ע מברטנ
ה אחד מםאה מטה שיש כאן. מכל מה א מ ד מ ח ר ב) והדה ג) ואומר א ש ע ת מ מ ו ר  אבל בתבורו פרק p מהל׳ מעשר ת
ד שיעור חלה ר שיש כאן משמע אף עס כ ש ע ה שיש כאן הרי בצד זה מ מ  פיםקא ה כתב מפריש ושי ומניחה בצד מ

 הפי רות
 מלאכת
. בירוש׳ פריך וחלה מי חייבת נדמאי והתק צפי' בס״ק ה ל ח ע ו ׳ ה א תמי ״  פ
 חלת ע״ה והמלומע פטורין מן הדמאי ובעי צאוקמה כב׳׳ש דמחייבי
 כחלה וכמש״ש אבל בתר הכי מסיק דמתני׳ דס״ק במתארת אצלי דאקילו ביה
ק קיימין. ובירוש׳ דרפ״ב לערלה גרסי׳ א״ר  רבנן אכצ הכא במוכר ברבים א
ד הוא שתהא חלתו בצפון צפונו. וראיתי צהעתיק פה ע  יוסי בר׳ בון תנאי 3
 כל פי׳ הרא׳יש ז״צ n׳y ובירר פריך וחצה חייבת במעשר והא חנן חלת ע״ה
 והמדומע פטורין מן הדמאי והיה יכול צחלק בין הפר שה ע״ה להפרישה חבר
 כמו שחילק ר׳ אושעיא צעיל בש״ק אצא אליבא לר״י פריך דאמר התם היא
 הדא היא הדא ושקיל וטרי עצה בירוש׳ סובא עד למשני אליבא דרי יוחנן כאן
 בעושה בטהרה כאן בעושה בטומאה דהכא מיירי בעושה בטומאה הלכך צריך
 צתקן אף החצה וההיא דפ״ק בשסרח להניא גבל לעשותה במהרה הלכך תלינן

 שלמה
/ אמרי׳ י  דודאי תיקן ומסעם זה חלק נמ• ר״י צעי׳ כין נחתום צנחתום דצע
 דנחתום מפריש תמ״ע והכא אמרי׳ דלוקח מפריש ור׳ אלעזר דלא שני הכי
 צעי׳ מוקי לה כאן וכאן בעשה בטהרה ולעי׳ מיירי כשמתארח אצלו וכה׳׳נ
 מצינו דהקיצו חכמים בתוספתא דחצה פ״ק הלוקח מן הנחתום ומן האשה
ס ד נ ה  שעושה בשוק צריך צהפריש תצת דמאי בעצ הבית ומתארח אצלו א״צ ל
. וה״נ אמרי׳ בע״ז ם׳ אין מעמידין אין לוקחין ימ״ח מח״ג בסוריא י א מ  חלת ד
. אכל חלת ודאי סבל ר ת ו  אלא מן המומתה. וכוצן אם נתארח אצל בעה״נ מ
 בעיא תיקון כדתני בירושלמי העושה עיסתו טבצ בין הקדים תלה לתרומה גיץ
 הקדים תרומה לחצה מה שעשה עשוי חלה צא תאכל עד שיפריש עליה תרומה
 תרומה לא תאכל עד שיפריש עליה חצה. ואע״ג דאמרי׳ בפי יוצא דוס;
ה קודם גלגול אבל הכא מ ח  דמדומע פטור מן החצה דוקא שקרא לה 0ם ת

 ללא

ז ישראל ע ו  ב
. כמדומה הבין רביט דקושית הירושלמי ם״ב דלמאי ל״ה ר ו  אשר צא ראה א
. ואהא לבד ע ״ מ . אדמקשי מתני׳ דהתס אדהכא. דאינו רק מהפרשת ת א ״  ע
. ן . ולסע״ד אי אפשר לומר כ ה ס ג  משני הירושלמי. דהתם בדקה והכא ב
. טסי הו״ל לאוקמי הכא נע״ה אלא ע״כ משום ה ס ג  לא״׳כ אדמוקי הכא ב
 דגם ע״ה אינו חשוד בחלה(כירושלמי פ״ד לחצה דף י׳ ע״ב) דאפי׳ בסוריא
 צא נחשדו ע״ה אחצה. וכ״כ נמי הר״ש פ״ה דחלה מ״ו. וכ״פ הרמב״ס פ״ח

ן תפארת י כ  י
) ר״ל א׳ מקי. ולא שיפריש תמ״ט  לחם מהנחמום חבר [ועי׳ פיל מ״ה]: ב
 מיד דאף דתמ״ע א״צ מוקף רק מד״ס [כתיש׳ גי־ח ל״ל ע׳ב] ומכ״ש בדמאי.
 מכ״פ לתרום ממוקף עדיף טפי. ואס יפרישנה השתא לא יהא מן המוקף
 סמוך למעשר כשיפרישנה אח״כ באמת ויאמל שתהיה תרומת מעשר. ותו
 דכשיפריש יקדים תמ״ע למעשר. רק טונמ מתני' שיסמן מקום: ג) אס

. ס י א מ . או בחולין מ ה ס ג *. א״כ אי הוה שקי צמתני׳ דהכא בע״ה. א״כ הוה קשיא . עכ״פ למה חייב הלוקח בחלה להכי מוקי לה במוכר ב רי  מבכו

 למלאזלי תלה ותמ״ע צאור י צא חייבוהו צמוכר להפריש לתמ״ע ותלה . וכ׳יכ כתב בפשיטות רכ״מ רפ״ו מהצ׳ בכורים. דתירץ הירושלמי קאי גם אחלה.

ח. כי . אע״כ רש״י הו ר ב  ובהא נ״ל לתרץ מ״ש רש״י. (ב״מ לנ״ו א׳) דפרש׳יי שם לת״ק דמ״ג דלקמן למיידי בע״ה . וק׳ להרי ירושצ׳ הנ״צ חוקי בנחתום ח
. או בככר טמא גם מחלה היה ה ס ג . ש״מ דרק בע״ה מיירי. דאי במוכר ב ה ל . מדלא הזכיר ת״ק שם בדבריו רק מעשר ולא ח  דמ״נ צא איירי בחבר
. הרי רק דמאי מוחר למכור בגסה . והכא כיון דבגלגיל עיסה הוטבלה לחלה . הו״צ ״צ. השבני רבינו הנ״צ וז״צ ונסלאתי ר . כיחשצמי הנ טו  המוכר נ
. משוס כד ה ז . א״כ אין צך צורך יותר מ צ ב . כיון דצא פי׳ משנה ח׳ לאיזה צורך מותר למכור ט ה א ר  כמוכר מבצ ודאי עכלה״ט . ולי אני אפטרוזא נ

 משנה
 לחבל כדלקמן מ״מ ה׳׳נ מכל לו מבול לחלה לצורך. אבל דמאי אפי׳ לצורך לא
ל יוסי כמ״ש חוי״ע שם  מצינו שהחילו ואשכחן חומר בדמאי מבולאי לעיל ש״נ מ״ג ל
 ולהכי הוצרכו לנולק בין דקה לגסה בלמאי. אבל לטנין חלה לאוליימ׳ לא מציט
 היתר בגסה וסממא מנן לקמן איך מוכר סבל אלא לצורך(ולמנץ חלה אין חילוק כץ
. ובספה משנת חכמים  מוכל בגסה או בלקה לסילוק זה אינו אלא לענין למאי
 מעה בזה וגם דברי הכ״מ רפ״ו מהל׳ בכורים צ״מ). וצא מצי לאוקמי הכא נמי
 נלקה והנחתום מכר לו ע״מ כן שיעשר הלוקח. לאיסורא הוא להוציא מתממ
ם חבל מ״לי  ילו דבל שאיט מתוקן. ובעבר ומכר לא ניחא ליה לאוקמה למחמו
 כמ״ש הר״ש בפ׳׳ב. וא״ת א״כ היכי מכר ציה ככר העמל לחלה הא אץ אלם
 לשאי למטי פנל אלא לצורך כללקמן מ״ח ומה לי עמל לממשר או למלה ואללבה
 חלה חיובה מן המיסה ויסגור הלוקח שכבר מפרשה . ר״ל להכא נמי מייל•
 שהלוקח צריך הענל הזה להפריש ממנה חלה על עיסה אחרת שא״א לו להפריש
 ממנה מינה ובה כההיא ללקמן מ״ח. אכל בת״מ לענין למאי אן< לצורך אשור
 אא״כ מוכר בגסה כלפי'.ועול י״ל כיון למוכר בגסה פעור ממעשר ממילא פטור
 גם מחצה אף שאימ לצורך משום שצריך שיקדים מעשר למלה שזה ראשית לגן וזה
 לאשיח העיסה כמ״ש תיי״מ בסמוך וגם כלי שיפריש מעשר על החלה. ומ׳׳מ קשה
 תנא למתני׳ אמאי איכפל למיתני כולה מתני׳ כחיוב הלוקח וליכנס לכל החילוקים
 הללו. ואמאי לא תני לה כנחתום עצמו כיצל הוא מעשר וכממני' לפ״כ להנחמומיס
 מעשלין ולא יצטרך לכל החילוקים. ונלאה משום לכעי"לאשמועי׳ סלר הפרשה
 למעשר ראשון קולם לת״מ ומעשר שני מאוחר לת״מ . ולא מצי למימני לה
. ובמעשר פ״ב  בנחתום עצמו שהוא פעור לגמרי ממעשר שגי נלמאי כלאמר התם נ
 של ולאי לא שייך למימני סלר זה שהרי הבעה״כ אינו מפריש חלומם מעשר
ת מ ו ר . והיינו לקתני כיצל הוא מעשר כלומר כיצד סללו: ת ו ק ל פ  אצא הלוי מ
 מעשר וחלה . פי׳ הכ״ב שיעור חלה אחד ממ rf וכ״כ הל״ש והוא שיפור חלת
 נחתום במס׳ חלה אבל בעה״ב מפריש אחל מכייל והכא אע׳׳ג רהלוקח מפרישה
 חלח נחחום היא שאצל הנחתום בא החיוג ועליו עיקל החיוב אלא להכא מפריש
 הלוקח מבורו ממטמא דפי' לעיל והלכך מפריש שיעור הנחתום. ולאימי להרב
ק באותה פ ח ס  משנה למלך מ״מ מהל׳ מפשל לין בי כתב וז״ל ומ״מ אני מ
 ששנינו רפ״ה דדמאי הלוקח מן הנחתום נועל כדי ת״מ וחלה אם שימול החלה
 יכול למוכרה לכהן לפי לבלי הסו' פ״ק ליומא לף מ׳ לת״מ של למאי אינו
 מוכרה אלא נומנה בחנם לכהן שהיא לבל מוממ אחד ממאה . הכא דהוי אחל

ץ  ראשונה ח
 מכ״ל אם יכול למוכרה עכ״ל. ונפלאמי מדבריו מה ענץ דמאי לחלה ולא מצינו
 שנחשדו מ״ה על החלה שנאמר שיתחייב הלוקח מע״ה להפריש חלה מספק וכמ״ש
. וכ״ש להכא לא איירי כלל בלוקח מע״ה להא בנחתום ו ״  הר״ש בזה פ״ל דחלה מ
. ר ג  חבר איידנן כמ״ש הר״ש בהליאלעיל בפ״ב למתני׳ להתם ולהכא בנחתום ח
 וחלה זו לאורייתא היא ככל חלות של תורה ואין בה דין מכירה כלל אלא מתנה
 לכהן שככל זה עדיין לא תופרש ממנו חלמו בילאי שהנהחום טמנה ללוקח במגלת
 והלוקח מפריש מלה לאורייתא. ובאמת בלוקח מע״ה לא מצינו בשום מקום
 שחייב הלוקח בחלה ולקמן רפ״ז כמזמין את חניכו שיאשל אצלו לא הוזכר שם
 לץ חלה כלל. והלמב״ם פ״מ מהל׳ בכורים ששיבר הלוקח מע״ה מפריש חלה
 דוקא בח״ל אבל לא בסוריא וכ״ש בא״י. והכא לא מיירי בח״ל דבח״ל פסול
 מרמאי כדלעיל רפ״ב. וגם מ״ש לחלה זו אחל מכ״ד נעלם ממנו דברי הליש
ר אחר ממאה שיש כאן ה״ז בצד זה ממשל. מ ו א  \הל׳כ שהוא אחל ממ״ת: ו
. וצריך ממם מה ראו כאן לקבוע מקום למרומת  וכן הלשון ג״כ לקמן רפ״ז
 מעשר קודם התמשר שסמוך לו ואח״כ הצריכוהו לחזור ולומר זה'שעשיתי מעשר
 עשר ת״מ. ולמה בל השולח הזה ומוטב שיאמר חיל בחחלה ממשל הככר בצל זה
 הרי הוא מעשר ויאמר אח״כ עשירית מן המעשר הזה יהא מ״מ בצל הזה ומה
 לו למלוק המעשר לחלקים האחל מעשר ושאר ממשר ולא יקרא שם מעשר מל
 הכל יחד ואת״כ ממט יקרא שם למ״מ. ותוי״ע כתב לשני קביעות לשתי שימורים
 לא צריך. ואין לזה מעם להא עיקל מצות הפרשת מעשרות כך הוא גם בולאי
. ונלאה משום לחלה ותרומח מעשר  ולמה ישחנה לץ הלמאי בזה מן הולאי
 שמיהם נקראים ראשיח מצוה להקדים הפרשתן קולם לשאר המעשרוח אלא
 שבהפרשה זו א״א לקרות להם שם שעדיין לא הפריש המפשר אינו יכול לקמת
 שם ת״מ וכן מלת אץ לקרותה קולם המפשר שזה ראשית לגן וזה ראשיח מריסה
 כמ״ש מוי״מ. אבל מצוה לייחל להם מגןום תחלה והייט לתני מתני׳ נוטל כדי
 מ״מ וחלה מיל כלומר מייחל להם מקום שאלו יהיו ח״מ וחלה אח״כ כשיקרא
 להן שם וזהו שבחב הלמב״ם בחבורו נוטל כדי תלומח מעשר וחלה מיל ומפרישן
 ומניחן בצל הפיכות ע״כ ואח״כ כסב שאינו רשאי להפריש ח״מ כץלס המעשר
 אלא רשתי הפרשות יש האחת מיל בלא קריאת שם שמייחלן שיקלשם אמ״כ בקריאת
 שם וזה מומר אף שלא הפריש המעשר. והפרשה השניה היינו שקורא להן שם וזה
 א״א אלא אחר המעשר. והל׳ב שכתב בהפרשה ראשונה לא שיפרישס מן הככר
 אלא קובע להן מקום כו׳ ס״ל לייסול בעלמא אפי׳ במחוכל שגי. ומ״מ היינו

 ל^גיל

 םמח שיש ילומלמ* צ״ג מלפ
 ישטה יני׳׳ש ג׳ במה שיש.
 :־־.רי בצד m נילושלמ׳ הרי

 m בצד זה :

 תוםפות חדשים
 וכ״כהליש ו5״ל שסתם קונה
 מןהנחהום הוא פלטר המוכר
 לאתרים כדלקמן משנה ד׳
 דאל־כ ה״ל לשרשה לנמל
 הבית הפונה חייב להפריש
 חלה אחלי מכיל כדאי׳ בחלה
 פיב משנה ז׳ אבל הרמב׳ם
 בחכות פ״ע מה״מ כתב סתם

 שיפריש שיעור חלה .
 (ממהורש״ח זצ״ל):

 אמר הממה לפי אוקימתח
 ר׳׳יגירוזלמי דמיירי בעומאם
 לק״מ דבננומא אפילו בעהיב
 מה! אח־ ממ״ח אלא להרטיב
 :יביא תירו! של ר״א וא״כ
 ליכא לשרן כן אגל כי דייקת

 שסיר

 חדושי מהרי״ח
 עיפיישש מן הבכר שלקת
 מן הנחתוס כויעבילועח
 לפי׳ הריב שנחתום הוא
 הבד אף שבאמת דוחק
 גדול לפרים שאיירי בהבר
 !1*הלק בין דקה לגםה דלא
ה וגסה אלא ק  עייך ד
 בחנוני ובסימונות ונו׳
 אבל לא בחנוני הםובר
 כנרות ובאמת תי־מבים
 בשיי םתם ויפי דעתו איירי
 ב־חתום ע״ה ואף הר״ש
 תמה על זה בפ׳ כ׳ עיש
 רק ההברה ודא מן
 הירושלמי כמו שמביא שם
 הר״ש ע״ש אבל איך
 שיודה קשח הלא הלה

 אינו

 תוספות רע״ק
 אלעזר בירושלמי אבל ר׳
 יוהנן משני שם דלעיל
 בעושה בטהרה . וכאן
 בעושה בטומאהיופי׳הר״ש
 (בפ׳ דלעיל) דבעושה
 בטהרה הנהתומ מפריש
 כיון דראוי לכהן לאכילה
ה בטומ»)־> **לקח ש ו  אבר מ
 מעיח כשהוכשרו דנםמאו
 לא הטריחו להטוכר
 להפריש כיון דלא חזי
 לכהן אלא להסקה ויפריש
 הלוקה . ומדברי הרמב״ם

 פ׳י

 תום' אנשי שם
י ר  פ׳׳ד, א תוי״ט ד״ה ה
 זה הו׳ בצפוני או
 בדרומו. ואפשר לומר דצפונו
 או דרומו לא קאי אככר
 כרמוכח ממרי הר״מ אלא
 אמס שהפריש בתחלה .
 שיקבע מקום בכפר וירשום
 ייאמר בצד זה יהיה קטע
 :!טיל. ואח״נ לצר צפונו או
 דרומו של אותו מעשר הקבוע
 ׳היה ג״כ מע״ש וע״ל בספ׳ז
 ;בי חאנים דצ״ל כן דאי קא׳
t אחאנים הול״ל בצפונס 
 נלרומם. (ע״ח): בא״ד
ב מפריש כוי ולדעתי ת  כ
 מוכח דלא בעי הפרשה לוקא
 פהדי בפ׳יז מ״ב אי׳ מו;ו לו
 rk הכום אומר מה שאני
 m לשייר בשולי הטס ה״ס
 מעשר הלי מבואר שת״צ
 !הפריש דוקא רק קביעת
 *קום. (מש״ח). יעמ״ש בדגול
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 תוספות חדשים
' ס מ ב מ ד ׳ ק א ל ר ק י ע  ששיר מ

ה אצל ס י ל ע ג ל ; י ש ר ״ ה מ ל  ח

ר מ ג נ ׳כ כאן ש ב משא׳ י ה ע  כ

ף א ם ו ו ת ח נ ה אצל ה ס י ע  ה
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 שהפריש עשוי מעשר ונמצא מפריש ממשר אף מן החלה: ושאר
 טעשר . דהיינו עוד תשעה ממוך לו הרי קבע מקום לכל
 המעשר ואותו האחר שקראתי לו שם מעשר תתילה עשוי תרומת
. *א׳ ממ״ת ה ל : והשאר ח ו  מעשר על התשעה הסמוכים ל

 שהפרשתי חלה: ומעשר שגי בצפונו
. קובע לו מקום ואתר  או בדרומו
 כך מחללו ואינו צריך להוסיןן חומש:

 טעל

 הפירות]: ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר וכו׳. ומסיים
 הרמב״ס בפ״ע מהלכות מעשר לענין מעשר את תדמאי ות״ה ללוקח
 מנתתוס דהכא וז״ל ונועל אותה וכותנה לכה! שאינו רשאי להפריש
 תרומת מעשר קודם המעשר לכתחלה ע״כ. וז׳׳ש הר״ב לעיל אדתני
 טעל כלי ת״מ וחלה ולא שיפרישם מן
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 שלמת משמאלו
 הכרי הגדול: הרי הוא בצד זה חולין. ואיני קורא לו שם עד שאפריש תרומה.
 בצד זה חוצין. בזה הצד שאני מסיים דהיינו או למזרח הכרי או למערבו צהוו
 חוצין: והשאר תרומה. והשתי סאין שאצל האתת שאמרתי שהיא חולין תהא
 תרומה עצ הכל כדי שתכנס בכלל גס הסאה הראשונה שסיימתי והרי קראתי
 שם לשני סאין: ומאה חולין שיש כאן. עתה חוזר וכולל השני סאין שקרא
׳ ירושלמית מפי מ מ  שם בהן צתחמה בכלל הכרי ומפריש גם עציהן מעשר 1
 סעמא - הרי זו השלילית מעשר ושאר המי סאין סמוכין אצלה כולן מעשר
 וחוזר ואומר זה שקראתי מעשר עשוי תמ״ע עליו על מו׳ סאין של מעשר
 והמע״ש יהא בצפונו או בדרומו ומחוצצ הוא עצ המעות ואוכצן בירושלים והיינו
 דקתני תרומה ותמ״ע כאחת דהא התרומה עצמה נכנסת בכצצ המעשר ומפריש
 גם עציה תמ״ע עכ״צ Yt . וגס הרמב״ם Yt גריס ומאה חוצין בשתי תיבות
 שפירש חצק ממאה מכצצ זה ע״כ. וכתב מהרי׳יק ז״ל גספ״ג דה׳ תרומות
 בשם הראב״ד Yt אחד מצ״ג,פי' שהן ג' סאין ואומר א׳ ממאה ממה שיש
 כאן פי׳ בין הכל והוא סאה הרי הוא בצד זה שהפרשתי פי, באותם שלש

 סאין

 מלאכת
 רלא קרא לה שם תחמה קודם גלגול כבר נתתייבה בחלה. ירושלמי למה
 קדם ראשון משום דקדס לגרן וכתיב בה ראשית. שני אע״פ שקדם לגק
ה קדם מע״ר לחלה כי היה ראוי שיקדים החלה  אין כתוב בו ראשית. פי׳ ^
 שקרויה ראשית וגם יש בה מיתה לזר האוכלה; ומשני משום שקדם לגרן שתצ
 חיובו קודם חיוב החלה ושוד שכתוב בו ראשית בתמ״ע דפתיכא ביה ותרומה
 קחיה ראשית אבצ מע״ש אע״ס שקדם צגרן אין כתוב ניה ראשית. ועוד
 משני התם. פ״ אפרכא דוחלה חייבת במעשר. דה״ק אחד מן המאה חוץ
 מן הראוי ציקדש צשם חלה דחלה לא בעי׳ תיקון עכ״צ y.Yt הרוצה להפריש
 כו/וראיתי צהעתיק פה פי׳ הרש׳יש ז״צ וגירשתי ח״ל. הרוצה להפריש תרומה
 ותמ״ע. בודאי מיירימדקתני ת״ג ותני צההכא במכצתין אגב דשא ומוקיצה
 בגמ׳ ירושלמית בכהן ולוי אבל בישראצ צא מצי מפריש תמ״ע מן המעשר דתזרם
 דבר שאינו שצו הוא וחנן בפ״ק דתרומות דאין תרןמתן תרומה : נוטצ אחד
 משלשים ושלשה ושציש.פי׳ כופל שצשה ממאה ב׳ לתייג ואי צתמ׳'ע.וג׳ ממאה הוי
 א׳ מצ״ג ושליש מ״פ ל״נ ושליש איכא במאה: אחד ממאה שיש כאי. כנגד

 ורק בדקה אשור
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 תוספות רע״ק
( ר ש ע י מ ל ה ב מ ׳ י י ה י פ ) 
ש ׳ ׳ מ י כ י ר ק כ ם פ ע ד מ ש  מ
י נ ש א מ ל א ד ה ם . ו מ ש ״ ב  ה
א כ ה ר ד ו צ י ק י ב מ ל ש ו ר י  ה
ה ״ ם ע ו ת ת נ ה מ ק ו ל י ב ר י י  מ
^ ו ת ח ג ה ד י ע ל מ ש מ  צ׳׳ל ד
ל כ ל ה י ע ל ם ד ו ת ח נ א ב כ ה  ד
ת ו א ! : ( ב ׳ ׳ ש בפ ״ ר ה ר ( ב ה  ב
ה והשאר ״ ד ב ' ע ר ה ב [ ו  מ
' ו ת ש ב י ) מ ח י מ ' מ ה א ל  ח
ה נ ו ס ק ת ס ם ד י ש ד  ח
ל ב ר א ם ל א פ ל ם ו ו ת ח נ  מ
' ש א י ר פ ה ך ל י ר ב צ י ה ע  ב
י ר י י ם ן ד ו י ה כ י צ ל ״ ד א ״ כ  מ
ל פ ה ה ד י ע ם מ ו ת ח נ ח ה ק ל  ב
ו מ י כ ו ה ה ו א מ ו ת ט ק ז ח  ב
י ש א י ר פ מ ה ד ס י ע ח ה א מ ט  נ
( ב ״ ס ר ) ׳ י נ ת מ ב ׳ י א ד כ ה ״ מ  מ
טו ׳ ת מז] בתמ׳ ו א ] : ה ל ח  ד
׳ ו כ ר ו ש ע ח ושאר מ י  ד
( י ו כ ם ו ו ק ע מ ב ו ך ק כ ל  ה
ו י ח א ׳ ש י ג ת ם ב ה לי ד ש  ק
ש י ט ל כ ב י ט א ד ו י ב ר י י מ  ד
ש ״ ר ם ה ש ם ב ט ש ״ י ת  ה
ק ש א ר ר ש ע מ ן ה ת י ך ל י י צ  ו
ה י ז נ ת כ ק ׳ ׳ פ ע א י ו ו ל  ל
ר ש ע מ ר א ש ׳ ו ו כ י ו ת י ש ע  ש
[ ח ט ח ו א ] ' : ע ׳ צ ו ו ־ ל ]  סמי
. ה ל ר ה א ש ה ה ו י ם ד י י ח  ב
י מ ל ש ו ר י ) ב ה ל ת הריי ת י א  ו
ן ו ש א ה ר מ ד ה ק מ ל א ו ת י  א
י ר ה . ו ן ר ו ג ה ל מ ד ק י ש נ פ  מ

י נ  ש

 תוס׳ אנשי שם
׳ ו ר כ ש ע ח ושאר מ ״  ד
׳ . ו כ ב לעיל ז י ר  וו״ש ה
ג ״ ר ם ה ע כ ט ״ ר שזה ג מ ו ל  כ
׳ לפי הו א שיפרישס ו ל נ ו ת כ  ש
ם ד ו ע ק ״ מ  שא״א להפריש ת
א צו ׳ ך א כ י ם ל ר ו ש ע מ  ה
מ ת י ל ד ו י ע מ ׳ מ  יניאי* להפריש ה
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ז ע ו  ׳ישראל ב
 חייו לנחתום שרו רבנן שימכור מבל המבול לחלה לחבר

 משוס חנוקות: (ב) ונ״ל דכצ דקמ״צ מתני׳ הוא. דהרי חצה חייב ודאי
 להפריש . ותמע״ש ספק אם חייב להפרישו. וכדקאמרי׳ בירזשצ׳. בדין הוא
 שתקדים חצה. ואס יפריש תמע״ש תחלה. יש לחוש שמא הפרישו כבר הע״ה
 נמצא ח״ב צהפריש חצה מתמ״ע שיפריש. ואס יפריש חלה מחצה. יש צחוש
 שמא לא עישר הע״ה ונמצא יש בהחצה שיפריש . התמע״ש שחייב. ונמצא

] והרי א י ל ! ר י ו נ י ג כ  י)דרשאי גם הישראל ליתןהתמ״ע לכל כהן שירצה [

י ו ע י  ראשונה ש
 לומר בצד זה שנותן ט סימן ־ אבל במעשר שני אינו חושש שיתהפך שהרי מחללו
 ירד על המעות כדקמגי. ומיושב בזה ללמאי חני ומחולל על המעות שאץ זה מן
 החיוב אלא כדפי׳ שאם אומר בצפונו או בדרומו צדך לחללו היל ״ וכן משמע
 מלשון הרמב״ם בחבורו פ״מ דן ה׳ כתכ כיצד מעשרין את הלמא* מפריש כדי
 מ״מ כו׳ ואומר זה מעשר ושאר מעשר סמוך לו וכו׳ ואחיכ מפריש מעשר שני
 ואם רצה אומר מעשר שני של פירומ אלו בצפונם או בדרומם ומחללן י ואמ״כ כ׳
 וכן הלוקח ככר מן הנחתום מפריש ממנו כדי ת״מ ומלה ואומר כוי ומסיים
 ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחללו כלשון המשנה ולא כתב כאן אם רצה
 כללעיל: ב הרוצה למרום מרומה ות״מ כאחת. וצריך באור כולה מחני׳ מאי
 קמ״ל הא היינו מתני׳ דלעיל ומה לי תרומת מעשר וחלה ומה לי תרומה וי״״מ .

ן תפארת י כ  י
.  הקונה בעה״ב.אז שיעור תלה א׳ מכ״ד. ואם פלער א׳ ממ״ח: ד) עוד ס׳
 ולהט לא קאמר כפשוטו. א׳ מיי שיש כאן הרי זה בצד זה מעשר. והר״ז
 תמ׳יע עליו. צ׳׳לחתו בדי למעע בירור המעשר שלא יתנה צלוי. בכל
 מה שיכול. ולא יראה באוכל מעשרותיו להדיא: ה) בתחילה: ו) ויתט
 לכהן: ז) חלק מ״ת שהפרשתי ולהכי לא קאמר בפירוש וחלק מ״ח. דמדכבר
 הפריש המעשר תו אימ חייב חלק מ״ח. דהרי מהמעשר אינו חייב חלה:

 ח) של התמ״ע שכבר קבע לו מקום ודו״ק: ט) וא״צ להוסיף חומש(ב):

 משנה
 לקמ״ל מתני' שהמצוה היא לייחד מקום למלה ולס״מ קולס המפשר אע״פ
 שלא יקרא להן שם אלא אחר המעשר. ודין זה לאו בדמאי לחול דה״ה בודאי
 נמי דאע״ג דממשל קולם לת״מ היינו בקריאת השם אבל הייחוד מצות ליחד מקום
 לת״מר^לם למעשרכדקחט במתני׳ ללקמן לאייר׳ במעשר !לאי ה״ז בצד זה מעשר
 ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר כו׳ ־ וכן יש ללקלק כ״ז מממני׳ ד׳׳-קמן:
 ושאר מפשר סמוך לו • משמע דסהוך לי סתם הוי קביעות ננקום אפי׳ע ־שאינו
 מסיים סמוך לו בצד מזרחו או במערבו: ומעשר שני בצפונו *־ ולעיל גבי תי׳מ
 תני בצל זה ולא חני בצפוכו * ודקדק מוי״ע בשינוי הלשין. וי״ל דגבי כרי שמוכח
 במקום אחל ואינו טח ליסלעל הוי קביעות בצפונו או בדרומו ־ אבל ככר אין
 צפונו או בדרומו סימן שאם מעלעלו מתהפך צפון לדרוס ־ ולכך -גבי ת״מ צרין



י ח ו נ ט ר ב מ ו ד ד ב ו ע ׳ ת יום ט־ב דמאי הלוקח פרק ה ד ו ספ  יאעין לצי? 168 תו

 ^^•?ff^TSS משמאלו ושכנגד ימיט הוא שמאלו של אותו דבר לכן מקדם צפוט • ב נוטל אחד משלשים ושלשת ושליש. היימ שליש ממאה. וסאה
וטל א׳ משלשים ושלש ושליש . שחולק המאה לג׳ שטמל יש *)בהם ג׳ שלישים שנים מהן לתרומה שהיא תרי ממאה וא׳ • נ״ל]'• ב נ « » » ״ » א ־ * י פ י י כ  ו

 taw חלקים ומכל חלק טמל עשירית העשירית ושלש העשיריות הן אחד לתרומת מעשר שהיא אחד ממאה ואומד על אוחה סאה שנמל אחד
הלמי ועי׳ מל״ג ושליש. וזה קל יותר משאם יקח ג׳ חלקים ממאה שיצמרך ממאה שיש כאן בץ הכל דהיינו שליש אותה שאה: הרי הוא בצד י \ <י  הי־ש «נ

. לחלק הצביר למאה חלקים['ובס הוא קל זה חולין. פי׳ ישאר חולין כמו שהוא ^  ״
ש ושלישיא) ואומר עתה במבלו בצד שני שלישים שעמו ל ש ם ו י ש ל ש ד מ ח וטל א ׳ ליל ism• !«! יותר משאם מתחלק מתחילה לל״ג ישליש נ ׳ ט מ  מ

ה שיש כאן יי) m בצד זה והשאר דהיינו שני שלישים יהיו תרומה מ ה ״< מ א מ  חלקים וגומל אחד מהן אעפ״י שלשון א׳ מ
. רהייט ה על הכל: מהחולין שיש כאן א מ ) ו ז ̂ל ט ̂ ף  ( ר מ ו ר ) ת ו ן יי) והשא!- 0 י ל  (מןממ׳״זהטו־ה ע5 המשנה כך משמע. נראה לפרש כמ׳׳ש ת
n ? i nJS^Zfc י ש ע ד זה מ צ ן שיש כאן >-) חרי זה ב י ל  לפי שהחלוקה ההיא היא קלה ביותי ת

ה . ז * * m o t * ; ה ג ו י ־ ( • ^ I I ש ר י 5 ד ן כ ; י י ל ה ) נ י ; j j p ] ״ ץ J אןן מ ^ ™ ™ " 

נ במה ״״ה מיש. הרי זה נזיס ל׳« סלפ זח . ומאח וילין ניל״למי ׳ . ושלש נילושצמ׳ ושלשה וכיה נל״נ. טסת מ ת ו שביארתי ד מ  הל״כ לעיל ולא שיפריש י
. ומההולק יניי־ נל״ה . הרי זה נד״ס >-נ מצפ זה . ם ם ^ ג ״ ב מ ר ה ; ן ך ״ ה ם 3  ש

. דהכא ן י ל ר הזה לגי חלקים . ונראה לי שצריך להיות לשליש החלקים: ת ג ד ממאה . פי' הרמב״ס ותהיה כוונתו מ ח  א
 במפריש גם תרומה גדולה ואסור לקרוא מעשר קודם לתרומה גדולה כדתנן בפרק נ דתרומות להט קורהו חולין ולא מעשר כרלעיל.
מאה חולין . פי׳ הרמב״ם חלק ממאת מכלל זה. וגירסת הר״ב והר״ש מהחולין:  ועיין במשנה ז פרק ז מה שכתבתי שם: ו

 , , זה
 מלאבת
 שאין וה״ה חולין פי׳ עד שישריש התרומה הגדוצה והנשאר שהפרשתי פי׳
 הם השנים הוא תרומה עצ הכל והמעשר הראוי להיות למאה חולין אצו ה״ה
 בצד וה הכרי שהפרשתי ממט וזה האחד הנשאר יתר עצ התרומה הגדולה ממה
ד ח ל א ט ו : נ  שהפרשתי ה״ה תמ*ע עציהן ודכרים פשוטים הן ע״כ
׳ מצאתי מונה נמשנת החכם הר״מ דיצונזאט ז״צ אתד משצשה ם ט י ש ל ש  מ

ל היינו שליש ממאה עכ״ל. אמר ץהלא מע״ר דלוי הוא ועליו להפריש אלא מתני׳ אתיא וכר ור״ע ז׳׳צ קיצר ״ ע ו ״ י ר י : כפ י  ושצשים וכציש ואומר כו
 המצקמ נ״ל שצ״ל היינו סאה ממאה שצישים או שלש ממאה שלישים. אמנם
 את״כ מצאתי כפיי הרא״ש כת״י היינו שציש מסאה ויכוצ צהתיישב. וכתנ

 שלמה
 שיש כאן דמשמע וצא כצ החולין. אמר המלקט פי׳ צפי שאין כצ השציש קדוש
 צתמ״ע דתסר ממנו מעט שבשני שלישים צת״נ וצהכי קורהו חוצי! מפני שאסור
ע ז״ל ומתני׳ ״ ד בפי׳ ר ו  צקרות צו שס מעשר קודם שיקרא שם צת״ג: ע
 אתיא כאבא אצעזר בן גומל. אמר המלקט הכי בעי צמימר וכי תימא הא ע״כ
 הכא בודאי מיירי וצא בדמאי מדאפריש ת״ג וא״כ היאך ישראצ מפריש תמ״ע

, ז' וא״ת היכי שרי צתרום תמ״ע מאומד י ק לתרומות ס ״ פ  והקשה הר״ש ז״צ נ
 א״כ הו״צ מרבה במעשרות וי״ל דהיינו כשמרבה במתכוין אבצ במתכוין צאמוד
. ואח״כ הניא ראיה דל״צ לאבא אצעזר בן גומצ מרבה ה ב ר  יפה לא חשיב מ
ד ובס״פ כל ״ ק כצ המנחות באות מצה מ ר פ  במעשרות ע״ש וגם כתוכן׳ ל

ט  מ

 בתי״ט וזה קצ יותר כו׳ ע״ש ושמא שזה הוא מה שפירש הרמב״ם ז״צ ותהיי
ע ז״ל וצהכי קאמר מהחוצ׳ ״ . בפי׳ ר כ ״  כולתז בדבר הזה החלקים ע

ז ישראל ע ו  ב
ב. לכן זה תקנתו קמ״ל מתני' שיפריש שניהן כאי ו  שמפריש מפטור עצ התי
 דהרי שניהן ניתנין לכהן : (J) ונ״ל עוד למה״ט צריך לחלק הכרי שצ הק'
 סאה לגי חצקים. שיהיה בכצ הצק ל״ג סאה ושליש. כדי שיפריש סאה שלימה
 צהכהן שמעורב בה הת״ג והתמ׳יע. ועי״ז צא יוכצ לבוא להקדים התמ״ע
. הרי מדאין איפה שמחזקת ה א  לת״ג. אבל אילו היה טטצ ג' סאין מהכרי ק׳ ס
 ג׳ סאה היה מצוי בזמן המשנה.מדאין נזכרת רק במדבר בזמן התורה.היה צריך
נה. . סאה סאה צבד. ויש צהוש שפיר שכשיטוצ סאה ראשו ה א  צישוצ הגי ס
. וכ״כ לרב״א יתישב  מיד יטעה צומר שתהיה תמ׳יע ויקדים התמי׳ע צת״ג
ה א׳ שמעורבת כה הת״נ והתמ״ע . דבמעורבץ א  נמי שסיר דצהבי מפריש ס
. ת ח . משא״כ כשמפריש ג׳ סאין אתת א מד  שייך שסיר שתהיה הת״ג מאו
 והיינו דקמ״צ הנך ב׳ משניות. דברישא קמ״צ כיצד יעשה ויאמר כשמחוייב
. והכא קמ״צ כיצד יאמר כשירצה צהפריש ת״ג ת ח א  להפריש תמ״ע ותלה כ
. שאינו רשאי לומר הרי סאה זו ת׳יג ומעשר בעל כרי זה. ת ת א  ותמע״ש כ

 סברא שאס ימכור חכר
 ככרות מתבואה שלו שלא
 יפריש הלח ואיל כאן
 שהנחתום לקח תככדות
 מנחתו' עיח זיא דמי שלוקח
 ככרות מנחתומים קורא
 אותו במשנה ד׳ פל&ר וניל
 דבשלמא אס חיח הנחתום
 קונה תבואה וודאי טבל
 יהיה הוא מפריש כסדר
 תרומה ומעשר ראשק וכוי
 או דבר מתוקן ודאי
 שיפריש הכל כסדר או אם
 היה קונה אפילו דמאי רק
 שמוכר במרה דקה יהיה
 צריך החבר מן הספק
 להפריש בגיל ודאי שהיה
 ניכ מפריש חלה אבל
 כשלקה הנחתום דמאי
כר בט־ה גסה ולא מו  ו
 הייבו אותו חכמיםלהפריש
 תרומות כוי נמגא איא
 לחבר להפריש חלה קודם
 תרומה ומעשר ראשון
ב תוייפ  ובמו שמביא רי
ה המשנה בשם הרמביס  מ
 בדיה והשאר חלה לכן ע״כ
 צריך ההבר הלוקח להפריש

 גיב חלה בגיל:

 תוספות רע״ק
 שני קדמה לגורן הראשון

ן תפארת י כ  י
 שיעור תרומה ב׳ ממאה לביעני. ושיעור תמ״ע א׳ מקי: יא) ר״ל מכל ל״ג
. דכד להקל טורח המדידה אינו נוטל ג׳ פאה ׳  סאה ושליש טמל סאה א
. רק יחלק כל הכרי שהוא ק' סאה לגי חלקים. ויהיה כל חלק צ״ג  מק'
. שהוא ג׳ ה א  סאה ושליש. דהו״ל כל חלק ק' שלישיות. רקח מכל חלק ס
 קדמהץ' n*־7rVrw} שלישיות: יב) בכל החלק: יג) בסאה שהפרשתי: יד) ר״ל שליש א׳ מהג׳
. דאל׳יכ מדמפריש ת״ג פ שקדמח שלישיות שהפרשתי יהיה חולין. ונ״צ דדוסא צ״ל כן ל  ראשי- שני א

 לגורן אין כתיב בו ראשית ־ י י •
 עביל. וועבא בריש, משמע
 דהטעמדראשוןכיון דלענץ
 ראשית שניהם שוין שוב
 אזלינן בתר מעלה שיש
 לראשון יותר מהלח
 שקדמה לגורן משאיכ שגי
 אע׳׳פ שקדם חיובו בגורן
 מימ אק כו מעלה לקרוא
 ראשית כמו חלה משיח
 הלח עדיסא וא״כ אין מקום

 לקושית התייפ:

 ותמ״ע יחד. חיישינן שמא יקדים תמ״ע לתייג. להבי יאמר כן להיכרא.
. מדצריך להשריש ן  וזה כל מה דקמ׳יל במתני׳ דהכא. וצרב״א ה״ע דצ״ל כ
 ת״ג מאומד. ותמ״ע צריך מלידה. ובאומר ״והשאר". הוי כמאומד(ג):
) יהיו ) ב׳ השלישיות האחרות מאותן ג׳ שלישיות סאה שהפרשתי: טז  טו
. שהוא חלק ר א ש  תרומה על כל הק׳ שלישיות שבחלק: יו) ר״ל השליש מ

 המאי׳
 משום דאינו רשאי להפרישם ביחד באמת. משום דכל שאיט נזא״ז גם בבת אחת אינו י. כקידושין ד״נ ע״ב . והרי לעניין הקדמה . אין ת״ג מאוחרת לתמי׳ע
. ל״ה הא]  אף דבדיעבד מהני ודו׳׳ק (ועי׳ תרומות ס״ג מ״ו). מצנד שיש לחוש בכה״ג שיקדים לקרוא שם תמ״ע לתייג. [אב״י ועיי תוס׳ גיטין דמ״כ א׳

 ראשונה
 כמ״ש חוי״ט. ולכאורה ה״ל לתנא למימני איפכא השנים תרומה ואחד מעשר
. ולמאי דפי׳ ניחא דחלרבההיא גופה אתי לאשמועינן ו  ושאל ממשל סמוך ל
 שיכול להקדים האחד לשנים: אחד מלי׳ג ושליש. שיי הל׳ב שבא לתקן אלו ל״ג
 ושליש לבד שיש בהם מאת שלישים וכ׳׳כ הל״ש. אנל הראנ״ד בהשגות מפרש
. ק ל  שנא לתקן כל הכרי של מאה סאה וחולק הכלי לשלש. ל״ג ושליש לכל ח
 ומכצ חלק נועל אחד לתקן כל הכל* וכ״מ מדברי הלמב״ם כפירושו ומתני' הכי
. ומ״מ קשה אמאי נקע י ה עצ הכל משמע על כל הכל מ מ  דיקא מדקתט והשאר ת
י קיל מפי בשיש לו מ  התנא משמט בשלישיה ולח נקע שנועל ג׳ שאץ ממאה ד
 כרי במדה מאה סאה כנר . נועל עכשיו מתם ג' שאין לנל ודיו. ודבלי תוי״ע
. ונראה כשמפריש תרומה ות״מ כאחת והיינו הפרשה ראשונה ל ל  אין מובנים כ
 לקגיעית מלץם לבד צייו שיפרישם מן הכלי לגמרי ויניחם בצד הפירות כפי׳
ח שכתבנו במתני' דלעיל ולא כפיי הל״ב שמניחה במקומם• וצריך ט מ  הרמב״ם ב
 טימלסכולו כאחד שהכי ברוצה להפליש כאחת מיירי. ושלש סאין א״א להגביה
. והוא דוחק : ח״ז  כולו כאחת ואפי׳ סאמים א״א כגנ״ש הר״ב פ״ו דפאה מ״ו
 בצד זה ממשל. בחנם נקמ הכא בצד זה שהלי כבל קבע לו מקום כשאמל בצל זש

 חולין
ע שב לומר שלשה ממאה ואמר אחז מל׳ג ושליש ם ל ד ר  מלק א' שלם ולא ג׳ מלקי0 מ

 משנה
 ונראהיכדשי' במתני' דלעיל דמהו לכתיב בהי ראשית כשבא להפרישן מם שאר
 המעשרות יחד צריך לייחל ולקבוע מקום מחמלה להני לכתיב בהו ראשית אע״ש
 שאין יכול עכשיו לקרות להם מם כמו ת״מ ומלה שקליאמ שם שלהם איט אלא
 אחר הפלשח המעשר. מ״מ מצוה לקבוע להם מקום מיד בלא קריאת שם .
. הפרשה זו אינה עיקר ת ח א  והשתא אמר שהרוצה להפריש תלומת ות״מ כ
 הפרשה בקריאת שם שהרי קליאת שם שלהם איט כאחת שמפסיק ביניהם בהפלשת
ל הממשל כלמסיק . אלא בהשלשה ראשונה מיילי שקובע להן מקום ואתי לאשמועי' ט ו  (לח״ש):ב חייט דיה נ
 כף ו1ה קל יותר טי.לא זכיתי לבהפלשה זו לא איכפת לן אם מקלים תי׳מ למרומה בקביעות המקום לאע׳׳נ
ה דתלומה קודמת לכולם היינו בקריאת השם אבל ביחוד בעלמא מקדים אחה י ה • 0 י 6 י ? ו ש ' י ב ז י י 5 ה  י
 שירצה. וכ״ת הא גמי שמעי' ממתני' ללעיל שמייחל מקום לת״מ קולס המעמר
 אע״פ שלעטן קריאת שם המעשר קודם. סד״א הא דיחול לא איכפת לן בהקדמה.
 לוקא בת״מ לגבי מעשל שזה נקרא ראשית וזה אינו קנוי ראשית . אבל תרומה
 ות״מ דתרוייהו ראשית נינהו קפדיע אף לעגץ הייחוד להקדים התרומה קמ״ל
 ללא והיינו דקתני שאומר אחל ממאה ה״ז חולין והשאל תרומה שמקדים האחד
ט ה״ז חולין שלא יוכל לקרותו מעשר קולם התרומה . ולהכי ח ה מ מ ח  מן ה

 לכן תסס ;׳כ לקרא את מה בעליו להשי״ש כשס

 תום׳ אנשי שט
 דיה בצפונו כז' מקדים
 צהונו. קראי הבי כתיכי
 צסונה וגגכה צסזן דמין אעיס
 שהצשון הוא שמאל והיינו
 נמי טעמא כדי ל«ות לימין.

 מחלק כל הצרי לעשרה חלקים
 וחלק א׳ ממנו עוד לעשרה
 יקל יותר עורח החלוקה שלא
 ידטרך לחלק כ״א כ׳ פעמים
 משאיכ להתייט צריך לחלק
/ סעמים ולכאורה מתגי'  כ
 לא כינ; להודיענו כאיזה אופן
p סורח המדידה w יקל 

 להודיע כמה צריך ליטול כשיו׳ה להשליש תרזמס ותמ״ע האחת



 ציונימ
א מציעי! >י. נ ח . ג ק ו ל  ג ה

 תוםפות חדשים
 מענה ב 1במוי'ט דיה]
 וח שעשיתי כו׳ ומתני' אתיא
 כו׳ לודשרי להפריש כוי מכיל.
 ואינו מוכרח די״ל ואיירי
 בכהן ולוי וכ׳׳מ בירושל' עיש

 דלא כהמשרש שה.
 (ממהורש׳׳ח זצ״ל) :

 תוס' אנשי שם
 חרד! מצאתי כדברי כסי פי
 בניס נשס ה׳ר נטע אשכנזי
 חתן הג״מ יח^אל איד׳׳י,
 אה״ו . ובשי ראשון לציון
 צוה למיין בספרו יסל״מ
 אבל לא זכינו לאורו :
ר חנה א ש ח  חוייט דיה ו
 כוי ח' ממ״ח. וק׳׳ל לנל הפי׳
 דלעיל מ׳׳א למה מפריש ההא
 א' ממית הא הכא מיילי
 בודאי שבל וגעה״ב האופה
 לעצמו בטהרה א״כ היה צריך
 להפריש א׳ מכיר ועוד ק״ל
 למחולל על המעות דהכא
 דחני גבי מע״ש לא מזי
 להשיא דמ״א להא התם א״צ
 להוסיף חומש והכא גבי ודאי
 צריך להוסיף חומש. ולולי
 דברי הר׳ש וכר״ב לא הייתי
 מפ׳ מתני׳ בודאי ובאכא
 אלעזר גן גומל אלא מתני,
 מיירי במקום שא״צ להפריש
 מעיר כגון שהוא ספק טבל
 כמו התורם חבית של יץ
 ונמצא חומן זאין ידוע אס
 קודם התרומה נחמצה זכיו׳ב.
 ולכן אינו רוצה להפריש רק
 תרומה ותמיע כאחת אבל

 במע״ר יכול לומר ללוי המעיה
 וגבי חלה נמי ח״צ להפריש
 אלא א׳ ממ׳יח להוציא מידי
 ספק טבל דהא טעמא דבמינן
 א' מכ״ד הוא ננשום נתינה
 יפה כמבואר בהל׳ב פיב
 דחלה ונחלת דמאי ל״ח לעי!
 יפה הל שהוא ראוי למאכל
 אדם כמיש הר׳׳ב בחלה פ״ד
 מ f עיש וגבי פדיון מע״ש
 נמי א״צ להוסיף מימש כפו
 בדמאי דהאדמחי חמור מספק
 לענין חומש דהא האוכל תמ״ע
 של דמאי מוסיף חומש והאוכל
 תרומת ספק אינו מוסיף
/ לתדומות.(ש״י)ל  ממש כרס

ה מברטנורה דמאי הלוקח פללן ה תוספות יום טוב פה ד ב ו ׳ ע  י

 יה בצד זה מעשר: ושאר מעשר. דהיינו עוד תשעה סמוך לשליש זה זה שעשיתי מעשר וכו׳. כתב הר״ב ולא שליש שלם אלא חסר לבר
 מועט וט׳ ומתניתין אתיא כאבא אלעזר וכוי. ואיהו נמי שרי להפריש
 תרומת מעשר באומד וכו7 עד כאן. וכלומר והשתא אין אט צריכים
 לפרש שליש חסר דבר מועט כיון דבלאו הכי מתניתין כאבא אלעזר
 מלשרי להפריש הישראל תרומת מעשר
 דבוראי איירי מדמפריש תרומת גדולה
 וכן. כתב הר״ש. וכן העתיקה הרמב״ם
 בפרק ג מהלכות תרומת לענין ודאי.
 וטעמו ושרי להפריש תרומת מעשר
 באומד כתבתי בפרק ט דבכורות משנה
. ומ״ש הר״ב בפי כל המנחות הוא  ז
 בדף נד ע״כ: והשאר חלה. הכי
 קחמר כדתני בירושלמי הרוצה להפריש
 תרומה ותרומת מעשר וחלה כאחת

 אותם עשרה שלישים יהיו מעשר על המאה שלישים ולאו דוקא
 עשרה אלא מעט פחות כפי המנימ לשנים של תרומה: זח שעשיתי
 מעשר. היינו השליש שקרא עציו שס מעשר תחלה עשוי תרומת

 מעשר על תשעה השלישים ולא שליש
ך לו יי0. זה שעשיתי  שלם אלא תסרדבר מועטולהכי קאמר ושאר מעשר סמו
ר עליו ים) והשאר ש ע ת מ מ ו ר  מהחולין שיש כאןדמשמע ולא כל התולין. מעשר עשוי ת
ר שני בצפונו או בדרומו ״) ש ע מ ו . ( ה כ ל  ומתני׳ אתיא כאבא אלעזר בן נומל ח
ת: ג הלוקח מן הנחתום ל המעו  דאמר בסוף פרק כל הגט (לא.) כשם ומחולל ע
״ ״ ״ ״ י י י ״ 2 ״ - ״ - L _ ״ ״ A > -n זימר ננת שיש לו לבעל הבית רשות לתרום תרומה חו ננת ומן הצו ה על הצו מ ח ר מן ה ש ע ה ל ל מ ל ץ  מ

ה «< ב ר ה אפילו מטפוסין ״c ה מ ח ל ה ת ע מ ן ר ק ת ר פ ה י ל ר ו w ש ה ר ^ ש ע  מ

* »  מעשר באומד בעין יפה בפ׳ כל המנתות ח״ג. יהשאר הלה ־י״> * י >** «ו. ג ^ «
. נ ס וכ״נ «*6 גי׳ הל״מ והד׳ ן מדפוסים וכיה נ־׳׳מ ש ת ן ) י א ה : נ ל ף כ ל ה ( צ  באן(- מ

 שליש שהוא מפריש משלם אע״פ שהיה ראוי להיות חסר מעט בעין יפה וכמה הן אחל מעשרים ואומד אתד *)מכ׳ שיש כאן. ופירש הר״ש
נתעלחחמה. אע״פשהוא מעשר אחד מכי דהיינו ת' סאה ממאה דשנים מהם תרומה גדולה ואחד נ חצו מן  הוא מפריש ושרי: ג ו
 מן הרע על היפה סבר לה כר׳ אלעאי דאמר (קדושין מו:) התורם תרומת מעשר ושנים לחלה שהיא אתת ממ״ח אלא רכן אין החשבון
 מן הרע על היפה תרומתו תרומה ובדמאי התירו אפילו לכתחילה: מצומצם עכ״ל. ור״ל לכך לא תני.כך ולא כללינהו בחל בבא אלא תני
 ואפילו מדפוסים חרבה. ולא חיישינן שמא אתמול קנה הנחתום בתחלה חשבון המצומצם יותר. ואחר כך קיצר ותני והשאר חלה:
 תבואת 3 ומן הצוננת על החמה. פירש הר״ב דס״ל כרבי אלעאי דאמר
 התורם וט׳ וכוותיה מתים לן תנא בסוף פרק ב לתרומות. ועיין מה שאכתוב שם בס״ד: מטפוסין. פירש הרמב״ם כמו דפוסם לפי

TOP . שיש כאן והי׳ וכיה בריש e ta צ׳ל אחל (* ^ 
 הגש ד' צ״א וכתב שם דנהי דרי יוסי בר״י ס״צ דאפי׳ מעשר ניטל מאומד
 דיצמא אבא אצעזר בן גומל צית ליה האי סברא : והשאר חלה . ל״נ
 הנא. ובירושלמי תניא הרוצה להפריש חרומה ותמ״ע וחלה כאחת נושצ
 כדי תרומה ותמ״ע וחלה כאחת וכמה הן א׳ מעשרים ואומר אחד ממאה
 ממה שיש כאן ה״ו בצד זה חולין סבל ועוד א׳ ממ״ח סמוך לו חולין סבל
 והשאר תחמה על הכל ומהיזולץ הראשון שיש כאן ה״ה בצד זה מעשר ושאר
 מעשר סמוך לו ומה שעשיתי מעשר עשוי תמ״ע עליו והשאר חלה ומע״ש
 בצפונו או בדרומו ומחולל על המעות ע״כ. ופי׳ הר״ש והרא״ש ז״ל אחד

 מעשרים חמש שאין למאה. ב׳ לתייג ואי תמ״ע. וב׳ חלה. ואין החשבון מצומצם
 דמעס יותר משנים צריך צחצה קרוב לכדי חלת האה א׳ ע״כ. וגם בברייתא
 זו היה גורס הר״ר שלמה שיריליי׳ו ז״צ ומאה חולין ופירשה על דרך שפי׳
 משנתינו. ובתי״ס גדש במתני׳ והשאר חלה וסובר דקיצר התנא וכוונתו כדתניא
 בהך ברייתא: ג בפי׳ ר״ע ז״ל דר״מ ס״ל כר׳ אלעאי וכו׳. אמר המלקס
 כתב הרא״ש ז״ל ובילוש׳ קאמר דעד ס״ו יום שרי ר״מ להפריש מזה עלזה
 אבל ספי צא ולפ״ז על ט״ו יום אין כאן רע ויפה ע״כ. ירושלמי תני בן ר'
 יהודה ור״ש אוםרין בתמ״ע ומתירין בחלה והתם מפ׳ א״כ מאי בינייהו והביאו

 הר״ש

ן י כ  ישראל י
 הנשארים. טפי מבי. ואע״ג דגם בהמעשר נקע חשבון שאינו מצומצם
 כמש״ל סי׳ י״ח. התם לחומרא נא דק. דהרי רשאי להוסיף במעשרות
 כתרומות פ״ד מ״ה.אבל הכא אי יפריש ה׳ שלימים לק׳ יהיה לא דק לקולא.
 דהרי חייב עפי: כא) דכיון דבודאי מהני בדיעבד בהפריש מהרע על יפה.
 בדמאי שרי אפי׳ לכתחילה: כב) דשוסין שעושי! בהן הלחם א״נ נ״ל דדפוס
 היינו חותם שהיי לכל נחתום כמה מהן לסמן בו ככריו[כלפיב דכ״מ]:כג) אף

 שהדסוסין
 ראשונה 1

' לעיל בל״פ . י פ ק לא נחשדו ע״ה על המלה וטלאי הפלישו שניהם מ  נבלי ז
 מ״מ הא המפרשים לא כתבו מעם זה משום לעליפא מינה קאמרי שאין מקום
 חיוב חלה כלל בבית המוכרים שמוכרים מבואה או קמח ואצל הנחתום בא החיוכ
לבד לש״י צ״ע. ולפ״ז  וכן משמע בכל לוכתא דהנחתום הוא האופה ככרות ו
 קשיא מאי אפילו מדפיסים הלבה כיון דמלפוסים ליכא הוכחה כלל ובגמרא כמי
 דאמל מדפוסיס הרבה ניחוש דלמא מפמול סל החיוב הוא ומאי חששא היא
. וסבור הייתי לפלש מן הצוננת על החמה לאו הייט די  דמדפוסיס לא מוכח מי
 בידוע שהצוננת היא של אחמול אלא דמספקא לן בצוננמ אם היא של אתמול או
 שמא היא מהיום ונצמננה ובהא הוא לשרי ר״מ וא״ש דקאמר ואפי' מדפוסיס
 הרבה שהצונגת היא בדפוס אחר זאיכא הוכחה למאתמול היא שאין דרך לאפות
 ביום אחד בשני לפוסיס כלמשמע בירושלמי שהדפוסים אלו הס בתנור עצמו
 שדלט היה להדביק ככלות בדופני התנול ויש לכל ככר מקום בתנור בפני עצמו
. והלכך ביום אמד אין דרכו לאפות בשבי תנורי' אנא במטר אמד ס ו פ ל  והוא ה
 ובחמר אמד כל הדפוסים שוין. וכיון שהצוננמ וחמה אינם כוין בדפוסים ודא
 הצוננת אתמול נאפה ובשני ימים ודאי איכא למימש שמא אחמול קנה מאיש אמר
 והיום מאחר ואפייה ממיל ל״מ ולהכי פריך בגמ' וניחוש דלמא מן הסמור פג
 החיוב. אלא ללשון המשנה לא משמע כן דאש אימא לר״מ לא מתיר אלא בספק
 שמא היא מאתמול וא״כ ל״י דפליג ואוסר בספק לא ה״ל למימל שאני אומר חסים
 של אמש היו משל אחל כוי להא בהא מולה ר״מ דבילוס שהם משכי ימים חיישי׳
 והכי ה״ל לר״י למימר שאני אומל הצוננת של אמש היא. ולכך צ״ל לפשיסא ליס
 לתנא שהנחתום אין לרבו לאפות בשני לעוסים אא״כ הם שני מיני תבואה *

2 *ילי 2 ב .  [משניות זיעים] כ

ן תפארת י כ  י
 המאיי מהכל: יח) שאר העי שלישיים יהיו סמוכים לו. ולא אמר בפירוש
 ושאר המי. דמדכבר נטל הת״ג אין חייב עוד ט׳ שלימים למעשר: יט) על
 הט׳ שלישיים מעשר. ונותן הסאה להכהן בעד ת״נ וחמ״ע: כ) ר״ל ואם
 רוצה להפריש ת״ג ותמ״ע וחלה כא׳. נ״כ רשאי. רק דלא נקט בכה״ג
 ברישא שיפריש ה׳ למאה. דהיינו ב׳ לת״ג וא׳ לתמ״ע. וב׳ לחלה שנתנית
 א׳ ממ״ח. משוס דאז לא יהיה החשבון מצומצם. דהרי חייב תלה מצ״ז

 משנה
. ולשון הלמב׳׳ם בחבורו והמעשר שראוי  חולין והוא סצמו כעשה פכשו מפשר
 להיות למאה חולין אלו הלי הוא בצד זה שהפרשתי: והשאר חלה • בחכואה
 לא שייך מלה . אלא ה״ק אם ככלומ הם טסל מם התרומה ות״מ ג״כ כלי חלה
מ במתני' דלעיל והשאר ק  ואומר השאר מלה ולא קמ״ל בהא מיל* אלא איילי מ
 מלה מני לה כהי הכא והרמב״ם בחבורו לא העמיק כאן לין החלה והל״ש כ׳
 כפי״ הירושלמי שממל ה׳ סאה ויש בהן ג׳׳כ כלי חלה אינו מדוקדק לבכרות אץ
 נמדלץ בסאה ובתבואה ליכא מלה י j מן החמה על הצוננת * פשעא למתני׳
 משמע חמה שנאפה היום וצוננת שילופ שהוא כאפה אמש וכראמל ר׳ יהודה
 בהליא שאני אומר חשים של אמש היו משל אחל ושל היום משל אמר ובהא פליגי
 לל׳׳מ לא חייש להא. אלא דקפה לפ״ז הא לאמר ואפילו מלפוסים הלכה למשמע
 לאמי למימל רבותא דאפילו הן ג״כ משני לפוסיס שיש למוש ולאי למתלי. גברי
 זנן אפייה לא חיישי׳ ומה חששא יש בדפוסים הא הדפוסים הס אצל הנחתום
 שאופה אותן בדפוסים. והאי גברא לזבין לכממום לא זבין ליה ככרות אלא קמח
 או תבואה ואין בדפוסים סימן למוכרים כלל. ובפי הזהב לף נ״ו פריך הש״ס
 מ״מ לל״מ ללא מייש לדפוסים ודלמא אמי לאפלושי מן הפסול על החיוב וסי
 ופי׳ לש״י שמא הנחתום לקח ככלות דפוס זה מאחל וככלות של דפוס זה מאחר
ר מימה הוא שאין דלך הכמתוס למנות ככ^ס אלא קמח לאפות ככרות ב ל ו / ט  ו
 דהא מה״ס אמרי, בסיפא דל״ש מתיר במלה וכ״ע מורו במלה שאצל הנחתום
 נמחייבה שהוא גלגל המיסה. וכ״כ הר״ב והל״ש וכ״מ בירושלמי. ואי סייד דללך
 >חתום ליקח ככרות סלי הוא לא גלגל ולא נתחייבה אצלו. ואע״נ דאפי׳ אי
 הנמסוס לא גלגל ולא נסחייכה אצלו. אפייה ק להסיל בחלה לכ״ע דא״נ מפרי
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 שהיועושין הלחם בדפוסים ע״כ ועיי] בפירש׳יי לפ׳ תרומה (כה פ׳ מבואה ממי שהוא מעשר והיום ממי שאינו ממשר ונמצא מפריש מן
. פי; הריב דצא חייש לדפוסים. הפטו׳על *)החיוב דגחתוםמתד גברא זביןאע״פ שהוא עושה מדפוסי' ׳ ט י יהודה אוסר ו ב : ר ( ס  כ
 ופירש הרמב״ס במתניתץ דלקמן כי הנחתום בעצמו המתקן הלחם הרבה: רבי יהודה אוסר. כששניהם של אמש או שניהם של היום
 אפשר שיעשה מעיסה אחת מינים הרבה מן הלתס בדפוסים מודה רבי יהודה לרבי מאיר לאפילו מדפיסים הרבה שרי דלא חייש
 לדפוסים אבל אחד של אמש ואחד של
 היום 9"אפילו מדפוס אחד אסר שאט
 אומר וט׳: ר׳ שמעון אופר בתרומת
 מעשר. דאפי' שניתם של היום או של
 אמש כיון דבשני דפוסים הוא אמדינ;
 מתרי גברי זבן את התבואה ושמא

 האחד עישר והאחד לא ונמצא מפריש

 משתני׳ זה מזה: רבי שמעון אוסר וכו׳
 כתט הרמב״ם והר״ב והלכה כרבי
 שמעון. עיין בסמי! : ד רבי יהודה
 אומר מאחת על הכל. כתבו הרמב״ם

 והר״ב

. שאני אומר ר ס ו . רבי יהודה א מ  דברי ר
ד ושל היום ח ל א ש ש היו מ מ ל א  חטים ש
. ר׳ שמעון אוסר ( י ל אחר כ ש  היו מ
ה יי) ג ל ח ר בי־) ומתיר ב ש ע מת מ  בתרו
ס וטפוס דברי רבי מאירני׳). ל טפו כ ר מ ש ע מ * 0 כ ר ט ל פ  ד הלוקח מן ה
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 בשל היום ואפי׳ משני דפוסם דאי נמי מתלי גברי זבן לא חיישינן שהרי אצל הנחתום מתחייבת בחלה שהוא גלגל את העיסה והלכה כרבי
 שמעון: ך פלטר. הוא הלוקח מן הנחתומים ככרות הרבה בבת אחת ומוכרן אחר כך בשוק אחד אחד: מעשר מכל דפוס ודפוס דברי
 רבי מאיר. דסבירא ליה לרבי מאיר פלטר מתרי תלתא נחתומי זבן ואט אומרים דפוס זה קנה מנחתום אחד והשני מנחתום אחר ורב־
 יהודה סבר פלטר מחד נחתום זבן ואע״פ שהם משני דפוסים כולן מנחתום אחד הן הלכך אם כולן משל אמש או משל היום מעשר מאחד על
 הכל כדין נתתום: מנפול. קונה מן פלטרין הרבה ומוכר לאחרים וכיון שהוא רגיל לקנות מאנשים הרבה הלוקח ממט מעשר על כל אחד

 מלאכת שלמה
 הר״ש *״צ י• ד הפלטר. מצאתי כתוב פלםר שמוכר בשוק צשון פצסיא. והרי״ש כי הנחתום בעצמו המתקן הלחם אפשר שיעשה מעיסה אמת מיניס הרבה מן
 היא כמו הסנדלר ע״כ. ורש״י ז״צ פי' שם בפי הזהב פלסר הוא לענין ככרות הדפוסים ע״כ: מנפול. הרמב״ס ז״צ פי׳ כפירוש פשס הירושלמי דאמר׳׳ התם
 כסיסון צעק תבואה לוקח כברוח הרבה ומוכר לחנונים ולנחחומיס ע״כ וע׳יש איזהו מנפול דבי ר׳ ינאי אמדן ט׳ פלסרין ועשרה נחתומי[ תמטא מן תמניא
 בתוס׳: בפי׳ ר״ע ז״ל ואע״ס שהן משני דפוסים. פי׳ הרמב׳׳ם ז״צ כי יתכן ותד מן תרי משמע שר״צ דעיר שיש בה ס׳ פלסרין ועשרה נחתומין ע״כ יש

 פלפל

ן י כ  ישראל י
 הוא: בז) הוא הקונה מנחתומין הרבה וחוזר ומוכר לבעלי בתיס [כך
 מוכח לע׳׳ד ממנחות [קיג ב] ודלא כרש״י [בימ רי א] דפי׳ להפלמר מוכר
 לנחהומץ. ובמכ״ר נהפך הוא]: בח) דשמא זה קנה מנחתום שעישר.
 וזה מאינו מעשר. ורבי מאיר לטעמיה דחייש למיעוט פלטרין שקונים
. ודינו  מנחתומין רבים. כך נראה צי: בט) ס״ל דפצסר מחד נחתום זבן
א בלשון רומי מי שניחן לו רשות מהמלטח  כנחתוס:ל)מאנאפאלא מ

 שימכור
 ראשונה

 שאפי' ידוע לנ1 שהנחתום מתרי גברי זבן ואחל מהם משוד פל המלה אפ״ה מותר
ם. וא״ת כיון שנחמייבה ביל  שהרי לא נמחייבה ביד המשול אלא ביל הנחתו
. כבר פי׳ זה בר״פ. ל ב  הנחתום איך מכר הנחתום לזה מבל והא אסור למכור ס
 ונראה דאפי׳ בחלה איכא חששא אי זנן מתלי גברי דשמא האחד מוכר בגסה
 ואינו חייג במפקר ומתון זה אינו מפריש מלה ג״כ שסומך על הלוקח כלי
 שחקלס המעפל למלה בלפי׳ בר״פ. והאחר שמכר במלה דקה והוא עישר
 והפריש חלה ג״כ ונמצא אפיי לא נחשדו איכא חששא בתרי נברי-ומ״מ מ״ש הר״ב
 דבחלה כ״פ מודו אפי׳ של אמש בשל היוס וכ״כ הר״ש וכ״כ הרמג״ס רפ״ו מהלי
 בכורים שמפריש מלה מן הממה פל הצוננת ומן הצומח על החמה ואפי׳ מדפוסין
 הרבה ע״כ־ ואני ממה ע״ז אמאי שרי מן הצומח פל החמה נהי דליכא למיחש
 שהפריש מן חיוב כל הפעור או מפסור פל החייב . מ״מ היאך רשאי לתרום
 לכממלה מן הרע מל היפה וגבי דמאי הוא לשלי לכתמלה כמ״ש הר״ב לעיל אבל
 חלה זו לאו במורת למאי היא להא לא נחשדו על החלה וחלה של מורה היא וחלה
 דין חלומה יש לה לכל הדינים ואסור למרום מן הרפ על היפה. והא דר״ש מתיל
 במלההייט לסכין דפוסים לכה איירי לאסור 3ת״מ ומהיר בחלה אבל מצוננת
 סל הממה לא ודברי רבותינו צ״ס: ד הלומת מן הפלסר * פי׳ הר״ב הפלסר
. ולפ׳׳ז צ״ל דהפלשר הזה פייה הוא כיון שמוכר  לוקח מנחמומים ומוכרן אחד אמד
 אחד אחר תשמע דמלה לקה היא וחבר אין רשאי למכור במלה דקה בלא מעפר
ם. לכאורה  אפיי למכר כלפי׳ בפ״ב מ״ל ובר״פ בפי׳ הר״ב: מכל עפוס ועפי
 משמע דמחיך שיטי המפיסים ניכר דמחרי גברי כינהו ולעיל אתר" דבחדנממוס
 איבא כמי ספוסץ הרבה ימה״ס צא חייש ר״מ לעיל לעפוסין דמ״מ מחד גברא
 כינהו. כמב הרב משנה למלך דהבא לאו ממוך שיטי העפוסים מחמיר ר״מ
 אלא לקים לן דפלמר מכמה גברי זבין ומיהו אם טלם דפוס אחד מוכח דמחד
 זבין לאילו התלי נחתומים זבין לא אפשר בספיסץ שוין דלעולם אין מפיס נחסום
 זה לומה לספיס נחסום אחל ואע״פ שיש לאחד כמה ספוסין אבל אין אחל
. וכתב פוד דמפי׳ הרמכ״ם משמע לשינוי הלפיסין  מהם שיהא שזה לכמתום אחר
 הוכחה גמורה הוא דממרי גברי הן והאריך ליישב לפי סבלא זו.ולקמן מ״ו כתבנו
ב הלכהכל״י וסוחר ״  להפיקר כסברת הרמכ״ס: ר״י אומר מאחל פל תכל.וכתב מ
. ק דלעיל כמ״ש מוי״ס. ומה שעלה בלפת תוי״ס להכא פסק כל״י לענין מלה ס  פ

 יכין תפארת
 שהדפוסין חלוקים. לא חיישינן שמא אחד מהן ממעושר. דנחתם
 מחד נברא זבן: כד) ודוקא באחד מאמש ואחד מהיום. ואפילו מדפוס
. ולתום׳ י ״ . אבל בשניהן מיום א׳ אפי׳ מדפוהיס הרגה לא חייש ר  א׳
 [ב״מ רי אי] דוקא בב׳ לריעותא אוסר רייי.דאי מאמש וא׳מהיום והס
) דלא ו  ג״כ מב׳ דפוסים: כה) אפי׳ שניהן מיום א׳ חיישינן בב׳ דפוסי!: כ
 חיישינן צבי דפוסים ולאמש והיום. מדחיוב חלה בגלגול אצל נחתוס א׳

 משנה
 אפיי הם מין אחל אלא שאחל׳גרוע מן השני שאין לומין זה לזה ומסחמא מחלי
 גבלי זננינהו וזז היא לפת המקשה דפלין מדפיסים הרבה ניחוש ללמא מן הפעול
׳ והלכך השיג לו המהרן דלא כן הוא אלא נחתום סמל נברא זכין ולרכו  ט
 לפשות לפעמים בשני דפוסים• אפי׳ תבואה דחד גברא ובין ר״מ ובין ל״י לא
 חיישי לדפוסים כלל אלא במן הצוננת על הממה והיינו של אמש בשל היום דוקא
ב ״ . סי׳ מ י אומר חסים של אמש הע משל אמר נ א  פליגי וכלמסיק הר״ב : ש
 דחיישי׳ שמא מפריש מן הפעור על החיונ וה׳׳הא״סכא שמא מחיוב על הפמור
 והכי איתא בפ׳ הזהב ופי׳ רש", כשמפריש מן הסמור פל החיוב אין הסבל שבידו
 מתוקן ללא מייצא תרומה . וכשמפליש מן החיוב טל הפעור נמי לא מייל וטחן
 לכהן סבל . ומשמע ממתני׳ ללטלהו הנאי לא מהני ספק ספיקא בדמאי
י שמא החל גברא זבין ואפילו מתלי גברי ק פ  לפועלו דהכא איכא כמה ס
 שמא שניהם עישלו או שמא שניהם לא פישרו דבכל הני ליכא ביס מימוש ואפילו
ט מיישי׳ לחומרא שמא אמד פישל ואחל לא והייט כמה שכתוב הכ״מ פי״א  ה
 מהל׳ מעשר דין י״ג כיון דהחמירו בדמאי למוש למיעוט ולא אזלי בתר מבא
 דהפפרץ ה״כ מששו אפי׳ בס״ס וצ״פ פל לברי הראב״ד שם ועל דברי הר״ב לפיל
ק למימני תרומס מפשר חפ״ג י ל  רפ״ק: ר״ש אוסר בתרומת מפשר. נראה ד
 דמפשר פני נמי חייב להפריש בדמאי ואפי׳ מעשר ע;י נמי צריך לקרות שם
 וא״כ איכא בהו כמי איסורא מפסול פל כחיוב דכל כמה ללא קרא שם מבלי
. מ״מ למנין לפיסים לא מחמיר ר״ש אלא ג ״  ופ״ה נחשדו עליהן כדלפיל פ״ל מ
. ולא במעשר שני!פני דטבלן בלחו ומצינו מלוק זה בעיקר סה  בת״מ לסבל שלו במי
 דין למאי ג׳ייכ כמ״ש הרמב״ם רס״ס מהל׳ מפשל וכמ״ש מוי״ס רפ״ק. ואפשר
 לומר עוד דטלהו מנאי דמתני' כמי לא איירו אלא לענין מ״מ אבל במעשר שני
 ועני מודה ר״י כמי דאפי' של אמש בשל יום מותר בדמאי כיון דאיכא כמה
. וקצת משמט כן ה ת י  ספיקי להתיר כדפי׳ למיל ולא הממיט אלא באיסור מ
י דאתרומה קפיד דוקא ולא ט  מלשון מתני לס״פ סלם מלמאי על הלהאי ו
ר במלה. פי׳ הל״ב לא״נ  במעשר ואפ״פ שאץ זה מוכרח כלפי׳ שם וצ״ע: ומתי
 מחר׳ גנרי זבן לא חייש,' שאצל הנחתום מחמייבת ע״כ יכ״כ הליש ולפיל פי׳
 בלא היו צריכין לזה דתיפוק להו דפיקר חששא לתלי גברי לא שייך בחלה להא לא
 נחשדו מ״ה פל החלה אלא באי לומה שאפי׳ היה מי^ס למש צינא איסולא ונ״מ

 ריי אוסר. מיי׳ שי״ד טיל•
 מעמר היה וש״ו מהל׳ נכוייס
 ׳~">f . אלא שגדפ1ש הנלול של
 מגזל wftinn m שהיא שס
n*1 . הפייה י ד הלוקח: 
 מאחת על הלל. ס״' פי׳׳ל

 מהל׳ מעשר ה״ו:

ן לציון  ראשו
ן ו : ל . ל ו פ נ מ ן ה ] ס ה ד נ ע  ט

ל: פו ך מנ ר ך ע ו ר ע ׳ ב א עי  יון הו

 חדושי מהרי״ה
 משנת ד

א מאחת י י  [תוייט ר״ה] ר
 על הבל - כתבו הרמביש
 והר״ב וכוי ודוחק לתרץ
 כו׳ עכ״ל. לא הבנתי זה
 התירוץ ראם הלכה כריש
 לענין הכל נמצא בשני
 דפוסים אסור דהם של
 שנים וא״כ איך יהיה
 תלכח כר״י לעין חלה
 דהלא חפלסי אימ קונה
 רק ככרות לא תבואה ואי
 הלכח כריש • נמצא
 דבתחייב י בחלה אצל
 הראשונים והס שנים לריש
 איכ שמא הא׳ לא הפריש
 וחשני הפריש וציע :

ק ע ע ת ר ו פ ס ו  ת
 מיב [אות םט] בר׳׳ב דייה
 דיי אוסר. אפילו מדפוס
 א׳ אסר) כתוס׳ בימ (דף
 ניר דיה הלוקח). כתבו
 דדיי אוסר בגומת על
 החמה היכי שהם מדפוסיפ
 הרבה דיש נהו תרתי
 לריעותא עיש: משנה ד
ר מכי*- ש ע  [אות נ] מ
 משוס וטפוס) ותו ליכא
 למיהש דלעולם משונה
 טפום של נחתום ןד.
 מעל אהר כ׳כ בהר״ש עיש
 וממילא בלוקח מן המנפול
 רלוקח מן הי־גח פלטרין
 כם״שהדיב וחריש צריך
 לעשר מכלככרדשטאלקח
 מן הרבה פלטרין שלקחו
 סנהתום אהד ופלמר אהד
 עישר ואחד לא עישר.
 וס״ש חרמב״ם (שייר היו
 מהלכות מעשר) גבי מנפול
 ניכ לעשר מכל דםוס.היינו
 לטעמי' שבהב עם המעש
 שהמנפול לוקח משני
 נתתומים. אבל לפי׳הרעיב
 שהמנפול לוקה מפלטרין
 הדבר ברור שצריך לעשר
 מכל ככר. ומחתימה ביה
 על המליט שכתב שם
 בפשיטות גם לשיטת הר׳׳ש
 דא״צ לעשר רק מכל דפום
 וצ״ע. וניל דהמעם דמהני'
 מיירי היכי דאין הנהתוםין
 והפלטרין מהוייבין לעשר
 דהם משפיעים"במרה גסה
 כסיש הריב בריפ . וא״כ
 מסתמא לא,,עישרו הם .
 אלא דהחששדהמנפוללקח
 מכי פלטיין ואפשר
 דהפלטרץ לקחו מבי
 נחתומץ שאחד קנה
 ממעשר ואי קנה משאינו
 מעשר . וא״כ בדפוס א׳
 רהכל מנחתום אחד יכול

 ל«שר מוהעלזה:



 ציונים
. '  ה הלוקח כו׳ אימתי ט

 תוספות רע״ק
] כריב דיה א  מיה [אות נ
. יש בלילה בדבי ל ל ו  ב
 היבש) והראיש כתב אינ
 בדמאי הקילו עיי״ש. ובן
 הוא בירושלמי. אבל בודאי
 טבל אף דתדומ־ג טייות
 דרבנן אין טקילין לוטי
 שיש בילה. ויק בדמאי
 דקיל הקילו. וזח ליכא
 למימר דמשיה הקילו דהוי
 תרתי דרבנן תרומת פירות
 ונם דמאי. דהא משמע
 דבפרוםתפת הטעם משוש
 דאין נבללין אבל אילו חיח
 נכלל היה מותר אף
 דתרומות פת דאורייתא.
 ועיכ דמשום דמאי להוד
 וכיכ בסורי אבן ריח (דף

 יגע״כ ד״הכיצד):

 תום׳ אנשי שם
א כו׳ ׳ י  ל תוייט דיה ר
. להדמי״ס ׳  ולעיל פשקו כו
 נראה דליק שנוא זיל לא פי׳
 לעיל כדברי ריש כמ״ש הריש
 והר״ב דאוםר אפילו שתיהן
 של היום לפי שהם זיל הוכרחו
/ המשנה  לפ׳ כן משוס שפי
 דהחשש הוא שמא יפריש מן
 הפטור על החיוג וחששא ןו
 לא שייכא בהלה דאפילו זק
 מחר, נגרי ליכא פטור וחיוב
 שהרי אצל הנחתום מתחייב
 נחלה כמשיל ומשיה הוצרכו
 ולומר דלא ר״ש למי הוא
 שמחיר בחלה אלא כיע מוח
 וא״כ אם הץ מפרשים רהא
 דריש אוסר בתמ׳ננ זהו לולןא
 בא׳ של אמש ואי של הזה
 איכ ר״ש היינו ר״י. ולפיכך
 הוצרכו לפ׳ דר*ש אוסר מפי
 אפי׳ שניהן של היום. אבל
 הרמג״ס מדלא פי׳ כלום מל
 דברי ריש דלעיל אלא הניחן
 כפשוטן ש״מ דהכי מפר׳
 דליי כשאסר אסר בין בתמ׳׳ע
 נין בחלה דסמפשא היא
 שמא חשים של אמש היו
 מחשה חדשה ושל היוס מישנה
 והעיקר בידינו שאין מעשרין
 מן החדש על הישן, וחששא
 זו שייכא אף בחלה כמבואר
 בפ״ד דתלה אליבא דחכמים
 וכמיש הר׳מ גפ״ז מה׳
א ר״י אוסר  בכורים ומשיה מ
 גתרווייהו ופליג או״מ דשרי
 בתרווייהו ובא ריש ומריע
 ואוסר בתמ׳ע כריי ומתיר
 בחלהכרימ וכיון שהוא מכריע
 פסק הר״מ כמותו דלא ככללין
 דל״יוי״ש הלכה כליי וממאי׳
א פשק כר׳׳י שבזה לא »  ד
 גלה ר׳ש סברמו אי ס׳ל
 דפלטר מחל׳ וכן או מחד זבן
 כנלע״ד. אבל >הריג שהרכיב
 פי׳הר״ש עס פסק הר״מ ודאי
 ציע. (ש״ל). איה כך כתוב
 נס גס׳ מש״ח. ויפנא שנעלס
 משניהם הירושלמי י שהביא
 בריש וגם גס׳ מיש דתנו
 בפירוש דריי מודה בחלה:
ל א׳ וא׳. כ  ה במשנה מ
 לשון זה אינו מתפרש גשוה
 שאצל הלוקח מן העני מתפרש
 מכל פרוסה ופרוסה ואצל
 העני עצמו מתפרש מכל מתנה
i ק  !מתנה שהר׳ אס א׳ נ

ורה דמאי הלוסח פרק ה תוספות יום טוב פו  ר' עובדיה מברטנ

 והר״ב והלכה כרבי יהולה. ולעיל פסקו הלכה כר״ש והלא דש אוסר
 בשני דפוסים. ודי דשרי בפלטר משום דלא חייש לדפוסים. ובסוף
י בנחתוס ובפלער ולענין חלה פוסק ד  הלכות מעשר פוסק הרמב״ם כ
 בריש פרק ו מהלכות בכורים להא לדש. ואם לא כוונו לומר הלכת
 כרבי שמעון אלא לענין חלה ובהא אן}

 די מודה כמו

. המחזר על הפתחים: י  ואחד והלכה כרבי יהודה: ה הלוקה מן הענ
 פלחי דבילה. חתיכות של דבילה: בולל ונוטל. דורס התמרים או
 הגרוגרות ומערבן יחל והן נבללים ומתערבים ונמצא מפריש מן
 החיוב *)דקסבר 8יש כלילה בדבר היבש אבל פרוסות של לחם ופלחי

 דבילה איןנבלליןואתי לאפרושי מן הפכןו׳

ד ואחד ח ל א כ ה ל0 מעשר מ ל מ ה י• או פלחי ר £ ^ ב f j ^ ™ 
ה מהבהלה) נ ת מ י אימתי בזמן ש לל ונוטל לי). אמרר׳  ובתמרים ובגרוגרות בו

 אבל
ד. נוטל נד״> ו״נ בולל ואוכל נוטל וכו הוא נהשנ״ג. שמתנה נד״ס שהמתנה וכן נסמז ג . ה בולל ו ׳  ח

ד ואחד >א<: ח הלוקח די מודה כמו שכתב הר״ב והוא ח ל א כ ר מ ש ע ק שהמתנה מרובה • שהוא מ ז  על החיוב: ב
ת מהירושלמי ואף די מודה בה ותני כן ת פ ו ס ו ר ו לך פ נ ת נ י ש נ ע • ה כ ) ו נ י & נ ע ן ה  בזמן שהכל טתט; מתנה מרובה סכל מ
• ׳ וכרי היה להם לומר והל'כר״ש בחלה י - י י י ־ י - י י י י • י י י י י י י י M י  המהנות »
 שאין חולקים עליו. ודוחק לתרן דלעיל
ב כר״ש צענין הכל והכא ד  פוסק ה
 פוסק כרבי יהודה לענין חלה לאפוקי
 לרבי מאיר צריך שיתן חלה מכל דפוס
 ודפוס שזה דוחק לפי שמשנתנו במעשר שטיה: ה וכן העני. ורוצה לעשר כדתנן בריש פרק ג והרוצה לתקן יתקן: פרוסות פת.
: פלחי דבילת. לשון הדש כשנתייבשו ( ח  לשון הדש חתיכות לתם שנותנין לעני המחזר על הפחחים מלשון הלא פרוס לרעב לחמך(ישעיה נ

ח ו ס י ר ד  מלאכת שלמה י
ע ״  פלטר א׳ שקונה משני נתתומץ והוא המנפול ומולה בה ר״י: בסוף ל׳ ר
ל והלכה כר׳ יהודה. אמר המלקס כתב הה״ר אפריס אשכנזי ז״ל וכזה הלשון  ד
 כתב הרמב״ם ז״ל ומשמע להצכה קאי על דבר המחלוקת 1א״כ הלכה כר״י
ק תמ׳יע ו5״ע לעיל  שאומר מאחת טצ הכל ומבואר צעיצ שא״צ להפריש מן למאי ר
 בלוקח מן הנחתום וכו׳ פסקו כר״ש שאוסר בתמ״ע אפי׳ ביום א׳ היכא שיש שני
. וע׳ בהרמב״ם ז״ל ״ק ו  דסוסין וצריך לעשר מכאו״א וא״כ כ״ש בסלטר ל
 בעסקיו שפסק לעיל בנחתום ג״כ כר׳ יהודה עכ״צ ז״ל. וצבר דבר בזה בתי״ט
. כ ״ ם בורר ונוסל ע י ר . כתב בערוך דאיכא מאן מ טל ו נ ל ו ל ו  ג״כ״• ה ב
 ובירושלמי איכאמאן דמוקי לה בשאינס גדולות אלא עד כזית ואז נבללין אבל
. פי׳ הרמב״ס ז״צ ה ב ו ר ה מ נ ת מ מן ש  אי הוו גדולים חשיב׳ ואין בילה: בז

 הול״ל בזמן שהמתנות שוות והכי אי׳ בירושלמי דבי ר׳ ינאי אמרו בשעת הברן
 שנו שהכל ניתנין נשוה. היו הכל נותנים ממאה ואחד מחמשים מעשר מחמשים.
 היו הכל מתנין מחמשים וא׳ מארבעים מעשר מארבעים. היו הכל נותנין
 מארבעים וא׳ משלשים מעשר משלשים. היו הכל טתנין משלשים ואתד מעשרים
 מעשר מעשרים. היו הכל נותנים מעשרים. 'ואי מעשרה מעשר מעשרה. היו
. פי׳ מעשר מחמשים אחד  הכל נותנין מעשרה וא׳ ׳מאחד מעשר מכל אחד ו
 בוללן ומחלקן לתצקיס שיהא בכל תצק וחלק ממשים ומעשר מכל חלק וחלק
 ותלינן דדלמא כל חד וחל מתרמי ליה דידיה ואין מעם ברור להתיר בכה״ג
 ודוקא בדמאי אבל בודאי לא והכי אי׳ בירושלמי בדמאי התירו כר׳ יהודה אבל
ה ד  בודאי אמריי התם צכצ אין ביצה חוץ מיין ושמן וכן אמר שמואל בס״ק ד
 די״ג ובתוספתא מחלק בין שנת השובע לשאר השנים והיינו משוס דבעת השובע

 הכל
׳ וצפי פי׳ זה ניחא לשק מרובה דאיצו לפי׳ הירושלמי מ  מרובה כלומר גדולה ו

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י

. וצו מוכרחים הכל ה מ ו ד כ רה או הלחס ו  שימכור הוא לבדו ליחידים הסחו
: ה ב ר דס ולכן הוא קונה מפלטרץ ה חי  למכור כדי שימכור הוא להי
כת ) חתי ג : ל ם י ח ת פ : לב)(ד) שמחזיר על ה ס י פ מ ס ו ו פ ל מכל ט ) ד א  ל
) דס״צ דבדמאי אפילו ביבש יש בילה ד : ל ם נ ק ת . והעני רוצה ל ה ל י ב  ד
. א״א בללס / א״ככשיפריש אחרשי א ל כ ם מ ם רבי י ר מ  (ןן).ומלקבל ת
. משא״כ ב ו החי ר ו ם על הפטו ה . ויעשר מ ד ח ר והחיוב י ו ט פ ה ר מ מ ה  שלא י
. לא ן ר ת כה א׳ מכל בעהי׳ב. דאסי' יהיה הנותן ו ק חתי  ברישא דלא קבל ר
. לא אמרינן יש בילה . ה ב ע כה א׳ גדולה ו ק חתי . ר ה ב ר  יתן חתיכות ה
) שקבל העני ה : ל א כ פ י ה על החייבת או א ר ו ע ה פ כ י ת ח  דאפשר שיפריש מ
י י . דלא ס מר ו . אז שייך ל ה ב ר ם ה י ר מ . ומפריש לפ״ז ה ה ב ו ר ה מ נ ח  מ

 שיתרמי
 •אי״ל דשמא הא׳ הוסיף כדי שיפריש המקבל ליתא. דמדאין הנותן מרוויח עי״ז. עדיף ליה ספי שיפריש בעצמו. דשמא ישנת או יפשע המקבל. וגם שלא להוציא מתח״י
 דבר שאינו מתוקן. משא״כ בנתנו כ״א מתנה מועסת.דניכר קמצמת&מא א׳ נתן מעס משוס שכבר עישר. ושני משום קמצנות.עכלה׳'ס ודפת׳'ח:ואני בעניי לסוס נמלא
א ז5וק״צ.דהיינו דוקא במעשר מדמאי ב י ק ן מ1״ה ע ו א כ הרא״ש בדמאי הקיצי דאפי׳ ביבש יש בילה.וכ׳ עצה רבינו מ ״ ) כ p j ) : ת ע  שחנא. אפרש כיד ה׳ החזנן לעני ד
 על דמאי.דמדאו׳ תרווייהו פסירי.1גס הוה כעין ס״ת.סי שניהן מעושרין״ס׳ שניהן אינן מעושרין.משא׳'כ בדמאי שנתערב במעזשר לא סמכי׳ אבילה־יש לחוש שמעשר

. וצריכא ה ר ו מ ה ח נ ש ש בקיר . ננשכה ה׳ היא מ י ר האזוב ה מ  (ד) א
 לפני ולפנים . דלפי הך תרוצא דירושצמי שתפסו רבותינו המפרשים .
׳ ביבש יש בילה . א״כ ק״ל מ״ש חתיכות דאין ביצה . ,  דבדמאי הקילו דאפ
 ומ״ש גרוגרות למהנ׳ בילה. והדיש נלחק דדוקא בדורם הנרונרזת יחד יש
. ותו דורם מאן דכר נ  בילה . וק״צ א״כ בחתיכת דביצה דרישא נמי צהני כה״
. ו ש ר . מ״ש מתנה מרובה ממועסת. ורבותי פ י ״  שמיה . ותו ק׳ בדברי ל
בה. אבצ בנתן א׳ מהן מתנה מועטת.  אימתי בזמן שכצ א׳ נתן צו ננתנה מרו
 וניכר דצמצס . שמא צמצם ג״כ מצעשר. ותמהני דמלת ״אימתי״. יהיה
 איירי במתן כל א׳וא/״ואבצ בזמן״ ובו׳. יהיה איירי במתנת א׳ מהכותנין. ומה
ו ״ ס א א  שסמך הר״ב בפירושו איחשצמי. אינו מוכרח לפע״ד למעיין שם. ו
 רבינו הגאון זצוק״ל. פירש מלתא אלבשייהו יקירא. דה״ק ר״י דדוקא בנתנו
 כ״א מתנה מרובה. דמדניכר דוותרני׳ הס. לא קמצו ג״כ מלהפריש המעשרות

ת הגאון זצוק״ל הרי מ״ד הכא שבולל ונוס( היינו שמעשר ״ כ ה מ ב ״ה כיצד עושה עכלה״ס. ו ק קו׳ הסורי אבן (ר״ה די״ג בי) ז ו ת . ובזה מ ב ו  מפסור אחי
. וא״כ ה״נ בנתערב דמאי ת מ א . דאצ״כ מה מהני דיש ביצה. דעכ״פ אין במה שיפריש על החיוב כל כך כפי שחייב ב ב ו י  כסי כל התערובות כאיצו כוצו היה ח
: ן ב . ושפיר הקשה בסורי א ב ו חי ם. אס יעשר כדי כצ התערובות. ציכא למיחש למידי. דהרי מפריש מתערובות פסור וחיוב על תערובות פטור ו רי  בחוצין גמו

 משנה ראשונה
 מן הלין אין כאן סמם לחלק דאפילו אין שוות כיון שנבלל כל משהו שבו יש בו
 משניהם לפי חשבון והרי מפריש מן הרוב שבו פל הרוב ומן המומס פל המועס .
 וכן הקשה הרב משכה למלך בזה. אלא דבאמס מלינא אין גילה אלא בלח כמו
י וקסבר ר״י דכשאין שוות א מ . אלא דהקילו מ  יין ושמן ופי במשגה למלך
 לא הקילו כיון דגריר לן דמפריש מזה פ״ז לכל לפריש מלובא פריש . ומ״מ
 סיקר פי׳ הר״ש והר״ב דחוק במילתי׳ לר״י ראמאי קרי למתנות שוות בשם מרובה
 ושאין שוות בשם מופע ואינו כמשמע. ומול דה״ל למימני המתנול מרובות
הלכך אס  ותופסות. וסרמב״ס מפרש שהטמן מתנה מרובי• הוא בחזקת מפשר ̂ו
 כולן מרובות מפשר מזפ׳׳ז ולא במועסות. וגם זה מנומנם כיון לסמרובומ
. ועוד לא ידעינן כמה הוא מרובה .  ג״כ מידי ספקא לא נפקי אין לעשר מזמ״ז
ל|יש לשלש ״ י לברי רבותינו ז ל לו  ומול דה״ל למימני המתנות לשון רבים . ו
 דתשוס דמ״ק אמר בפרוקות פת או סלחי לבלה מעשר מכל אמד ולאי מילק כין
 אם קיבל העני שמי פרוסות מאלם אחל או משכי אנשים ומלה אמר נמי
 בסמלים וגרוגרות בולל בין שהם מאדם אחד אז משנים. ואתיא ל״י לפרש לבלילה

 ל6

ק מכמה דכולהו ודאי  א״א לאומרו דלענין חלה לא איכפת לן כלל אפי׳ ז
 תיקנו ללא כמשלו פל החלה והכא ליכא למימנ שמא נחסום אחד מכר לו
ס ועישר והפריש חלה. והאחר מכר לו בלקה שאיכו זקוק לפשר ולא להפריש ס  מ
 חלה . דחילוק זה לא שייך אלא במוכר לחבר יש חילוק בין גסה לדקה והכא פ״כ
 בפלטר ע׳׳ה שהוא מוכר בדקה ומחייבינן להלוקח מממ לעשר משוס דהסלמר
ח מן הפני וכן העט כז׳.נ"ל דלהכי מני הלוקח ק ו ל  ע״ה הוא כלפי' לעיל: ה ה
 בחחלה ואח״כ דין הסט עצמו משוס דםלוקח חייב לעשר דמאי מן הדין והפני
. ודע שדין זה דמתני׳ נ  עצמו פפור אלא אס רוצה תתקן כדפי׳ זה לפיל רפ״
 אפיי הפכי יולמ שלא קיבל אלא מחברים צריך לעשר דמאכילץ את העניים דמאי
. פי׳ הר״ב קסבר יש בילה ל ע מ ל ו ל ו  ושמא החברים נסט לו מדמאי שבידם: ב
 ביבש. וכ״כ הריש.והרא"ש מסיים בה א״כ בדמאי הקילו ע״כ. ונראה שגס הר״ש
 והר״ב לא אמרי דסבר יש בילה בכל לוכמא אלא בדמאי הקילו. והכי מסיק הר״ש
ט׳ פ״ש .  שאין מעם ברור בזה להתיר בודאי אלא בדמאי כדאמר בירושלמי ו
 מ״ל להייט כמי למחלק ר״י בץ המתנות שוות או לא כלפי׳ סר״כ. ואי יש כילה
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 ודרוםות בעיגול מתעגל העיגול לפלחים שיש בפלח כמה רכילות עד אבל בזמן שהמתנה מועטת. כצומר שמתנה אחת מעופה מחברתה
ל בזמן שמתנת לא מהניא בלילה דללמא כל חד וחד לא מתרמי דידה וחיישינן שמא ב : א ( א מ  כאן; ופלח מלשון פולח ובוקע(חהלים ק
. ק הרוב מפריש על המועמ כך נראה פי׳ משנה זו בירושלמי:  מועטת. לשון הר׳יב כלומר שמתנה אחת מועמת מחברתה וט׳
 ״וחיישיבן שמא מן הרוב מפריש על המועט. וכן כתב הר׳יש. ן םיטון. סוחר הלוקח תבואה מבעלי בתים הרבה ביחד ומוכר
 לאחרים במרה גסה: לא יעשר מזה
 על זה. דשמא מת שלקח ממט בשניה
 מאדם אחר קנאו ואתי לאפרושי מן
 הפטור על החיוב: ואפילו מאותו
 הסוג. כלומר מאותת קופה ודומה לו
) הסוגים  ״במסכת כליס (פס״ז מ״נ
 הגדולים: ואפי׳ מאותו המין. דשניהם
 שחמתית או שניהם לבנת. ואס אמר
 הסיטון דמאדס אחד קנה נאמן :
ה. דכולו מעושר או  f מעשר מזה על ז
 טלו אינו מעושר ובלבד שיהיה במין אחד
 ובתוך שנתו שאין תורמין משל שנה זו
 על[שצ] שנה אחרת: ומגנות אחרות
. דבעלי ת ח א ת ו ח  מעשר מכל א

 הננות
 :ל שמא יפריש מדמאי על הודאי וזה אינו מותר כמו שיתבאר את״כ עכ״ל. וסברתו שהנותנים מתנה
 מרובה הם בכלל רוב עניים(צ״צ ע״ה) דמעשריס והנותנים מתנה מועטת יצאו מכלל זה וקרובים לודאי שאינם מעושרים. וכתב עוד והלכה
 כר׳ יהודה שהוא מפריש הרבה מהמוקדם וצ״ל שהוא מפרש הדבר המוקדם: ן הסיטו]. עיין בפרק ב משנה ד מה שכתבתי שם.
 ומה שכתב הר״ב ומוכר לאחדם במרה גסה. מסיים הר״ש דשרי למכור דמאי כדתנן לעיל בפרק ב: מאותו המין. לשו; הר״ב דשניהם
: ז ומגנות אתרות. אם לקח ממט וחזר ולקח ממט פעם שניה. הרמב״ס סוף הלסת  שחמתית או לבנה. עיין פרק ה דב״ב משנה י

ר ש ע  מלאכת שלמה מ

ל כ עטת לי) מעשר מ ה מו נ ת מ ק ש ז ל ב ב  א
ד ואחד: ן הלוקח מן-הסימון ל0 וחזר ח  א
א יעשר מזה על זה  ולקח ממנו שניה ל
ת המין *־) . ו א / מאותו הסוג *0 אפילו מ י פ  א
: ( ד הם מ ח ל א ש  נאמן הסימון לומר מ
ו ת »0 וחזר ולקח ממנ ל הבי ע ב  ץ הלוקח מ
י ת ש ) אפילו מ מ ה ל ז  שניה מעשר מזה ע
ת י ב ל ה ע  רןפות אפילו משתי עיירות. ב
ק ») בזמן שמביאין לו  שהיה מוכר ירק בשו
. ומגנות ת על הכל ח א ר מי) מ ש ע  מבנותיו מ
: ( ח ד ואחד ס ח ל א כ ר מ ש ע  אחרות מ

 חיג, ן אחד ואחד בילו=למ־ אחת ואחת וכ׳׳הנרינ • הלוקח

 וכלומר דלא אתרמי לכל חד וחד דדיה
 מאיל ואין המתטת שוות ונמצא שהפריש
 מאחד על של שני ושמא זה תיוב וזה
 פטור. ולפי שלעולם המועט נכלל
 במרובה וכל דפריש מחבא פריש .
 הלכך נקטי שמא מן הרוב מפריש על
 המועט ואין הכי נכד דחשש בהפך נמי
 הוי שמא מן המועט על המרובה ושמא
 זה חיוב וזה פטור. אלא שדברו בהווה.
 ויש להרמבי׳ס בזה פירוש אחר וז״צ. לפי
 שנאמר מאחר שנתן זה הנותן מתנה
 גדולה איש נדיב הוא ולא יקשה בעיטו
 המעשר ונאמר שעל כל פנים הוציא
 המעשרות ויתעשר הכל דמאי ואם הית׳
 מתנת מועטת נחשב עליו שהוא על כל

 פנים כילי ולא עישר ולפיכך לא יתערב

 י הלוקח . w הי* .

 ן הלוקח.cr היג: בעהיב.
 שס ה״ל :

 חרושי מחרי״ח
 משנת ו [תו ייפו דית]
( עיין בפ״ב כו׳ טו  הסי
ם חריש דשרי לסכור י  מז
 דמאי כו׳ עכ״ל. ואני
 מכטגם בזת דאם הסימון
 הוא חבר מאי יצםרך לומ!״
 נאמן הםיטון לומר משל
 אחד הם פשיטא דהבר
 נאק. ולולא דבריהם היה
 נראה רהתיםון הוא עיה

 דוטיא דמשנה ז'
 מבעל הבית

 הלוקח

. ובצכד בתוך שנתו שאם צקש ירק ערב ר״ה ה ל ז ה ע ז ר מ ש ע  מחנוני: ז מ
 עד שלא תבא השמש וחזר וליקט משתבא השמש אין מעשר מזה עצ זה שאין
ר ש ע ו מ י ת ו ע ו מ ן ל י א י ב מ מן ש  תורמי! משל שנה זו על של שנה אחרת: בז
ס היה . ירושלמי א״ר יונה לאו דוקא מגנותיו אלא ה״ה א ל כ ל ה ד ע ח א  מ
 דרך בעצי הגטת האחרות שבעיר שמביאין לו הירק בסבלו ואומרים לו שהוא
 יעשר וינכה להם מן הדמים והיה זה מפורסם בעיר הלוקח מאותו בעה״ב א״צ
. ד ח א ד ו ח ל א כ ר מ ש ע ת מ ו ר ח ת א ו ג ג מ  לישר מכל אגודה ואגודה: ו

 ירושלמי

 הפל טתנ׳; מתנות מרובות הר״ש ז״ל.ואימתי דר״י בא לפ׳ כדקיי״ל ככמה דוכתי
. כתכ הר״ש שירילי״ו ׳ ו ח כ ק ו ל : ך ה  ולפיכך פסק הרמב״ס ז״ל הלכה כמותו
׳ וכיון שלוקח תבואה מאנשים הרבה חייש׳׳ שמא  ז״צ ובסיסון מ״ה פסקי
 התבואה שמכר תתלה לקחה מע״ה ספירותיו דמאי וזה שלקח בסוף מחבר
, ומסיק בירושלמי דאסי׳ השבית לו  ספירותיו מתוקנין: משל א׳ הס דבהא נאמן
 מקחו ששואל הלוקת אם הס סובים כשל אתמול וענה לו משל א׳ הס כצומ׳ ומוביס
 הם כראשונים נאמן דבדמאי הקלו ומעשר מזע״ז ע״כ.ובירושלמי מפ׳ דין הלוקח

ן י כ ל י א ר ש  י
ק משוס כדי חייו [כפ״ד כ״ו] אפ״ה נאמן לומר  לומר שקנה ממי שמעשר ר
. וא״ת שמב׳ לקח שמא ת מ ק שאמר א פ . ס ס ״  דמשל א׳ הן . מדהו״ל ס
. ומיירי שמוכר ו ) מהגדל בשדותי א מ : ו ר ש  שניהן עשרו או שניהן לא ע
) מיהו אין מעשר ב : מ ר ש ע ה • או שהוא ע״ה שאינו מ ס  במדה ג
: ו נ מ ה וחזר וקנה מ קנ ) ו ג ע או מחדש אישן: מ י  ממין טל שאיט מ
ה . וא׳ עישר וא׳ לא עישר: ) דשמא משנים קנ ה : מ ח ק ו ל ) ה ד  מ

*" 7 הי  ראשונה י
 בתבואה איירי ולפילבככרו׳והפוסקיםכתבובכמהדוכהי דקמח בקמממיקלי לחבלח
ה בתבואה א ט  לפנין תערובת וכמו דיש בילה בלח ביין ושמן ה״כ קמח כקמח או ס
 שהם כבללין יפה וכ״כ הרב משנה למלך סון< ה״ל מעשרות בשם מהרימ׳׳ס שכל
 דבר הנמדד שייך ביה בילה. והלכך בלקיחה אחת כבר נבלל הכל יחד ביד הסימון
 במגורה ובל דשיין ביה בילה מצל הלין אין שום חשש לפשר מאחד פל הכל שכל
ט יש בו משניהם כלפי' במתני׳ ללפיל. אכל בשמי לקימת כיון שלא מ  משהו מ
 היו יחל ולא נבללו אין מפשר מזפ׳׳ז ואין ה״כ שאם רצה הלוקח לטללן טלל
 ומעשר מאחת פל הכל אלא לתנא לינא קהני אם לא בללן ומקנתא לא קתכי
ג ולא קחני רטמא אפילו לקח בשניה  וקצת משמע כן מלקתני אפי׳ מאותה הסו
 פה ששייר בראשונה משמע לאם לקח ממה ששייר חשיב הכל כלקיחה אחס והדבר
ם בלקיחה אמת גופה שלקח ממט מאה שאין כאחד אמאי צא ניחוש פ  צריך ס
 שמא משני אנשים p . אלא ודאי כשמוכמ התטאה כולס בר^פה אמת היירי
א. ומ׳׳מ מהא דנאמן הסימון משממ  כדקסני מאותו הסוג ומשום בלילה הו
. וגבי ירק ׳  דמקא סימון וצא המנפול צ״ל למשום שינוי הלסוסין הוא וכלפי
 במתני׳ דלקמן משמע מדברי הרמכ׳׳ם שם כפי׳ הראשון ללאו משום בילה הוא:
. ברישא לא מילק בזה דבתטאה אין לרך בעה״ב ו ן שמביאין לו מגטתי מ ז  ז ב
 ליתן לחברו למטר בשוק שגס בביתו נמכרת כמו בשוק שהסיסוטת באים לבפלי
 בתים לבימס וקונים הרבה כדלפיל ־ אבל ירק מתון שאין מכניסו לקיו:

 שננתעכק

ן תפארת י כ  י
. דאז לא ת ט ע ו ה מ נ ת ק מ ) שלא קבל ר : לו חד ר וחיוב י  שיהרמי מפטו
רביצה. ת ו ת פ כ י ת ח . שוב הו׳׳ל כ ׳ ה א׳ או ב ר מ ק ת  יפריש כשיעשר. ר
: [ י ת ו ב ת ר ע גד ד ה נ ט ו ע מ ך נלפע״ד שבטלה ב כ ה יש בילה [ ב ׳ ג ד מ  דלא א
תה כלי ) או ח : ל ה ס . ומוכר שוב במלה ג ן ב ) סוחר גדול ומטובא ז ז  ל
) שחמתית ט : ל ן ב בא ז  ואפי׳ לר״י לעיל בפלטר עכ״פ בסיטון מודה דמטו
. ואע״ג דאינו נחמן י ר י י ן ש״מ דבע״ה מ מ א ) מדקאמר מ : מ ה נ ב  או ל

 משנה
p לו שתי פרוסית לבהא ליכא  לא מהני אלא במתנה מלובה פי׳ שאדם אסל כ
 בית מיחוש כ״כ לממ״כ אם פישר שתיהן המופרות ואס לאו שתיהן איכס מפושרות
 ונין כך ובין ע יכול לפשל מזע״ז אלא א״כ באט לחיש שמא הטתן קכה אחת
 מן הפרוסות מאלם אחר והאחרת היא משלו וזו מששא רחוקה היא שאין דרך
 לקנות פרוסה אחת ולבל מופע והלכך בהא מקילינן דמהני בלילה . אבל
 כשהמשנה מועפת שלא קיבל אלא פרוסה אחח מכל אחד דבהא איכא ולאי חששא
ר ולקח ממט שניה . ז ח  קרובה שזה פישר וזה לא פישר לאסמכינן אבלילה: ו ו
 אבל במלא לקיחה מפשר מאחת פל הכל ולא למי לפלטר ומנפול ללפיל לאפי׳
 כחלא לקיחה מעשר מכל אחל דהחם איכא נמי ריפוחא ללפיסים כיון שהם
 משני לפיסים מוכיחין למחרי גבר• כינהו . ועשו כאן שתי לקיחות כמו התם
. ומ״מ נראה לריעותא ללסוסין גרפ מריעותא לשתי לקיחות ן סי  בשכי דפי
 להתס הלפוסין עצמן מוכיחין שהם משני אנשים אכל הכא הלקימומ אין מוכיחות
 אלא למיחש חיישי׳. והיינו נמי לקחני כאמן השיפון לומר משל אחד הס .
 משמע לסימון לוקא כאמן ואילו גבי מכפול לא תכי הכי הייט משום שהלפוסץ
ן הוי הוכחה למתלי גברי ניכהו . ומכאן ראי׳ לשינוי הד«סי מן  מוכיחין לא מהי
 והוא כפי׳ הרמב׳׳ם לפיל ולא בתו שלקדק הרב משכה למלך מלפס הר״ש לשיטי
 הדפוסים לא הוי הוכחה אלא בהפך להשוואות הלפוסיםהוי הוכחה לממל גברא אתו
 יכלסי׳ לפיל וכאן א״א לפרש כףופול י״ל הא לספיל סכא אשמי לקיחות לוקאלהכא

 תוספות רע״ק
יטד״חאבל ב:מן וכוי  כתי
 וחיישיק שמא) הלחימ
 כתב לפרש דבזמן שמתנה
 מרובה דדינו שיש לו היבה
 לא הטריחו לעשר מכל
 אחד. אבל בזמן שמתנה
 פועטת ונקל לעשר מכל
 אחד ואחר צריך להפייש
 חוד פי׳ הירוש6שי.דאיתא
 חתה בדמאי חתיי־ו לומר
 דיש בלילה דתנאר״יאוםר
 בזמן שמתנה טיובח וכו׳
 והיינו מדמחלק בין מרובה
 לטועט ע״כ הטעם רמקולי
 דמאי ולא חקילו רק
 במרובה עייש: משנה ו
ג] ברעיב דיח  [אות נ
ו מאותוהםוגבמם׳ ל י פ א  ו

 כלים) פט׳ז ט״נ:

 תל*< אנשי שם
 כמה •למים ולאי יטל להפריש
 מאי מהס על כולם או למידי
 שכבר הן מעמ־בין אצלו ולכן
 צריך גם המני עצמו להפריש
 מכל פרוסה ופרוסה כמו
 הלוקח ממט: ו תוייפ דיה
ן כו׳ דשרי למכור. טו  הסי
 נראה מפי׳ מסימון מאמן
 על המעשרות איירי ולא

 נהירא דא״ב בנא מאמן
 השימון לא אצטריכא כיון
 שאפילו לומר שהם מעושרים
 נאמן. (הו׳״ע): ( במשנה
. דוקא דהזאיל ק ו ש  ב
 וקבע עצמו למכור בשוק
 מסתמא עושה סחורה בירק
 והםוחר דרט לקנות מהרנה
 כ״א ולמטר אבל הלוקח ממנו
 בביתו או בשדה או כדרך
 באקראי היינו רי:א דמתני׳
 דאפילו לקת ממנו פני פעמים
 נשתי עיירות מעשר מזע״ז
 וא״צ לבקש אס היא מגנותיו
 או מגנות אחרות דמסחמא
 מה שמוציא שדהו הזא מוכר
 ולאו נוחר הוא. (הו׳ע):
ת אחרוה ו נ ג מ  תוייט דיה ו
 כו׳ פעה שנייה. משמע
 שכפמס הראשונה מעשר
 מזע״ז ואמאי לא ניחוש שמא
 מב׳ גנות הם ואי עשר ואי
 לא ע:ר . וי׳ל דסתמו של
 בעהיב אינו ממרב ירק גינה
 זו עם ירק נינה אחרת וסובר
 יבינו דסיפא דמתני׳ קאי
 ארישא. אבל מי שדרכו למכור
 ירק ומביאי[ וצוברין לפניו
 הלוקח ממנו אפילו בפעם
 הראשונה מעפר מכל כשות
 וכסוה ותישא בתוספתא פ״ד.
 (דרבי) בביאורו להרימ שס):



 ציונים
 ח הלוקח . מ׳׳׳ cr היייא .
ל ופו'׳! י י״ל שיי ftfc העי!׳ » 
. מ-־' שם ־״ו.  ̂> : אי; אדם
 מר זשו״ע » vie קי! :
 ט מעשרק כ>׳. מגיזזמ סיו
 גי״מא נפצונמא מסוש׳ **

 משני' נימה:

 תוספות חדשים
 משנה ק[תוי'ט ד״ה]אע*פ
 שאמרו כו׳ לא יודיע ללוקח
 ט׳ עכיל. וליכ משום דלוקיז
 אינו חייכ לעשר אלא מדרבנן
מ רף פ׳׳ח עיי ׳  כדאי׳ מ
 וכ׳״ם סרמבים נרפ״ב מה״מ
 זולת אם נגמרו הסירות ניד
 הלוקח חייב ונהראנ״־ גם
 ב1ה סנוור ולכן אין רשאי
 לכתחלה להוציא הפירות
 מחיוב מעשר דאורייתא אע׳׳פ
 שאס המוכר גמרו על דעת
 למכרן פעור מן החודס
 כדאיתא שם מ״מ לפעמיס
 היה בדעתו בשעת גמר
 מלאכה לאכלו ואח׳כ נמלך
 למכרן ועזר מאן מפיס מה
 היה בדעתו לב־ אשור כל
 פעם למכור שלא לצורך ובוה
 מיושב דקשה מאי קמיל דרשאי
 לעשר משכל על טבל פשינוא
 כיון דמכרו לו בתורת טבל
 בודאי לא עישר דהמעושר
 דמיו יקרים משאינו מששר
 אלא קמ׳ל דאפשר אחד גמרו
 למכור איכ פסזר מדאורייתא
 והשני גמרו לאכול וחייב
 מדאוריית׳ ״והוי מן החיוב על
 הפכוור קמ׳יל דעכיפ נכי
 לוקח שניהם פטורים וק׳ל.
 ולכן העתיק הרמב״ס המשנה
 כאן סתם ולא כת׳ לשון הריס
 והשייט בטבל מרובה וכוי
 משום דבכל עני! הלוקח טבל
 שנגמרה מלאכתו סנוור
 מדאורייתא ואיה *אפילו

 הטבל מועס מותר ודויק
 (ממהורשיח זצ׳ל):

 תוספות רע״ק
] בתו״ח ד  מ״ח [אות נ
 ר״ה תוי״ט ד״ח אע״פ
 שאמרו וכוי וחוי מן החיוב
 על הפטור קמיל) דברים
 אלו תמוהים. דלפמ׳׳ש
 מקודם דחא דאין מוכרים
 טבל אלא לצורך דאק
 רשאי להוציא פירות
 מתיוב דאורייתא. מזה
 ממילא מוכה דאגל הלוקח
 יהיה פטיי.א'כ איך קאםר
 אעיפ שאמרו וכוי הא
 אדרבא כיון דאין מוכרים

 וכו׳ מעום שאצל הלוקח י
 יחיה פטור מדאורייתא טוה
 הטעם מעשר מוה על זח.
 כיון דשניהם פטורים
 מדאורייתא : [אוח נה]
מ ע ל מ מ  בא׳ד אפילו ו
 סותר) זה נסתר מסוגיא
 ערוכה מנחות (דף לא ע׳א)
 דקתני בברייתא פ״א
 נתערב לי טבל בחולין
 ושאלתי את ריט ואמר לי
 לך קח מן חשוק ועשר
 עליו.קםבר מדאוריי׳ ברוב
 בטל ורוב מיה מעשרק חן.
 הרי דדוקא לוקח דמאי
 ומטעם רוב ע״ר, מעשרין.
 אבל לוקח ודאי לא. דחוי
 מפריש מן החיוב על
 הפטור. אף דלוקח פטור׳
 מדאורייתא צ׳ל כמישתופ׳

ב פז ת יום טו ספו ה מברטנורי• דמאי הלוקח פרק ה תו ד ב ו  ר ע

 איפכא טבל מועט בחולין מרובין
 נתבטל הטבל מועט בחולין המרובין
 מדאורייתא דבטל ברוב ולא נתחייבו
 אלא מדרבנן. הלכך אין לתקן בטבל
 ודאי שממקום אחר דהוי מן החיוב על
 הפטור. כ״פ הר״ש מגמרא מנחות

. שאין רשאי להוציא ט׳ ח אף ע״פ שאמרו אין אדם רשאי ו : ר ש ע  הגנות שמא זה עישר וזה לא עישר: ח משני מקומות ״ ששני מ
ן שנתערב לתברו מידו בלתי מתוקן. דשמא לא יודע ללוקח. כרלעיל פרק נ משנה ג  המוכרים הודיעוהו שהוא טבל: אלא לצורך. מו
 חוליןמועטי; בטבל מרובה שאין למבל זה מקנה עד שיעשר עליו [״והכי קאמר אע״פ שאמרו הלוקח וט׳ לא שרשאי שאין אדם רשאי
 ממקום אתר.ודוקא לתבר מותר למכור טבל אבל לא לעם הארן.וע׳זה וטי] ויש מפרשים אע״פ שאמרו וכו׳ אפי׳ הכי אם עבר מעשר וט׳:
א לצורך. כתב הל״ב כנון שנתערב ל  שנתערב לו חולין בטבל כיצד הוא עושה א
ר לחבירו חולין מועטי; בטבל מרובה לא ש ע י מרגמות מי) מ ל משנ ב  הולך אצל חבר והוא לוקח לו טבל ממקום ךן הלוקח ט

 אחר ומעשרלו: ט סשל ישראל ע̂י מזה על זה«) אע׳פ שאמרו טח) אין אדם
: ( א לצורך נ ל ל מט) א ב ר ט ו  של עובד כוכבים.האי תנא סבר אין רשאי למג
ל נכרי נא). ל ש ל ישראל ע ש 2 ט מעשרין מ א ר ש י
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ן ר א ס ב י ב כ ו ד כ ב ו ע  ^ ל
ל ישראל ש . מ ל ישראל ל ש ר י ע כ ל נ ש א מ י ז < ? י א י מ ב י 1ר ש ע מ י ה ״ ״ י * ? 

 כוכבים בארן ישראל להפקיע מן
. ומ״ש הר״ב ודוקא  המעשר דכתיב(ויקרא כה) והארץ לא המפרלנמיתות*האאם נמכרה פ״ג דן* לא. ועיין לקמן במשנה ז פרק ז
 צמותה לחבר. כן הלשון בירושלמי. וכן העתיק הרמב״ם בפרק ו מהלטת
. . עיין מה שכתבתי בריש פרק ד ן : ט מעשרי ק ו י  מעשר. ונראה דלאודוקא אלא הוא הרין לנאמן על המעשרות. ועיי! מן* פ
ל של נכרי. כתב הר״ב האי תנא שבר אין קטן וכו׳.  ובמנחות פרק ר׳ ישמעאל דן) סו ע״ב איכא ברייתא דמתני׳ בהני דיני ותני תורמין: ע

י ב ר  מלאכת שלמה ו
 יחש׳ בעי ר׳ יונה טמא סתם מתני׳ לקחני שכשמביאין לו מגנות אחרות מעשר
 מכל אנולה ואנודה ללא כר״מ דצרי׳מ מכל קלת וקלח לבלו צריך לעשר לחנק
 תמן גפ״ו למסי מכשירין כל האגורות של בית השווקים סמאיס ר׳ יהודה מטהר
 בלידס. א״ר מאיר וכי מפני מה סמאוס אצאמסנ׳ משקה הפה-לס׳יל לר״מ
 לאף אגורות הצחות מוכשרות וטמאות שפעמים האגולה נתרת וקושר אותה
 בפיו ומשקה הפה מכשירה ש״מ לר״מ חייש צהותר הקשר ס״נ ציחוש שמא
 הותרו 3׳ או נ׳ אגולות וכשבא לקושרן מערב קלחים של זו בזו וצריך לעשר מכצ
 קצח וקצת. ומשני ההם ראוי לסמא כל האגודות שמא אחת הותרה וקשרה בפיו
 ואין ילוע איזו היא. אבצהכאאףבי הותרו שתים או שצשאין צחוש צעירוב.
 אצא כ״א־מהן קושרה צבלה בקצחים שצה. אצא שפעמים נותן מה שבחוץ בפנים

 ומה שבפנים בחיץ. ואין בכך כלום. הצע א׳׳צ לעשר אצא מכל אגולה ואגודה:
 ט בפי׳ ר״ע ז״ל משל ישראל על של נכרים האי תנא סבר זכו׳. אמר המצקס
 כתב ה״ר אפרים אשכנזי ז״ל נ״ל למיידי הכא שקנה תבואה מן הנכרי או ק
 הכותי קולס שמרחוס הבעציס ולוק היסב ונמצא שהכל עולה כהלכה ע״כ. נראה
 לאזיצ לטעמיה שכתבתי צעיצ סס״ד לפאה סי׳ ט׳ בשמו שההצכה היא שאין
 קנין לנכרי כסשס>ה אתיא כר״מ כלאוקמה בירוש׳ והצכתא כוותיה אציבא ליליה
 ז״ל וע׳ במש״ש בסאה: ה״ג וכמלומה צי שכך ראיתיו במשנה כ״י לווקנית
 משל ישראל על של כותים ומשל ספים על של ישראל ומשל כותים על של כותים
 וכך שטייה בתוספתא וכך ראיתי רוב שוני משניות הלייקנין גורסין. אק בס׳
 תוי׳יס נראה לל״ג ליה במשנה. וכתב הרש׳׳ש ז״צ ומשצ עתים עצ של כותים

 הא

ז ישראל ע ו  ב
 (!) כך כ׳ע פי׳הר״ש. וא׳יצללהביצא בסלי חולין בסבל. מדקיי״ל לאןליק
 בתר מבטל. (כמנחות לף בג ע״א) והרי אפשר לסבצ שיעשה חולין. והו״צ

 מב״מ

ן תפארת י כ  י
 סו) והודיעו לו המוכרים שקונה ודאי טבל: מו) קא משמע לן דצא
 חיישינן שמא מוכר א׳ מירחן לאכילה. דתייבץ לעשרן מדאורייתא .
 ואי מירחן למכרן' לפסירי ממעשר מראוריי׳. והו״ל כמפריש מפטור

 פל החיוב. קא משמע לן דעל כל פנים הלוקח פירות גמורים. בין כך וכך פטור מראורייתא [כרמבים רפ״ב ממעשר. ולראב״ד אפי׳ בלקחן קזדס
 מירוח סטור] והו״ל כמפריש מפטור אפטור. ואע״נ דאפשר למפריש מחד דרבנן אתרי דרבנן. או איפכא . והרי קיי״ל [מגילה ם״ב מיי] דלא אתי
. משא״כ הכא ספק וספק הוא. וכיון דספק דרבנן לקולא. אין לחלק בין חד ספק לפרי א ו  חרי דרבנן ומפיק חל דרבנן. י״ל המס ודאי וודאי ה
 ספיקא. ודו״ק. דכיון דגסחל ספק דרבנן הו״ל הספק האחר שנוסף עליו כליתא לגמרי: טח) דבמכרו לו טבל מעשר מזע״ז. היינו רק בדיעבד
ר להוציא מתח״י דבר שאינו מתוקן: נ) בנתערב  שכבר מכרו לו. אבל לכתחילה הרי עכ״פ אץ אדס וכו׳. כך נ״ל : מט) אפילו לחבר. לאסו
 לחבר חולץ מועטים בטבל מרובה. לאע׳יג דנטלי חולין ברוב. עכ״פ כיון דאין בילה ביבש. א״א לעשר מיני׳ וביה• שמא יפריש מ^טור על
. אבל בנתערב טבל מועט בחולין מרובים. כיון דרק מדרבנן לא בטל מדהו״ל דשיל״מ [כצורים ( ן  החיוב. ולהכי צריך לתקן הטבל ממקום אחר (
ח] אבל מדאורייתא בטל. א״א להפריש מטבל אתר דהו״ל כמפריש מחיוב אפטור. ועדיף טפי להפריש מיניה וביה : נא) דקיי״ל אין קניין  מ׳

 משנה
 שממכנפש מיד איט משהה אומו בבית ושולחו מיל לשוק ! ח מעשר מזפ״ז .
 קשה מאי קמ״ל. ונראה דקמ״ל אפי׳ לקח אחל מישראל ואחד מטובל כוכבים
 או מישראל ומטמי כלחני במתני׳ דלקמן והיא פירושא לממני׳ להכא.וה׳׳ק הלוקח
 סבל משני מקומות מפשר מזפ״ז כיצל אפילו משל ישראל פל של סובל טכבים
 וט׳ ובלא״ה צ״ל כן לקמן : אלא לצורך . סי׳ סר״ב כנון שנמערב חולין מופמ
׳ אבל איפכא אם חולין מרובה אין להפריש עליו מסבל גמור להוי  כסבל מרובה ט
 מחיוב פל הפסול כמ״ש הל״ש. ומכאן קשה על רבד הר״ש גופיה בפ״נ לחלה מ״מ
ט מעשרין משל ישראל פל של עובד כוכבים. משמע למשל ישראל : °  כדפי' ש
 סייגו חמאה סגדלה בשלהו מופרילעשר ממנה מל ססבואה שקנס מעובד טכביס.
 וצ״ע דמה שקנה ממובד כוכבים פטורה מלאוריימא כללרשי׳ בפ׳ הפוסלים ל׳ ש״ת
 מבואמ זרפך ולא לוקח והיאך מפריש משלו לחייב מלאורייסא. ואפילו אס
. לא מתישב ם י ב כ  גפנש משל ישראל הייט נמי בלקוח דומיא לשל סובל ט
 ללקוח ביל ישראל חייב מלבריסס כשלקמן מישראל אחר המילוח. ולקוח מן
 העובל כוכבים אחר שמבחןהעובל כוכבים פעורין אפי׳ מלבליהם כמ״ש הרמב״ם
. וליכא לאוקמי  דינים אלו בפ״א מהל׳ מרומומ לין י׳׳א ורפ״ב מהל׳ מעשר
 חרווייהו אלא שלקחן מישראל ומעובל כוכבים קולס המירוח ונממרמו ביל הלוקח.
 דסרווייהו חייבי! מדאוריחא להרמב״ם שם.ומחכי׳ להבא אדלעיל קאי הלוקח סבל
 משני מקומומ מפשל מזע״ז וקאמר דאפי׳ משל ישראל פל של סובל כוכבים נמי
 וקמ״ל לאין קנין לסובל טכביס להפקיע ממטשר. ומיסו סיפא משל ישראל
 על ש; ?ומים לא מימוקש הכי דאי לקחן משניהם קולס מירומ מאי קמ״ל.

 ראשונה לעיכל
 יצ״ל לסיפא שלקח משניהם אחר המילומ והמוכל ישראל סוליפהו שהוא מבל
. ולפ״ז ל ב י משיד למכור ס . וקמ״ל דטפ ז פ״ ם מעשל מז פ  והכותי מכר לו ס
נא. ודע ששפת ר״ת בזה היא ו ו  איט מיושב לרישא וסיפא לא מיסוקמי בחל נ
 ג״כ כהרמכ׳׳ס כמ״ש המו׳ בפ׳ הפוטלים שם. אכל בשם הריב״ם כמבו לס׳׳ל
 בלקוח מישראל איפבא לאם נתמרח ביל המוכר. תו צא פקע חיוביה וחייב הלוקח
 מלאוריימא וקרא דממעע לקוח היינו שנתמרח ביל הלוקח וגם הר״ש פ״ק
ם מולו טלהו לאם נתמרס י ע . וכלקוח מן הפובל ט ו  לפאה מ״ל קאי נשטה ז
. ואם כתמרחו ביל הלוקח חייבין מן  ביל המוכר פובל כוכבים פטורין לגמרי
 המורה אע״ג לקלא ממעט לקוח היינו לקוח מישראל. אבל מפובל כוכבים לא
 מיקרי לקוח כיון לאין קטן לסובל כוכבים לא קני לה המוכר כ״כ הפוש' שם.
אט ליישב המשנה לפי שיטה זו צ״ל ללישאמשל ישראל על של  והשתא אס נ
. של ישראל היינו שלו ממש שגדלה בשדהו לחייב מן סתורה פל ס י ב כ  עובד ט
ט קולם המירוח ונתמרח כיד לוקח שחייב נ״כ מן מ ם שקנאה מ י מ  של עובד ט
. אבל אין לפרש של ישראל שקנאה מישראל וע״כ צ״ל ן י  הפורה וקמ״ל דאין קנ
 שקנאה אחר מירומ לחייב מלאולייםא. ועל של עובד טכביס דוקא שקנאה קודם
 מירוח לאי נממרמ ביל ספובל כוכבים פעורה לגמרי ואפי' הימה אוחה של
 ישראל שקנאה קודם המיכוח חייב מיהא מדבריהם ואץ לעשר מזה פל שקנה
 ממובל כוכבים אחר המירומ. והלכך אין לפרש של ישראל לרישא אלא שלו ממש
ס ובשנפמלמה נמ׳ ביל ישלאל - וסיפא משל  שגללה בשלהו על של עובד טכבי
י שקנאה ממט אחר פ  ישראל על של כוסי י צ״ל של ישראל שגדלה אצלו על של ט

 סמירומ
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 דאע״פ דכשאוכלין פירותיהן עשורי מעשרי w מוכרין אינן מעשרי;
 ללא חיישי על לפני עור לא ימן מכשול

 משל כותים על של כותים. לוימנין למעשר לנפשיה ונמלך ומוכרי
 רבי אלעזר אוםר

ל ל ש ל כותים ע ש . מ ב) םנ תי ל כו  על ש
ל כותים ש . רבי אליעזר אוסר מ ם י ת ו  כ
) הרי י נ ב ו ק : י עציץ נ ( ל כותים מ ל ש  ע
 זה כארץ . תרם מהארץ על עציץ
 נקוב מעציץ נקוב על הארץ תרומתו
ב קו ל הנ ב ע ס  תרומה ™c . משאינו נ

ם. פדות הכותים ודאי סבל ממרין אוהן ותי  ורבי מאיר תיא. וכך כתב הרמב״ס. וכן פירשו במשנה ע פ״ד צמותה תיא: על של נ
 דפאה. ועיי! מ״ש שם. [*עוד מ״ש מדעת הרמב״ם בסוף פ״ל
 דגיעין]. ומה שקשה מדלקמן בסוף פ״ק לע״ו אפרש שם בס״ד. ומ״ש
 הר״ב הא אם נמכר צמותה. לר״מ ררשינן בירושלמי והארן לא תמכר

 לצמיתות לחלענית כלומר דהא קמ״ל
 קרא שלא תוכל למכרה לחלועין להפקיע
ל של כותים. כתב  מן המעשרות: ע
. וכ״כ ל  הר״ב פימת כותים ודאי סב
 בפרק ז משנה ד ועעמא דסבר תנא
 דידן לכותים *גירי אמת הן . ומה
 שכתב הר״ב [*כשמוכרין אינן מעשרין]
 דלא חיישי על לפני עיר. מסיים הדיש
 חדשי ליה כפשטיה. ומשום גוזל את
 הכהן ואת הלוי נמי לא חיישי דהוי ממון
 שאין לו תובעים.ועוד משוס דלא הוברר

ל כותים על של כותים. לכאורה הוה ליה לשנות משל ש  חלקן *כרתניא בהשוכר אש הפועלים(דף פח) עשר תעשר ואכלת ולא מוכר ע״כ: מ
 כותים על של ישראל כמו ברישא. וכן שנויה בתוספתא. והא דתני משל כותים על של כותים משום ר״א נסיב לה ועיי; פ״ל רביצה משנה ו :
 רבי אליעזר אוסר משל כותים על של כותים. כתב תר״ב דשמא האחד מעושר והא׳ לא וכו׳. וכ״ש דמהאי עעמא פליג על משל ישראל על
. וכן בריש פרקין דלקמן כתב גם כן ואחר כך חרשה ו . רוצה לומר שזורעים ב ו  של כותים: י עציץ. מ״ש בפירוש הרמב״ם שחורשים ב
. ה מ ו ר  לחמים ולשעודס. ונמצא כן בכתוב פרשת ויגש אפר אין חריש, וקציר ותרגם אונקלוס דלית זרועא וחצדח לתכלית חדשה לזריעה: ת
. ואם ׳ ט  ועיין במשנה ה פ״ב לחלה ומ״ש שם בשייר. ומ׳יש הר׳יב כיון שקרא לה שם וט׳ עיין משנה ו פ״ז: [*משאינו נקוב על הנקוב ו

 נם
 מלאכת שלמה

V׳t הא ללא תני ברישא ומשל נכרים על של נכרים לכ״ש הוא וצא חני כותים אלא לסכר תנא לילן נירי אמת הן ואין תורמין ומעשרין מזע״ז : י לשק ר״ע 

 ושמא האח־ מעושר והאחד לא ונמצא
 מפריש מן הפעור על החיוב ובזמן הזה
 הכותים עשאוס כעובדי כוכבים גמורים
ב. כלי  לכל דבריהם : י עציץ נקו
 שמשימין בתוכו עפר וזורעים בו אס
 נקוב כדי שרש קטן שהוא פחותמכזיח
 הרי הוא כארן ופירושיו טבל גמור
 דאורייתא: תרם מן הארץ . אפי׳
 לכתחלה נמי מצי לתרום ומשוס סיפא

 נקט
 תרומה

 י הרי זה בירושלמי הר
 מעציץ נימ:צמי ומעציץ

 ח*ג. ט אליעזר נז׳ינ אלעזר וכיה כריב
 היא . מהארץ כירושלמי סן הארץ

 משאינו כירומלמי ומשאינו.

 תרם מהארץ אפי׳ לכתחלה וכר. אמר המלקט נראה למחט׳ לצא כרבי
 שמעון לאיהו משיי עציץ נקוב צשאינו נקוב ע׳ בתוספות לשבת ל׳ צ״ה:

 משוס ר״א לפליג עלה ע״כ. ובירושלמי מסי ר״י סעמא לר״א כשם שעשו סירות
 ישראל למאי אחר רובן ואין תורמין ומעשרין מזע״ז כך עשו סירות טתי ולאי

ל א ר ש ז י ע ו  ב
. (  מב״מ. ובכה״נ אפי׳ רבנן לר״י מולה ללא נטצ(כר״ן נדרים דף נ״ב א׳
 ליתא ממ״ש הכ׳ימ פ״א מאה״ס הי״ז בשם ר״י קורקס . ללוקא לענין
׳ התזי״ס לפיתת כותים ) כ f  סומאה אמרי׳ לבאהשר להיות כמותו לא בסל:(
 ולאי סבל. וטעמא לס׳׳ל כותים גרי אמת. כתב עלה רביט הגאון מוה׳
 עקיבא וצוק״צ [באזת נו] וז׳׳ל לא ילעתי מה צריך לזה כו׳. והרי משנתינו ס״ל
 מעשרי׳ משל ישראל אשל עובד כוכבים . עכלה״ס. ויאמר הסריס הן אני
 עז יבש . ללפע״ל ע״כ תצא לילן ס״ל גרי אמת הן. להרי אף לרישא
 ס״ל אין קטן לעובל כוכבים . ע״כ מיירי ללא אלגץ ביל עובל כוכבים.
 לליכא תנא לס״ל תרתי אין קנין ואין מרוח עובל כוכבים פוסל (כתוש׳

ת ר א פ ן ת י כ  י
ב) קמ״צ  לעובד טכבים בא״י להפקיע ממעשר [רמב״ם 9& מתרומות]: נ

 לודאי אין נזהרים אלפני עור ומוכרים טבל(ז): גג) דזמנין דעישר א׳

 לגפשיה ונמלך למכור. וכ״ש דפליג ר״א ברישא דליכא ס״ס כבסיפא .

 לשמא שניהן(לא) עישרו. ואת״צ שא׳ מהן לא עישר. י״ל שמא גס השני לא

 עישר. מיהו ת״קלאחייש לנמלך מדלא שכיח שיהיה נמלך. ועוד דרוב

 תבואה של עובדי אדמה. היא כדי למכרה: נד) זאאט טאפף בל״א מנוקב

 כדי שורש קטן. והוא פחו׳ מכזי׳. ומלאו עפר והגדל ט טבל מלאו׳:נה)ואפי׳

 צכתחצה

 מנתות לל״א א ל״ה קסבר) וא״כ ל״ל מקנו כצל כותים. הרי ממ״נ חייב תבואה שלהן בין שהן גרי אריות או גרי אמת. עכ״פ לא חיישי אלפני עור. אע״כ
 לאשמעי׳ פצונתא לרבנן ור״א קמ״צ. ללא ניחש שמא עישר כותי א׳ לנפשיה. וצהכי שסיר קמ״ל ב׳ בבי. משצ ישראל סל כותים לרבותא לרבנן. אף להוי
 ס׳ מוציא מוולאי לשמא עישר הכותי ואכל כהן סבל אפ״ה שרו רבנן. וקמ״ל מכותים על כותים לרבותא לר״א. אף להוה ס׳ מוציא מספק. אפ״ה אוסר
. דמיירי ׳ . אע״כ לסירות כותים צא מחשבו ס  ר׳יא. וק׳ באמת מ״ס לרבנן. הרי בכצ לוכתא קיי״צ אין ס׳ מוציא מידי ת־אי (כפשתים ד״ט א ונדה דס״ו ב)
 בממורחין וראו פני הבית כבר. ונתחייבו בוודאי. ואין ס׳ עישורן מוציא מילי ולאי חיובן לגבי פירות כותים גופייהו. א״כ לנבי פירות ישראצ הו׳יצ כולא׳
 וודאי. ואי כותים גרי אריות הן. מה מהני שממורחין כבר בידם. הרי ולאי פטירי. להא האי תנא ס״ל מרוח עובל כוכבים סוטר. וליכא למימר דנמרחן
 ישראל ברשות כותי מיירי להרי אפי׳ בכה״ג פטור (כתום׳ בכורות די״א 3) אע״כ דבאמת ס״ל גרי אמת הן. אבל אין להקשות דעכ״פ של כותי לקוח

 הוה
 ראשונה

 פטור ומדרבנן חייב ואינהו לא מיישי. וסימה מל מד״ט שהסמיק לשון הל״ש
 ככתבו ולא הרגיש במ״ס: ר״א אוסר משל כותים פל של כוסים . פ״ הר״נ
. ולא יהכן דא׳׳כ אטלהו פלינ אף בשל ישראל ושל ׳  ל/ימנין דמעשר לנפשי׳ יכו
 פובד כוכבים פל של כותי ואמאי נקט בשל כוחי לימני ר״א אוסר בטחים או
 טל של כותים והוה משמפ אכולהו. אלא טעמא דר״א כמי׳ש הרמב״ם שהכותים
 אין דומץ אלו לאלו יש מהן מפרישין המפשר ויש שאין חיששין כלל וכ״נ מסעם
ם לרבומא ט מכוחיסטל טמי ק  שהניא מ״ש בשם הירושלמי. וניחא השהא מ
:  דאינמ גופייהו נמ׳ לא דמו להדדי וב״ש מישראל ועובד כוכבים דלא דמו להו
 י עציץ נקוב ה״ז כארץ. ור״ש פליג בהא ספ״ז דכלאים יספ״י דשבמ ובגמרא
 דשבס החם אמר דלכל מילי משוי ר״ש נקוב כאינו ;קוב בר למטן הכשר זרעים.
 וסממא דהכא כחכמים. ואפ״ג לסמם ואח״כ מחלוקה היא הלכה כחכמים
 דא״נ מללימ לסתמא כמאן ללימה . הלכה כרבים : ו^רם מהארץ. בכול9
 פרקין נקס מעשר דבדמאי איירי והכא לאיידי בולאי נקט תרם ומימ במחט׳
 דלקמן דמיירי בדמאי ונקע מלס. ונראה דהייט מעמא משום דבעי למימני מרומה
 ויחזור ויתרום . דבה׳׳ג במעשר לא אמרי׳ דמשוס חומרא דסרומה החמירו דלא

 (ישי

 משנה
. וא״כ רישא על ו  המירוח דאי קנאה קודם מימה פעורה מדאוריתא לשפה ז
 של עונד כוכבים נדיר׳ שנתמרח ביד הלוקח. וסיפא של כוחי ע״כ שנתמרח ביד
 הכוסי. וביון דבין לשפת הרמב״ם ובין לשמת הדב״ם לא סליק פירושא דמתנ״
 שפיר. הלכך מוקי לה בגמ׳ במנחות ד' ס׳׳ו דמ״ד מעשרין משל ישראל טל של
 עובד כוכבים ושל כוחי ע״כ ס״ל מירוח העובד כוכבים אינו פוטר דלפי סברא
 זו אתיא מתני׳ כפשמה של ישראל שגדלה בשדהו מעשר טל שקנה מן העובד
 כוכבים ומירחה העובד כוכבים. ובסיפא נמי פל של כוסי שמירמה הטמי ואתיא
 כשיסה הר״ש והריב״ם דקונה לאחר מירוח מישראל חייב מדאורייתא י ולכימת
 הרמב״ם צ״ע . והמו׳ במנחות והר״ש כאן נחחבפו בזה מנ״ל דבמילוח עובד
 כוכבים מיירי ולמאי לפי׳ לשפת הריב״ש א״ש: על של כומים.פי׳ הר״ב ללא מיישי
 אלפני עור ומסיים הר״ש ללרשי ליה כפשעי׳ ומשום גוזל את הכהן ולוי לא חיישי
ר את כ ו מ  להוי ממון שאין לו תגבעין ועול משוס דלא הוברר חלקן כלמניא ב
 הפועלים פשר מפשר ואכלת ולא מוכר ע״כ . ונראה בעליל שהשמטת הסופר
 יש בלשונו והא כדתניא בהשוכר תירוץ אמר הוא וכך צ׳׳ל דלא הוברר חלקן ומול
י כדתניא בהשוכר כו׳ וכ״ם במו׳ דגימין ד׳ כ״ה ורי׳ל למדאורייסא מוכר ר ב  מ

 י(!*יץ-מיי, «״s מה׳ 0»מומ
 pr/ . משונמ הלשכ״א ז׳׳ג ס•'
Jf : מיי' שם . מ ר ת 1 r p 
 cr׳׳׳ : משאינו נקוב על
 הנקיב . ׳כמונו פמ: קדושין מו.

 מוזיפ ע. יומא י::

 תוספות חדשים
ט [חוי״טד״ה]יר׳א ח מ  מ
 אוסר כוי וכ״ש דמה״נו פליג
 על משל ישראל על של כותים
 עב׳יל. ולא ידעתי מאי כ״ש
 הוא ולמד״נ באמת לא סליג
 ר? על משל כותים להא ר״א
 אוסר היינו אף אם תרה לא
 מהנ׳ וצריך לחזור ולתרום ואס
 ק על כרחיך לא פליג על
 משל ישראל על של כותים
 דאף מיחוש שמא הכותי
 עישר מ״מ הוי תרומה דהוי
 מחיוב על הפטור דמשל
 ישראל דמתניתין מיירי מודאי
 נובל ואין כריך רק לתקן
 התרומה אכל פירות של טתי
 ממ״נ מותר וז־ ברור :

 תוספות רע״ק
 מס דמ״מ דמי יותר לחיוב
 ננד הבל דבטל ברוב :
] בתי״ס ו  משנה ם !אותנ
ל של כותים. גירי  בדיה ע
 אמת הן) לא ידענא למאי
 צריך התוי״פ לזה הא אף
 אמ נירי אריות לא גרעי
 מעובד בוכבימ. והרי
 משנתינו ס״ל דתורמין
 משל ישראל על של עובד
 כוכבים ומה׳׳ט תמוה לי
 על דברי רשיי נימין (דף
 כה עיא) דיה מבין הכותים
 וכותים גירי אמת ואץ איי
 נפקעת מקדושתה״הא החס
 דקתני דברי ר״מ יר*י.והם
 הא ס״ל במנהות(דף סיו)
 דא&ילו משל עובד כוכבים
 על של ישראל מעשרים .
 איכ גס בעובדי כוכבים
 אין איי נפקעת מקדושתה
 דאין קנין . ודי יוםי וריש
 דשליניהתם דאוסרים הא
 הם ס״ל באמת במנחות שם
 דכותים נירי אריות. ועיכ
 הא דאוסרים היינו מדרבנן
 דנם בשל עובדי כוכבים
 חייב מדרבנן. עכיפ מיש
 רשיי דנירי אמת צעיג:
 [אות נז] באיר בסופו
 כדתני בהשובר) נ״ל שצ׳״ל
 ועוד דסמכו כותים על הא
 דדרשי' ואכלת ולא מוכר
 וכיח בתום׳ יומא (דף נה

 ע״ב):

 תום׳ אנשי שם
 ט תי׳׳ט דיה על של כותים
 כוי גירי אמת כוי ע׳ כתור׳׳ע.
 ויניע זהיא גופה כזונת התי׳ס
 דניון דכבר הנא על של
 עובד כוכבים למאי אצנןרי,־
 למיתני תו משל כותי אי(או
 דס״ל גילי אמת ומשום דלא
 חיישי אלפני עור וריא פלינ
 נם בזה כמ״ש הסד״ע. ומ״ש
 דברי ר״מ ול״י והם הא ס״ל
 וכו׳ הוא נו׳׳ס וכצ׳יל דברי ר״מ
 והוא הא ה״ל ועמ״כ בתור׳׳ע
א לפרה מילן. (להימ): י • 
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w ויחסית.־צא- *n א ל  נקט לשו; דיעבל: תרומה ויחזור ויתרום. 18דמן הפטור על החיוב גס על שאיט נקוב עיין מ״ש בשס הרמב״ם במשנה ללקמן]: ן
 הפריש ולאו תרומה היא הלכך יחזור ויתרום ומכל מקום כיון שקרא תאכל וכו׳. פירש הר״ב משום להוי טבל לאורייתא. [*ואסור אף
 לה שם תרומה נותכה לכהן דלא ליתי לזלזולי בתרומה ואין צריך להוציא לכהנים כדתנ; במשנה ב יפרק ח דתרומות] ודרשו בספרי פרשת
 עליה תרומה ומעשר כמו בסיפא משום למלאורייתא לאו טבל הוא קרח יכול יאכלו לויס וכמים פירותיהן בטבלן תלמוד לומר (במרבד

 חלופי גרסאות
ת נד׳׳נ תרומה וביה מו ו  תר
cc בירושלמי ונינמות ונקמפין 
מעשר מכמנים מה ו  הגי׳ תרו
. יא מדמאי נירועלמי ד ה  א
ת נייוש>מי מו ו . תר י א מ ד מ  ו

מה .  תרו

 יח) כן תרימו גס אתם. אתם אלו הלוים
 גס אתם לרבות את הכהניס וכתבה
 הדמב״ם בריש הלכות מעשר: [*עד־
 שיוציא וכו׳. הבעל הבית ואחר כך
ם ר א ת  יתננה לכהן. הרמב״ס]: י
 מן הרמאי. תרומת מעשר בדמאי
 ובודאי אף תרומה גדולה בכלל להכי
 תנן סתמא: ויחזור ויתרום. כתב

1*» * י « [ י א ש ? ש פ י א ה  הלמכ״ס ש
 טבל אבל אס תרם מעציץ שאינו נקוב >קיג מפריש ג׳׳כ ממ׳׳א וכ׳מ

 תוספות חדשים
 [םשנח יא] עד שיוציא
 עליה שרומזת ומעשרות. .ניל
 דצריך להפריש מיניה וכיה
 דליכא להפריש ממ״א דשמא
 הדמאי אינו מעושר וזו תרומה
 גמורה והתרומה שיפריש
 ממיא אינו תרומה וצריך תיקון

ל . מן הנקוב ע ( י  תרומה ויחזור ויתרום נ
ל *עד כ א לא ת מה ו  שאינו נקוב תרו
 שיוציא עליה תרומות ומעשרות נז) :
ם מן הרמאי על הדמאי נח) מדמאי ר ת א 8  י
. מן ( מה ויחזור ויתרום ט י תרו א ד  על ת
ל עד כ א א ת ל ו . ה מ ו ר  הודאי על הרמאי ת

:  שיוציא עליה תרומות ומעשרות«)

 אבל מן הנקוב על שאינו נקוב דמן
 החיוב על הפטור הפריש התרומה
 הויא טבל דאורייתא הלכך לא יאכל
 עד שיוציא עליה תרומה ומעשרות:
. דלמא י א מ ד א מן חדמאי על ה  י
.  האי מעשר והאי לא מעשר: [תרומה]
 ואין צריך לתקן את התרומה כיון דםפק
ודוב עמי הארן מעשרים הן:  הוא 0
 מן הודאי על הדמאי תרומה ולא
. דהר דומיא למפריש מן הנקוב ל כ א  ת

3 כרמביס ס״ה מה׳ת הט׳ז ץ ח ר ן ח ך א ר ע ס ב ה ט ש ת ש מ ן י ו מ ת מ ו י ב ת ן ר ; ו נ ו א  על שאינו נקוב מן החיוב על הפטור שאם הדמאי מעושר נמצאת עצ ש
. וי׳׳) דבעצין נקוב כתנ ממ״א 1 * • ״ י 1 

 התרומה לשניהן מדרבנן ע״כ: וגבי דמאי לא כתב ממ׳א
 מלאכת שלמה אך בהשגת הראב׳ד פט״ז

. ומשני ל׳ בון ב״ר חייא ן  מן הנקוב וטי. כ׳ הרש״ש ז״צ בשם רש״י ז״צ צאו לוקא על שיפריש עצי׳ תרומה ע*יה תרומה ומעשרות נאמר מן הלמאי על הלמאי כ

 התרומה טבל דאורייתא הלכך לא תאכל

 מהלי מעשר הי׳ינז העמיק
 לשון משנתנו גבי דמאי גם
 כן ממקום אחר והוא תמוה

 כמ״ש :

 תוספות רע״ק
 משגח י [אות נח]
 עד שיוציא עלית תרימה
 ומעשרות) בהרמב'ם.פ'ה
 הטיומה״תכת׳עד שיוציא
 עליה תרומות ומעשרות
 ממקום אחד.וכ*ה הנושחא
 בשוניא דיבמות (דף פט)
 שהובא שם משנת זו
 ובתום' שם אור״י דמינירו
 ובית לא משום דלאליתי
 לאכול השירים לזרים כיק
 שנקרא עליו שם מעשר
 לא יזהרו עליו לשומרו
 בדרך תרומה וכולא נריוא
 תרומה מדרבנן דהא מתקן
 ביה שאינו נקוב: [אות נט]
 בהרעיב דיה תרומה וכו׳
ק הפםור על החיוב  ד
 הפריש) וכיכ ןזראיש ולא
 ידעתי למה לא קאמי
 בפשופו. דמדאינו נקוב
 מדרבנן לגבי דרבנן הוי
 מחיוב על החיוב . והויל
 תרומה מדרבנן . וכיון
 רמדאורייתא הו״ל מפטור
 על החיוב לחכי לא מפטר
 נקוב בתרומת הזאת. ואולי•
 ייל דמדיכא הויל הריאת
 שם במעות דהיה" רק
 אדעתא למפטר הנקוב והרי
 לא נפטר וזייע: משכה יא
 [אותס]תרםמןהדמאיעל
 הדמאי)קשהליהאהוים"ם
 שמא שניהם אינם מעושרי׳
 או שניהם מעושרים .
 ובטורי אבן הקשה כעין
 זה אמאי טומטום אינו
 מוציא מינו הא הוי ם׳ס ,
 שמא שניהם זכרים או
 שניהם נקבות ותירץ דא׳׳כ
 גם הך טומטום יוציא אחר
 דהוי ב' ספיקות דסחרי
 עיייש . וזה ליש הכא
 דלאחר שתרם עליו א״י
 להשריש ממנו למק״א .
 ולדברי הבימ שכתבתי
 (פ״; מיד) ניחא [אביה עיי

ק למוע וספק תמ״ע של למאי פטור פ  נשם ר׳ שמואל ג״ר יצחק זאת אומרת ס
 וכ״פ המפרש כל מה שהצריכו חכמים לעשר מספק בלמאי שמא ע״ה לא עישר
ק בלמוע או בתרומת מעשר שנשנו במשנה זו מעיקרא פ א לנו אותו ס מ  כ
. אבצ הרא״ש ז״צ שי׳ לטעמא הוי משוס לרוב ע״ה מעשרין כ ״  פטרוהו מצעשר ע
י הח׳ הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל כ ם. ור מתרו  הן ממו שפי׳ ר״ע ז״ל:תרוטה ויחו

 קצת ק' למה מותר לאכלה שמא טבל היא שהאחרת היתה מתוקנת וזו טיל. זי״ל
ק אס הוא טבל אם צאו פ  להוי ס״ס שזה הלמאי שלוקח ממט התרומה הוי ס
 וא״ת סבל הוא יש ספק אחר שמא גס הלמאי האחר הוא טבל. וצ״ע א״כ למה
 צריך לחזור וצתרום. ונ״ל עול טעם לומר למה א״5 להוציא ממנה מעשרות
 כי צא גזרו עצ כזה להוי כמו חלת ע״ה או שירי המנתות שפטורין מן הלמא׳

: כ ״  כי צא גזרו עליהם כשגזרו עצ הלמאי כלקאמר בירושלמי. ע

 ומפשרוח ממקום אחר לה״ה למפריש עליה הכהן מיניה וביה. ואיכא צמילק
ז שאינו נקוב נמי סבל הוי מלרננן ואמאי צא תני נמי גבי משאינו נקוב י 5  להא ע
. וי״צ לברישא תני יחזור ׳ ו כ  על הנקוב לא תאכל על שיוציא עליה תו״מ ו
 ויתרום להוי אזהרה לבעהי׳ב משום לגבי ליליה הוי סבל לאורייתא לסבר
. וכן בסיפא תני ן נ ב ר . ונבי כהן אין כאן אצא טבצ ל קן  להנקוב נשאר מתו
ה ללא חצ שם תרומה י ל  לא האכל על וטי להוי אזהרה לכהן לטבל הזי גבי ד
 ממה שהפריש מן הנקוב ולגבי בעהי׳ב פשיטא להוי סבל דאיהו צא חשיב נקוב
 מתוקן ללא תרם אלא על שאינו נקוב וכי נמי אכיל בעה״נ שאינו נקוב אין כאן
. וכלצא לתני תנא הלינין היכא לרמי איסור טבל החמור ן נ ב ר  אצא איסור ל
י א ט ד ם p ה ר  וכ״ז צממו מתוך לברי רש״י ז״צ להאיש מקלשע״כ: ת
ל שיוציא . ובירושלמי כמה לתימר מן הולאי על הדמאי תרומה ולא תאכצ ע ׳ ו  כ

ן תפארת י ב  י
 לכתחילה תורם הכי: נו) לאף להרס מפטור אהיוב . טל כל פניס

 שלא יזלזל בתרומה . להכי יתנה לכהן. וא״צ להוציא עליה תומ״ע .

 דמלאורייתא שאינו נקוב פטור: גו) דמלהפריש מחיוב אפטור. הו״ל

 התרומה טבל לאורייתא. מיהו לא יחרוס מיניה וביה דלמא אתו למיכל

 השיריים לזרים [שוש׳ יבמות לפיט נ]. ונ׳׳ל ללהכי לא קחני ממקום אחר .

 משום לבדיעבד גם מיניה וביה מהני: נח) נ״ל לעל כרחך הייט שתרם

 הרומת מעשר. לאי בת׳יג הרי לא נחשרו ע׳יה עליה [כסוטה ד«״מ]. ומיידי

: נט) לשמח א׳ עישר, א ל  שקנה שניהן מב׳ ב

 לרוב ע״ה מעשרן(ה)

 וא״צ לתקן התרומה

ז ע ו  ישראל ב
. ונ״ל לשל ישראל נמי מיירי בהוא ז . ולקוח פטור מלאו׳ כצעיל סי׳ מ ה ו  ה
. וכתב עלה לבינו הנ״ל וז״ל וק״ל בסוגיא ב ״ ר ק :(ft) כ״כ ה ״ ח  לקוח ו
 (למנחות לל״א) שהבאתי לעיל מ״ח נמ׳ ניחש שמא הלמאי שיקנה יהיה
ר. אע״כ . או מאינו מעושר ויהיה חיוב גמו ר י מ  ממעושר והוה פטור נ
. וצ״ע י  מדשכיהן שיין לפטירי מלאורייתא מעםרין מזע״ז. וה״נ טמא הכ
נא. להכא איכא תקנתא לעשר י א בוביתא בעצמא הוא לחז נ א  עכלה״ט . ו
. משא״כ התםמלליכא תקנתא אחרינא . 3מל\ם פסילא צ״ג בה רבנן. ו כ  מתו
. אפ״ה ה ״  כלשרינן התם (לף צ׳ ע״ב) לאף לבכצ למאי צא מהני לברי ע
 בתרומת מעשר שצ למאי שחזרה צמקומה. שמך אלברי עי׳ה צאכלן בצי
. מכ״ש הכא לצא ם ת  מעשר כלל. משום הפסל חולין. וכמ״ש רש״י ה
. משום הפסד חולין. וכ״כ אשכחן ב ו י ח  תיישינן שמא יפריש מפטור א
 לף ט״ו ב׳) כמו כן הכא לא העמילו לבריהם במקום הפסל :

 תוספות אנשי שס
. 5״ל ואס חרם על כוי . (מר/) : ׳ ו נקוב הוי ואס גם על כו נ י א ש  בתוי״ט דיה כ
ה ולא תאכל כי/אבל א׳5 לתזור ולתרום דכבר נפער אינו' נקוב בעדיפא מ ו ר  מיי במשנת ת
 מיניה דהיינו בהנקוב . מלימ ס״ה מתרומות הלכה «*! וכן כתב התוספות ביבליות
ת ומעשרות. עי׳ בשוריע אבל רש״י בקדושין ד׳ מ״ו כתב ו מ ו ר  ד׳ ס״ע. (לה׳׳מ): ת

 האי ממק״א לאו דוקא דה״ה אם מפריש עלה מיניה וכיה עיש :

 לבכל דוכחא נמי הוי"מרומה וזכה בה הכהן משום לאדם יודע שאץ מפרישין מן הפעור וגמר ונתן לשם ממנה וההיא דמפריש חלמו קמח בפ״ב דחלה מ״ה
 דהוי גזל ביד כהן החם דאי אמרה זכה בה הכהן יסבול הישראל שהקמח שלו פמור ממלה ולא יחזור ויתרום כיון דחל מנא הוא לא צאית. כלומר חד מין
. הכי מסיים בה בפי האיש מקדש ד' מ״ו וכן העתיק ד שיוציא עליה מרומה ומעשר ממקום אחר מ מאגי נינהו וצאיח: ע  הוא . והכא מפעול מל החיוב ח
 הרמב׳׳ם פייה רנה״ת וכתבו התו׳ דמינה ובה לא ללא ליתי להתיר השיריים לזרים ובאמת כולה תרומה היא למיתקן בה את שאינו נקוב: יא מדמאי על הודאי.
 כין שחרם תרומת מעשר על הודאי ובין שתרם ת״ג על הודאי איירי כמ״ש תוי״ט אע״ג דדמאי פעור לגמרי ממ״ג חיילא התרומה ממנו פל הודאי כיון
 שמחויב בתרומת מפשר הוי קדשו בתוט כמ״ש הר״ב פ״רן לתרומות מ״ה. אבל שימת הלמבי׳ם והראב״ל אימ'כן כלפי׳ שם ולדילהו מיירי מתני' בתרומת מעשר
:  דוקא ולא בת״ג ׳. ונראה דכל דמאי לקחני הכא ה״ה >מי ככל חבואה אפי׳ היא שלו ולא לקחה מע״ה אלא שספק לו אס כבר נתרמה או לא דינה כדמאי
. אבל מדמאי על הודאי  תרומה ויחזור ויחלום . פי׳ הר״ב וח״צ לתקן התרומה כיון לספק הוא ורוב ע״ה מעשרין עכ״ד . ואלישא מהדר מדמאי על הדמאי
א. אבל מדמאי על הדמאי אם זה שמרם תמנו אינו . ואם אינו מתוקן מרומה מעלייתא הי ן ק  בלא״ה א״צ לתקן המ״נ אם הדמאי הוא מתוקן הרי הוא מתו
 מתוקן וזה שמרם עליו מתוקן התרומה טבל היא ימ״מ א״צ לתקן כיון דרוב ע״ה מעשרין וחיובא דרבנן היא הס אמרו בכה״ג א״צ. כ״כ במ׳׳י קידושין

 ל׳ מ״ו וה״ה משאינו נקוב על הנקוב המרומה אינה טבל מלאוכיתא ומותר הכהן לאכלה :
 בתשובת אבא מארי וזלק
] בחרעיבד״ההרומד״ורוב ע׳׳ת מעשרין וכוי) תםיהלי רכמו ריהזור ויתרום דחיישינן מה שהפריש הוי ממעושר וחך הוא טבל והוי מפטור על א  א׳ מה שכתב על דברי הטורי אבן]: [אות ס

ון שנותנו לכהן ואוכל בסדושת תרומה ייא נזרו עליו  ההיוב ונשאר בטבלו. הא ניחוש נ״כ בהיפוך דשנזא מה שהפריש הוא טבל והך מעושר ומפריש םן החיוב על הפטור ונשאר בםנל. ואפשר כי
 חששות

 בכמה לובתא לקאמר הש״ס שאני התם לאיכא הפסל חולין (כפסלויס

 משנה ראשונה
 ליתי לזלזולי בה ובמעשרות לא החמירו אפיי במעשר שני שהוא קודש לא החמירו
: תרומה ויחזור ויתרום .  בו כמו בתרומה וכ״נ מדברי חוי״ע לקמן פ״ומ״ז
 לכאורה נראה לבעלמא היכא דתרם מפפור על החיוב אינה תרומה כלל וחייב
 הכהן להחזירו ודוקא הכא לשאינו נקוב חייב בתרומה מלרבנן חייל עלה שם
. אבל בפי האיש מקדש ל׳ מ״י מוכח ן  תרומה וכן בדמאי לקמן חייב מללבנ
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 משנה ד ובשניהן חמין או שניהן צונן אפילו כקונה מפלטר שקנה מנחתים
. [ולא חיישינן בשניהן צונן שאי מאתמול ואי משלשום] ע/  מעשר מז
 מיהו בקנה ממנפל שקונה מהרבה נחתומים , אפילו בשניהן המין לא יעשר מזע״ז:
 משגה ה פ-וסות של עני שקבל מכמה בניא» וכן הקונה אותן ממנו. מעשר
 מכל פרוסה לבד. ויק בקבל תמרים או שאר פירות קטנים. מכל א׳

 הרבה. הריו בוללן יפה. ומעשר מכל התערובות :
 משנה ו סימון מסתמא מרבים זבן. ולפיכך הקונה וחוזר וקונה מבנו מעשר
 מכל קנייה לבר ואפילו כ' הקניות היו בכלי א' ובמין א׳ אצל הסיםק,

 אבל הםיטוך נאמן שלקה מאדמ א':
 משנה ז לקח מבעה׳׳ב כמה פעמים היז מעשר מזע״). אפילו הם מבי כלים ומבי
 עיירות. ודוקאבגדל הכל בנן הבעה׳ב. אבל בקנההבעהיבמשאר ננני';

 לא יעשר מזע״ז:
 משגה ח לקת טבל וודאי מבי מקומות [אף שאסור למכור טבל]. תשר מזעיז:
 משנה ט קנה מעיה*) ומעובד כוכבים ומכותי. מעשר מזעיז. דקייל אין קני;

 לעובד כוכבים באיי להפקיע ממעשר:
 משנה י עציץ שנקוב בשוליו טעם פחות מכזית. תורמין מהגדל בתוכו על הגדי
 בארץ. ולהיפך. ואם חרם משאינו נקוב על חנקוב . תרומה ויחזר
 ויתרום מהנקוב על עצמו . ואש תרם מהנקוב על שאינו נקוב » חרי האינו
 נקוב פטור. לפיכך התרומה שתרם כיון שנקרא עליה שם תרומה . הרי היא
 קדושה. ואעפ״כ לא יאכלנה הכהן עד שיפריש ממנו תרומה ומעשרות

 כמשאר טבל:
p משגה יא תרם מדמאי על דמאי או על ודאי. תרומה ויהזור ויתרום. ואם תרם 
ק עד שיפריע כ  הודאי על הרמאי. תרומה היא ואעפיכ לא יאכלנה ה

 עליה תרומיע כרלעיל:
 נהפך הוי כמדמאי על הודאי או כהפך .

 כללא pISl ה משנה א הקינה דמאי.א'צ ליתן ת'נ,רק קורא שם להעשיר.
 ומפריש משם תרומיע וניתנו לכהן והמעשיר שאין בו קדושה
 איצ ליתנו ללוי. ואחיכ קורא שם לםעשע'נ.ונם אין צריך ליתני לעני ואם הוא שנת
 מליש מפרישו אי פודהו לעצמו.ואם קנה לחש דמאי יבול להפריש תי־מיע וחלה ביהד,
 דהיינו שיסמן בהככר בשום מקום שבו חלק ק׳ לתמ׳ע; ובצדו חלק כיד לחלה,
 ויאמר. חלק ק׳ זה יהיה למעש״ר ושאר הטי שלמעשיר יהיו סמוכים להחלק הק׳
 בהככד וחלק ק' הגיל יהיה לי לתרמ״ע. ומעיש יהיה בצד אחר בהככר. ומחולל
 על המעות וחלק הכיר שסימנתי יהיה להלה . ונותן התמיע והחלה ליה; ואוכל פתו:
 משגה 1 ולא לבד בדמאי כיא נם בטבל ודאי רשאי להפריש ב׳ מוזנות ביחד.
 בנק שיש לו ק' סאה טבל. והוא רוצה להפריש ת״נ ותמ״ע ביהד כיון
 דשניהן לכחן. יהלק הכר י לנ' חלקים ויהיה כל הלק ק׳ שלישי סאה. וכיון דתינ
. דהיינו ג׳ . וחמיע הוא אהד מק׳; להכי יקח מכל חלק כניל סאה א'  הוא ב׳ מק'
 שלישי סאה; שיהיה ב׳ שלישיים מהסאה לת״נ. והשליש הנשאר לתמ״ע; ויאמר
 על הסאה שלקה. שליש מסאה זו שלקחתי. יהיה עדיין חולי;. ובי שלישיים
 הנשארים מתםאה: יהיו תיג על הק' שלישיות סאה שלפני, אולם שלישית הסאה
. השליש ההוא . יעוד מ׳ נ  שאמרתי שיהיה חולין . הרי עכשו שכבר הפרשתי תי
 שלישיות סאה המונהיש סמוך לזה השליש בהכרי של ק׳ שלישיות יהיו מעשר על
 כרי זה, וחוזר ואומר. זה השליש שבסאה שעשיתיו מעשר יהיה תרמ״ע על הטי
 שבצדו. ונותן אותה סאה לכהן לת״נ ותמיע. ואם ייצה יפריש עמש ביחד גם

 חלק כיד לחלה [ואולם כ״ז אינו השכין מדוקדק]:
 משנה ג אע״ג דבדםאי מוהר להפריש תרמ׳׳ע מהרע על היפה. ולפיכך רשאי
 להפריש מלחם צונן על להם הם וכדומה. אפיה כקנה ב/להמים
 מנחתום א׳ צונן ואי חם אסור לעשות כן אפילו חית של אתמול יפה משל היום.־

 דשםא של אתמול קנה מאהר והיום מאהר. ואי מעשר. ואי מתן לא עישר:
 *) אולי הוא טיס וצ״ל מישראל למשל ע״ה על של עובד כוכבים ושל כותי או

 חששות דדטאי . כמו
 דמצינו לעיל (ס׳׳א מ״ג)
 בהלה ובמעשי שני
 יבמדוטע• •דלא אסרו משום
 דמאי. ואף דיש לחלק
 דהתם בודאי הוי קדושת
 הלח וכן אינך אבל
 הבא עיג נופא דנין
 ישםא הוי ק החייב
 על הפטור ולא חלה עליו
 שם תרומה. מימ ייל ביון
 דמח זיקים ליה בקדושה
 כדין תרומה ל״נ בו
 חששות דדמאי ואף לר׳
 אושעיא הובא בתוי״ט שם
 דטיירי בהלת ע״ח ומשום
 דאיםת קדשים עליו. צ״ל
 דהכא דלחוש כולי האי
 שאחד מעושר ואחד אינו
 מעושר לא החמירו כיון
 דקדושת תרומה עליו

 ודויק :

 תוספות יום טוב דמאי המסבל פרח ך ר' עובדיה מביטנודה

ל שדה. למחצה לשליס ולרביע כדרך האדםין: ב ס מ א ה ק י י ן העובר כוכבים ומן הכותי. לכאורה הוה ליה לשנות פ  פרק י א מ
 י מ; הכותי ומן העובד כוכבים: יחלק לפניהם. מ״ש ן חולק לפניהם. ואינו צריך לעשר חלק בעל
 הר״ב ואינו צריך לעשר אינו רוצה לומר אבל לתרום צריך דא״כ אין השרה אבל מניח לפניהם חלק שכר הקרקע כשאינו מעושר ולא חייבו
 בין מקבל לחוכר אלא השאיל שם מעשר לכלל המתנות. וכמ״ש כבר חכמים למקבל שיעשר על חלקו של בעל השדה ויק לו מה שפסק
: ז , עמו כשהוא מעושר מפני ישוב א״י . ועיץ במשנה נ  לעיל ריש פרק ד

 לפניהם . כתב הרמב'
 ועל תנאי שיהיה החלוק

. הכותי יחלק לפניהם ב) . החוכר שדה וכך טרין לשנה בין שהיא עושה הרבה ל  השדה שידע שמה שנתן לו הוא עב

ל א) שדה מישראל p כדי שלא ימנעו מלקבל השמי באריסות: ב ק מ ו י א ה  :״ם בפירושן פרי
 ק לפני בעל י העובד כוכבים ומן החוכר. מקבל השדה בדבר קצוב כך

 מישראל

 מלאכת שלמה
 דינם שוה אבל בחוכר מישראל קחני תורם וכחוכר מן הנכרי בעי עשורי משום
 קנסא. ורשב״נ סיר לנס התוכרמן מכרי תולק ומניח לפניו. ורבנן לסליגי

 עליה

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 פרק ן א) ליהן לכעה״ב מחצה שליש ורביע מהתטאה: ב) לכד שלא ימנעו מלקבל שדות בא״י. הקילו אמקבליס שא׳יצ לתרום ולעשר על חלק

 של משנה ראשונה

. והרא״ש כתב ם״ז מחוך הירושלמי משמע שמן הלין היה לו למקבל לפשר ל ל  כ
 על הכל אפ״פ שאין נועל אלא שכר ערמו ומניח שאר הקרקע לבעליו ואפשר
. ועדיין אינו מיישב לחלק הבעלים כ ״  מפום דקלינן ביה עשר כל תבואת זרעך ע
 אינו תבואה של המקבל ואס ל״ל להמקבל טמן הזרע וקרינן ביה זרעך. הא
 לא פסיקא לפעמים הטמן נותן הזרע כלאית׳ בפ׳ איזהו נשך ובי״ר סי׳ קס״ב.
 ועול לעפי ה״ל למימר עמם גבי חוכר שככל שלו ואמאי הוצרכו לומר טעם
. ולא הוצרכו מקבל  במקבל. ולבן ג״ל מלאי מצד הלין לא צריך שום עעס נ
 טעם זה אנא משום מקבל מן העובל כוכבים משום לבמוכר מן העובל כוכבים
. ואמאי לא קגסי כמו כן במקבל שלא ירגילו  קנסוהו לחייב לעשר כדלקמן
 לקבל ותשאר בורה בידו. וקאמרי מפני יישוב א״י שאם יאסרו לקבל לגמרי מן
 העובד כוכבים לא באריסות ולא בחכירות תהא האר; שממה. והוצרכו להמיר
 אחל מהם והתירו המקבל ולא החוכר שיוחר מפץ עובד כוכבים בחכירות
ט תנא המקבל מישראל מן העובד כוכבים ק . וסידרא מ  מבאריסומ כדלקמן
 ומן הכותי כולהו בלא זו אף זו מני להו משוס דבעי למימר דליכא הכא איסורא
 משום מוכר מבל. והלכך לא מיכעיא בישראל לולאי עמיל לפשר אמ שלו ואפי׳
 הוא מ״ה רוב ע״ה מעשרין וליכא חורבא . ואפי׳ מעובד כוכבים שאין סופו
. אפייה שרי. להמקבל א מ ו  לעשר ולמ״ד אין קנין לעובד כוכבים נפיק מיניי ח
 הא לא יהיב ליה מידי ומעיקרא חלקו של עובל כוכבים הוא ולידיה קא שקיל.
 ואפילו מכותי ללכ״ע חבואתו חייב והכותים יש שאין מעשרין כמ״ש בשם הרמב״ס

 בפייה

 ציונים

 א המקבל . היי' מיו ממלנופ
 מעשר הי יא:

 חלופי גרסאות
ק הכותי נל׳נ ק  א ו
תי וכיה נמשנינ .  הכו
 יחלק נינ־ושלמי חולק ולי׳ה

 חדושי מהרי״ח
 משנה א [תייט ד״ה]יהלק
 מיש הריב ואיצ לעשר
 אינו ר״ל אבל לתרום צריך
 דאיכ אין בין מכ^ל לחוכר
 כוי עכיל. ול״נ דאי משום
 הא לא איריא דבאמת אין
 חילוק בק מקבל להובר

. גבי י ת מ ה מישראל או מן הנכרי או מן ה ד  בישיאל ובשניהם צייו פרק ו א המקבל ש
י חוכר לא מתני מז הנכרי או מן הכותי כלקתני גבי מקבל לבמקבצ ת ^ ל י י 0 ד י ם ? י י י י  ל

1 1 י 1 י  טעמא שאי אפשר לגורן 1
_ — _ י ע ו  שהעקי כו׳ רק מה ש

 החוכר מישראל תורם הוא
 לחלק בחוכר בין ישראל
 לעובד כוכבים. דבעובד
 כוכבים בהיכר אפילו

 לעשר צריך :

 וכ׳יכ

 תום׳ אנשי שם
 פץ א בריב דיה הולק
 לפניהם כו׳ מפני
 ישוב איי. כ״ה בירושלמי
 ומשמע שמן הדין הי׳ל
 להמקבל לעשר על הבל אע׳פ
 שאינו נונןל אצא חלק שולמו
 זמנית ככר הקרקע לבעליו
 ואפשר משוס דקרינן ניה

 פרק ו א יחלפ לפניהם. קמי׳ל דאץ זה כמוכר או טמן סבל שהוא אסור
. להכא אינו מוכר ולא טמן לבעל השלה שלו ח ״  כללעיל פ״ה מ
 הוא מטל ואפי׳ למ״ל אין כלילה מולה כשחלקו במחובר בדפי׳ הר״ב לקמן מ״ח .
, במוכר מישראל להמוכר מלילי׳ יהיב ליה חכירותו  ולא מבפיא במקבל אלא אפי
 בתלוש אפ״ה שרי כיון לארעא גופה של מחכיר שרי לאיסור לרבנן הוא למטר
ור. ומשום יישוב א״י כמי שלא ימנעו למכור השחת .  מבל ובכי הא לא גז
 זלענין ליני ממונות נמי לא מצו בעל הקרקע למעון שיחן לכס חלקם לבר
. ללא מבעיא פמקבל. שמניח להם חלקם במחובר ומלילהו שקלי ומה  המתוקן
 עשר תעשר~את7ל תמאת לו לזה לעשר לנר שאינו שלו. אלא אפיי בחוכר נמ׳ אינה מפנס לכל מוכר ומחכיר
 זרעך. הרא״ש. ומ׳מ פנוור אלפמא להכי מחגים במחלה שיתן לו חלקו עבל במ״ש סר״ב. ובהכי א״ש מ״ש
 אף המקבל ק העובד כוכבים הר״בגבי מקבל שלא חייבוהו חכמים משוס ישוב א״י וגבי חוכר כתב לאלעמא
ט יורל לשלה כיי שזה הממם שייך לפניך לין ממון אבל לפנין איסור מוכר ה  דלא שייך גיס טעמא לכלי ל
 שלא ימנעו דהא אדרבה קנסי פבל לא מהני האי מממא למ״מ איסור הוא־ אלא ללענין איסור לא צריך לכתוב
 בהוכר כדי שימנעו כמבואר העעם שכבר כתב במקבל משום יישוב א״י וה״ה במוכר. ומ״מ יש לתמוה למה
ם הוצרך במקבל לומר משוס יישוב א״י ומיפוק ליה לאין כאן מכירה כלל שמניח י ש ״ מ " ב • ה ' מ  בריב לק׳ ג
 חלקם במחובר ומלילהו קא שקלי. ואם בא לימן מעם לפנין לין ממון שאין
. הוא ג״כ שלא לצורך מאיזה מעם X יכול הטמן למבוע מן המקבל שיעשר חלקו ^ i ^ t ^ Z 
ט יללו כמ״ש ה 1 יתחייב זה לפשר אמ שאינו שלו. ועול ל4ל למימר לאלפחא ל ^ ^ ^ - ר ^ 
. בחוכר. ובירושלמי איתא נמי ה״ס במקבל משום יישוב א״י במ״ש הל״ב ואינו מובן ד 3 ^ • ל י נ ש ק , ) ד *ש  £מ

 סוכנים בא״י להפקיע נ!מע;
 ולדעת ל׳ (א דאי! קנין כמקבל מ; הרין פכוויל בלא עעס דישוב את ישראל ואפי' במקבל מן העויד כוכבים . ובסוכר מדין חייב ולכך חייב בעובד מכבים ובישראל פמור משעמא דישוכ ארן יוראל:



 ציוניה
 אימתי. שס : ב הד*0

 שם הי׳׳נ. שוי ושויע יויד היגר
 5>״א ס«יו קנא: אף המקבל.

 שם : ב״מ קא.:

 תוספות חדשים
ר ממן ש ע  [משנה כ] מ
 לו. עיי פי׳ הרע׳כ ופי׳
 הר׳׳ש שהביא התוי׳׳נו ועיין

 בש׳׳ס לילן פיק השואל ״
 דף ק״א למפרש כפיי־יכ

 קמא ודו״ין (סר״ח)

 ראשון לציון
i •מיענה א [תוי״מ דיר 
ר ונותן לו ט׳ והריב ש ע  מ
 לא כתכ אס הלכה כן כו׳.
 לא ידעתי מה כועס שלא
ם ד  הערה הגאון תומן מ
 הללו לעיל פאה פ״כ מ״ה .
 וכן כדמאי פיה מ״ה שלא
 כתב הריב כלוה והרמב״ם
 כתב דהלכה כר׳ יהודה שהוא
 מבאר דירי חכמיה . ובכן
 ע״כ צ׳׳ל דסמך הר״ב על מ״ש
נ דפאה עיש שכתב ׳  מ״ה נ
 ור״י לפרושי מלתא דתיק
 אתא וכן הלכה. אשר על ק
 דברים אלו שכתב תוי״נו פה
 צריכין ישוב ועיין יסלימ :

 חדושי מהרי״ח
 משנה ב [תוייט דיה]
ר שדה מן העובד כ ו ח  ה
 כוכבים לא שירשה
 משנתינו כוי ועיל בסמוך
 עכיל. אפשר רמי הרב הוא
 מפני שהכותי אתי מביניי׳
 ממינ אם תאמר הוא מפני
 קנם שלא חתן להם חני׳
 ככותי קידם שעשאוס
 כעובד כוכבים לא שייך זה
 ואינו צריך לעשר ואי
 אתיא כםיד אץ קנץ לעיבד
 כוכבים להפקיע וחוי שורת
 הדין שיעשר שלא יאכל
 מי שקונה מהעובד כוכביש

 K בלא

 תוספות דע״ק
] בתוי״ט  פיו מ״ב [אות סג
ר ונותן לו.הלכך ש ע  דיה מ
 לא הוי אלא קנפ) ואע״נ
 דלוקח מעובד כוכבים
 הייב מדרבנן הנים בלוקה
 לאכילה משא״כ הכא קנםא
 בעלמא כדי ש7שאר בירה
frt*, ביד העונד כוכבים 
 דמה״ט היה ראי לקנוס
 גס במקבל ם״מ לא קנסו
 *לא בחוכר דדמי יותר
. (הריש):  לפורע חובו

 תום׳ אנשי שם
ם כו׳ ע״מ ק ר ו  דיה ת
 כו׳. זהו עעפ להא דלא מצי
 המחכיר לאשתעויי די:א
 בהרים אגל אעפ״כ היה צריך
 לעשר ולנכות לו מחכורו
 הלא דמשוס ישוב איי
 פטרוהו כמו במקבל :
ר טי ש ע  תוי״ט דיה מ
 לאדעהא להכי כו. מלשון וה
 משמע לכאורה דמלינא פעור
 מלעשר חוכר מישראל וליתא
 דהא אפילו המקבל אינו סטור
 אלא משוס ישוב א״י ומכיש
 חוכר. אלא ה״פ דמותן לו
 ממין חחר wn לפורע חובו
 לא הקלו משוס ישוב א״י
 והעמידוהו אדינא. משאי כ
 משן לו מאותה שיה ואויד

ת יום טוב ^ ורה דמאי המקבל פרק ך תוספו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

. כסב הר״ב ו . אבל לא מעשר לכל חוכר וכי׳כ בפ׳יו מהלכות מעשר : מעשר וכותן ל ו  בין שהיא עושה מעמ: תורם ונותן ל
ט. מה שאין כן בנתן לו מאותה שדה ונו׳ דאדעתא  על מנת כן יורד לשדה שיתן לו חסידותו מפדות הנדליס בשדה דדמילפורע חו
ם ומיהו משוס דאין להשהות התרומה דאי אפשר לנורן דהכי יורדים החוכרים ומעיקרא בשל רשות המחכיר נדלים אין ל ב  מ
 שתעקר אלא אם כן נתרמה משוס הכי תורם ונותן לו ומסתבר זה פורע ומהאי כןעמא נמי לא הוי כמוכר טבל לעס האדן וכמ׳/

ר רבי פ . א (  מישראל נ) תורם ונותן לו י
תה  יהודה אימתי בזמן שנתן לו מאו

 רמנכה לו התרומה מחכירותו רמא
 שבאתרגמה ממעשר: אמד ר' יהודה.
 אימתי סגי לחוכר שיתרום לבד ואינו

ה ד ש ל אם' נתן לו מ ב ה ומאותו המין א ד ש  מעשר כשנותן לו חכירותו מאותה שדה ה
ר ונותן לוי): ש ע ) מ ר ה ת ת או ממין א ר ח  ומאותו המין אבל אם נתן לו משדה א

ר ש ע בד כוכבים מ ה מן העו ר י ר החוכר ש ? 1 א י מ י מ 1 א י מ ו ה ת ו א ת מ ר ™ 
. ״ ״ , - V י . ״ י ״ . , . L אף מאותה שדה כגון שזרע מחצת 

ל ב ק מ ף ה ה אומר א ד ת ב ונותן לו 0 • רבי י ן ,י י ת ן ר י כ 4 ח י ש ר כ ח ץ א  ^ מ
ה ד  אף לעשר דדמי צשורע חוט אי כמי ש

 אין דעת [המחכיר] לקבל פירות טבולים אלא כשפורע לו מאותה
ר שדד. מן העובד כוכבים. קנס שאמריהכתוב(לברים ו) לא תכרות להם ברית ולא תחנם ובא הקבלה כ ו ה ה : ב 1 י מ  שדה ומאותו ה
 קנסו חכמים לחוכר שדה מן העובד כוכבים שיהא מעשר מה שנותן לא תתן להם חנייה בקרקע ולפיכך כדחוק אותם שלא ישכרו אותה
 לו כדי שלא יהא שום ישראל חוכר שדה ממנו והשאר בורה בידו ומתוך ממנו ער שיצטרך למוכרה עי*כ. והר״ש מפרש דמאן דמפרש
 כך יצטרך למכרה לישראל בדמים מועטים ובמקבל באריסות לא קנסו בירושלמי מטעם קנ0 סבירא ליה דיש קנין לעובד כוכבים בארן
ס. אבל למאן  שיותר ישראל להפקיע מ; המעשרות ״הלכך לא הוי אלא קנ
 דאמר אין קטן ופו׳. מפרש בירושלמי דשורת הדין שיעשר דהוי כפורע חובו בטבל שהעובד כוכבים לא יעשר מה שאין כן בחוכר מישראל

. לא אסרו לחכור לתא תנן במשנה ג פרק ד דשביעית ס ק מעשרין הן ע״כ. ואף למאן דאמר קנ א  שהישראל סופו להפריש דרוב עמי ה

ו ' י כ ו  מלאכת שלמה ח
ע ז׳יל ומסזברא למנכה לו התרורנה ״ ' ר י פ  עליה סברי חורם וכוחן לו: ב
 וכו׳. אמר המלקט הוא לשון הר״ש והרא״ש ז״ל וכמו שאעתיק נסמוך ומצאתי

 הר״ש. [#והר״ב לא כתב.אם הלכה
 כן. אבל הרמב״ם כתב דהלכה כר׳
 יהודה והטעם שבכל מקום ששנה ר׳
 יהודה אימתי איט בא אלא לפרש]:
 ב החוכר־ שרה מן העובד כוכבים.
 לא פירשה משנתינו דין כותי קודם
 שעשאוס כעובדי כוכבים מת דיכם אם
 כישראל או כעובד כוכבים ועיין לקמן
 בסמוך: מעשר ונותן לו. כתב הר״ב
 קנס קנסו וכו׳. ירושלמי. וכתב הרמב״ם וזה העיקר בידינו הוא מה

. אבל אם נתן ן תן לו מאוחה שלה ומאותו המי ו  לוקא אחוכר לסגי בתורם שנ
ן שזרע י  לו משלה אחרת אף מאותו המין או ממין אחר אף מאותו שלה מ
 אבל אם מקצת השלה מין אחר כשיעור חכירותו חייב אף לעשר לדמי לפורע חובו וגם
ת טבולים אצא כשפורע לו מאותה שזה ח י . לכן נ״ל לאינו אין לעת החוכר(כר׳ המחכיר)לקבל פ ו  ל
. ומיהו בתוספתא משמע מי״׳ אמקיצ כמי קאי להניא בתושפתא ן  מנכה לו כלום לכיון למחייב ליתן פירותוא״א לגרן שתעקר וכו׳ משא״כ במעשר ומאותו המי

 הפ לא שפיר קאמר
 :־תורם ונו

ם אשכנזי זי׳ל לפי זה ד פ  שכתב הח׳ ה״ר א
 נתז לו וכו׳ מעשר ומת: לו ללא הוי לומיא

 המקבל שלה מישראל תורם ונזתן לו ר״מ אומר מעשר ונותן לו ר״י אומר אם מתן
 לו מאותה שלה ומאותו המין תורם ונותן לו ואם משלה אחרת או ממין אחר
ק יש . ומיהו משתבר למקבל לאו לוקא אלא בחוכר מיירי ו ו  מעשר ונותן ל
. ללא מסתבר ר כ ו  במס׳ ב״מ פ׳ המקבל טובא המקבל למפ' בגמ׳ להיינו ח
. ובחוכר מנכרי פליגי בירושלמי  לאית ליה לשוס תנא למקבל מישראל מעשר
. אי צריך לעשר אגל במקבל משמע ן  ״ר״מ ורבנ
 לכולהו מולו אף מנכרי עכ״ל ז״צ. ובירושל׳ הכא

 במתני׳ רמי כמי לברישא תנן הורם ונותן לו

ה בפי׳ הריש רשכ״ג ״ ה ג  ה
 ורבנן. ושתי הפלוגהו׳
 תמצאם בימי רימ ורבנן במתני׳
 לגהמוך . או רבי במקום ר׳מ.
 ורשב״ג ורמן במתני׳ דהכא
 כמו שאכתוב בסמוך בסיד:

.  ובסמוך גבי חוכר מן הנכרי תכן מעפר ונותן לו
 א״ר יוחנן זו דברי רבי אבל חכמי׳ אומד׳ בישראל
. ורשב״ג ו  חולק ובנכרי סגי לקנוס צתרום וליתן ל
 פלינ אמתני׳ להיינו רבי ואבריי׳ דהייכו חכמים וס״ל איהו סברא שלישית לחוכר
י לא מעשר ולא תורם אלא חולק וטתן לו טבל ללא קנים כלל. ר ב  שלה מן מ
 ועוד גרסי׳ התם תני ד ח״א מאותה שלה בין מאותו המין בין ממין אחר תורם
. משדה אחרת בק מאותו המין בין ממין אחר מעשר ונותן לו והיינו ו  וטסן ל
 כת״ק למתני' וקשה ליה לירושלמי וכי מחלוקת שנה רבי במתניתץ והא קיי״ל כ״מ
י אימתי במשנה לא בא לחלוק רק לפרש. ומשני דמתני׳ לשמעת מינה ״  שאמר ר
 פי׳ לברי ר״י הא מאותה המין שלא מאותה שלה מאותה שלה שלא מאותו המין
 מעשר ונותן לו. מיירי במר\ס שלרך השלות שבו לעשות שעורים כפלים בחטים

 וכיון

. והילך לשון הרא׳יש ז״ל זכירושצמי בעי הכא גבי ישראל קתני כ ״  ודו״ק ע
 תורם ונותן לו והכא נבי נכרי קתני מעשר ונותן צו. חבריא בש״ר יוחנן קנסו
ה מלת ס פ ל מכבים זלא קנסו בחוכר מישראל.ר׳ >א כש״ר יוחנן ת נ  בחוכר מעו
 הזין בחוכר מנכרי וצא תפסה בחוכר מישראל. תבריא סגרי יש קטן לנכרי בא״י
 להפקיע מיל מעשר ומן הלין חוכר פטויואע״ג דצוקח כקהנכרי חייב מדרבנן ה״מ
 בלוקח ממנו תבואה. והכא קנסא בעצמא הוא כלי שתהא בזרה ביל עוכל מכבים
 וימכרנה לישראל בלמים קצים וכה״ג אשכחן בב״מ בשצהי המקבל אמרי׳ אמתני׳
ך המקבל שלה אבותיו מן העובל כוכבים לאפי׳ התם קנסו כלי שתהא  לנסמו
 בורה ביל עזבל כוכבי׳ואע״ג למה״ט ראוי להחמיר אף במקבל מ״מ צא קנסו אצא
 בחוכר ללמי לםולע חובו.אבל בחוכר מישראצ לא קנסו.וא״ת היאך היי יכול לפרוע
 חובו מחלק הכהן והלזי וי״ל לאינם מפסילין בזה כלל שהרי בעל השלה יפריש
ק ש5 ע״ה מעשרין הן. ואע״נ לאין מוכלין טבל ו  ויתן להם . ואפי׳ הוא ע״ה ר
ה שאני הפא למארעא ליליה יהבינן. ואין בעל השרה יטל לומר לו תתן לי 7  לע
 חכירות הפילות מתוקנין לכל חוכר לעתו כך שיתן לו מכיריתו מפירות הנללין
ה בטבלן. והא שתורם משום דאין להשהות התרומה כלאמרי׳ בירושלמי ד  ש
ר למנכה  פ״ק למעשרות לא״א לגרן שתעקר אאי׳יכ נתרמה ממנה ת״ג ומסתי
 לו התרומה מתכירותו למ״ש תרומה ממעשר. ור׳ לא סבר אין קכין. ותפסה
 מלת הלין בחוכר להוי כפורע חובו מחלק הכהן והצד שהרי הנכרי לא יעשר:
. לכאו׳ משמע לקאי אף אמקבל לרישא.ומיהו מסתברא לקאי מתי  א״ל יהולה אי

ן י כ  ישראל י
. לא מחזי ן י מ ו ומאותו ה . דבשלמא בנותן לו מהשדה שחכר ממנ ו מ מ ש  ו
. מכוא״כ בחרא לריעותא שהוא מין אחר אפיי מאותו ר ש ע מ ה ע חובו מ ר ו פ  כ
ס דאל״כ י קנ . צריך ליחן לו חולין מהו ר ח  שדה. או אותו המין אבל משדה א
. ואף למ״ר יש קניין לעובר ה מ ו ר : ז) ומכ״ש ת ר ש ע מ ג חובו מ מ ו פ  מחזי כ
. ה ר כ ח ל . כדי שימנעו מ ב י י . אפ״ה ח ר ש ע מ ס בא״י להפקיע מ י פ כ  ט
. ועול ן ה . לדמי לפורע חובו מחלק כ ה ר כ ח ק ב  וימכרנה לישראל. וקנסו ר

 ראשונה ייזפז
 התרומה שחשו שמא יטמא הכלי קולס הפרשה ונמצא מטמא התרומה* וכן מפמפ
. פי׳ הר״ב ובמקבל לא קנסו שיותר ו ר וטחן ל ש ע : ב מ ל ״  פ״ה למעשרות מ
 חפן מובל כוכבים בחכילוש ע״כ ונא רצו לקטה בשניהם משוס יישוב א״י כלפי*-

ג .211 נעיל ] ב ם י ע ר ת ז ו י נ ש מ ! 

 יכין תפארת
ל הוא.מיהו ב י לפניה0.כד שידע הבעה״ב שחלקו ט ר ג וחולק מ ״ ה ע  כל ב
ב: ל שדה בלבר קצו ב ק : נ) מ ו י נ פ  במקבל מעובר כוכבים אי׳צ לחלק ב
ובעה״ב ששכרו קצוב אינו מצוי שם. ד. מה בגורן מי מללרך להפריש התרו  ד)
. ו ר י ב . אבל לעשר אינו רשאי לעשר חלק ח ו ר ס ח ט מפרישה ומנכה לו מ ה ל  ו
ן אחר ) שזרע מל^ת השדה ממי : ה  דהרי חבירו יכול בעצמו להפרישו
. ר כ ו ח ה דקודס לממכר בין במקבל בין ב מ ו ר ) וכ״ש ת : ו ו ה ר י כ  כשיעור ח

 משנה
 בפ״ה מ״מ וכשמוכרין לאחרים כולו* כמי חשילי ואיכא חורבא ואפ״ה שרי י
. פי׳ הל״ב משוס לאין להשהות ו : תורם ונוחן ל ל׳  בלאמרן לאיהו לא יהיב מי
 התרומה ואי׳א לגולן שמיעקר כוי מ״כ נראה הטפם שתיקנו -כן שלא לסשהוח



ה מברטנורה ד ב ו ב ר׳ ע ו ת יום מ ו פ ס ו  דמאי המקבל פרק ו 178 ת
ק מעשר שיותר חפן העובר סכביס בחט רות מבאריסות: שדה של אבותיו.  חוכרין נירין מן העובד כוכבים וכוי. אלא אמרו החוכר י
ך חולקים בתרומה. ובמעשרות כן לשון הרמב״ס שגזלה העובד כוכבים מאבותיו וקנסוהו שיצנורך לעשר כדי ס: ג כ  בדרך קנ
 בפרק ו מהלכות מעשר. ואעי׳ג דבנוםחי המשניות ליתא לרבותא שידחוק עצמו ויקננה מן העובר כוכבים שמתוך שהיא חביבה עליי
 נקע דאפי; תרומה שאינה ראויה כלל לזר <ף המעשרות שלהן. שהיסה של אבותיו לא יניח לקבלה מן העובד כוכבים ביותר מן הראוי
 לה *וכשיכבד עליו המעשר יקננה
ר וכותיה דרבי יהודה קיימא לן דלא פלינ ש ע ם מ י ב כ ו ד כ ב ו ע ו ח) מן ה תי ה אבו ד  ש
, תנא קמא עליה: ג כשםשהולקץ ו שדד ל ב ק ן *)ולוי ש ה כ ״ : ג ו  ונותן ל

ך בחולין כך חולקים בתרומה.כשנועל ן כ י ל ת ן י) ב לקי ם שחו ש ל כ א ר ש י  מ
ד מ ו ר א ז ע י ל י א ב ה יא) ר מ ו ר ת ן ב י ק ל  ת
ת כן נ ל מ ע ן יב< ש ה ל ת ש ו ר ש ע מ ף ה  א
ן םץמלוי ה כ ל מ ב ק ל ש א ר ש ; ד י ( : ו י א  ב

ר מ ו ל א א ע מ ש . ר׳ י ם יי) י ל ע ב ת ל ו ר ש ע מ  ה
ר ש ע י מ מ ל ש ו ר י ה מ ד ל ש ב ק י טי) ש נ ת ר ק  ה
ל כו ם י י מר ם או י מ כ ח . ו י מ ל ש ו ר ל י י ש נ  ש
; ם ל ש ו ר י ו ב ל כ א ל ת ו ו ל ע י ל נ ת ר ק א ה ו  ה

 המקבל
* . נ אף גייומלמי ל״נ. המעשרות גירישלמי המעשר  ח

 בעל השדה מחצה ושליש ורביע ממה
 שהוציאה השדה נועל נם כן מחצה
 ושליש ורביע מן התרומה והמעשרות
 המוטלות עליה ונותק הוא לכל כהן
 ולוי שירצה: אף המעשרות שלהן.
 אם המקבל כתן כל התרומה שלו ואס
 לוי הוא כל המעשר שלו: שעל מנת
. ירדו לקבל שדה זו באריסות ואין  כן
 הלכה כר׳ אליעזר דאע״ג• דעל מנת כן
 ירדו במה קנו: ף המעשרות לבעלים.
 בהא אפילו רבנן דפליני עליה רר״א
 מודו דטון דשדה של בעלים. מקום מעשר שיורי שייריה: הקרתני.
 לשון קריה כלומר האיש היושב בקריה בכפרים שכן דרך בני הכפריכ
 לקבל שדה מבני הכרכים: יבול הוא הקרתני וכו/ הלכך כל אחד נוטל

 חלקו

 בפירוש שהזכרתי פעמים ובלשון ערבי קורץ לכפר אלקוריא״ה]
צ ב * ר מ ה ה מ ל ת ש כ א ל  מ

 וכן ונותן משוס הפקר ופטור מן המעשרות וכוי וכן מה שאמרו יש קטן לנכרי
 בא״י להפקיע מן המעשרות וכן כדומה לזה הרבה שטלם ר״ל גס התרומה וכן
. כ ״  צריך לפרש בכל הפרק כשאמר המעשרות לבעלים שר״ל תרומה ומעשרות. ע
 וכתב הרש״ש ז׳יצ והא לנקטי רבנן תרומה רבותא אשמעי׳ לאע״ג לתרומה צא
. ור״א נקט מעשר לרבותא  חזיא לזרים וה״א לשיירה למקבל לחזי׳ ליה קמ״ל
ס וחזי לבעל השלה וה״א למעשר מיהת שניהם שוין בו  לאע״ג למעשר חזי ^רי
 קמ״ל כיון לבעי ליתנו ללוי אחר משום גזל השבט מקבל קלים ע״כ וכן בתוי״ט.
 ויש גורסים במשנה במילתיה דוי׳א אף וא״כ פשיפא לצרבותא נקט מעשרות:
. מפי בתוספתא להיינו תרומה ומע״ר. והכי תניא ם י ל ע ב ת ל ו ר ש ע מ  ך ה
 התם ישראל שקבל שלה מכהן תרומה לכהן ומע״ר ומעי׳ש חולקין בשוה. לוי
 שקבצ שלה מכהן תרומה לכהן מע״ר זמעי׳ש חוצקין בשוה. כהן שקבל שדה
. יש גורסין אף י נ ת ר ק  המעשרות מלוי מעשר ללוי תרומה ותמ״ע חוצקין בשיה ע״כ: ה

 כבר כתבתי בריש פ׳ ד שהושאל שם
 מעשר לכלל המתנות ועוד דהוי הכא
 רבותא לאפי׳ המעשר הראוי לזר
, שיאכלה כמו הלויאפי׳ הכי איןחולקין . , _ , K ״ , ״  ״
ל מנת ס באו. ע  א׳צ לעשר פשימא הכותים ועיין במשנה ה: ש

 ״יי*־ שאוכלץ ׳ r ן

 ציונים

: K> w*1 "מי .  נ כחן וליי
. 8ס:  דישראל

 ראשון לציון
 :!שנח ד [תוייפ דיה]
י פי' הריב כו׳ נ ת ר ק  ה
 ומצאתי בפי'שהזכרתי פעמים
. חידוש גדול הוא שלא י ו  ג

 ינ)5

 חידושי מהרי״ח
 בלא מעשר. נמצא נלמד
 כותי מכיש טהישראל
 n"v שרק הרוב מעשרי

. ו  וכתב הריב דאין הלכה דבמה קנ
 ירושלמי התיבו; רבנן לרבי אליעזר במה
 קנו. אמר להם אף אתם מודים שאם
 התנו ביניהם שהמעשרות שלהם אפי׳
. סתמו נעשה כאומר ו  התנו במה קנ

 םעשרין שאינו צריך לעשר
 חלקם ואפשר בשביל זה
 נקט במשנח א' ישראל
 ועובד כוכבימ ואחיה ביתי
 שדקדק חרבתוי״מ שהיה
 לו לשנות ישראל כותי
 ועובד כוכבים משום
 תלוש מקרקע זה שתקנה לך שבחוכר מחלק בין ישראל

״ מעשרותיך.[*ובהט קני כדתנן במשנה י נ ע פ ף ם י ב כ  לעוכר ט

י ישמעאל ב ] לב״ג]:ף ר ה ^ ז פרק(ח) [ ^ 5 ־ 5  י
. כתבהר״ש  אומרוכו׳ מעשר שטוטי
 ירושלמי על לעסיס דרבי ישמעאל אילו

 כהן טמא שהיה שותף עס כהן טהור שמא אי; חולקים במעשרות

 יכול

 המן יכול הוא למכרו לכהן טהור ברם הכא יכול הוא הקרתנ
 לעלות ולאכלו בירושלים . פירוש אבל למכרו אינו
ח ק ה  למטר *דאין מעשר שני נמכר בירושלים ע׳יכ: ך

 פירש הר׳׳ב ל׳ קריה ומ׳ בכפרים . ומצאתי

 וכיון שהמין משונה כ״כ כאילו משלה אחר הוא הלכך כשטתןלו ממנו מעשר ונו..,
 לו. ובריי׳ לר״ח מיירי בשלות שעושין השעורים כחטים הלכך כמין א' חשיבי
ה כתב החי הר״ר מ ו ר ת ך חולקין ב  ע״כ מפי׳ הר׳ אלעזר אזכרי ז״ל: J כ
, כיק שא״א לגרן שתעקר בלתי הפרשת תרומה צא יחלקו  יהוסף ז״צ פי' ולא אמרי
 אלא במה שנותר אחר הפרשת התרומה אלא אע״פ שמפרישין התרומה חולקין
. ור׳יא אומר לא זו בלבד שנוטלים חלקם אלא שגס תלקו של בעה״ב כ ״  אותה ג
ה זו ויתננה להם והוי כאילו נ  בתרומה שע״מ כן באו בולאי שהוא יחזיק עמהס טו
. וצא תרומה בלבל אלאיאף המעשרות אמריי הכי ואע״נ לבכל הספרים ו  התנ
 צא מצאתי הגי' אף המעשרות מ״מ אינו ר״ל לוקא מעשרות ולא תרומה אלא
 נכצצ תיבת המעשרות יש נ״כ תרומה. כי גם התרומה נכללה בתיבה כמו שמצינו
מ בתלמור שכשמזכיר תרומה ומעשרות אינו אומר תיבת תרומה אלא כוצצה י  מ

 בתי־יי ייעשרית. כההיא דה;־ לעוצם הוא מתל משוס פאה ופטור נ:

ן י כ ן תפארת ישראל י י ב  י
) שנזלה מאבותיו: ט) או:  לחפן עובר כוכבים במטרות טפי מקבלנות: ח

 י) הבעהי׳ב והאריס: יא) ובמעשרות. רק נקט תרומה. מדכפרשה ראשונה:
 יב) התרומה לכהן והמעבר ללוי. ובמלח מעשיות נכלל כמי תרומה בהרבה

ר דלעיל נקט החמה לרבותא. להפילו תרומה שנהנה ע  מקומות. מיהו א

 משנה
 לעיל: שדה אבותיי. פי׳ הר״ב שגזלה פובל כוכבים. וכ״מ בבלייחא למיימי
 ס״ש השואל ד׳ ק״א לתני המקבל שלה אבומיו ממציק עובד כוכבים. אבל הרמב״ם
 בפירושו גם בחבורו לא הזכיר שגזלה. משמפציה דתנא למחטי שלא הזכיר
. ונ״ל בין בגזלה בין בקנאה. מאבותיו לאו  מציק ם״ל לה״ה קנאה מאבותיו
 דזקא דכ״ש גזלה או קנאה ממנו ולרבותא מכי אבותיו לחביכא ליה נמי כשלו:
 ג ר״א אומר אף המפשרומ שלהן. נראה דר״א חשיב להו כמכר׳ כהונה שרגיל
 לימן תמיד מעשרותיו לכהן זה דקי״ל פ״ג דגימין מ״ז שזכה הכהן הזה בתרומתו
 בלא שוס ;יכו׳ וקנין משום דשאר נהנים מסחו דפחייהו וכמגיי לידי׳ דמי .
 וה״נ שאר הכהכים ממייאשו דאמלי לא שביק לאריס ויהיכ לאחר: שע׳׳מ כן באו.
. ואמר בירושלמי לאמר להם ר״א אף אתם מודים  וחכמים ס״ל דמ״מ במה קבו
. סתמו נעשה כא״ל ו נ  שאם התנו ביניהם שהממשלות שלהם אפיי התנז במה ק

 בעוד בלא נעקר הגורן . וכל התבואה עדיין היא בשדה(המוכר). אפ״מ

 נוטל המתן חלקו מהתרומה. ור״א נקט מעשרות לרבותא. דאפילי

 המעשרות. שתיל הנותן לימן בביתו. אפ״ה צריך ליתנו להמקבל:ע) ירדו

 לשלהי: יד) בהא כ״ע מידו. דמעשרות שיורא שייר: טו) בן כפר שחון

0 * ״ י  ראשונה *
 חלוש מקלקמ זה שמקנה לך מפשרוחיך מ״כ . וצריך באור מאי קאמל אפילו
. וב״ת לנשמת הקבלה שלא ם י י  התנו במה קנו וכי לית ליה כל תנאי שבממון ק
. א״כ חיקשי ליה אעיקר הקבלה במה קנו ן ט  היו אז הפילות במולם אינו ק
 לחלוק במבואות למחצה לשליש ולרביע שעדיין אינם בעולם אלא ודאי שהקנה
 לו הקרקפ לפירותיה בשטר או בחזקה דכה״ג קנה אף לבר שלא בא לעולם כמ״ש
 הפוסקים במ״מ ש״ ר״מ וע׳ במ״מ סי' ש״ך דהמקבל משכמב שער הוי כמלוה
 בשטר וא״כ מאי פריך כמה קנו מא בקטן שנקנה להם המביאה טצמה נקנו לו
 נ״כ המעשרות כשהתט עליהם אבל לא התנו לא. וצ״ל דה״ק אפיי המט במה
. והלכך למטן  קט ובודאי שהקנה לו הקרקע לפירותי' יאחד מדרכי קנין קרקע
 מעשרות סהמא נמי כאילו א״ל תלוש וכו׳ דבמטשרות לא בעי קטן לדידיה דחשיב
ם. פי' הר״ב כיון לטף פלי ת לנ ו ר ש ע מ  ליה כמכלי כהונה כלפי' לפיל: ד ה

 הקרקע
 ונותן לו ומדלא קהני ליה התם נאימתי דהוא פירופא למרי ת״ק ש״מ דאין זה דעת התיק כענין וה . ומימ הלבהא כר״ משום דבש׳ס פ' השואל ד' ק׳א קא שקלו וטלו אליביה ולי יותנן מפי דבריו. וכן בהירושלמ׳.
 !)׳1ל הדמ כפי׳ ואיני לוחה חולי, על ר' יהודה כו׳ ואחי שהשלמתי מבאר דעת ריי הלכה כמותו עכיל . ואין הפק טדי דתדי מילי קאמר הדא דאין חולק ועוד ראף אם היה חולק הלכה כמותו מפני שהתלמוד מגיר
. אלא ודא* הוא כמ׳׳ש והוכחתי מלשון המשנה דלזולק ומ״מ הלכתא כזותיה אחל שהתלמוד מבאר דבריו כהרמל׳ס . (הרע): J תדי£ ו  דכריו דאלשיה הדתי ל״ל כיון דאין חולק עליו מי יחלוק שלא לפשוק מכרי
מ כן כוי שאס התנו ביניהם כו׳. מלשון וה משמע דבהתנו כיע מולו ולכאורה קשה דכא דשלליל הוא ובכזיא איתא בילושל׳ דאינו יטל להקנות מעשרות שדהו לחבלו מעעמא להוי דבר כלב׳׳ל ויוקא ״ ע  דיה ש
. ולא דמי למ״ו פ״ס דב׳׳ב דהתכ דשב״ל הוא , וציל דרבנן לדבריו דל״א אמלו כן. אבל באמת לא מהנ׳ תנא־ ד י ־  :הן שמכר לישראל מהני הנאה דאמליק מקום מעשיות שיורי פייליה אבל במקלל לא שייך לומר ד

 על
 תוספות רע״ק

 |אות סב] בריב דיה
 שדה: וכשיכבד עליו
 המעשר) זהו כפיי רשיי
 בב״מ(דף קאע׳א)אבל תום'
 כתבו שם בשם י״ח דחפעם
 בדי שיכבד עליו המעשר
 וימנע מלקבלה ויהא השדה
 בורח ביד העובד כוכבים
 ויצטרך למוכרה. ולאחר
 לא הוצרכו לקנות דבלאיה
 שוסע לנו מלקבלו אבל
 יורש דחביבא ליה לא יועיל
 אזהרה. וכהיג כ' הרםב״ס
 בפי' ובחבורו. ובהרא״ש
 (במתני׳ א׳} משמע דםיל
 כפיי תום' וכאן במשנה
 פי' כפירשיי עי׳׳ע! :
 משנה ד [אות סד]בחוי'ם
 ריח ר״י בסופו דאין
 מעשרשנינמכר בירושלים)
 יבייושלים אין דעתו
 לטרוח מסתמא עיכ כציל:

 תום׳ אנשי שם
 המין אין זה פורע יעבו
 והקלו מטס ישוב איי:
ה של ד ד״ב דיה ש  ב ב
 אטתיו כו׳ ומומיה דדי קייל
. הנה אי לא קתני אף ׳  כו
 איש לנדמר דאע'; דלא פליג
 קתני רי״א משום דמלתא
 ;אפי נפשה קאי ולא קאי
 ארנר* תיק. אגל מדקתנ•
 אף נלאה דמושיף אלגלי ת׳ק
 וקאמר דלא בחוכר לבד
 התמידו אלא אף במקבל
. ו  מנינו ענץ א׳ שהחמילו נ
 וח״כ להודות ולא פלי; ?וליל
 תר״י. ומדליק הכי ש״מ
 יסניג תיק אליי כלהנן
 במ״א כמקנל כוי יחלק
 לפניהם ולא *ןא מלזלק בי;
 שדה אבותיו לשל אהלים .
 יעוד אי לא הוה פליג ליי
 אסיק הליל התם הבי אל״
 אימתי ב1מן כוי אבל אס נתן
 לו כוי או שקבל שדה אמתיו
 מן העונד מכבים מעשל

 לדדהו דהוי ישלכיל. ומדברי הרה״ש פ :מוכר 6ת הבית משמש דגבי תנאי מהני אף בדשלביל גלפ׳׳ז גם במעשר הדין כן וצ״ע ־ ימם״פ): ד בריב םדיח המעשרות כוי שיורי שייליה. אע׳׳ג דקייל עימ תנאז•׳



 צייוגים

 ה המקבל . cc ה״יז

 ראשון לציון
 ראה כ׳ כ״ג הערוך בעלך
 קרק . פירוש בלשון ערני
 קורץ לכפר אלקולי״אעיכ.
 ו!׳ל הליש קרתני על שם
 עית כמו ירושלמי על ירושלים
 ונערוך פי' לשון קריה
 שדרך מי מסרים לקכל

 שדות ממי הכרכים ע״כ .
 וזיל הלמביס קרתני איש
 מץחה לכפר וירצה לומר איש
 מפאר ארן ישלא; חי:
 מירושלים ע׳׳נ. ודע מלת
 קריה כתב הערוך מיש ביר
 פרשה ייפ מטי' לקריה
 דמלכא שוככיניה פירוש כפר
 בלשון יון כודאה והוא קרתני
 שבסוף ז? הפרק ע״כ. ועל
 דרך זה מ5י:ו פסחים ג:
 וביצה ט: ל׳ רש״* לקיייתא
 פירי לכפרים . וכן משמעות
 רש״י ברכות יח: עיש. אבל
 בב״מ פה: כתב רשיי לקרייתי
 פי׳ לעירי. ורש״ בעילובץ
 סוף בח: כחג לקרייתי
 כפרים לראות גתבואותיו:

 חידושי מהרי״ח
׳ מי׳ ג י ג י ר  על •דעתיה ד
 אכל למכרו אינו יכול כו׳
 ויש לדקדק לגי׳ v דחא
 עכיפ יכול לאכלו בירוש^ימ
 אבל כריש שלפנינו יעי'
 מחיקנה חיל אבל למוכרו
 אינו יכול למכור דאץ
 טעשר שני נמכר ובירושלי'
 אין דרכו למרוח מסתמא
 עכיל ויותר קשה לני'
 הרב חוי׳׳ט דלמה לו
 למבור בירושלים ימכור
 בביתו כסו תרומה ואפשר
 יש באן טיס דבאםת
 מעמר שני אינו נמכר

 אפילו בביתו וקיל :

 תום׳ אנשי שם
 הוי ולא שיורא כדאי' בי׳ד
 הי׳ סיא . יש לחלק בין
 דבר שביל דאו לא הוי
 שיורא ובין הכא במעשר
 שהוא דשלכ׳ל דבין דאמר
 חון בין דאמר עימ הוי
 שיורא ביון דתלוי מקחו מה
 דאס יבטל התנאי גם מקחו
 יהיה בסל . (מהיפ) :
א יחכור  1 בריב דיה ל
. כפי׳ י  בוי ולא הוכשרו כו
 זה מבואר בירושלמי. ולא
 תליא סלונתייהו אי אסור
 לגרוס טומאה אי לא.דלכולהו
 אסור מכיון שהבר הםתלושיס
 וסונובלו. ולא התיר ביה
 אלא משוס דתלינן בתלייה
 כל דהו שיאכלם קודסשיטאו
 ליי׳ טומאה . והא דמסיק
 שלמודאדמותר לגרוס טומאה
 לחולין היינו לכלתי מבולין
 למעשרות או שעדיין לא

 הגיעו לעונת המעשרות וכיה
 מסקנת כל הפוסקים. ואף
 כ״ש מוח גזה. ויש לתמוה
 מהלמב״ם בתלה פלזגהייהו
 באם אסור לגרוס נוומאה או
 לא דכיי מוכח דאינו כן .
 וא׳׳א לפרש מתני' בזיתים
 שעדיין לא הגיעו לעוגת
 המעשרות דאיכ מאי אף
 למעשר לקאמרי ביס הרי
 אף לבלתי מעשר שרי. נסרי

 ל6

ב צ ת יום טו רה דמאי המקבל פרק ( תוספו ו ה מברטנ בדי עו  ר'

. פי' הריב והר״ש ישראל שקבל מכהן או לוי. וכ״ש ל ב ק מ ה המקבל זיתים לשמן. ישראל שקכל ה ה : ה כ ל  חלקו במעשר שני וכן ה
ך הולקים בתרומה. איפכא וסתמא תנן. וכ״ס הרמב״ס ד׳ל על דרך כלל. אחד שיהא  זיתיס מכהן או מלוי: כשם שחולהין בחולין כ
 ואעי׳ג דלעיל לבעלים הכא שאט ללא קיבל קרקע אלא אילנות ורבנן המקבל כהן או לוי מישראל או ישראל מכהן ולוי ע״כ. ולפיכך דת״ק
 לא עבד זיתים כקרקע: או למחצית שכר. שימכר השק ויחלקו בכלל קאמר הוצרך ר״י לפרש בדבריו ולהוציא מן הכלל ישראל שקבל

ם שחולקים וכו׳. פירש הר׳׳ב ש  הריוח לאמצע: המעשרות לבעלים. וכו׳: כ
ם שחולקין ש ל זיתים לשמן «) ב ב ק מ  ה ה
מה י0. ר יהודה ך חולקין בתרו  בהולק כ
ל מכהן ומלוי זיתים ב ק  אומר ישראל ש
ת ת שכר יח< המעשרו  לשמן למהצי
א ימכור אדם  לבעלים *0: ך אומרים ל
. ביה אומרים ( א ־ ר ב ח ת זיתיו כ) אלא ל  א

. וכ״פ ע ק ר  הכא שאני ללא קבל ק
 הר״ש מהירושלמי וצריך לומר דהא
 דתנן לשמן הייט משום דלכך מקבלים
 הזיתים לעשות מהן שמן ואילו למוסק;
 לאכילה בלבד אין דרך לקבלן לפי
 שהבעל הזיתים בעצמו יכול למוסקן
 שאין בהן סורח ומלאכה. אבל הרמב״ס
 מסיים בפרק ו מהלכות מעשר מפני
 שהשמן חשוב הוא משמע ודאי דדוקא

 אף
 ה בתרומה «ד״> לתרומה למחצית 'בירושלמי או למחצית

 ודג וכיה בל״ס מי׳׳נ :

 דר׳ יהודה עביר זיתים כקרקע ואין
 הלכה כרבי יהודה: ך לא ימכור אדמ
 זיתיו. זיתים שנתלשו מן האילן ולא
 הוכשרו לקבל טומאת כנו! שעדיין לא
 הזיעו זיעת המעטן שהיא מכשירתן
 לקבל טומאה: אלא לחבר. לפרוש
 המוחזק לטהרות ולא ימכרם למי שאיט
 חבר שלא ידרוך אותם בטומאה:

 אן*
 לשמןתבן. וכתב בעל כ״מ וסובר רביטרשאראילנות רינן כקרקע ע״כ. ויש לפרש הירושלמי כרברי הרמב׳יס שזהו לשוט רבי יהולה
. עיין במשנה נ מ״ש שם בס״ד: למתצית שכר. לא קאי אהמקבל ה מ ו ר ת  עביד זיתים כקרקע ורבנן לא עבדי;יתים כקרקע: ב
 דהמקבל היינו לאריסות וטתן חלק השמן לבעלים. ולמחציח שכר היינו לעיסקא ומתעסק למכור ונותן חלק הרמים לבעלים וכן חילקן

ס או במתכיתין. וכ; תגירסא בירושלמי בסדר המשנה. 'ולפי שהשמיט הרמב״סבחיבורו לינא  הרמב״ס. ומלשון הר״ב נראה מרי
. [״וכ״כ בפירושו דאין הלכה כר״י וכמ׳׳ש הר״ב]: ה  דלמחציה שכר מבואר הדבר ׳שסובר שחולקין עליו חביריו על רבי יהודה נם מ

 מלאכת שלמה ^
 יהודה עביל זיתים כקרקע* ורבנן לא עבדי זיתים
 כקרקע וקאמר התם פרתו של כהן שהיתה שומא
 אצל.ישראל ויללה בכור הבכור לכהן לברי ר'
: או ל ״  יהולהותכ״א הבכור לשניהם. הרא״ש ז
ל למחצית ״ ר נרסינן. ופי׳ הרש״ש ז כ ת ש י צ ח מ  ל
ח כגון שקבלן עליו בשומא בכך ו ד  שכר למחצית ה
 ופך מעמ? ומוכרן למחצית הריוח וכנון דיהיב ליה
 שכר עמלו או מזבל בציר מיהת לאמרי׳ באיזהו
. ד ב ה א ל ל : ן א כ ״  נשך לליכא משום רבית ע
 פי׳ אילני זיתים שילקוט מהם הזיתים. ולא קשיי

 עלה

ה מצאתי 'שכתב הח׳ י ה נ  ה
 הריר יסוסף אשכנזי
 זיל על מה שפ" ריע ז״ל ואעיג
 דלעיל לבעלים סכא שאני ללא
 קבל קרקע כוי כתב קשה לקיו
 הוא כיון :אין לפועל בד אלא
 האילנות כ״ש שאין לו בנ!ע:רוה
 כל*ש וניל דכא• חיתיס מיידי
 ־יש למקבל חלק בגוף האילן
 ומשיה םנדי רבנן שיש לפועל

 חלק בתרומה וכן משמע בירוש׳
 ו5׳ע ע״כ:

. קרתני פי' ע״ש עירו כמז ירושלמי ע״ש ירושלים הל״ם זהרא״ש ז"( י נ ת ר ק  ה
 והרמב״ם ז״צ פי׳ קרתני איש מיוחס לכפר וירצה לומר איש משאר א״י חון
 מירושלים וכן פי׳ בערו!־. ירושלמי. על לעתיה רר׳ ישמעאל כו׳ על ולאכלן
 בירושלים. פי׳ אבל למכרו אינו יכול למכור לאין מע״ש נמכר ובירושלים אין
. הר״ש ו״צ. וכמלומה לי שנפל טעות בס׳ תויי׳ט : א מ ת ס  דעתו לטרוח מ
ן ישראל שקבל מכהן ומלוי קרקע שגדל ט הזיתים מ ש ם ל תי י ל ז ב ק מ  ה ה
 והתנו שלא יחלקו הזיתים אצא המקבל יטענס בבית הבד ויחלקו השמן תולקץ גס
. ׳ י . ול׳יל להא דלעיל שחולקים הכירות מיל הכי משמע פשטא דמתנ ה מ ו ר ת  ה
 וע״פ הירושלמי משמע שלא קבל ממט הקרקע לעבלו ולשמח אלא קבל ממנו
 האילנות אחד שגדלו הזיתים ללקטן ולעומק בבית הבל לגרסי׳ בירושלמי ר׳

ז ע ו  ישראל ב
יד שלא קבל ממנו הקרקע לעובלו ן לכאן מי י ועול לטו ״ ב  (א) א
ק האילנות אמר שנדלו הזיתים ללקטם ולעפנס בנית הבל  זלשומח. אלא ר

 וכמ״ש

ר ) דאסו א : כ ן י ) תלושין ולא הוכשרו לק״נו עדי ) דזיתיס דינן כשדה: כ ט  י

ס י ר ג  ראשונה ל
 ימטר אדם את זיתיו.לפי׳ קמא להל״ב דוקא בלא הוכשרו שרו ב״ה pto שיאכלס
 קודם הכשר וב״ה לטפמייהו דבפ״ה לשביעית מתירץ נמי במכירת פרה חורשת
. ומשמע לפירוס ט י נ  דבמלילה כל להו תלינן הואיל וליכא איסור ודאי לפ
. ונראה ללאו לשברי כמשנה ו  שהוכשרו וב״ש משקין מודו ב״ה לאשור למכור ל
 ראשונה לאסור לגרום טומאה לחולין שבא״י. אלא לאף למשנה אחרונה אסרי
 להכא כפירות שלא הורמו מהן מרומה ומעשרות מיירי מדאמרי ליה אף למפשר
 הא לאינו מעשר אסור ש״מ לבטבל מיירי ובמכל אף למשנה אחרונה אסור למטמא
 התרומה והמעשר שבהן כמ״ש תוי״ש ספ״ה לשביעית . ואע״ג דעבל בלאי׳ה
 אשור למכור כללפיל פ״ה מ״ח הא אמר המס רלצורך שרי וה׳׳נ לצורך מיירי .
 ולפ״ז מוכח אדרבה מממני' לס׳׳ל כמשנה אחרונה למומר לגרום כוי ללהכי לא
 משכח פלוגתי' אלא בטיל. וניחא לפי׳ זה האדנקט פלוגמייהו בזיתים דלרטמא
 דב״ה הוא דאע״ג לזימיס וענבים סחתו לסחיטה קיימי כלאמלי' במס׳שבח אפייה
. א״נ מעום ט ק . והא דלא נקש נמי ענבים דחד מינייהו נ ו  שרו כ״ה בעלילה כל דה
 לפנביס לעולם מוכשרין דהכוצר לגת הוכשל מסתמא להרמב״ס כמ״ש מוי״ט פ״ל
 לפ״ז מ״מ. ופי׳ השני של הרמב״ם שכתב הר״ב זפליגי אי מומר לגרום טומאה
 לחוליו- קשה לי א״כ אלפליגי בזיתים ליפלגו במשקין וציכא למימר לרבוחא לב״ש
 היא להא לשי' זה משמע לבזימים שהוכשרו ביר מיידי והרי הם כמשקין י
 ועול כעיקר הלין יש לתמוה נהי דב״ה ס״ל כמשנה אחרונה מומר לגרום כו׳ מ״מ
 לא המירו אלא בחולין מתוקנים דוקא ולא בטבל והכא בטבל מיילי מדאמרי ב״ה
 למעשר דוקא ושמא י״ל דאיהו מוקי לממני׳ בעגל של למאי כגון שלקח החבר
 זימים מע״ה ומוכרן במדם גסה ובדמאי אף עבל מומר למכור למ״ה למשנה
 אחרונה דהא כבר טלל להן ספק טומאה ביד ע״ה הראשון ומולד סשק טומאה
 לא איכפת לן בטומאה כמ׳׳ש חוי׳ימ ספ״ה לשביעית. ולפ״ז משמע ללתשנה
 ראשונה אפיי בזה אסיל מלאסרי ב״ש וללא כלפי׳ בפ״ק מ״ב גג• נומט לע״ה.
 ובעיקר לין זה אי מומר לגבוס מומאס לחולי! או לא לקלק הר״ב וכתב לחולין

 י שבחיי

ן תפארת י כ  י
י ובוה מתורן קושית אב״ . ומכ״ש איפכא [ י ) ישראל מכהן או לו ו  לירושלים: ט
ב ״ ה ע נ ס. שיעשום שמן ויתן ל  הכ׳מ פיו למעשר החיי עיש]. שקבלו אילני זתי
. ומדחשוב הוא לא מחל ן מ ש ח ב ר ה ט ב ר ה ד : יז) ולא דמי לרלעיל. מ ו ק ל  ח
י ועי׳ כ״מ פיו ממעשר החי׳ שכתב או למחצית שכל]: ״ ב א ה [  המקכל (א): י

 משנה
 הקרקע שלהם מקום מעשר שיורי שיירי׳. וכ״כ הר״ש. כיאה למקום מעשל לאו
 דוקא אלא בהא מולו חכמים לכהמנו בהליא למי לעליף טפי ממכלי כהונה :
 ה בך חולקין במרומה.פי׳ הר׳׳ב ללא עבדי אילמת כקרקע וכ״ה בילושלמי ולא
 החבאר מה הפרש יש בין קלקע לאילנות. והרא״ש כ׳ לאי לאו הירושלמי יש
 לפרש לה״נ קיבל הקרקע והתנו שלא ימלוקו בזיתים אלא שהמקבל יעשה שמן
 ויחלוקו כשמן. והלכך כיון שאין החלוקה מיד כפירות כללעיל אלא בשמן מצקין
 נם כתרומה וכ״נ מתוך לכרי הליש * ואכמי לאאמבררמעמא מהלי אם מולקין
ת או בשמן * והרמב״ם נתן טעם שהשמן חשוב הוא . ואין לזה באור תאי מ י פ ; 
 חזית ליפות כח המקבל משום חשיבות אלרבה נימא בלבר חשוב ולאי הנותן
 שיולי שייר המעשר לעצמו ־ ועול משום חשיבות מפי ה״ל למינקש גפנים ליע
 ךחשיב טפי. ולע״ר אפשר לפרש לזיתים אלו לאו באילטמ אלא זיתים תלושין מן
 האילנות תקבל לפשות שמן דומיא דזיתים דמתני׳ דלקמן והלכך הכא חולקץ אף
 בתרומה למפמא מאי גבי שלה המפשרוח לבעלים משום למסתמא לאו לפתיהו
 ובמלים פל הפלומה דפדיף ממכלי כהונה כלפי׳ לעיל והנא לא מומזא מלמא
 לאי ס״ל לבעלים שיירו המרומה לעצמם היה להם לחלק הזיתים ולהפרישם
. ומה שקיבלו לצורך השותפות ימסור להם בפני עצמו־ והנשאל לצורך ה ז  זה מ
, ולא חילק טלהו בפנין אחל נחנם . ומדיהיב טלהו בהלל  לתרומה יפריש לעצמו
 הכל לשותפות. אבל לפיל גבי שדה הפירות אינם מדיין בפולס ולא שייך
ו למחצית פכר י כ״נ מפי׳ הל״ב דגרס או וכמ״ש תוי״מ. ולפי גירםא : א ה ק  ו
 ו משמע דר״י אח׳ לאיפלוגי אפי׳ בכהן ולוי שקבלו מישראל לאמלן מולקין

 תרומה וקא״ל יהולה להני מילי מקבל למחצה לשליש וללביפ לחלוק כפירות אבל
 חלוק בשכר לעולם המפשר לבעלים שלא נכנסו לשותפות אלא במה שעומד
 שכר ולהרויח . אבל המעשר אינו עומד לשכר. ופליג ר״י בתרתי בזיתים לשמן
 הנמלים כהן ולוי ס״ל לר״י המעשר לבעלים * וגקיבל לשכר אשי׳ כהן ולוי שקיבלו
 ישראל המעשר לבעלים בין בזיתים ובין בחטאה ופירום: ו ב״ש אוגרים לא



ב  דמאי המקבל פרק ו 180 תוספות יום טו
 ן אף למפשר. מ״ש הריב בשם הרמבי׳ס רבים הלל סברי מוסר אף למעשר. אף למי שלא קיבל עליו אלא לפשר אבל לא קבל פליו
 לנרוס טומאה לחולין כיפאיז ישראל ולעיל בפרק ב משנה ג לחנן להמס מוחזק לטהרות יכול למוכרם לטון דאכתי לא הוכשרו אימור
 ואיט מוכר לעם הארן לח ויבש מפרשי! הטעם שאסור לגרום וכו׳. שמא יאכלם קולם שידמו. ואע״ג לרוב זיהים אין עומדן. לאכלן כך ־
 הרמב״ם נשמר מזה דלעיל כתב וזהו סובר אסור לגרוס כו׳ וכאן בעלילה כל להו למצינן לשלות חלינן. ורמב״ם מוקי פלוגתייהו לביס
, שמאי ובית הצל לבייש סברי אסור , r כתב וזו היא משנה אחרונה שהיא מותר 
ל «) היו נוהגין לגרוס טומאה לחולין שבא״יוב״הסברי ל ת ה ר «) וצנרעי בי ש ע מ ף ל  וכן הלכה ע״כ. וכן בחיבורו פרק י א
ת מותר לגרוס מומאה לחולין שבא״י: ): ץ שנים שבצרו א ת שמאיכי  י כדברי בי
ד מעשר ואחד וצנועי בית הלל. ותיקין המדקדקים ח ת א ח ך גת א  כרמיהם לתו
ן במצות שהיו בב״ה: ן אהד מעשר. ל ת ש ר א ש ע ף מ — ר ן ש ע ו מ ע א  ש

 ^ י נאמן על המעשרות : ואחד אינו
ת שלו. מתקן . ועיין מ״ש םון< פרק ה לשביעית ומשנה ב מעשר. אינו נאמן על המעשרות: המעשר מעשר א  שאכתוב שם משנה מ

י צ ח ' מלאכת שלמה ה ע ׳  פ

 עלה הא לתנן לעיי המקבל עליו להיות חבר אימ מוכר לעם הארץ לההיא מכאן למדנו שבכ״מ שנזכר במשנה ובברי,׳ לשון צטט לאו ירא שמים כלבד 0א
 איירי בתלוש ולתרומה כי,הוא פטור לגמרי מן התרומה. ע״כ מן המכס להא ע״כ הכא אינו ר״לצטע׳ ב״ה יראי שמיס. שכולן היו יראי שמים ולא נהל

 ממטמאי משכב ומושב השמיע ההיא
 בבא ראינו מוכר לעס האדן וכו׳.
 ומשנה אחרונה זו הובאת בש״ס פרק
 ל למסכת פ״ז רף נו ע״א ועיין מה

 א׳ מהם ח״ו אלא ר׳יל המתנהנין בחסידות וזה בנה אב לכ״מ המוזכר שם 5נוע.
 אבל בברטת פ׳ הרואה תניא אין קורין צנוע אלא למי שצנוע בבית הכסא:
ים שבצרו פז׳. ז׳יל הרמב״ם ז׳יל שם ספ״ש שנים שבצרו את כרמיהם  ז שנ
 בתוך גת א׳ והאחד מהם אינו נאמן על המעשרות אע״ס שעישר זה הנאמן
 על חלקו כשהוא נוטל חלקו מן היין חייב להפריש ממנו מעשר דמאי על חצי תלק
 ע״ה כיצד וכוי. וכן ג״כ פי׳ בפי׳ המשנה וכתב שם בכ״מ למתט׳ מיידי כשהם
י מחלקו מעשרותיו ואח״כ מירבו ^  שותפים בכרם וחלקו הענבים והפריש י
 הענבים של זה ושל זה בנת ודרכו כולם ביחל נמצא שמצי התירוש שלקת זה
 המעשר י״ל בו שהוא מחלק מבירו משום דאין ברירה ולפיכך מפריש עליו למאי
 אבל במתני׳ לבסמוך לש״מ ליש ברירה מייד שכשבאו לחלוק עדיין לא הפריש
 החבר כלום וכשנוטל חפים שבמקום פלוני לחלקו אז יפריש מעשרות המחויינים
 לחלקו. ולא אתא מתני' אלא ללמדינו דצא נימא דאםול משוס דהוי כמוכר סבל
 לע״ה קמ״ל לכיון דשניהם מין א' שרי ואין זה ענץ למתני' דשנים שבצרו את
 כרמיהם לתוך גת אחת עכ״ל זי׳ל בתרצו בעל הרמב״ם ז״ל. אק הראב״ל !״ל
 שם בהשגות כתב ונ״ל שהוא קנס לפי שלא- היה לו להתערב עמו בגת א' שהרי
 לא הי״ל שותפות עמו בכרס ומה לזה שיערבו פירותיו עמו ע״כ. ומצאתי שכתב
 הח׳ הר״ר יהזסף אשכנזי ז״ל יש ספר אחר וחולקו וי״ם אתר ותילקו ונ״ל לפרש
 גירסא זו וחולקו לה״ק המעשר מעשר את שלו כלומ׳ מה שנת; כי אסור לו למכור

. לבעלילה כל להו למצינן לחלות תלינן ר ש ע מ  הר׳יר יהוסף ז״ל: אף ל
 וה״נ אמרו ב״ה בפרק ה׳ למסכת שביעית למותר למכור לו פרה חורשת
 בשביעית מפני שהוא יכול לשוחטה אע״ם שאין לרך כלל לשחוט פרה העומלת
 לחרישה. והק׳ הרי אפרים אשכנזי ז״ל לפי' הרמב׳׳ם ז״ל למה׳ סעמא לבייש
 לאסור לגרום טומאה לחולין שבאי׳י אמאי נקט לוקא זיתיו והלא התבר אסור
 למכור לע״ה צח ויבש כללעיל ם״ב'והניחו בצ״ע. ובירושלמי ושזין שמוכר לו
 שבלים לעיסתו. כלומ׳ אע״פ שק מרובין כלי טיסת הקונה אותם אפ״ה תולין
 שלא יעשה אותן עישה אלא קליות. תכי ושוין שאין מוכרין גליש של חטים
 ועביט של ענבים ומעטן של זיתים אלא לחבר ולמי שהוא יולע שהוא עושה אותן
 בטהרה דכיון למכר לו כל הזיתים בתוך המעטן אפיי ב״ה אסרי למוכתא
 מילתא דודאי להוציא שמנן קונה אותם. וכן עביט של ענבים. וכן גליש םצ
 תטיס או שעורים וכיו״ב מוכמא מילתא בהדיא כיון ממכר לו כל הגדיש לאו
 צקציות הוא קונה אלא לעשות מהן עיסות. והאי דלא קתט במתני׳ בש׳יא לא
 ימכור אדם את זיתיו אלא לחבר ולמי שהוא יודע שעושה אותן נטהרה כדקתני
 בברייתא דשוין ב״ה עם ב״ש. פי' הר׳ אלעזר אזכרי ז״ל דמפ׳ בירושלמי דמן
 הדין כך הי״ל לשמת. ומאי דנקט לחבר בלבד מתורת חסידות וסלסול בטהרות
 שאינו מוכר אלא לחבר שכל דבריו בדקדוק ואין תקצה יוצאה מתת״י לעולם;
. ירושלמי אמר רב חםדא כאן שנינו שהכשר נקרא צנוע כלומר ה ״  וצנועי ב

ז ע ו  ב
 . שקבלו אילני

 ישראל
 וכמ״ש ע״ר זצוק״ל הכ״מ באות ש״ז. שקבלו אילני זיתים. ובאות י״ס חיתים
 דינם כשדה. וכרא״ש בשם הירושלמי הטעם כאן פשוט דהאילנות אינם
 כקרקע. ועי׳ ר״ש כאן. ואפשר שע״ר זצוק״ל לא בתר בזה הטעם לאשמועי׳.
. כרמנ״ס פ״ו ממעשר הח״י: (ב) וכ׳ עלה רבינו  לדוקא בזיתים הדין ק
 הגאון אאס״ו זצויךל.נ״צ לאתיא אפי׳ כמ״ל אסור לגרוס טומאה לחולין שבאי׳י
 וכפ״ב לעיל. ואפ״ה שרו ב״ה. להא לאסור למכור לע״ה לח ויבש. היינו
 בתלוש. מיהו הבא במחובר מייד דאמק״ט. ואפ״ה חיישי' למעשר. ממ״ש

 פי?
 ועיין ע״ז [א״חרשקפיד] ותיל מ״כ בס׳ אורחת חיים לדוקא לאחר מיתה ב״האסור לנהוג כב״ש שלא יאמרו רבייה חזרו בהסמשא״כבחייהסוענ״ל
 דהיכא דב״ה מוליס לשרי רק דלא הטריחו שאני. כדמוכח [שנת דייה רבמוש מר!] עכלה״ט. ולפעד״נ דהכא שב ואל תעשה שאני. יעמ״ש פ״א דברטת

ג ״  משנה ראשונה מ

ן תפארת י כ  י
) אף שאינו נזהר בטהרות ואסור לג״ט ב  לגרום טומאה לחולין שבאי׳י: כ
 טומאה לחולין שבא//י(ב). דס״ס הוה שמא יאכלם כך.ושמא לא יטמאן.ולא
. מיהו אפילו במכשר קיי״ל רי י . דהתס ביבש שהוכשר מי ג ״  למי לפ״ב מ
 ־מותר לגרוס טומאה לחולי[: [אב׳יו ואפילו לטמא בידים מותר כהילכתא גבירתא

: בג) מלקדקים במצות: בד) הקשה חחי הגאון טהו׳ אליעזר [ ו  כאן מ׳
 זצוק״ל בספרו משנת ר״א ה״ל אף לבעושה כב״ש חייב מיתה [כברכות לי״א
ר התם אחר בת קול [כיכמות די״ד אי] ועיין חוס׳ ברשת [מ״ב ב׳] מ . א [ ׳  א

 כלומר שלא ימול מאה לוג מן התערובת להפריש מהם כפני עצמם . שהרי הכל
 מעורב וגס אלו המאה מפורבין אלא יאמר בכל מקום שהוא הדמאי ה״ז מעשר
. ובאמת אילי לא עישר זה תחלה מן הענבים אצא בא לעשר היין אחר ו  עלי
 החלוקה לא היה צריך להפסיד כלום רק מאחים לוג יין שניטל מעשרן ולאי ותו
. ואין לו לחוש על חלק מבלו שאין זה כמוכר לו או כמפקיר אח שלו שיהא א  ל
. וכל אחל מה שהגיח הוא נוטל דומיא ס ל ו פ . שזה לא זכה בהן מ ו  צדך לתקנ
 לממני׳ דלקמן מול אמה חטים שבמקום פלוני ואני מטים כיי להיץ שהיין טלד
ט בהן עד עכשו למי לשלה שחלקו בקמומי׳ לאמרי׳ זהו חלקו המגיפו  עמה ולא ז
. אלא  אכל משום שעישר מחלה הענבים ואח״כ עירבן נמצא כל היין חציי למאי
ים הא מן הענבים פל היין קי׳׳ל נ הענ  שיש לדקדק לפי׳ הרמב״ס אם פישר על.

ת. י״ל זהי' דעתו בענבים לאכילה ונמלך לדורכן  דאינה תרומה בספ״ר, לתרומו
. וקמ״ל תנא הנא לככה״ג אס עישר פנבים ואח״כ ם ת  דבהא הוי מרומה כלאמל ה
 מלקו יין צריך להשריש חציו למאי כך ג״ל בטונת הרמב״ס. ואם כדבלי תוי״ט
 שטוכת הרמב״ם כהכ״ש להכא לכ״מ אין ברירה הואיל ומלקו ממצה ואח״כ עירבו
. לפי ממם זה היה צריך לעשר '  אין הלפת טתנמ מכל מה שלקח זה הוא שלו ט
 על בל מאתים לוג דשמא טלו של חברו כדא״ר יוחנן בריש כל הגע האהץ
 שמלקו ללץחומ הן וממזירין זה לזה ביובל ולא אמר שמחזירין מחצה. ופול
 דבהדיא כתב הרמב׳׳ם ןןחולקץ ביין וביין לא היה עדיין חלוקה מעולם שעכשז

 ?ולד

 שבא"׳ וכן הוא בגמרא לע׳׳ז לף נ׳׳ה וכן העתיק הרמב״ם בחבורו סוף
 הלבוח מומ״א וצפי מה שמבואר מדברי תוס׳ יו״ע דשביפית לכל שמעורב
, שהרי מטמא אמ הקודש שבהן.  בהן מרומה לכולי עלמא אסור לגרוס ט
 ולא נמלקו אלא בחולין מתוקנים או בגווני ללא מטמא למרומה שבהן.
 ולפ״ז לא ידעתי מס הפרש יש נין חולין של חוצה לארץ ובין של ארץ
 ישראל וכשלמא אם היימ אומרים למשום לתא לטומאת מרומה אמרו .
. אבל בחולין ן  ניחא לחששו בשל א״י שהיא מן החולה ולא לשל ח״ל לתלרבנ
 גרי.לי אץ טעם לחלק . ונראה למייל אסור לגרום בחולין מתוקנים ה״פ לגזר
 אפו שאין מתוקנים ולא גזר אלא בשל א״י לתרומה ומעשר לאורייתא. ומייל
. ובשל ח״ל לכ״ע נא גזור: t המעשר מעשר אמ שלו. הר״ב ר ז  מותר ללא ג
 פי' לממני׳ מטעם אין ברירה ול׳כ הר״ש. ומוי״פ כ׳ דלפי פי' הרמב״ם כ׳׳ע
 מידו בכה״ג דאין ברירם. ועדיין לא ביאר בל הצולך. דלפי פ״ הרמב״ם מיירי
 מתני' שהמעשר פישר ענבים שלו קודם שעירבן ואח״כ נמנם לגת ועירבן עם שנ
. ונמצא שהיין זה נבלל כולו דלכ״ע יש בילה בלח וכל ן י . ועכשו מולקין בי  חברו
 ט&ה מציה מעושרת ולאי ומציה למאי לשמא חברו לא עישר עננים פלו והלכך
. צריך מן הלין לפשר דמאי מן מאס לוג ן י  כשהמפשר נועל לסלי^ מאתים לונ י
 וכ״כ הרמב״ם בחבורו בהריא ספ״ע . וכאור צפון המשגה כך הוא המעשר
 מפשר אמ שלו בענבים וחלקו של חבלו שבילו ביין והיינו לקחני בכל מר\ם שהוא

 צייונים
 .י עניה שבצדו. e or״9

 הי״נ:

 ראשון לציון
 מ־-צנה ו [תוייט ר״ה],אף
 למעשר ט׳ ומשנה אחרונה
 )ו הובאת בש׳׳ס פ׳׳ד דמככת
v ע״ז כו׳. לא מצאתי משנה 
 דבסיא אף למעשר לא במ׳׳ז
 ולא בש6ר דוכתי אלא עיקר
̂נו דמשנה  הטונה של התוי׳
 אחרונה דתנא כה דמושר
 לגרום עומאה הובאת בע׳׳ז
ק המשגה הראשונה  דף ט. ו
 דתנא אסור לגרוס ט׳
 הובאת שם בע״ז נה: :

 תום׳ אנשי שם
 לא אסרי למטר הפירות
 לבלשי מעשר במעברות פ׳יה
 מ״ג כיא משבאו לעוהימ,
 (הו״ע). ולפי׳ זה יתיישב
 מקט זיתים משום מיש לא
 אשרי אלא בזתיס דיונן
 עומדין לדריכה וטלאי יוכשרו
 לקבל טומאה משא׳יכ שאר
 כל הכירות דהא איט מטמא
 משום משקה אלא הי1צא
 מזיתים וענבים בלבד ולא
 משכחת סלוגתייהו אצא בזיתי׳
 אבל בענבים כבר מכפרו
 בשעת בצירה דהא גזלו מל
 המצר לגת שהוא מוכשר.
 (שיי). אבל קשה להא ודאי
 טבל אף לחבר אםור למכור
 כדלעיל פיה מימ. ואולי
 נבאו לעוה״מ כהבאת שליש
 וכדומ׳אבל לא נגמיל גמירוח
 וכה״ג חה קיל טפי . אינ
 מיירי בלצורך. (רנ״ב) :
׳ ו ס ק ל ח  ן בריב דית ו
/ מפ׳ דמיירי  דאין ברירה ט
 שהיו שות5יס גם בכרס
 ולק* אי היא יש גרירה או
 כשהיו חולקים במחובר דאז
 לב׳ע יש ברירה כמ׳ש הריב
 לק׳ מ״ח לא היה צריך לעשר
 רק את שלו ודיו. משא״כ
 כשחלקו בתלוש מדאין ברירה
 צריך לפשר אש שלו ריל את
 מה שהוא שלו באמת בכ״מ
 שהוא ודאי שאף שאפשר
 שהוא ביד חבירו מימ הייה
 חשיב כמוכרו לו ואסור למכור
 טבל לעיה. וכיון שיש לספק
 על מה שהוא נוטל שמא אין
 בולו ממה שהוא שלו באמת
 דשמא יש בתוכו חצי משל
 חבירו וכחצי שלו הוא ביד
 מטרו והוא פשר על מה
 שהוא שלו באמת ונשאר
 חצי משל חבירו שבידו בלתי
 מעושר לפיכך צריך לעשר
 עול החצי ממה שהוא נוטל
 ומ׳ימ א״צ לעשר רק בתורת
 דמאי שאף שעדיין ודאי לא
 עפר חבירו מימ לא מי
 אלא ספק דאימור הלק שלו
 בידו הוא ואיצ שוב לעשר.
 הלכך דיפ כדמאי שאיצ
 לפשר רק תמיע ומעיש אבל
 מעיר ומיע מפריפן והן שלו
 דהמעיה . אבל זה אין לחוש
 שמא כל חלק שלו גיד תכירו
 ועלץ הוא דעשר וכל חלק
 חבירו בידו ויצטרך לעשר
 דמאי על כל מה שטנול דאין
 לחוש אלא שמא גס אחר
 החלוקה טי כאילו לא מלקו
 ושותפים המה בבל חלק וחלק
 ראין ברירה לומר שמה שהגיע

 לחלקו



 ציונים
 ה שניס שקבלו. =ה *׳י

 תוספות חדשים
 מענה ח [תוייס ריה^
 ט1ל כ1׳ המחוברים יוק6

 עכ״ל . הקשה הרמ״ז תימה
 ראם הם מחוברים איך הס
 בחזקת דמאי ושומאה וכוי•
 ותירץ דמיירי בתלוש רק
 דסד׳א דהוי כאילו בירר

ת יום טוב צא ספו ה מברטנווז־׳ דמאי המקביל פרק 1 תו ד ב ו  ע

 החצי מכל מה שגדל בכרם של שניהם: וחלקו בכל מקום פרק ג־ דחלה : ז וחלקו בכל מקום שהוא. כתב הר״ב ומשוס
א. בירושלמי מפרש דהכי קאמר וחלקו של חברו דהיינו של זה דאין ברירה וכו7. הכי אמר רבי יוחנן בירושלמי וכתב הר׳יש דלטעמיה  שחו
 שאינו מעשר בכל מקום שהוא דמאי הוא. ומשום דאין ברירה חיישינן דאמר בריש כל הגנו(דף כה.) דאין ברירה ע״כ. ובסוף מסכת ביצה
 שמא חצי חלקו של המעשר ביד חברו שחינו מעשר 0וחצי חלק חברו (לף לי.) בגמ׳ מסקינ; דם״ל הכי בי; מאורייתא בין בדרבנן. והשתא
 בידו. הלכך אע״פ שכבר תיקן החצי מכל הא דפסק הר״ב• לקמן בפרק ז משנה

א ח שנים י ם שהוא כ ו ק ל נ כ p כי0 ב ל ח  ו
ה באריסות »). או שיירשו או ד  שקבלו ש
ה חטים ת ו יכול הוא לומר טול א פ ת ת ש נ  ש
ני. ם פלו ם פלוני ואני חטים שבמקו  שבמקו
ם פלוני ואני יין שבמקום ה יין שבמקו ת  א
ה ת ל א א יאמר לו טו ל ל ב  פלוני יה). א

ת ודרכו טלם ביחד וכ״פ ה יין ואני זה ושל זה ע ת ל א  חטים ואני שעורים טו
ת יזשמ׳ י דבריו בכ״מ סוף פ״כו מהלכות מעשר ל א ו ס ' א י י י נ י ל י פ ח א ל i מ ״ א 1 ' ן ס ס ל מ י ם י א נ א ג י ח י *  ח

 חלק חברו שבידו: אבל לא יאמר לו טול אתה הטין ואני שעורים. ונמצא לפי זה שמה שחושפין שיש חצי חלק חבירו בידו משום דאין
 דליכא למימר הנא זהו חלקו המגיעו אלא הוו כמחליפים זה לזה ברירה אינו עני! ליש ברירה ואין ברירה דלקמן. *דהכאשכבר

 ונמצא חלקו כי תזרו ונתערבו ודאי דלכולי עלמא יש לע לומר שנתערבו ולא
 הוברר שמה שיחזור זה ויקח ויחזור זה ויקח שכל אחד ואחד יחזור לו לחלקו אותו החלק בעצמו שנתן ועירב עם של חבירו שדבר זה אין
ם המיוחד לו כהאי מגא אי אפשר שלא  הדעת טתכח. וכיוצא בזה כתב הר״ש דאפילו למאן דאמר יש ברירה אס בצרו שניהם לגת כל אחד כי
לי ק ש ל ח י< ה ו  יהא לכל אחד חצי חלק חבירו ע״כ. אבל כשעדיין לא חלקו מעולם יש לנו לומר כשמחלקים שכל אחד מה שטסל לחלקי ה

w 'ל אתה חטים רא£ו'לשיטת י תמי או שירשו. עיין בפירוש הר״ב ימנה י]: טו # ח [ ייןי! : ו *היו* פ י י ע ־ ו ה ר י ר ש ב י ^ ד ת ג ו ל ^ פ כ י י ^ ש י ב ̂ ו ו י שכ1 ה י ב ו ה  ו

* ^ ^ ? ״ 3 ^ ל ם כ " ב מ ר ש ה ו ר י פ ל כ • ו " ס יי! ע י מ ז ' י נ ת ו ל ג ד ״ ע ם א י י | כ מ י״ש ו כ ה " כ . כתב הר״ב הכא מיירי שחלקו שדה בקמותיה וענבים המחוברים ־ ו ט׳  ו
 שכתבתי לעיל ניחא. שאין אנו צריכים לחלק בין קמה לתלוש. אצא דלעיל מיידי שנתערבו אחר שכבי חלקו. והכא מידי שעדיין לא חלקו
 ולא הפריש המעשר כלום. וכתב בכסף משנה.סוף פרק ט מהל׳ מעשר ולא אתא מתני׳ אלא ללמלט ללא טמא לאסור משוס דהוי
ן ששניהם מין־ א׳ שרי ע״כ. ואע״ג לבפירזש המשנה מפרשת הרמב״סלענין דני ממונות לא לענין איסור ז  כמוכר טבל לע״ה קמ״ל מ

י ת י ה  מלאכת שלמה ו

 ל לקיימא לן בדרבנן ליש ברירה היינו
 כרבי אושעיא לסבירא ליה הכי ועיין
 מ״ש עור פרק ה ממסכת נלרים י אכל

 הרמב״ם מפרש בענין אחר ולאקשיא יתכן לפי׳ הרמב״ס אבל לסי׳
ד . ^ ה ו  ולא מיד שמפרי שכשיבצרו הכרם ומלקו ת

ואיחסה]בד<ט  הענבים והממשי ™ מחלקו ^נה)
 מעשרותיו ואח״כ עירט הענבים של דיה והלקו בכים שהיא.
 דהכא עכבר חלקו כיי חורו
 ונתערבו) וכ״כ התום'
 להריא בתמורה הובא
 כתיי״ט £״ו מ״נ דתמורה :
] ב־יב כ^ד״ה ו ס / ו י א ] 
ו ויו׳ וחצי חלק ק ל ח  ו
 חבירו בידו) דדנין דהחצי
 •שבילו חציו שלו וחציו על
 חב״רו ומכאן ראיה לדבי־י
 דע״י ניטין (דף מיז ע׳׳ב)
 דאס א״ב אין לך כל חטה
 ודזטה שאינו של שניהם,

 מה שגלל בכרס חייב לתקן בתורת למא
 חצי חלק חברו שבילי: ח טול אתה
ני. הכא מיירי  חטין שבמקום פלו
 שחלקו שרה בקמותיה וענבים
 המחוברים בכרס הלכך יש בדרה
 ואמרינן זהו חלקו• המגיש והמעשר
 מעשר אה שלו וליו. ולעיל איירי שחלקו
 בתלוש והתם אין ברירה לכל קלח וקלח
 של שותפים הוא וצריך לעשר רמאי על

 לין
 הכא אמאי אינו חייב
 לעשר שנית על כל החצי
 שבידו דשמא חנל של
 עיה. ואולם ממ״ש הר״ש
 תחלהבדבריריאדבירושל׳
 םיט קרי ליה דמאי לפי
 שהוא ספק שמא חלקו
 בידו הוא וכו׳ וממילא הוי
 ספק דשמא הניע לו רק
 חלק חבירו והיינו כשיטת

 החוש׳
 תום׳ אנשי שם

 לחלקו הוברר שכולו שלו.
 ביה שנות הרא׳ש כאן דלא
 כתוס׳ בנימין שהביא בהוריע
 כאן ואף לדעת רש׳י בחולי;
ק » ן א  דאי אין ברירה אין כ
 כלל אלא:אין לך כל חניה
 וחשה שאינה של שניהם מ״מ
 א״צ לעשר חצי חלק חבירו
 שביח אלא בתורת דמאי
 משום דהא אם היה חבירו
 ;״כ מעשר . ודאי הוה םי״י
 לביא במעשר א׳ והיה עולה
 מעשר כאו״א על מה שהוא
 ממל ולא הוצרך לעשר פעם
 ב׳ רק משום דיש לספק שמא
 לא יעשר חגירו וא״כ הדר
 הו׳ל דמאי. רק שלפי) יותר
 נכון לפרש שמעשר דמאי על

$ ״ ל ב א ב & ש w P 1 י ש ר ד . [נאום אסקופה מ י א נ  המעשרות (כקלושין דף ס״ב) עי׳י ת
ס במחובר שייך הנעה לעה״מ] משנתינו דקתני כרמיהם בלי ג . ל ׳ ק ה׳ למעשרות משנה ה ר  דנמיג משמע נמי פ
: רבים ולא נרמס בלי יחיד ה והכשר. דאינו מקבל הכשר במחובר כרש״י פמ־! נר לחולין(דף קי״ח) ק ל . ת י ת ר  ועמ׳׳ש פרק א׳ לתרומות . מה שאין כן לטומאה מחוסר ת
 משמע יותר שכ״א היה בוצר
 הכרס שלו אלא שמכניסים
 הענבים לתוך גת א׳ ונועמא
 דכיון שהוכרו החלקים ואחיכ
 נתערבו אין ברירה וכמו
 במייב לפי הראשון שבר׳׳ב
 שם ע״ש ועמיש בתויימ :
׳ ו ט ק ל ח  תוייט דיה ו
 שכבר חלר\ כי חזרו ונתערבו
 כז׳. ממיין גל׳ מ״מ יראה
 דאין ום כוונתו דלפי דבריו למה דקדק הל* לפרש הא דאיתא במתני׳ מעשר את שלו היינו שכבר עשר ואח׳יכ עירבן הא לפי דבריו אף שלא עישר כיון שחלקן ואח״ה עירבן לא אמרינן ברירה . והתרינו תלה דבריו
 באילן גדזל וכ׳ שכ׳׳כ הכ׳מ. והמעיין נכימ יראה דלא״ פי׳ בן רק כ׳ והרמב׳ם מחלק בין מישר כבר המעשר קודם שעירב ולכך צריך לעשר גם חלק חבירו משום דאין גרירה אנל במיח ומ׳ שלא עשרו שניהם הואיל
. אלא היכא דממשר כבז ט ו מ  יש;י:ס מי; א׳ לא הוי כמוהר דמאי לעיה. והיינו דהרמבים מס׳ לק׳ במי״ב הסי׳ השני של הריב מהירושלמי דבאמח אמדנן בדרבנן ברירה אפילו כשהיו ניכרין החלקים ואחר כך מ

 ומסין אותו על כך מפני שהוא לומה למדת סדום וזכר אותם בכאן מפני שנחנלנל
 הענין בשותפות הקרקעוק ע״כ.אגל בחבורו שחברו אחר פי׳ המשנה הביא לין זה
. וכתב בתיו״כו  בה׳ מעשר פ׳ ששי סי' יי׳ל ומסיים בה מפני שמוכרין את הסבל
 ונ׳׳ל שהרמב׳׳ם ז״ל אינו מפרש כר ע״ש שפתים דלים ישק. והיינו נמ* להכא
 קתני סתם שנים שקבלו שלה ובמחט' לבסמוך קחני חבר וע״ה בהליא וכ״כ
. לכאו׳ למיא להא לשנים שבצרו ״ל  בסמוך בשם הרש״ש ז״ל. וזה פי׳ הרא״ש ז
 את כרמיהם ללעיל לכל מה שגדל בשלה הוא של שניהם ואפילו נמל זה חמים
 שבמקום פלוני חה חטים שבמקום פלוני חצי חלקו של זה ביל זה וחצי חלקו של זה
. ׳ . אלא שיש לחלק דלעיל בצלו הכללנת אחת ונתערב הכל במקום א ה  ביל ז
ד י י . ובירושלמי מוכח דהכא מ  אבל הכא לא נתערב חלקם ובלמאי הקלו בכה״ג
. אבל לעיל שחלקו בתלוש  שחלקו שלה בקמתה הלכך אמרי׳ זהו חלקו המגיעו
 צריך לעשר. !ואע״פ שחלקו במחובר חשים ושעורים אשור וחסים וחטים נמי
 בדמאי הקצו שמשורה הלין היה ראוי לאסור גס בהם עכ״ל ז״ל. ולפי דבריו ז״ל
ד מתני׳ או כולה זרועה חטים או שעורים או חציה חטים י י  נראה דבשדה א׳ מ
. ויש הבלל ביניהם שאינם כלאים ומקום פלוני היינו צד א׳ מן ם ד ו ע  וחציה *

 השדה

 סבל ואח״כ חולקו ליין. ומ״ש בכ׳ימ שהוא. חוזר למעלה וה״ק מעשר את שלו
 בכ״מ שהוא כלומר בין שהוא באן בין שאינו כאן אלה מעשרותיו ואח״כ חולקו
. וכדומה לזה יש במשי שביעית פ״ל מלקכו אדם מתוך שלו כדרך ו  ליין עם חבר
 שהוא מלקט מתוך של הברו את הגס הגס. והנה במשנה לא פרשו באיזה אופן
 יעשר אחי׳׳כ וזה פירשוהו בירושלמי שבתחלה מעשרו כדין ודאי ואח״כ היין שלו
 מעשרו בתורת דמאי עכ״ל ז״ל. ועל הפי׳ שהביא ר״ע ז״ל כתב עציו פי׳ זה
 אינו נראה דהא במתני׳ תנן מעשר את שלו וחלקו ומפ׳ בירושלמי מעשר אח שלו
 ולאי וחלקו דמאי פי׳ הדבר הוא מעשר את אותו שהיה שלו כבר בתורת ודאי
ח כולו ח מעשרו בתולת דמאי א א מיד חבי  ואפ שהוא עתה נופל לחלקו שהוא נ
. כתב עליו הח׳ ׳ ו כ . והתם אין ברירה ו ל ״ ע ז ״ : ח בפי׳ ר כ ״  וצא חציו ע
 הר״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה אינו נראה דאין ברירה בזה במו בזה אלא נראה שכיון
לם שמתחייב במעשרות הוא מותר ואי׳צ לעשר שעדיין אינם חייבים  שחולקים קו
. והרמב״ס ז״ל פי׳ דדינים הללו אין בהם דבר מענין איסור כ ״  וצ״ע בירושלמי ע
ד שיכול לומר לחברו אחר שהחלקים שוין והמינים י  זהיחר אלא בדיני ממונות מי
 שרן קח אחה היין שיש שם שהוא קרוב למקומך ואני אקח זה שהוא קרוב למקומי

ז ישראל ע ו  ב
 ובהניע לעונת המעשרות [כרפ״א דמעשרות]
. והרי גם במחובר משכחת לה הגעה לעונת ץ ר א  אסור לממד לעס ה

 פרק ה דמעשרות משנה ג׳

ן תפארת י כ  י
 מ״ג בבועז אות ד: כח) ל״ל וגס על חלק חיירו מפריש עכ״פ בתורת
 למאי:כו) ומייד בהוכרו החלקיץאח״כ נתערבו-ובכה״ג אף בדרבנןכלמאי
 אין בדרה: בו) וא׳ חבר ואי ע״ה: כח) דמדלא חלקו. יש בדרה בדרבנן:

 ראשונה
 משום לבפי למיחני בשני היניס אין יכול לומר מול אתה חסיס ואני שפורים.ומ"מ
 עיקר חילוק;ה לבשלה בקמה לנ׳׳ע לא שייך בריכה ואמרי' ;הו חצקוהמניעי
 לא משמע הכי בש״פ גבי חבל שלקח למ״ה אגודת ירק לאמל בעירובי׳ ד׳ ל״ו
 לכשלקח אחת לו ואי לפ״ה כןסס פליגי בברירה. ולא אמרי׳ זהו חלקו המגיעו
. מ״ש חוי״פ להכא אפי׳ ם י מ ל אתה ח ו  להא החם נמי לא חלקו ממולם: ט
 בשניהם חבלים לאסיר למכור כובל. אינו מוכרח לשעת הר״ש והל״ב לבמחובר

 מיילי

. לפי׳ הרמב״נ ה ל : ך! שנים שקבלו ש '  טלל ולמי לחלקו שלה בקמופי' כלפי
 לפי מ״ש לעיל מתני׳ להכא שחלקו שלה בקמותי׳ למי ממש לממני׳ דלעיל אנ

 משנה
 ״ם
 אם
 חלקו ביין. ליין דהחס למי לשלה כקמה לביין לא הימה חלוקה מעוצם. אלא
 דלעיל מצלך לפשר על חצי מחלק חברו כיון שכבר עישר פל הענבים. ונמצא היין
 בלול חציו ולאי מעושר וחציו דמאי כלפי׳ לפיל. והא ללא מפליג בדידי'•ביין
 נופי׳ למימני שאם לא פישר הענבים מותר לומר לו מול אמה יין שלך ואני שלי.
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. הנאמן ר ב  והיתר אלא לאשמיעינן לטפי; על מלת סדום. הרי בחיבורו חזר ט ונמצא זה המעשר מוכר חלקו למי שאינו מעשר: ט ח
ק עם חארץ. י ב ת א  וכתבה בפרק ו מהלכות מעשר וכתב בסיפא ראםור משום שמוכרץ לכותרות ואין צריך לומר למעשרות: שירשו א
 את העבל. ונראה לי שהרמב״ם איט מפרש משנתינו לומיא ללעיל ופירות שהניח הוו למאי ובחזקת ממאיס: טול אתה בלח. שתוכשר
 באחד מעשר ואי אינו מעש״ אלא אן! בששניהס מעשרין מיון דכועכלו לקבל טומאה ואני ביבש שלא הוכשר לקבל טומאה צפי שאסור לחבנ
 למכור לעם הארץ לח ויבש כלתנן לעיל
ח עבודת כוכבים ת  בפ׳ שני: י טול א
ג לחלופי עבודת כוכבי׳ ז  ואני מעות.אע׳,
 ויין נסך אסורים בהנאה הכא שרי על
 שלא באו לילו משום לירושת גר את
 אביו אינה מן התורה אלא מרברי
 סופרים. ולא דמי. לחבר ועם הארן
 שירשו את אביהם עס האדן לאפי׳
 קודם שבאו לילו אסור לומר לו טול
 אתה חטים ואני שעודם להתס הויא

 ירושה

ר ועם הארץ שירשו ב < • ט ח פ ל שמןכ  אטו
ת אביהם עם הארץ ל) יכול הוא לומר לו  א
ם פלוני ואני חטים ה חטים שבמקו ת  טול א
ה יין שבמקום פלוני ת  שבמרןם פלוני א
א יאמי־ ל ל ב ם פלוני כח). א  ואני יין שבמקו
ה ח ל א ה חטים ואנ״ שעורים טו ת  לו טול א
ר ועובד ת היבשלא): י נ ל א ח ואני אטו ל  ה
ת אביהם עובד כוכבים  כוכבים שירשו א
דת כוכבים ה עבו ת ל א א לומר טו  ־־כול ת

: ר ו ס ר א נ ת ה ו לרשו א ב ש ם מ א ו ת לב) 0 מ י ׳ יין ואני פ ה ת . א ת ו ע  ואני מ
ס ו ס  ה
 יבש טול אחה חטים ואני

 לאסור משום שמוכרים הטבל א״כ אף
 למעשר הא תנן במשנה ח פרק ללעיל
 לאין ממרין אלא לצורך. ומסייעני מה
 שכתבה בחבורו קורם שהזכיר עליין לין
. שמע מיני׳ ללא מיירי כלל ן י א  עם ה
 בלוקא אתר מעשר וא׳ אינו מעשר'.
 וא״כ מ״ש בכ״מ להוי כמוכר טבל לעס
 הארץ אגב ריהטא כתב כן ולאו דוקא.
 ולפוס כך נמי מ״ש הר״ב בסיפא ונקט
 מעשר ואינו מעשר בחנם נקט הכי
ר ועם האיץ שירשו ב : ט ח ק ק 1 ל י י ע  ו

 חדשים אם בקמותיי! ד׳א את אביהם. לשון הר״ש הא כבר תני
 £ ליה רישא אוי שירשו והא דתט ליההכא
 משום דבעי למיתני גר ועובד כוכבים
 שירשו את אביהם עובד כוכבים ועוד

 ציונים
 D חבר חגיה. חגינ: כה:
נר ועובד י :  מ״' ot נגי״א ה״ו
 כוכבים. קדושין יז:ע'ן שד. הזי
 כמינה כה: מ>י' פ״ז מה(' ע״ז
 הייה. מיל ושו״ע v׳"7 סימן קמו
 מע־ף ד. וטור יווימ שימן לפג:

 תוספות חדשים
 הר׳׳ש והריב מוכרח דוקא
 לומר ואיירי במחובר ומכוס
 דאין גרירה וגס׳ שושנים
 לדוד מיישב בדוחק ע׳׳ש.
 והנה אדמ״ו הגאון אביר
 ור׳׳מ מוהל׳ל שאול נר׳יו
 הקשה דאם איירי במחובר

 *מאי
 תוספות רע״ק

 ההוספות אם כן משמע
 דרי אליעזר' וריי פליגי
 בסלוגתא דרשיי ותום'
 הניל וצ״ע : משנה ח
 [אות פז] בתוי״ט דיה
ל אהד, חטים. ה״ב ו  ט
 בקמותיה) הקשה בתום'

׳ . בחנינה cc ג׳ טול !־.תה לח ואני . _ o חייג • ט טול אתד\חטים ואני שעורים 
 ואני אטול את היבש כ״א ואני היבש. י יכול הוא לומר טול נע״) ct •כול לומר לו מקדו:ין שס נר יכול
 לומר לעובד כוכבים טול יג׳משלמ• יכול הוא לומר לו טייל. ואני מעות נילושלמי ואני אטול את הטעות . אתה יין נ־לישצמ•

 , , , . אתה יין נסך ונ״ה נעיז שש . ואם פס אס וננןלושץ מס ל״נ מלה ״ * הנר בדיש העובד כוכבים .
 דתנא הכא לח ויבש ע״כ. ולמה שכתבתי 1

 לעיל לדעת תרמב״ס לא תני ליה לעיל אלא בשניהם חבירים. והכא אשמועינן כשירשו עם האדן והוי דמאי דבתרי מינץ הוי כמוכר רמאי דאסור
ל אתה הלח . לפירושהר״ב והר׳יש»הכאכמי בקמותיהובענבים המחובריםלוקא: טו  כדתנןבמשנה ר פרק ב : טול אתה חטים וט׳
 ואני אטול את היבש. אבל איפכא [*ולאי] לא יאמר שכל שהוכשר לטומאה וביד עם האדן הוא בחוקת טמא כדאיתא בפרק ב משנה ג .
 ומיהו אם הניח עד הגת בדבר שיש צו גת רשאי לחלון* כן בשעת הגתות כדתנ! במשנה ד פרק ג לחגיגה. הכי מוכח התם בגמרא tp כה
 אלא דאבעיא דבעי אם עבר וקבל הוא דלאאיפשטא כיוןדהרמב״ם לא כתבה בפרק י״א מהלכות מעשר ולא בפרק י״א מהלכות מטמאי
 משכב ומושב. אי נמי ה״ה איפכח [*אינו] רשאי לומר והא דלא תני איפכא משום דה״א דוקא היכא דתרווייהו לגריעותא שאסור למכור היבש
 לע״ה ולקחת הלח ממנו כדתנןהתס. אבל שיקח היבש לשרי ואין אסור אלא למכור הלח הוה אמינא כיון דלא הוי תרווייהו לגריעוחאלא
ל אתה עבודת?כוכביס וכו׳. כתג הר״ב משוס דירושת גר . ועיין מ״ש במשנה ו בס״ד: י טו ר פ  אסרו בירושה קמ״ל דבכה״ג כמי א

ת  מלאכת שלמה א
. ׳ ו ו כ ש ר י ר מרה ש ב  השדה עכ״ל ז״ל וע׳ בהשגות סס״נז לה׳ מעשר: ט ח
ר או שירשו ולא הוסיף כלום אלא דלעיל 5א איירי אלא בדין מעשר.  הא תנא מ
 והכא איירי אף בלין טהרות דהזכיר לח ויבש והא מילתא דפשיטא היא כיון
 ירישא אייד באינו מעשר כ״ש דאינו נאמן על הכוהרוח ואגב דבעי למחני נר
 ועובד טכביס שירשו את אביהם עובד כוכבים יכול לומר לו מול אחה ע״ז ואני
 מעות תנייה ־ הר״ש והרא״ש ז״ל. וכחב החי הר״ר יהוסף ז״ל משנה זו אינה

/ בעבור המעשרות אסיר להחליף עם ע״ה מיתנן לעיל. ואפשר י פ ה להא א כ ד  צ
. ח״ל הרש׳׳יש כ ״  לומר דהאי ע״ה מיירי בע״ה לטהרות אבל נאמן על המעשרות ע
ל חבר וע״ה תירשו אביהם אי׳נטריד צמיתני הא בבא בחבר וע״ה לאפי׳ בחבר ״  ז
/ בחבר וחבר חסים ושעורים אסור י פ א  וע״ה שרי חסים וחסים ורישא איצסריו ד
. וסשוס הוא דלפי׳ הר״ש והרא״ש ז״ל ה׳׳נ בקמותיה ובענבים המהובריס כ ״  ע
. שם בפ׳ בתרא דע״ז רצה ללקלק ת ו ע ה עי׳ז ואני מ ת ל א ו  י ט

 מכא:
 לוקא:

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 כט) דבכה״ג הו״ל כמחליפין ואין ברירה והו״ל כמוכר שאינו מעושר: (Q כ״כ רתוי״ט . וכתב עלה רבינו הגאון מהר עקיב׳* שליט״א [באזל

 ל) לעיל קמ״ל רא״צ לעשר חלק הע״ה . והכא קמ׳יל למותר לימן לחלקו
 פירות המוכשרים לק״נן. ולהט מייתי הכא בסיפא צח ויבש [ועי׳ לקמן שיי
 ליג] [אביי לדעתי צ׳ל סי׳ ל״א]. ולרמב״ס לעיל מיידי בשניהן חברים. וקנדל

m רכופין אמרה סדום. שנהנה א׳ כשיקח חלק שקרוב לביתו: לא) לח היינו שהוכשר. ויבש. הייט שלא הוכשר. ללח ויבש ג״כ כבי מעין דמי. כ״כ m l ^ ^ w 
־ 0 ) 1 י ס  ־׳ח'לאסור בהיג משוס ע״ר אאט״ו רביט הגאון זצוק״ל: לב) ואף דבב׳ מינין ט״ל חליפי אסרי הנאה. י״ל מדרמה גר את אביו אינו רק מד״ס. שלא יחזור נר ל

. ה  ז
 אמר

. וצא מצאתי גלוי לל; ' לכו ׳ ' 
 בתים. חמהני פה קלוש'

 לבר

. ולפ״ז ׳ ט ] וק״ל כר למיד שנתגייר ו ח  ס
י בעקרי ר ד ה החולדה ה ר מ  עכלה״ס. א

 nwm מהפקירא
 כמשי חגיגה ל׳ כ״ה שאיט מפרש כן דאיהו מפרש חטים שבמקום פלוני שיודע
 בהן שהוכשרו ואני אמול במקום פלוגי שלא מכשלו אלמא למה שהוכשר לא
 חשיב כמין אחל ומשמע הסס למפלש לח כמשמעו שמן ויין ונראה דאע״ג
 דפשיטא שאסור למטל לפ״ה סל״א דהכא שרי שמל נטמא ביל אכיהס ואץ כאן
ת היבש.־׳ שא׳׳ל אביהם שזה לא הוכשר שנאמן 0 ז  גורם טומאה קמ״ל: א
 כללפיצ פ״ב ואין לפרש בפילוח מחובלים דלא שייך בהו הכשר. דנלאה דחלוש
 ותמוכל משיב הכא כשני מינים ובלא הכשר נמי אסור: י אתה יין ואני פילות .
א לא קסני ואני שמן כדלפיל מ״ח . דשמן של פובל כוכבים נמי אסול  מ
. ופול אם הגל *ft מבר משקיו של עובד טכבים טמאץ ט  כלאמל פ״ב לע״ז

ו ל  מז

 משנה
 מייר, מותר למכור למגר דמידי ס8נמא לאסור שמא ישכח ולא יודיעו כדלעיל
 פייה מ״ח . הנא א״צ להודיעו שמאליו יודע כל מחובר טכל היא : ט שירשו.
 כ׳ הדיש הא מני לה לעיל או שירשו אלא משום לח ויבש חני לה ע״כ והיינו
 דלח ויכש מימש הוא לשניהם עזים מין אחד ואין פילוי למיס לזה יותל מזה
 אלא משום קפילא לטהרה לחוד והקפידא פצמה ליכא גבי פייה אלא גני חבל
ם מ״ש חוי״ט . נ י  לחוד ואפ״החשע כמחליף. ולגרי הלא״ש בזה אץ מובנים ל
 ללטיל כמיכל טבל והכא דמאי נלאה למשום הא לא צדך למימני׳ דכל לכן
 הוא ומה טבל שיש בו צד הימל מכילה לצורך. הכא בשני מינים אסיל . כ׳׳ש
 בדמאי ומיהו פיקל פי' מ״ש בלם שהוכשר ויבש שלא הוכשר . נלאה מפי׳ לש״י

 ביה דין דמאי . ונראה
 לענ״ד לפטיש התוי״ט
 בסמוךמשנח י״ב יילדהכא
 אף דחלר^ חפירות ם?מ
 ביון דהס לא קצרוהו ולא
 עשו מעשה המורה שרוצים
 לעמוד בשותפות אמרינן
[ ט  ריש בדירה:ט״י [אות ס
ם משבאו לרשות הגר א  ו
 אפור) דחלופי ע'1 שקיל
 בתום׳ פיק דקדושין כתבו

 והא
 תום׳ אנשי שם

 פישר אה שלו ואח׳׳כ מירב
 עם חגירו לגח נעשה הכל
 מדומע ובמדומע לא אמרינן
ח תוי׳ס :  גרירה. (משיח)
ל כוי אף כשניהם ו  WS ט
. והריב אזיל ׳  מעשדין כו
 לשיממו דמשנתינו כמחובר
 דלא ממר מלאכהו מהזר
 למכור לחבר כמשיל בפרק
 ה׳ דמעשרות מ׳׳;. אבל

 גם לשיטתו היה יכול לפרש
 משנתינו בתלוש ובחבר דוקא

 דאף דאין ברירה מ״מ לא
 החמירו בזה לענין מהפות
 עם החבר דלא שייך בזה חשש
 דשמא לא יודיענו. ורק גבי
 ימין מראה לםדיא כמיזליסין
 חלקם זה גזה החמירו.
 ומצאתי בם׳ לח״ש שכתב על
 התד׳׳מ וזיל. אע״פ שסימנים
 מצא לו מסידורו של המגנים

 איגו מוכרח
 ע

 וריח
 שאין מוכרין את המגל שלא
 נאמר אלא במוכר גדמים
 דילמא אשי לאינשויי משא״ב
 בשניים שירשו ינשחתפו
 ושניהם חבירים אפ׳לו בשני
 מינים למה לא יבררו וע״כ
 אין לנו אלא כמיש הכ״מ
 והריב. עיכ ל ט בריב ד״ח
 טול כוי לח ויבש. למיש
 כמיו מיירי החם גיבש
 שהוכשר. וא׳כ חיבה ויבש
 שכ׳ הריב כאן הוא שלא
 בדקדוק דהא הכא גיבש שלא

 סוכבר מיירי.נם בלאיה ל״5 כאן(איסור מכירה היבש והכא מוהן לעיה הלח מיירי.והטעס שאיא גרירה הוא מעם ללח של ע׳ה שהוא טמא וינש שהוא טהור כבי מינים דמי ואיכ אסול נס מנומס דהוי כמוכר דמאי לע״ה.
 רקישלזה היה תקנה לעשר נס חלק מגירו משא׳כ לאיסור מכירת הלח אין תקנה. ומשסה דמאי אסור לומר גם איסכא טול אתה היבש. רק צא תני הבי שזה בודאי לא יאמר כמיש התוייט. ובטול אחה חשיס ואני
 *גורים אי הוו שניהם לחים איבא גם מעמא דטומאה ובפניהם יבישים ליכא אלא נןעמא דדמאי-־. ולמש״ל במ״ו אתיא משנתינו גס למשנה אחרונה לבטבולין למעשרות אסור לגרוס, נןומאה. אלא דצ׳׳ע דהכא
ל אתה הלח ט' אס הגיח עד הגת כוי. ואע׳׳ג דלדברי השוס׳ שאכתוב ו  כזן שכגר נטמא הלח אצל מ*סר qfc למשנה ראשונה כדמשמע מתוי״ט גמם׳ שביעית . וע׳ בס׳ טו״א בחגיגה שס : תוי״ט ריח ט
 ?8 בחגיגה משמע דאיפששא שפיל רירחנס צגמ pfet . ומכי מוכח פשע הסוגיה «׳׳מ משמע ליה להרמביס להני שינויי דחיקי נינהו ילא סמכינן עלייהו ומתיה מסשגלא. (ביד), אנל דברי סתוייט תמוהין דמשנמ

 מלשוט



 ציונים
ג ״ א חמוכד . מיי׳ מ  י

 מעמל ?׳״fl , ועי׳ מיא סתל׳
 מג־ומומ ה״ד והפיג :

 תועפות חדשים
 אמאי קנוני שירשו אנימ
 ע׳׳ה לאף אם םיה 6נ״5ג
 חבר לא היה מפריש ממעי
 במחובר.ו«־אה להמגיה ליישב
 קצת למשוס סישאדלח דבש
 קתני אביהם עיה דהתייט
 בל״ה סול אתה הלח כו׳
 פי׳ דה״ה איפכא כו׳ גא
 אסרו בירושלמי ט׳ עכ״ל.
 ואי מימני׳ לאביהם הכי
 ה״א דמתט׳ דוקא קתני אבל
 איפכא ולאי מותר למה!
 לע״ה היבש דעדיין לא הוכשר
 ואימר ג׳׳כ •אכל:קוליה(ואף
ם אסור למטר לע׳׳ה יגכ  מ
 ש״ה דהוי ירושה) לכך חני
 אביהם ע״ה ואז הלח בחזקת

 שמא
 תוםפות רע״ק

 והא דקאמר השים המרי
 ארישא דאי אמית ירושת
 הגר דאורייתא חלופי עין
 קשקיל. ואין לומר מעמא
 משוס ברירה. דהשתא
 הוברר הדבר דזה חלקו
 דאיכ אפילו באו לרשותו
 נמי יחא םותר מה״מ
 עכיל. ועיין בפ״י שם מה
 רמפקפקעל תירוצם. ואנכי
 לא זכיתי להבין קושייתם
 דהרי מבואר בכולי םרקין
 דענין יש ברירה לא שייך
 רק בחד מינא משא״כ בבי
 מינים ליש יש ברירר״דבכל
 מי; יש לכל אחד ואחד
 חלק וכדאמרינן להדיא
 בבכורות ל״ש אלא שחלקו
 גדיים ננד גדיים אבל גדיים
 נגד טלאים וכד׳ וצלעינ:
 [אות םח] בתום' ייפ
ל אתח . ויחזור ו  דיה ט
 לעבודת כוכבים) קשח לי
r« הא מים אינו יודש 

 אביי
 תום7 אנשי שם

 מלשונו דעבר וקבל הוא ענץ
 אחר מדינא דמשנתינו דאהי׳
 אם נאמר דעבר וקבל לא
 יניחנו לגת הבאס מ״מ בלינא
 דמשנתיגו אם הניח עד הגת
 רשאי לחלוף והוא תמוה .
 ודוחק לומר שהחלוק הוא נין
 עבר וקבל שאינו רשאי להניח
 להתחלה. ובין עבר והניח
 שאז נוהורין. והיותר מפליא
 על דברי התויינו שהביא
 שוגיא דחגיגה על הא
 דמשנשינו ומסתימת לשון
 המפרשים כאן משמע
 דמשנתינו מיירי בלח ויבש
 של חולין או סבל של דמאי.
 איכ מה זה ענין לסוג יא
 דחגינה דסתם דוקא בתרומה
 האמיט לע׳ס בשעת הגסות
 משאיה בחולין דאינו נאמן.
 ומכיש כשירשש בסתס ואין

 הע״ה מעיד עליהם פשיטא
 שהם בחזקת טמא. ובחגיגה
 התם איט מביא למפשט בעי
 דפנר וקבל אלא מברייתא
 דשני עלה שורף את הלח
 למדתני שורף ודאי בתרויה
 איירי. (לח״ש)(בשימי הלשון
 לקצר): יא בריב דיה
׳ לא נכבשה כל  םוריא ט
. ע׳ היי״ט פ׳׳ד למלה י  אי
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ב צב ת יוס טו ספו ז ימאי המסבל פיס 1 תו ה מברטנורו ד ב ו  י ע

. ת״ל הרמב״ס צפי ם י ר פ א םוריא. הם ארצות שכבש את אביו אינו מדברי תורה אלא מדברי ס  ירושה דאורייתא והוי כאילו בא לידו: י
 דוד שלא היל מארן יםראל כגון ארס נהריס וארס צרבה ולפי שעדיין שאין ביניהם קורבה שהדת הבדיל ביניהם אבל יירשנו בתקנת חכמים
 לא נכבשה כל א״י לפיכך לא קדשו כקדושת הארץ אן* על פי שהיה כבוש שמת ימיר *ויחזור לעבודת כוכבים כדי שיירש את אביו ע״כ. והיא
ה שאסר הוא הפה פ ה א ש  של רבים ובמקצת דינים היא כארץ ישראל ובמקצת דינים היא כתוצה מסקנא דפרק בתרא דע״ז(דף סל.): י
 לאמן. והקונה פירות בסוריא אינו חייב שהתיר. כתב הד״ב מגו דאי בעי אמר
ל שלח״צהןוהיהנאמןכדתנןבפ״קמסיב ש ת בסוריא*). ואמר מ ח י כר פ א המו  להפריש מתן דמאי לפי שרוב פירות י
. מעושרין הן ולהלן נאמן. ודבריו העתיקם מהר״ש. ר ש ע  הנמכרים בסוריא מח״ל הן באים הלכך ארץ ישראל הן • חייב ל
, וקשיא דלא תכן נאמן אלא פעור ומנלן ר ה שהתי פ ר הוא ה ס א ה ש פ ה י נאמן לי). ש י מ א י י ו ג ו מ מ א  כי אמר מעושיי! P נ

ה: סשלי י  אמר של ח״ל ה; והיה כאמן צימק ח״ג. יא נסויי* ״׳׳> מי
 בפ״ק מסיב ולהלן נאמן השתא נמי כי

 אמי של א״י הם ומשרתים נאמן: שהפה שאםד. כשאמר של א״י הם וחייבים במעשר

 מלאכת שלמה
 ומה שסי׳ ז״ל לכבוש ללו
 הרא״שז״ל משל א״׳ הן

 עשרתיס נאמן מגו לאי בע
 הנמכרות בסוריא מחייל הן

 לנאמן. והרמב׳יס כתב מפני שלא גזרו
 דמאי

 הוא הפה שהתיר כשאמר משרתים וכי היכי
 דמהמנינן

 ל היה כבוש רבים הוא כנד הר״ש והרא״ש ו״ל. וז״ל
 חייב לעשר אבל אם לא אמר א״צ לעשר לרוב פירוח
 הנמכרים בסוחא מח״צ באז הלכך כי אמר מעושר׳] הן נאמן במגז דאי בעי הוה
 שתיק וכן כשאמר משלי הן חייב לעשר לכבוש יחיל שמיה כבוש ואפי׳ אי לאו
 שמיה כבוש בסירות של סוריא גזרו על הלמא׳ וצא פטרו מלמאי אלא מגזיב ולהלן
ק נאמנץ על הלקט ועל  עכ״צ ז״ל. ובירושלמי פריך חמן ס׳ בחרא דפאה הנ

 השכחה ועל הפאה נשעתן ומשמע לוקא על הלקט עצמו אבל אס הניא חטים
 ואמר מעזשרי; הן איט נאמן במגו דאי בעי אמר של לקט הן והנא את אמר
 לנאמן במגו להפה שאסר הוא הפה שהתיר. וקשה להתם נמי טמא הפה שאסר
 ואמר חטים אלו לא שצ לקש הן אלא סבל היו הזא הפה שהתיר בגמר לבריז שאמר
 אני עשרתיס. ומשני לאין ראוי לומר אלא מגו לאי בעי שתיק כי הא למתני׳
 לאפי׳ היה מוכר בסוריא שירות בשתיקה הלוקח ממנו פטור מלעשר. והוא לא
 שתק אלא אתר אותן בדבורו שאמר של א״י הן ואח״כ התיר אותן בלבורו שאמר
 שתיק והיה הקונה ממנו פטור משום לרוב פיחת
 באין פפטורין מן המעשר לאמרי׳ הסר כל לבורו
 מכאן ותלין אותו כאילו מכר בשתיקה. אכל ההיא למת;׳׳ לפאה אפי׳ בשעת
 הקציר אם היה ע״ה עני מוכר חטיש בשתיקה היה הקונה ממנו חייב לעשר לרוב
 חטים שבל הן והמיעוט לקט שכחה ןפחה ובתר רובא אזצי׳ ונהי לאס בא ואמר
 חמים הללו לשו״פ הס היה נאמן כיון לשעת קציר הוא ולרך עניים צלקנז אז.
 מ״מ כשאמר טבל הוא איט נאמן עול לומר ואני משרתים מגו לאי בעי אמר

 מעיקרא

ז ע ו ל ב א ר ש  י
 לבר זה.וט ס״ל שלא לומר כן.הרי אפי׳ קטן שנתגייר עייל בייל אמרי׳(כתובות
 לי״א אי) יהבק ליה דאזל ואכל בגיותא. מכ״ש במומר לעבודת כוכבים ואת״ל
 הכא שאני לזנה כבר.או התם ש#:י לממון ישראל הוא. עכ׳יפ מלהוא בכלל אלה
 שהיו מורילין ולא היו מעלין(כח״מ תכ״ה) לא יהא ממונו חמור מגופו(כב״ק
 קי״ס א׳).והכא ציכא טעמא מזרע׳ מעציא להרי חזר לעבודת כוכבים ואי טמא
 לכוונת רבינו בשנתן ירושתו מתנה צישראצ.לבכה״ג ציכא למימר יהבינן ליי לאכיל
 בגיותא. עב׳׳פ כיון למל״ת אין להגר שום זכות בהנכסים. רק כשהיה מהנהג
 כישראל עשו חכמים שאימ זוכה כזוכה א״כ כשחזר צסורו צעט־ת כוכבים בשעת
 מיתח אכיו.הופקע זכותו.ואחריס שבזבזו נכסי העובל כוכבים זכי-ילא עדיף מהך
 לתשובת הרא״ש (בלל י״ז סי׳ י׳יח) שאין המומר לעבולת כוכבים יבול להעביר
 ירושתו מאביו.מבתו לאמו.אף למומר אילו היה מתנהג כישראל היה יורש מל״ת.
 כ״ש זה לרק מצל תקנת חכמים היה ראוי צירש. אוצם גם קושית ת״י צא זכיתי
 להבין.לצ״מ היה נ״ל לכוונת הש״ס לחששו שיחזור לסורו.ר"צ לאי נימא לי׳ לאין
 יורש לאביו עובל כוכבים. ואמר לגזול אחיו העובל כוכבים שיורש לאביהם
. או לבאס זכה ישראל בירושה לא מפקינן מיניה. עי״כ (  (כב״ק ל׳ קי״נ ב

 מכאן ררוצה בקיומו של ע״ז ויי״נ שלא יאבדו שרי בחלוסיהן ולחי לה שאני ירושת
. ובירושלמי חטא ישראל ועובד כוכבים  הנר לאקילו בה רבנן שמא יחזור לפרו
 שקנו ביתו של עובד כוכבים והיה שם יי׳׳נ זע״ז ומעות לא יאמר צו טזצ אתה
 יי׳ינ וע׳יז ואני מעות ופריך מתני׳ פליגא ומשני אימא סיפא ולוק ותשכח ללית
פא אם משבאו לרשות הגר אסור והכא מטון שקנה כמו  היא פליגא דקתני םי
 ׳שנכנס לרשותו ולפי מה שחלקנו בע״ז משוס דהקילו בירושת הגר לא פליגא מתני׳
 אלא דבעי לשנויי אף אם תמצא לומר לרוצה בקיומה (אם) שרי בחלופיהן ולא
 רל להקילו בירושת הגר. ומה שמותר על שלא באו לרשותו אע״פ שכבר זכה
 בחלקו מזה מלקלקבפ״ק לקלושיןל׳ ׳״ז לירושת הגר את אביו מלרבנן לאי
 ס״ל לאיריי׳ כי לא באו לרשותו חליפי ע״ז קא שקי צ וצהכי ל״פ לעיל בחבר וע״ה
 שירשו אביהם ע״ה בטול אתה חטים ואני שעורים בין על שלא באו לרשותו
א ואמר משל א״י הן חייב  למשבאו לרשותו לירושה לאור״/הרא״ש ז״ל: י
. פי׳ חייב לעשר אפי׳ נקנו מן העובל כוכבים. לאי איירי מקנו מישראל ר ש ע  ל
 אפי' צא חמר מא״י הן חייב לעשר כיון להם משצ ישראל הם. וצאחר מירוח
 מיירי לקולם מיחח אסור לעשרן ואפשר שאינו נאמן. ואע״ס שיש לדחות ולומר
 שמשנה זו מדברת כשחב א״י נתונה ביד ישראל ובעבור זה חייב. אך בבר אומר
 בירושלמי בפירוש בריש פ״ב לכשרוב א״י נחונה ביל עיבלי כוכבים הוי ולאי סבל
 וכשהיא ביל ישראל הוי למאי ובממורחין מיירי לקולם מירוח צא הוי למאי אפי׳
 כשהיא ביר ישראל. ק הח׳ הר״ר יהוסף אשכנזי ז״צ: בפי׳ ר״ע ז״ל. ולפי
 שעדיין לא נכבשה כל א״י. אמר המלחש פי׳ כ׳ היבוסי היה יושב בירושלים עלייז.

ן תפארת י כ  י
 מהפקירא קא וט.[ול״מ נ״ל דכזלהו הנן מפניות צריכי. לנקע משנס /' דבהזכלץ
 ולבסוף נתערבו לאאמלינן ברירה [ופי׳ מוס׳ חמולה ל״ל מיא ל״ה יואילו]•.
. אפי׳ הוא ודאי טבל * ' . והן מין א  ונקע משנה 0׳ דיהיו מפורבין מחמלה
י אסור למטר . אף דגם לתנ ה ורשאי להוציאו מחח״י בעולו טבל ל י  אמלי׳ גביי מ
. ונקט משכה מ' < לאשמיעינן דכשהן מינין מחזלקין. [ מ ״  טבל [כצעיל פ״ה מ
 אפיי הוא דמאי לשמח עישלו אביו הפ״ה. אפייה אסור להוציאו מממ״י בלי
 מפושל. וקמ״ל משנה י׳ דבילושת פובד כוכבים. אפי׳ הן ב׳ מינין.ומחזי כחלופי
 אישורי הנאה - אפ״ה אמלי׳ גבה בלילה] • לנ) היא ארן זיריק צפונית
 מזרחית לא״י. שכבשה דהמע״ה . ואע״נ רכל כבוש רבים רינו כא״י
 לכל הרינין. כיבוש סוריא שאני. לשלח כהוגן היה. מלכבשה קידם כבוש
 כל א״י. והיבוסי ישב מוי בירושלים. לפיכך רק בקצת דיכין טה כא׳יי.
 וחייבת במעשרות: לד) אע׳יג שאמר מא״י הן עכ״פ מלרונ פילות
p שם מחייל הם. אית לי׳ מגו. ולראב׳יל מהי׳ע פעור משום לרוב » » 
 הגללים בםוריא של נכרי הס. ולא גזרו על פירות הוריא. רק כשגדלים

 כשדה
ע לאל׳׳כ ד  יחזור לסורו. ואז ילינוהו עובלי כוכבים שירש. אבצ לא שנליטהו אנחנו שירש. או ניע לכוונת הש״ס שמפני צער ממונו ימאס בלת יהדות . ת
 גם כשבאו לרשותו נמי לשמרי מה״מ שמא יחזור לסוח . אע״כ לאז לא ימאס בלת יהלות. משום להוא טרם לעצמו שלקח היי״נ וט״ז. זעמ״ש ס״י לשביעית
י רנינו הגאון הנ״לוז״לאתמהה הרילהליא אית6 ברמב׳יס וח׳ימ רפי׳ג למומר לעבולת כוכבים יורש קרוביו.וגם הא נ״מ מתגייר והוליד בניס  ו סי׳מ״ל. חשבנ
 יחזר לסורו בחיי אביו. דאס נדינהז כמומר טתטן צבטו כמז במומר לעבודת גזכביס בש״ע שם. אבצ אי טמא לבבה״ג לא תקנו חז״צ וקם אדיכא לאינו יורש

 יסתור גמ׳ ערוכה (ב״ק :יו שייכות בזהטכצה׳׳ט. ואני בעניי לא זכיתי להבין. ועדיין כר אלא אוכמא בחוז. וכי ח f הרמבי׳ס יסתמ
 קי״ס

 ועדיין

 ראשונה
 ׳א״א הייתי אם לא לאשור פצמה ותו לא מהימנא להתיל עצמה. אבל הכא
 כשאמר של א״י הס י״ל דלא בא לאסור אלא להשביח מקמו שילופ שאץ כל
 הארצות מוין בשבח הפילות . והלכך אפיי לאחר כ״ל נאמן כיון שאינו שותל.
 ובש״פ ח״מ ס״ס מ״ו בעלים שאמלו כתב ילינו זה אבל אנוסים היינו פסק
י כסותרים  דדוקא חון כ״ד ומשמע דהיינו מטעמא דפי' לאילו אסל כ״ל ט
 ללמאי כ״מ אמרו כי׳י זה אצא לאלומי שמלא ותו לא מהימני לאורופי. אבל בא״פ

 סי'

 לאביו עובל כוכבים. איו לבני

 משנה
 לג/רז על המובל* כוכבים שיהיו כ/בין והלכך נקש פילוח ומשכחת(הו בממיבלץ:
ב לכתובות גבי אשה שאמרה א״א הייתי וגרושה ״ . מ  'א מעושרין הן נאמן
א תוך כלי ליבול ק  '־ני נאמנת שהפה שאסל כו׳ פליגי הפוסקים די״א ה
 הימנא. וי״א אפי׳ אחל כ״ל כיון שאינה סוחלמ לבליה ללשון הייתי משמט
ה תכא שייכא פלוגסא ״יו. ומיהו ״  יר הייתי א״א לאח״כ נתגלשה. ומשמע מ
 ש לחלק להחם אפ״פ שאמרה הייתי מיחזי כסוחרס דבריה דלמאי נ״מ אומרת
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 למאי עצ הקונה פדות מפירות סוריא אלא א״כ ידוע שהפירות למהמנק ליה במאי דאסר כשאמר של א״י הס נהמניה נמי במה
. מן השדה שיש לי כאן בסוריא  מקרקע 'ישראל. והראב״ד כתב בהשגותיו פי״ב מהלכות מעשר שהתיר כשאמר עשרתיס: משלי הן
 מפני שרוב פירות שבסוריא של עובדי כוכביס הס ומסתמא אינו תייבים לעשר דבפירות של סוריא גזרו על הדמאי כשידוע שגדלו
 חייב לעשר: משלי הן וכוי מעושרץ הן נאמן. ולא אמרק דהוי מגו שס: ואם ידוע שיש לו שדה. אין כאן הפה שאסר הוא הפה
 גרוע דכיון שיש לו שדה ירא לשקר ולומר שהתיר לטון שידוע שיש לו שדת מסתמא
ר לי).מעושרין הן נאמן משדהו הביא תפירות ולא היה נאמן ש ע ב ל י י ח מ . משלי ה ר ב ח ב ל : י  דמשל חוצה לארז ק

. ואם 0 ר ל ה שהתי פ א ה ה שאסר ת פ ה  אע״ג דמשנתינולעניןמעשר איירי ולא ש
ה אהד בסוריא חייב ד  לענין מהמת והוי מצי למנקע שאמי ידוע לח) שיש לו ש

ר ב ח ב עם הארץ שאמר ל ) 5 י °  לעשר ל
( ד ט ח ח לי גלוסקן א ח לי אגודת ירק• ק  ק
. ה ) ואם אמר שלי ז א ם ופטור מ ת  לוקח ס
. ר ש ע ל חברי ונתערבו • חייב ל ה ש  ח

ה «) : א  ואפילו הן מ

 לומר מת״ל הם באים הלכך כי אמר
ב עם  עשרתיס אינו נאמן דליכא מגו: י
. כגון  הארץ שאמר אזכר קח לי
 שהיה התבר הולך לשוק לקטה ירק
 לעצמו ואמר לו־עם הארץ קח לי ג״כ
 אגודה של ירק ולקח חבר שתי אגודות
 סתם ולא פירש זו לי וזו לעס האר!
 פעור מלעשר אותה שטתן לעס הא־ץ
 דיש ברירה כשניתנה לעס הארץ שזו
 היא אותה שלקח מתתילה לצרכו ואץ
 חבר מחליפה בשלו. פירוש אחר
 מן הירושלמי עם הארץ שאמר לחבר
 חבר הוא. ויודע שזה הלוקח בשביל

ד ח ה א ד ו ש ש ל י ע ש ו ד ם י א . ו א » נ ׳ גדיש ל״נ נ ו ן כ י ה ל ש , מ ג ד  ו
א וכ׳׳ה י ר ו ם ה ב ד ו ש ש ל י א ש ו ע ה ו ד ם י א נימשצמ• א י ר ו ם  ב
ק ר ת י ד ו ג ק ס״א א ר ת י ד ו נ ב א ת י י ה ה א ד נד״ח הגיהו ש ס ו ״ ד  נ
ה י ז ל נץ שם . ש ו י ה בע׳ י כ ת ו ח ן א ק ס ו ל ס נ ׳ ד נד׳ ה ן א ק ס ו ל  כ

ו . ל י פ ו cc א ל י פ א . ו ו ז י ו ל ו ש ה נילושצמ׳ ז ז  ו

 למעשר לא קפיד והרבה פעמים כתב
 הרמב״ם בחיבורו חבר ולאו דוקא אלא
: לוקח סתס ופעור. כתב ק א  ה״ה נ

V!'הר״ב דיש ברירה. הכי איתא בבבלי ״ 
 פרק בכל מערכין דף לז. וכתב בכ״מ
 פ״י מהלכות מעשר והא קי״ל דבדרבנן
 p ברירה. עיין מ״ש במשנה ז ואולי יש
 לתרץ לשאט לעיל כשהיו שותפין
 אחת בקמותיה וקצרוה בשותפות. כדמוקי

 קח לי אגודת ירק והמוט
 במשנה ח שעכשיו עשו מעשה המורה

 שרוצים לעמוד בשותפות ולכך אין ברירה אפילו למי׳ד יש ברירה
 בדרבנן. ומ״ש הר״ב ואין חבר מחליפה בשלו. שנמצא שמוציא עס האדן הוא לוקח ולא לקח החבר לעצמו כלום. פעורה האגודה
 מתתת ידו דבר שאינו מתוקן. ומה שכתב בפירוש אחר והקונה עליו הזאת ממעשר דמאי שכיון שהמוכר חבר ויודע שלצורך עם האדן
. ועיין מה הוא קונה אינו מוכר לו אלא אם כן עישר־ דהכי אמרינן לעיל ה ס  מועל לעשר. צריך לומרדמיירי הכא שמוכר במרה ג
 שכתבתי בריש פ״ה: ואפילו הן מאה. פי׳ הר״ב של מ״ה. וכ״כ פרק ב שאסור למכור לעס הארן אלא אם כן עישר תחלה. אבל
ק ונתערבו חייב לעשר א  הרמב״ם. לפירוש הירושלמי הוי רבותא דאע״ג לשל ע״ה המעושרים אם קנה החבר אחת לעצמו ואחת לעם ה
 מאה אפ״ה לא נתבטל שלו המעורב בו הבלתי מעושר.ולפירוש הראשון דשמא מה שמכר לו לעצמו אינו מעושר שהמוכר לחבר אינו צריך
: ואפילו הן  הוי רבותא דאע״ג לשל ע״ה הן מאה אפייה לא אזלינן בחר רוב וטמא לעשר והקונה עליו מוטל לעשר כדאמרן לעיל פרק ב
. ואפילו נתערבה אחת שלו במאה של עם הארן: גלוסקן.  דמה שנתן לע״ה הרי הן שלו שהרי הרוב הס שלו. אלא אמרינןשמא מאה

 ככר לחם יפה

ה מ ל  ש
 לזכח אלא לבעה״מ וכא אפכא ומשני באומר מעות שצ זה ורגלים של זה כלומר
 שאמר למוכר אני שלוחו של פלוני ולכך פטור מלעשר: ונתערבו חייב לעשר
 לשמא את שלו נתן לע״ה: ואפי׳ הן מאה. ללבד שיש צו מתירין אפי׳ באלף צא
 במיל. ובירושלמי תני רשנג״א אם החליף את המעות צריך לעשר. א״ר יוסי
 הלא אמרה הנותן מעות לחבירו והחליפן אבלו חייב באחריותן. ונ״לילאם
 החליפן בשוגג קאמר ללא נתכוין לשליחות יל לומיא למחט׳. לאי לקחן והוציאן
 ושם אחרים במקומן היינו שליחות יל ממש. ואין חזרת המעות מועלת בלא לעת
 בעלים. עול גרסי׳ בירושלמי שמואל אמר במחלק ביליו א״ר אלעזר והוא שנוטל
 חלקו בסוף. א״ר יונה צורכה ללין וצורכה ללין. חלק ביליו ונטל חלקו בתחלה
 אינו מעשר אלא שצו. במחלק ביליו לאו אנתערבו קאי אלא קמ״ל שמואל למחלק
 בידיו בלא נחערבו נמי חייב לעשר את שתיהן וכלמוקי לה ר׳ אלעזר כשנטל

 חלקו בסוף להוי כמוכר לו. אבל חלק ביליו ואמר זו שצי וזו של חבירי ונטל
 חלקו בתחצה אינו מעשר את שלו ללא מזבין ליה מילי להך לפייש׳ ממילא

 שקיצ לה ע׳׳ה ע״כ.

 התלין* האחת שצו ונמצא מוציא מתתת ידו דבר שאינו מתוקן:

ת כ א ל  מ
 מעיקרא לשו״פ הן לשמא ירא צשקר משום לשוס אלם אולי ראה שהביא אותם
ה בםוריא חייב ד  חסים מקרקעו אז קנה אותם ע״כ: ואם ידוע שיש לו ש
. אע״ג דצא קא׳ שלי לחזקתו משדהו הביאם ומש׳׳ה חייב הלוקח ממנו ר ש ע  ל
 לעשר ואפי׳ אמר מעושרין הן להא ע״ה צא מהימנינן ליה. והכא מהימן משום
 מגו ובשיפא הוי מגו במקום עדים וכיו״ב שנינו בפ״ב לכתובות כך נ״ל לפרש הך
. לשוןרי׳עז״צ כגון שהיה החבר ר ץ כ ר א ם ה ע ב  מתני׳. הרש״ש ז״צ: י
 וכו׳ על ואין חבר מחליפה בשלו. אמר המלקט כלמוכח בפ׳ בכל מערכין לף ל״ב
 לחזקה שליח עושה שליחותו וצא אמרי׳ חזקה אין חבר מוציא מתח״י לבר שאינו
 מתוקן אצא כל הוו פירי ליליה לחייש אצפכי עור לא תתן מכשול אבל שליח איכא
 צמימר למייאש ולא עביל לסבר ההוא צא סמיך עלי. וז״צ הרא׳יש ז׳׳ל ובירושל׳
 משמע ללאו טעמא משוס ברירה ומ״רי באגודה א' שלא קנה חבר לעצמו כלום
 ומייתי בריי׳ דר׳ יוסי פושר ור׳ יהולה אומר צריך לעשר ומפ׳ טעמא לר׳ יהולה
 סבר ללא נתכוון מוכר לזכות אלא ללוקח ור׳ יוסי סבר לא נתכוון לזכות אלא
 לבעה״ב. ופריך מהא דתניא בכתובות ס׳ אלמנה הוסיפו לו אחת יתירה לשליח
; יוסי אומר חולקיז. מחלפא שיטתיה דרי יוסי תמז לא נתכוון  לברי ר׳ יהולה ר

ז ע ו  ישראל ב
 קיי׳ט) הנ'׳ל.אלא לכבר כ׳ בתה״ל(סי' שמ״ס) הובא בב״י שם לרמב״ם מיירי
 בחזק ביה צד הרהור תשובה. או בהומר לעבולת כוכבים בקטמתו. וק מסתבר
 לפע״ל.מלעיקר ראית הרמב״ם מלקאמר הש״ס(3קלושין שם) אקרא כי ירושה

 לעשו

ת ר א פ ן ת י כ  י
 בשדה ישראל: לה) משלה שבסוריא. לו) מדגזרו שס ארמאי: לז) קמ״ל
 דלא אמרינן דמגו גרוע הוא. לירא פן יודע לנו שיש לו שם שרה: לה) גס
. דמסתמא משלהו הוא: מ) וקנה החבר גו  בלא הודאתו: לט) דליכא מי
. א׳ לו ואי לע״ה. טא) מלעשר אותה שנותן לע״ה. לבלרבנן יש ׳  ב

ק אגודה ח׳ מחבר חבית המוכר במלה גסה ־ וקמ״ל דאף למטר . ובירושלמי פי׳ דמיירי שקנה החבר לע״ה ר [ ן י ן ד י ב ו ר י ע  ברירה . כך פי׳.בבבלי [
נה. ודאי עישר המוכר. ואף דחסור למכור לט״ה . ומותר למכור לי דמאי. עכ״פ מלהודיעו שלצורך ע״ה קו א  החבר המוכר. שהקונה ג״כ חבר ס
: מב) לא אמרי׳ דבטל. מדיש תקנה.*מ״נ מ״ב: [ ו ב נ י ה דל כ ו ס כ  לח ויבש. הכא בלא סכשר מיירי. לשד כלעיל סי׳ כי׳ב. או נ״ל לבבלי מן שרי [

ה נ ו ש א  ר
א משדהו מביא מ מ ס מ א היא ל ת מ י ל ה א ק ז ת ל ד י ל א . ו י ב ו ה ה ד ש א מ מ ח ס ב מ ״ ר  ה

ג ו ל ש ר כ מ י א מ ל ש ו ר י ל ב ב ב א ״ פ ^ ״ ר מ ״ ה ע' ש״ך מ ל ג נ ו ב י י מ מ א מ ך ל כ ל ה  ו

ש ד ב י ׳ ר ׳ ה י . פ ר ו ט פ ס ו ת : יב לוקח ס מ מ ח ם ב ״ ב מ ר כ ה ׳ ׳ כ ו ו ה ד ש ו מ ר כ מ  מ

י ג ל ש ה ח ח ק ל ן ש ו ר ט מ ו ל . כ ' י ו נ כ ל ו צ ה ל ל מ ח ת מ < ל ה ש מ ו א א י ה שזו ה ר י ר  ב

 ל*ר1

ה נ ש  מ
י ע י ב א ב ד ״ ר ' ה י . פ ר ס א : שהפה ש ת ו מ ל י ה נ א ש י ב י ה ח י י א ה ״ י א ב .קנ״ב נ ׳  סי
ר ו ט ה פ י ה ם ו ו ל ר כ מ א א ל ק ו י ת י ש פ י ג ל א ״ מ ה ה ל ״ ה . ו ׳ ן ט ל ה ״ ר של ח מ  א

ו ל א ו ח ש ק ו ל ה א ש ת ל מ א ד ח ר ו א א ל . א ן ל ה ״ ח א ה י ר ו ס ב ת ש ו ל י כ פ ו א ר ה ל ד ש מ מ  מ

׳ י * פ א י י ו ס ל ב ח ה א ל ו ש : שיש ל ו ב ל י ש ו מ ת ל א ל ש פ ן ו ם ה ו ק ה מ ז י א ל מ כ ו מ  צ

 ציונים
: rl !ץ . עירוני ר א ם ה ב ע  י
 «י״' נהליגפא . מיי' op פ״י

: ח י  מ

 ראשו; לציון
[ ה י פ ד ״ ד ת ב [ ה י נ ז מ : 
י מצי הו ׳ ו ו ג כ ״ ע ר א ב ח  ל
א ו שאמר למעשר ל נ ק נ מ 1 

ר לנאמן מ ו ל . כ י ד ס י  דל
ב ׳ נ מ ״ ל ס א לעי ת י א ל  ר
ן מ א ת נ ו ו להי י  ׳*!קבל על

: ׳ ו ר כ ש ע  מ

 תוספות חדשים
ג ו ושר ס א לי ר כ ת ש מ א ו מ  ש
ר ו ס ה א י פ א ח ו ל ן לו ה ה  ל
א נשמע ל י מ מ א ו כ פ י ש א י כ  מ
; ל ״ ק . ו ר כ ם ח ה י ב א ס כ י ה  ד

 תוספות רע״ק
י ו ר ה י י ג ת נ ד ש י מ ו ד י ב  א
ת ד ו ב ע ר ל ז ח ש כ ד ו ל ו נ ש ן ט  ק
ר ם ו ל ס א ר ש י י כ ו ם ה י ב כ ו  כ
י ת א צ מ . ו ם י ב כ ו ת כ ד ו ב ע  ל
ן ו כ ש ק ה י ד י ה ז ע ך ב ־ כ ח  א
ף ד ) ן י ש ו ר י ק ק ד י י ש י ו ת  ב
ן י ד ה ב ע ט י ו ש צ ר י ת ) ו ז  י
ו ה ל י ה ן י י כ ״ ע ש ב ו ש ח י  ד
ת מ א ז ב י פ ל ש ו ״ ה ע ש ו ר  י
ת ד ו ב ע ל ו ר ו ט ר ל ז ם ח א ד ל ״  י
ש ר ו ו י נ י ו א י ב ת א מ ׳ ו י ב כ ו  כ
ה ו ט ק \ י ז ו ו נ ק א ת ג ל י ה כ ב  ד
ת ש א ר ו ו י נ י א א ד נ י ד  א
ו י ב ת א ם מ א ף ר א . ו ו י ב  א
ר ז כ ח ״ ח א ר ו י י ג ת נ ר ש ח א  ל
ה כ ר ז ב כ ״ל ד ו י ר ו ס  ל
ה י נ י ע מ ק א פ ל ו ו ת ש ו ר י  ב
ו י ב י א י ת ו ב ר ו ם ר ל ז ה ל ב ב  א
ו ל י א , ד ש ר ו ו י נ י א ל ד ׳  י
ם י ב כ ו ת כ ד ו ב ע ר ל מ ו  מ
ו י ב ש א ר ו א י מ ל ע  ב
ו ס נ ק ד ל י ב ה ל י ה ק ד ר  י
ש ש י מ א י ט , ו ש ר י א י ל  ש
׳ י ם ע י ש ר ו ה י מ ם ה י נ ו ב  ל
ר נ ל ב ב ) א ב י פ ׳ ר י ש ) מ ״ ה ו  ה
ת ד ו ב ע ו ל ר ו ס ר ל ז ח  ש
ו ה ו מ ק ו א ם י״ל ד י ב כ י  כ
. ו י ב ש א ר ו ו י נ י ר א נ ת ד י ד  א
ה ן ז י ד י ל ו ל י י ג ת א צ א מ ל  ו

ק : י ר  ע

 תום׳ אנשי שם
א : י ר מ  מ׳׳ו ד׳׳ה נ
׳ ו ח כ ק ו ה ל ״ ד מ ״ י ו ת ב  י
י . ו ת כ ו פ ת ו ש ס ל  וקצרו
ק ס פ א זו ד ר ב ם ליל ס ״ ב מ ר  ה
כ ישראל ״ ת ה ו מ ו ר ת  ג&ייא מ

א י ר ו ס ׳ ב ו ו שדה כ ת ק ל כותי ב  ו
ה ה י ר ג ד ס מ ר ש ש ע מ ה ל ו  הואי
ו של ק ל לו הלקו בגדיש ת  אפי
ר א ו ב י מ . הר ש ״ ר ע ו ט י פ ת ו  כ
ה ר ד ן יש נ נ ב ר ד ה מ  דלפי מ
ו בגדיש בתלוש ק ל  השילו ת
ה יש י ס ת א תפו  יקצרוהו בשו
ל להר״מ י״ל ב . א ה ר י ר  צ
א דמ״ז ה ת ב ר ח ה א ו נ י  פ

: ( ת ״ ש מ ) . ש ״ ש ם  כ



 משנה ראשונה

 לצורך מ״ה כשנומנה לו
 אין זה מוציא לבר שאימ
 מתוקן מתממ ידו. כיון
 שהחבר לא זכה בם
 מעולם ושלימות לעיים
 מביל וע״ת דיליה קא
 שקיל. ומ״ש בפי׳ השט
 לוקש סחס ופעור מלמאי
 כיון שהמוכר י ו ל מ
 שלצורך פייה הוא קונם
 אימ מוכר לו אא״כ פישר
 ט' לא היה צריך לזה
 לאפי׳ המוכר לא פישל
 פטור החבר השליח לפשר
 כשנוחט למ״ה שהרי לא
 זכה בם מפולס ופ״ה
 דליה קשקיל. ואי לגבי
/ קאמר לפטור  מ״ה טפי
 מלפשר. למאי כ״מ לא״נ
 חייב לא צאימ . וי׳יל
 למ״מ טון לרוב פ״ס
 מפשלין שפיר אמרינן
 ליס. ומיהו הלשון משמע
 דלמבר פמליכן. ואפשר
 דאס בא החבר לימן
 הלמיס לע״ה ויאכלנה
 הוא נמי פמור . ומה
 שהקשה חויי׳מ למי*
 הראשון להבא אמר*-' יש
 בלילה ולפיל מ״ז מוכרו
 לאין בלירה . לפי מה

 שפי׳ ש0 לק׳׳מ:

ז צנ ע  המקבל פרסו מ
 לעשו נחתי הר שעיר.וללמא ישראל מומר לעבודת כוכבים שאני.א׳׳כ לומיא למי
 עשו בעינן.לאנ1סי׳ למעשה אבותיהם ביליהס(בחולין דייג מ״ב) וכן משמע נמי
 לשון הרמנ״ס שכ׳ ואם ראו ב״ל לקנסו הרשות בילם עכ״ל. וכי ס״ל שלא
 לקנס . אע״כ לרישא מיירי. באיט נראה לקנסו. מלמהרהר תשובה או שהיה
 אנוס כנ״ל.ומכ״ש אי טמא כאילך פי׳ של תה״ל.דסעמי לרמב׳ים רק כלי לפתוח
 לו פחח לשוב. אבל מצל הלין אץ שום מומר לעבולת כוכבים יורש.א"כ נמי לוקא
 התם דאילו היה ישראל היה יורש מצל ל״ת. משלו נתנו לו פתח לשוב. אבל הכא
 אשי׳ היה מתנהג כישראלי אין הממון שלו כלל. רק חכמים נתנו לו מתנה כשהוא
 מתנהג כישראל מצל הפקר ב״ל היה הפקר (יבמות ס״ס בי) והשתא שהומר
 1£בולת כוכט׳ ואחרים זכו בהירושה.וכי ס״ל שנשמדו בממון אחרים כלי שישוב.
 אמנם מ״ש רבינו ליש נ״מ היכא דיש לו בנים שהורתן ולידתן בקלושה.צ״מ היה
 נ״ל כיון ללא פלוג לבנן בתקנתייהו לאפי׳ אין החשש שיחזור לסוח. להגר
 צדיק תמים . וצא יחזור צסורו בשביל שום אבול ממון שבעוצם. אפ״ה זכה
 בירושה . וה״ה במת הנר קולס מיתת אביו לציכא תו למיחש שיחזור צפרו.
 משוס לא פלונ. זכה בקבר ומנחיל לבניו. א״כ ה״ה בחזר לסורו להו״ל כמת
 (בסמ״ע שם סקי״ב) כבר זכו הבנים בהירושה. לכיון לשויוהו רבנן לאביהם
 לנבי הא מלתא כבן שיורש לאביו. אפי׳ באין לחוש שיחזור לסורי. א״כ ממילא
 הושוו הבנים כבני בנים יורשים לעובד כוכבים. אפי׳ היכא לאזצ החשש

 שיחזור לסורי:

א גבירתא דמאי ת כ ל  ה

א דפרק ו משנה א חבר שקבל שדח מישד*ל.עובדכונבים.או כותי.שיעבוד ל ל  ב
 י חבר חשדה. וימול חלק מהתבואה הגדילה . א״צ לעשר החלק
 על בעלים. ורק אם הבעלים ישראל יודיענו שרןא טבל [אביי ובחלוקה בעלמא
 לפניהם סגי] . אבל בחוכר דהיינו שלוקח ההוכר כל הגדולים. ונותן לבעלים
. בזה יש חילוק. דאם חכי פ ע ת קבועים בין שתעשה השדה הרכה או־ ם ת  םנייין מ
 מישראל ונותן לו חכורו מהגדל באותה שדת מםץ אחר. או אפילו מאותו מין אבל
ל כפורע חובו י  משדה אחרת. צריך החוכר לעשר מה שנותן בחבורו. דאליכ ת
 מתדוםיע אבל אס נותן לו מאותו חשדח ומאותו המין אינו חייב לעשר ורק התרומה

 מפריש וםנכח לו:
 משנה ב ובחכר מעובד כוכבים. או שמקבל שדח של אבותיו שהיא השתא
 ביד עובד כוכביס [אב׳׳י או אינו חייב מן הרץ רק מצד קנסא]
 קגסוחו שיעשר מתן חכורו [אביי שנותן לבעח״ב]. כדי שימריח לחזור ולקנותח
 [אביי ועור דבשדה עובד כוכבים ממילא יצטרך העובד כוכבים למוכרו לישראל;

 כיון שלא יהיה לו חוכר ישראל]:
 משנה ג כהן או לוי שקבלו כנ״ל שדה מישראל . רשאי הישראל ליחן תרומ׳ע

 שטחלקו לכל מי שירצה :
 משנה ד וישראל שקבל בניל שדח מכהן או לוי. התדומיע שמכל השדה שייך
 לבעלים. אבל קרחגי שקבל שדדו מירושלמי חולקים כל חמחנות.

 ואפילו מע״ש:
 משנה ה אם קבל ישראל מכחן ולוי. אפילו קבל שדח זיתים לעשותן שמן.
 שטטריח המקבל חרכה. אפיח כל המעשרות לבעלים [אביי דברי >רר
 יצוקיל צודקים בודאי בשאר אילנות אבל בזיתים לא זכיתי להבין דבריו למח לא
 פסק כתיק דד1א החמא דמתגי' נגד ריי דחולקיס כל הטתטת בין קבל ישראל

 מכה] וליי או איפכא. וכרמבים פיו דמעשדות החיי]:
 משנה ל מיתר למכור זיתים אף שהוכשרו. אף למי שאיגו נזהר בטהרות. דחולץ מתוקנים שבאיי מותר לטמאן בידים: ולסבל שבאיי נוותר לגרום טומאח [עי׳ רמבים

 סוף אוכלין ורכ״מ שם. ועי׳ נדח דמי! א׳ דחלה מה*1 דרבנן ודו״ק]:
. ולחני דיינינן באילו יש נר׳ מדות שקבל [ , / . ב . וקבל החבר למשל ר׳ מדות יין. הרי בלח בלח יש בילח [כריח י ה ו חבר ועיה שדרכו ענביה[ בגת א׳  משג
ה. וכן בר׳ שקבל העידו. ולהכי תרומיע נותן על ר' שלו בכל מקום שהן בחל^י ובחלק של חע׳*ז. ואחיכ מפריש דמאי ק׳ שבחלקו  ק׳ שלו וק׳ של ומי

 שהן של העיח:
. ואני אפול ה&קי מאותו מין בשדה אחר. ואז איצ לעשר חלק ו  משנה ה חבר ועיה שירשו או נשתתפו או ארסו שדות יחד . רשאי לומר לעיוז טול חלקך משדה ו

 הע״ה. אבל לא יאמר לו כן במין אהר מהמין שקבל חע״ח :
 משגה ט ואפילי בידשו החבר והעידו דמאי. דוקא בשהב׳ חלקים ה; מין א' א״צ לעשר חלק עיה . ולא כשהן ב׳ מינץ . מיהו לענק טהרות. הרי קיי׳ל מיתר לנרום

 מומאח וכו׳ כלעיל. ולחכי אפילו בב׳ מינין אין חשש:
 משגה י מיהו נר ועובד כוכבים שירשו מאביהן עובד כוכבים. ויש בהירושה גס דברים האסורים בישראל כעיז וייינ לפי שירושת נר לאביו הוא רק מדים. לפיכך

. ורק כשבא כבר האיסור ביד הנר אסור לההליפו עם אחיו:  גם במין בשאימ מותר לומר לאחיו טול אתה איסור ואני אטול היתר כננדו
א ע״ח שאמר על פירותיו בסוריא. של איי חן . חייב הקונח לעשרן. ובאמר אבל עשדתים נאמן בםגו דאמר של חיל הן. או של םוריא משדת עובד  משנה י
 כוכבים. דפטור מלעשרו. וביכ כאמר משדה שלי בםוריא הן. חייב הכןנה לעשרן. ובאמר אבל עשרתים. נאמן במגו כגיל. ורק בידוע לנו שיש k• שדת

 בשוריא. מסתמא משדהו הביא. ואינ במגו:
י כלו׳ שקנהו מיד בתחילה לעיה]. איצ לעשרו מקודם ואם קנח ב׳ ככרות או אגודים י ב א ב דוקא מאכל שלו לא יתן לעיר. עד שיעשר. אבל בקנחו מיד לעיח [  ׳גינה י
. אמרי׳ יש ברירח ואיצ לעשר חלק של חעיח . ורק בבירר מקודם איזהו ע*ו ונתערבו; הרי שלו ודאי חייג ן מ ר ד  א׳ לו וא׳ לע״ה, כיון דדםאי מ
. אמריי בדאורייחא אין ברירה. ובשרמ כשהיה האיסור מבורר מעיקרא [כתום׳ תמורה דיל. עיא] ולחבי אפילו חרוב mn של עיח לא  מדאורייתא . ואינו יודע איזהו שלו

 בטל שלו ביוב מדיכול לתקן:

 ציונים
 א חםזםין • פי" מה3

ז יא: י ל ס 8 ע 0 

 חוסי אנשי שם
 פ׳זאתוי״טד״ה אובר
 כו׳ שאינו מתארת
 כו/והרמיז תי׳ למתארחיר׳ל
 להיות א1לו זמן מה אבל לא
 לאקלאי בעלמא וגס שלא
 ילך הוא אצלו לאפוקי - הכא
 שהוא הזמינו והוא לפעמ
 א׳ עיכ. וכן מצינו גירושצ׳
 דרבי ור׳י בר״י נתאכסמ
 סיא אצל עיה. ועוד יש
 להוכיח כן מדאמרינן
 בירושלמי בסיב שאם ראו
 למכר מיסב סיא אצל בעהיג
 אינה חזקה שאינו שיה שאט
 אומר על התנאים שבלבו הוא
 מיםב. ולההוי״גו ק׳ אמאי
 אינה תזקס והלא אם היה
 עיה לא היה התבר הולך
 אצלו אפילו פ״א וכתם לא
 שייך תירוצי סתוי״ט אלא
 ודאי כסרמיו. (ש״ל) .

ב ת יום טו רה דמאי המזמין פרק ן תוספו ו י עובדיה מברטנ  ו

. ׳ מ . עיין מ״ש בפ״ל מ״ב: אומר מע״ש ו ץ ן י ב ת הבירגאומר מעי׳ש וכו/והיכא דהתנה פרין ז א ח ן א י מ ז מ  פרק ז א ה
 י מע״ש מותר להפריש בשבת אבל לא התנה כתב הרי׳ב הכא מידי בלא הדירו וכו׳ וכ״כ
 אשור דתנן ספק תשיכת מעשרים את הדמאי הא ודאי חשיכה לא.והכא הר״ש ולכאורה אפשר לומר דאפי' כי הדירו הואיל ובע״ש הוא שיכול
 מיידי בהזמיט חברו ולא הדירו דאי הדירו הא אמרינן לעיל פ׳יד אוכל לתקן ע׳יי תנאי חייב לעשות משא״כ משנה דלעיל דבשבת עצמו הוא
 עמו בשבת ראשונה אע״פשאיטמאמיט שהדירו שכן היא שטיה לעיל גבי שכח
ת חבידו שיאכל אצלו לעשרן (בשבח) שואלו בשבת וכו׳ וכן ן א י מ ז מ א ה  על המעשרות. א׳ינ התם בשבת ראשונה פרק ז
ל העתיקם בהדדי הרמב״םפי״ב מהלכות ו ע נ  של והוא אינו מאמי
) מעשר. ומיהו הא לא קשיא לפירוש ר נ ח ה שאני עתיד להפריש מ ) מ ב ת ב ב ש ר ע  המעשרות*) אומר מ
י הר״ב דאי בלא הדירו היאך אוכל אצלו ר  * ה
ר • והא תנן בפ״ב שאיט מתארת אצל עם ח מ ם ל ר ש ח נ • מ ' נ ש מ  חיג י א המזמין נזינ המזק וניט נר״ג ליו. מערב שבת נוינ מערב השבת ינייי נ

 האדן דיש לומר דהכא בעי למצוא תקנה למי שרוצה לאטל מתוקן ואן1 על פי שלא קבל עליו להיות נאמן אי כמי באם ייחד לו
 עדים שכך הוא עושה ואז איט מפסיד נאמנותו בכך: אומר מעי׳ש. והעיקר אצליט כי בדמאי אדם מתנה על הדבר שאיט ברשותו. הרמב״ס:

י י  מלאכת שלפה 0
. והכא מייד בהזמינו חברו ולא הדירו לאי הדיח לביט שמשון ז״צ וצ״ע אי בהלילו טון שיוכל צחקן כמו שאמר כאן צמה יהא מות׳ ל  פרק ז א בפי׳ ר״ע ד
 וט׳ ע״כ, אמר המלקס כתב ה״ר אפרים אשכנזי ז״ל וכן תירץ בלתי שום מיגןן. ול״נ צפ׳ דלעיל מיידי שיאכל עמו ולא נולע צו באיזה יום

 י יקראהו

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 ה״ן א) ולא מיירי בהדרו. מהדרו מותר לאכול כל שבת ראשונה כפ״ל נ״ל לבהזמינו שרי מדרט שלום: ב) רבלא התכה מע״ש. אסור להפריש
 א״נ ההם מייד בסעורתנשואין.ואף לאינו מתארח אצל ע״הכפ״ב ״ בשבת. ללוקא בס׳ חשיכה מעשדן הרמאי: נ) ממה שאוכל וממה

ה ת ש א  משנה ראשונה ש
 פרמ f א חמזטיל אח מבלו. בחברו עני או אכסנימ מיירי שמאכילץ אותן ולא אבסבאי.ומיהו פטואכסטא אפ׳׳פ שמומרין בלמאי הא אמרי׳ רפ׳׳ג המצה
 ״ 7מ*, וסא ללעיל «"3 אימ מסאלמ אצל מ״ה היינו כשאינו פני לשקו יתקן וקמ״ל הכא כיצד מחקן. והא לאמרי' פ״ל מ״ב ובשבח שני0&מ״מ

ף ,24 *יי  [משגיות זרעים] כ
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.  הרי הוא ?מגשר ושאר מעשר וכו׳. מפורש ברפ״ה • וע״ש לענין של בחור שנשא בתולה והנא בשאר שבתות: הרי הוא מעשר
וכן ל'הר״ש נוכל לפרש שר״ל ותרומה גדולה איט צריך להפריש דלא נחשדו עמי האדן עליה .  חלה.ומ״שהר״ב מודד לו האחד וטי
 שמשער באומד כמה שיעור אכילתו. ומחשב בלבו להתנות עכשיו כדשרשינן בפ״ק ועל אחד ממאה שמפריש למחר אומר הרי הוא
 ושיפריש כזה למתר: ב מזגו לו את הכוס אומר וכו׳. פירש הר״ב מעשר ראשון ושאר מעשר דהיינו תשעה שהוא חייב עדיין כדי שיהו
 עשרה למאה מודד לו האחד ואח״כ
 אומר זה האחד שעשיתי תחילה מעשר
 עשוי תרומת מעשר על תשעה הסמוכי׳
. יהיה בצפונו או י  לו: מעשר שנ
 בדרומו ומחולל יהיה על המעות ונמצא
 למחר שאין צריך להפריש כי אם תרומת
 מעשר בלבד ואוכל ושותה את השאר:
ם. ביום השבת: ת הכו  ב מזגו לו א
 אומר וכו׳. ואין די לו במה שהתנה מערב שבת אבל צריך לחזור
 ולומר בשבת כשבא לאכול ולשתות מה שאני עתיד לשייר מן
 הכוס וכו׳. בירושלמי פריך אם באומר מעכשיו תהא תרומה הרי
 הכל מתערב יחד ונעשה מדומע ואם באומר לכשאשתה הא לא הוי
 תרומת אלא לאחר ששתת ונמצא שותה כובל ומשני באומר מעכשיו
 ולכשאשתה תהא תרומה ונמצא שלא שתה סבל וגס לא היה מדומע:

 בפיו

 ואין די לו במה שהתנה וט׳. ותנא נקנו .
ך לו.זה ר י) ושאר מעשר סמו ש ע א מ  שתיה וה״ה למה שיאכל שצריך שיחזור הרי ת
ו יתרומתמעשרעלי  וירחוש בשפתיו בשבת בשעה שמפריש שעשיתי מעשרה)*עשו
ל  זו אחר זו וכדאיתא בירושלמי וצריו ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל ע
ה ס י) אומר מ ת הכו ת: ד מזגו לו א ש המעו ר ס מ  (להחלימ) [צ״צ צהלחיש וכן הגיה ה

דד לשייר בשולי הכוס הרי הוא , f **] שאני עו א י ה ש ו " ר ה נ ל י ו מ ל ש מ י  נ

. מעשר ״ ״ « י ה׳נ, » מ  בשפתיו וקצתקשהלממני1 היא *
 וכו׳ ומאי קמ״צ. ושמא דאי ממתני׳

 הוה אמינא דבחול שנויה אבל בשבת לא יאמר וכו׳ משוס דהוי כמתקן
 בשבת קמ״ל דאף בשבת צריך שירחוש. והרמב״ס אע׳׳פ שבפירושו
 פירש צמשנתיט צענין שבת. בחיבורו פרק ט מהלכות מעשר העתיקה
 לענין הול שכן אתר שהעתיק נתן לו עס הארץ כוס לשתותו וכו׳. כתב
 וכן אם זימנו הביכו לשתות בשבת מתנה: שאני עתיד לשייר. כתב
 הר״ב דמוקי בירושלמי באומר מעכשיו ולכשאשתה תהא תרומה נמצא
ומסיים הר״ש וקשת על זה הא על כרחי; מעכשיו  שלא שתה טבל. 0

 קדשה דאל״כ נמצא שותה מבלים כדקאמר מעיקרא ע״כ. דהכא בדמאי. ובדרבנן קי״ל דיש ברירה כדלקמן והוברר למפרע דמעכשיו
 מלאכת שלמה קדשה

 מעובדא דרבי ור״י ב״ר יהודה נתארחו אצל בעה״ב אזל צישנא כישא א״ל הג
 לעחך לאינון מחשלונך יתיב ליה מעיין לון ועבדין נפשין מזרקין לין ללין
 ואינו רוצה שיהא לו נחת רוח אלמא חזינן לעיין עציהם והוצרכו לעשות כזורקין
. ובירושלמי חני ר׳ יהולה כ * . ומשני רוצה ולא בעי ליחשדוניה ע  זל״ז לאבלו
 אוסר לת״ח לאכול אצל ע״ה המזמין אותו בשבת לס״צ לאין תנאי מועיל אפילו
ע ז״ל. מזגו לו את הכוס ביום השבת. ״ ׳ ר י פ  ברמאי במה שאינו ברשיחו • ב ב
ס יאמר ט  כ׳ הח׳ הר״י אשכנזי ז״ל כירושלמי לא פי׳ כן אצא פי׳ צענין מזיגת ה
. על ומחולל עצ המעות ועל בכלל כל ׳ ו ר כ מ ו : א כ ״ ט׳ ע  מע״ש מה שאני ו
ם י ר מ ם שמזגו צו ואתר שאומר כל ה ט  אלו הס לברי המתנה הרוצה לשתות ה
. וכתב הת׳ הרר״י אשכנזי ז״ל נ״ל ס ו כ  הללו שותה ומניח כלי חמ״ע בשוצי ה
 שמותר לאבלו כי בולאי תרומה שמאה ואם לא תאמר p קשה מה יעשה ממנו:
. אמר המלקט ע מ ו ל ל וגם לא היה מ ע ז״ל. בירושלמי פריך כו׳ ע ״ ׳ ר י פ  ב
ה ממאה בשבת כי מ ח  כתב הרא״ש ז״ל ותו פריך בירושלמי ולא נמצא ממלמל ת
 מה שנשאר בכוס הויא תרומה ממאה כי כל מה שהוא ביל ע״ה בחזקת טמא
א. א״ר אלעזר משייר.כ״ש חולין >לחנינן מטלמלין תרומה ממאה עם הסהורה  הו
 ועם החולין. ולא למיא תמן ממאה לצורך מהורה ברס הכא חולין לצורך טמאה
ס הוא קלוש כלומר אין התרומה קלושה על ט  א״ר מסי ב״ר בון עם יציאתו מן ה
 שישתה ומאז והלאה אינו מטלטל את הכוס אצא מניחו על השלתן. תמן תנינן
 הלוקח יין מבין הכותים וכו׳ ותניא ר׳ יוסי ור״ש אוכרין שמא יבקע הנול ונמצא
 שותה טבלים למפרע הלא מתני׳ צא ר״י ור״ש היא.א״ר יעקב בר אילי הכל מילים
 בכוס שהוא על אתר כלומר וליכא למיחש להא לבקיעת נול. אינו מובן לי יחש׳
 זה למה בקיעת הנול שייך הכא בשלמא גבי הלוקח יין מבין הכותים יבקע הנול
 קולם שיפריש למחר ונמצא מה ששתה למפרע טבל הוא כיון שלא בא לבסוף
לס שתייה מאי חשש איכא ואם לאחר  לילי הפרשה אבל הכא אם נבקע הנול קו
 ששתה כבר הוא מתוקן עכ״ל ז״ל. ושמא להירושלמי היא גופה משני כנלע״ל.
 ולשון הר״ש ז״צ בטל שמשהין בו היין יש לחוש שמא יבקע איל כוס לרך לשתות

 לאלתר

 וקראהו בשבת לאכול אצלו לאז אינו בילו לתקן והכא מיירי שהזמינו מע״ש ודוק
 עכ״ל ז״ל. וכן פי׳ החכם ה״ר משה פיזכמי ז״ל וז״צ המזמין אן! חברו מע״ש
. ר מ א  שיאכל עמו בשבת ובע״ה שהזמין לחבר מסיקי' והאי חברו לקאמר אהובו ק
. לאו לוקא אינו מאמינו לאפי׳ מאמינו אינו סומך עליו מן ו נ  והוא אינו מאמי
. ללא התירו לו ע״י שאלה ובלבל שיאמר לו ן  הסתם ואפי׳ אמר לו מעושרין ה
 מעושרין הן אלא בשבת כששכח אבל בתול מסתמא אפי׳ מאמינו ואפי׳ שואלו לא
 יאכל על פיו על שיעשר או בתנאי כלמפ׳ במתני׳ ע״כ וקרוב לזה כתב בתוי״ט.
] הוא לשון מועתק מהר״ש ז״ל אמנם ׳  ומ״ש בר״ע ז״ל מולל לו האחד ואח״כ [כו
 כבר מצאתי בתלמולו של הרב בצלאל אשכנזי ז״ל מזגה שם בר״ש ז״ל שמחק
 מלת מולל וכתב במקומה סמוך לו לזה האחל יהיה ואח״כ זכו׳ והוא תחלת לבור
׳ הרא״ש כ ו . ת בצלאל מ כ ח ה ל מ ל ן ש י  וכמ״ש בס׳ ההגהות שקראתי שמו בנ
 ז״ל ביחש׳ מפ׳ ללוקא בלמאי התירו להתנות על לבר שאינו ברשותו אבל בולאי
 בלבר שהוא ברשותו יכול להתנות כההיא לתנן לק׳ בסרקין היו לו תאנים של טבל
 בתוך ביתו וכו׳ אזמר שני תאנים שאני עתיל להפריש וכו׳ אבל על לבר שאינו
 ברשותו איט יכול להתנות והמתנה על ולאי אם התנה בשבילו ובשביל אתרים
ה ועיין בר״ש) אבל אם ״ ה מ ) ם ה  מועיל התנאי אף לאחרים וא״צ הבעלים לזטת ל
. או . ירושצ׳ א״ר ינאי צריך שיהא זכור תנ ם ה  לא פירש אף לאחרים צריך לזכות ל
 שמעון בר בא בש״ר יוחנן צריך ")להחליש בשפתיו. ד ירמיה בעי קומי ר׳ דרא
ן שצריך לאמרו בשפתיו למחר ה״ה כמפריש בשבת.  ולא נמצא כמתקן בשבת לטו
 אילחי תנא. בלומר נלחו לבריו כמו איסמייה. ויש גורסים אלהתנה כלומר כיון
. ר׳ ירמיה בעי קומי ן  שהתנה מע״ש מותר להחליש בשפתיו ואיט נראה כמתק
 ר׳ זירא ואינו אסור משום אובלן אוכלין פי׳ התרומה שהוא מפריש למחר צריך
 לאבלה שלא יכשל בה בעה״ב א״ל מפרר כ״ש ואוכל. פי׳ לרך אכילתו מפרר
 אותה כל שהוא ופירורין לקין אין בהן משוס אכול אוכלין. א״ל וכי אינו אסור
. פי׳ ח ו  משום גזל סי׳ הזמינו לאכול אצלו ולא לאבול אוכלין א״ל שיהא קורת ר
 רוצה ע״ה בנחת רוחו של זה החבר לאהובו הוא כיון להזמינו. ופריך ליה

 *) אולי צ׳ל להלתיש וכן לקמן.

ן י כ  ישראל י
 וה״ה לכשיאכל יאמר ג״כ מה שאני וטי רק כקמ כוס הקידוש שקרס לאכילה
 ואע״ג דכבר אמר כן אתמול. היינו רק כדי שעא יהיה מוהר להפריש

 ראשונה נשניז
 אפי׳ כמשקה שרי. והלכך הא לשריך בירושלמי אם אומר מעכשו תהא הממם

. לא פריך אלא למ״ל אין ברירה אשי׳ בדרבנן כההיא לר׳ יוחנן ל ב  הרי הכל מ
. אבל למאי דקי״ל נזרבנן יש בלילה לק׳׳מ וכמ״ש ו ״  בירושלמי אממני׳ ז׳ פ
 סוי״ס ולכך המסיק הרמב״ם משנתינו v בפ״מ ולא התנה באומר מפכשו לכשאשמה
ן לא צריך לזה. והירושלמי אליבא למייל אץ  לללילן לקי״ל יש ברירה במבנ
ה. ומשני באומר מטכשו לכשאשתה. והשחא שפיר מקשה הליש  ברירה הוצרך לז
 להאי לכפאשחה ע״כ אחר נמר שחיה קאמר לאי בהחחלמ שתיתוכההיא לכתב
 מוי״מ בעם הכי׳מ ספ״כ למעשר קני. הרי בשמת השמיה הוא מלומפ אצא לאחר

» 4 

ן תפארת י כ  י
 שאפתה. ואננ״ג שעליי! אימ ברשותו. בדמאי מתנין אפי׳ ארבר שאימ
 ברשותו: ד) ואת״ג לא נחשלו: ה) יהי' למחר עשוי וט׳: ו) בשבת.

 משנה
 שנדר הנאה לא יאכל. החם באינו פני ואכסניא והכי משממ לפני ואכסניא
 אוכלין בלא הדרה ולאו אורחי׳ להדירן: הרי הוא מעשר ושאל מעשר ט' .
: ב אומר מה שאני מחיל לשייר. פי' ה " &  מה שתיקנו לומר בלשון זה פי' ר
ס מפשר ושאר מעשר ט  לא מבפיא אם מפריש קולם ששומה ואומר מה שבפי ה
 כו׳ ודאי ש״ד. אלא דאפי׳ אומר מה שאני פתיל לשייר ונמצא שומה קולם
 הפרשה נמי שרי דבדמאי לרבנן יש ברירה וזה שנשאל בשוליו הוי כאילו הופרש
ס לאפי' במשקץ לאסור בטבל דאורייתא ט  מתחלה. ולהכי נקע מזגו לו אמ ה
 בכה׳ינ כמ״ש הכמב״ם רפ״ז מס״מ מהמשקץ מעורבין ובאוכלי[ מומר ובדמאי

 ציונים
 ב מונו • מם הגכה י :

 ראשון לציון
 ניצנה ב ןתוי׳ט ד״ת]
ו לו את הכזש כו׳ ג  מז
 וכלאיתא בירושלמי וצריך
 (להחלינו) בשפתיה העתיקו
 מ״ש צריך להלמיש בשפתיו
 וראיתי בירושלמי שלפני,הגי׳
 וצריך להחליש בשפתיו והגיס
 ר״א פעדקא״ן ה״ג להלביש
 ודע שבירושלמי לא שני טל
 המשנה דממו לו אלא אריש
 פירקין תני וצריך לסלחיפ
 בשפתיו. ושפיר איצנןריך
 ובמשנה א׳ לאתנן אלא אומר

 מע״ש

 תוספות רע״ק
 פיו מ״א [אות ע] עשוי
 תרומת מעשר עליו)
 ובירושלמי ר׳ ירמיה בעי
 קומי ר׳ זירא ואינו אסור
 משוש איבוד אוכלין (פי,׳
 התרומה שהוא מפריע
 למהר צריך לאבדם שלא
 יכשל בה הבעה׳׳ב) א״ל
 מפרר כ״יש ואוכל(פ־׳ דרך
 אכילתו מפרר אותה כ״ש
 פירורים דקים אין בהם
 משום איבוד אוכלים .
 הרא׳׳ש)א״ל וכי אינו אסור
 משוש גזל . כי הזמינו
 לאכול אצלו ולא לאבד
 האוכלים. א״ל שיהא לו
 קורת רוח (פירוש הואיל
 והזמינו יש לו נהת רות
 בהם ואפילו מפרר לא
 איכפת ליה. הראיש) :
 מענה ב [»ות עא] בתיים
 דיה שאני עתיד לשייר.
 וםכיים הר״ש) קיצר
 בהעתקתו . וקי׳ הר״ש

 בנויה
 תום׳ אנשי שם

 ב חיייט דיה מוגו כו׳
. ונקמ מזיגת ׳ ו  נקע שתייה נ
 הכוס לפי שהוא הראשון אף
 בתיל שהיו מהנין ביין שלפני
 המזון כ״ש בשבת שצריך
 לקדש על היין. (ש״ל).
 והרמיז כ׳ דנקע שתיה
 לרבותא לאפילו בלח ממי
 תנאה ומעכשיו ולכשישתה.
 זשעמא משום שהוא דמאי.
 דבודאי אסמי פיתני בהוספת'
 דכוף מכילתין הקורא שם
 לכולי החבית לא ישתה
 מפיה כף מפני שהמשקין
 מטורבין . עיכ :
 ר״ה שאגי עתיד כו׳
 ומסיים הר״ש כו׳ דהכא
. לפי מה שסמך ׳  בדמאי כו
 דברי הדיש על דברי הריב
 וכ׳ דהכא בדמאי כו׳ נראה
 שהכין לקושיית הר״ש היא
 למ״מ נעשה מדומע למפרע
 כיון שיש ברירה אבל ליתא
 לאין כאן מדומע כיון דיש
ק רמה שנשתייר  כדירה אמו
 הוא קדוש למפרע ומנהר
 התרומה ואף שמתחלה היה
 מעורב מ״מ היכי שנעשה
 קדוש למפרע הוי כמו תתמה
 שגפלה בתולין ומנכר התרומה
 כגון ביבש דמעלין התרומה
 הניכרת ולא שייך מדומע
 ובאמת כוונת הר״ש כמ״ש
מ. וכן משמע הלשון רי  מו
 בריש כלקאמר מעיקרא ואי
 כמ״ל הא ביה קאי ומשמע
ק אתר מקשה-^ג);  לעל ע
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. שם סל5: י׳׳# ל ע ו  ״ י , ג פ

c [ ועיין מ״ש בשם הכ״מ במן* פ״ב למעשר שני וכן בפיה סון< משנה א' בשס הרי׳ש]: ומעשר שני בפיו. בכוס לא שייך כולי האי .  קדשה
ן ^ ראשון, ציון כ _ ן ן ט י נ ת ה ץ ז ת ן ו ^ ב ה א ת פ ן כ ן ת / ה י ל ה ; ו י ח א , ב ;  כצפוט או בררומו והוי יותר קביעות מקום בפיו: j ומע^ף ש

S ״ r . ם £ ל י מ ^ ד י  ק לפרש באחרונה. מה שאחרי אלו העשר ולא מה שהוא באחרונה לכל הגרוגרות כולן שאין צו מעם שיאחרס ער לאחרונה. ונמצא בכתוכ "
׳ ל מ  טוצא בזה שנאמר (בראשית לג) וישם את השפחות וילדיהן ראשונה וחת לאה וילריה אחרונים ואת רחל ואת יוסף אחרונים ולא נמנע מישהתיי״ט קצת י,׳ מ
™ gj™ ר״ע מברטגורה לקרוא אהרוכיס לאמצעייס אע׳יפ שיש 

־ 1 ״ . זה י י ~ ו ר םמוך ל ש ע 0 ושאר מ ר ש ע  בפיו , בפי הטם : ג שאינו מ
ר ש ע ת מ מ ו ר ר עשוי ת ש ע . על המעשרות: שעשיתי מ ת י ב ה ל ע ב  מאמין ל
) ומחולל על  וחושך עליו ומעשר שני בפיו ח
ת ואומר זו ח וטל גרוגרת א ) נ ת ט י ב ל ה ע ב ג פועל שאינו מאמין ל : ת ו ע מ  ה
ל תשעים שאני אובל זו עשויה ר ע ש ע ת אחריה עשויות מ ו א ב ע ה ש ת  ו
ת ו ע מ ה ומחולל על ה נ ר עליהן ומעשר שני באחרו ש ע ת מ מ ו ר  ת

ת . וחועלף ו נ ו ר ח א ה נ־לת>מי ב נ ו ר ח א ה , ב י ו ש ו ע ו ה נימשלמ׳ ו י ו ש ו ע  ח״ג« ג ו

ך משוס  עוד אחרים אתריהם והייט דכלפי הירושלמי לפרש כ
: ; ^ ^ ־ ? ; S • ף י י ח ס א י ' י י  הקודמים אליהם ק
ל י ו ה ה ז ׳ י פ ד כוי *!יהי ל  ושמעתי שמן הכתוב הזה תשובה לשואל עתי
Z ^ « ש  בפי(תגי ב)גדול יהיה כבוד הביש האמריו כ
 שעל בית שני נאמר. ונמצא שאין עוד שבת ולא היה צריך לומר
 הליש/ וההםובה שפירושו כמו אחרונים דמ״ב מיירי בחול^שאיע

rf ם ליי חרושי מהרי י נ ו ר ח ל א ח ר & ™ ו ז שי ^  י
] כן ביה שלעתיד שיבנה במהרה בימינו ה ״ ס ד י י ו ת ה ג [ נ ש  מ

ת וטעשרשניבאחיונהאכל ו ן עןך א ה ט  יהיה אחרו; לזה השני.וזטתי אני להביא עד שני ועל פי שניהם יתום דבר דכתיב בפרשת שמות ושמעו לקול האות האחרון ן^ןל ו
י רעית• כו ן התוספתא ו י  י > 1 י ד י לע
י וכוי' נ ד ש א ע י ב ה י ל נ  א
ן ו ר ה א ת ה ו א ל ד ו ק י ל ע מ ש  ו

 ראשונה שלישי
ש י ל , ש - י ד א ו ע ן ה ו נ י ו ז ו ח ת ו ר ג ו ר ל ג ט ו ג נ ו : י ט פ ק ס נ ו כ ט שולי ה ק נ י ד ד י י א א ל ו א מ ח ל ו ב נו א ר בצפו מ  א

ר ו י ע נ ס לפ ו ש ב מ ״ ה ע ב ה ל נ ח י י ל א ש מ ר י א י ז״ל נ״ל ש ז נ י אשכ ״ ר ׳ ה ח ' ה כ . ת ח  א

ן שצריך נ ת ד ה מ נ ש מ ת ה ש מ ש ה מ ״ כ ה ו מ ו ר ה ת א ש א ע ו י ה ר ה ל ש ן מכשו ת א ח  ל

ת ו נ ו ר ח א א ב ״ . נ ה נ ו ר ח א : ב כ ״ ה ע ל ב א מ ; יש בירושל' ש כ ת ו ח ת א ר ג ו ר ך ג ו ס ח  ל
 . והיא

ן כ ב א ר ל ה ב ל א ״ כ ׳ ע ו  כ
א ר ז  ע

 תוספות רע״ק
י מ ל ש ו ר י ה על ה י ו נ  ב
ו ל ש כ ע מ א ד י ה ה ה א ש ק ה  ש
א צ מ א נ ל ה ו ת ש א ם י כ  ל
ה א מ ה ט מ ו ר ל ת ט ל ט  מ
ש י ר כ י י ש א מ י ר . א ת ב ש  ב
ן נ י נ ת א ד י ה ה  כ

 משנה
ג ״ ע א . ו ס ו כ י ה פ . ב ו י פ ש ב י ׳ ע מ : ו כ ״ ר ע ת ל א ו ל מ ב כ י ש ר ח ח מ ש ל ״ ע מ ר ו ת ל א  ל

. לשון ו ת ש ה ימצו י י ר מ ך ש . א ה י ו י ר ס ו ב כ י ת כ ל א כ ר ק מ ה ב ב ק ס לשון נ ט  ל

. ת י ע י ב ל ר ד ע ו מ ע י ו ו נ ג מז י שי ד . כ ג ו ז ס מ ו . כ ל ו ח ם ל י מ כ ל ולשון ח ו ח ה ל ר ו  ח

ם ה א ״ ה ו ד י פ א ב ק ו ו ל א ל ל ד ״ ע ל נ . ו ל ״ ש ז ״ ש ר . ה ה ב ו ט ף ל ר ט צ ה מ כ ר ס של ב ו  כ

א כ ה ח ר ו ה ך ט ר ו ע ה ל א מ  ט
ס ה ע א מ ך מ ר ו צ ן ל י ל ו  ח

ז ע ו  ישראל ב
א ו א ח ב י ק ' ע ו ה ן מ ו א ג ט ה י ב ה ר ל ב ע ת כ רושלמי . ו כ הי ״ ) כ א ץ ( ״ £ 

ה ר ת ה מ ש ו ר ן ת י ל ט ל ט א מ צ מ א נ ל י . ו מ ל ש ו ר י ל ב ו ה ע ש ק ל ה ״ . ח [ א ת ע ו א א [ ״ מ י ל  ש
ק ^ ^ ^ ה 1 מ ט ה ! ! ( ז ״ ק ח ס ״ א ש ״ ג מ ש ( ״ מ ל א ״ ה ק ז מ . ו ר ת כ ב ש ה ב א מ ה ט מ ח ל ת ט ל ט  מ

^ ^ ^ ^ ^ ̂ י ^  נ ה מ ת . ו ט ״ ה ל כ ר וצ״ע ע  כ

ר ש ל א ו ל נ ו ה נ י ב ם ל נ מ . א ם ן ש ״ ר ) ו ה אבל ״ ג ב ל ״ ה ל צ י ב ) ׳ ס ו ו פ ח י כ ו ך ה כ  ל

. שפירש ן א ש כ ״ א ר י ה ר ב ה ל מ צי י מ ת ש ל ר ל ש פ ך א י . א ח ל ו ל ב ן ה ו כעי נ י  ע

ז א ש ו ״ א ר ש וז״צ ה ו ד ה ק י ה ס י ו כ ה ם יציאתו מ ע ר ל מ א ק י ל מ ל ש ו ר י ת ה נ ק ס מ  ב

. ל ״ כ . ע ן ח ל ו ש ל ה ו ע ח י נ א מ ל . א ס ט ל ה ט ל ט ו מ נ י ה א א ל ה ז ו א מ . ו ה מ ו ר ה ת י ה  י

. ו ת י י ת ק ש ו ל י ר ס ח ס א ס ג ו כ ל ה ט ל ט י . ש ה י ן ה ש ק מ ל ל ״ ס ח ל כ ו ה מ ן ז  מלשו

י ז משנ ״ ע . ו ה י י ת ם בלי צורך ש . ג ן ח ל ו ש ל ה ס ע ו כ ל ה ו ט ל ט ר מ ה ז י א ל ״ א ל  מ

ל ״ ס ל ל ״ ו נ . א ס ו כ ל ה ו ק מצטצטל ע ל ת ס י ל ש ה ע מ ו ר ה ת י ה ה שלא י נ ח מ  ש

ה מ ו ר ו ת ה ש ו לחן ע ל השו חו ע י נ ם שי ל ו ה ק י י ח ל ש מ ר ג ח ף א כ י ה ת י ן ה ש ק מ  ל

. א ״ ג מ ר ן ד ה י ל מ לא ל ה ו א מ ה מ מ ת ל ח ט ל ט י מ ר ה ר ו י פ י ש ש ק א מ ה א . ו א ר ק י ע  מ

ז י ע ו ' מ ״ ע ח י ש מ ל ל ט ל א ט . ה ו ל י ו ב ל ו ע ה ב מ ו ר ו ת ה ש ו ע ל . מ א כ כ ה ״ א ש . מ ו ל י א ב ו ר ה ב ה כ צ ק ו מ ס ה ס ה  ל

׳ ו כ ל י ר ב ב ה כ צ ק ו מ ה ש ׳ כ י פ א ו ל נ א צ ו מ ז מ ה ל ו ל ג ו ] . ו ד י ה ב צ ק ו מ ח ה ק ו ל ל כ ״ ו  ה

ש ו ד א ק ו ס ה ו כ ה ו מ ת א י צ  י
ז י ה ע ש ק ש ו י ר ב ח ת  ע״ז כ
ה ש ד ו ק י ש כ ע א ע״כ מ  ה
ם י ל ב ה ט ת ו א ש צ מ כ נ ״ ל א  ד
א ר ק י ע ר מ מ א ר ע כ ר פ מ  ל
ה מ ש ד ״ ר ת ה נ ו ו . כ ל י ׳ כ  ע
א ו ו ה ת א י צ ם י ע י ד נ ח  מ
ה ש ו ד ק ה כ ד ״ ע ו נ י י ה ד ש ו ד  ק
ו ת א י צ ר י ה ק א ל ר י ח ת  מ
ר ח ם א ך ל פ ו ל כ פ ש ס ש ט ה  מ
ש ו ד ע ק ר 2 מ א ל ת י ש א א  ד

ת מ א א ב ה ר ש ד ה ה ש ק  ה
 ע״כ

 תום׳ אנשי שם
י לא שייך ש כו ׳ ע מ  דיר׳ ו
. הבין צפומ ודרומו של '  ט
ה ולכן אומר ט ה  הקערה ו
פ לא שייך כולי האי  דבכו
ל י . א ה מ ׳ ולא ידעתי ל  ט
ת כמש׳׳ל בדפיה דצפונו מ א  ה
מן ה המסו א מ ׳ מ  ודרומו של א
 צתרמ״ע קאמר ומפני זה כאן

ן תפארת י ב  י
 כשבת. אבל אעפ״כ מפני שאתמול מליין לא היה היין והמאכל מבורר

) מעכשיו  לפניו. להט היום אתר שנתבררו שניהן לפניו צריך לחזור ולומר: ז

 ולכשאשתה(א) לכלא מטנשיו הו״ל נובל למפרע. ובלא אמר לכשאשתה

 הרי הו״ל מדומע. וכיון ללמאי מררבנן אמריק יש ברירה. וק״ל הרי

. ואי״ל הרי [ פ ״ . לאסור [כא״ת ק ת ו ס  מפסיד כהן מדעושה תמ״ע שיורי ט

י שלא לבייש הע״ה. . מ ם ד י  אמרי, בירושלמי. למה שמשייר מאבד ב

 עכ״פ לפננ״ל הרי צריך לשלם לכהן מה שהפסידו י ואי יפריש משיורי כוס

 הפסירו דמי תרומה הראוי לאכילה. ודוחק לומר למיידי שהיה התמ״ע

. ונ״ל לה״כו [ ת ו מ ו ר ת ת ־ י  פחות מסייד שבלוג. למותר לאבלו [כפייא מ

ט ראוי לאכילה. לתרומת ע״ה טמאה היא, ואף לכל מפריש י  מדבל״ז 6

 לאיבוד לא הוי תרומה [כלי! קט׳ז] הכא בחולין טמאים שאני. וב״ה שהאיר

 עיני הכהים במשנה חמורה זאת: ח) בפי הכוס. דבטס עגול וקטן

) על המעשרות. ואילה״ק הרי  איט נוח לטון רוחות צפון ולרום: ט
 מדאוכל

ז א מ . ו ה מ ו ר ת ה ל ש ד ק ט מ מ ו מ ל ק י צ י ס ש . 1ר״ל כ ס ו כ ה ו מ ק ו צ ס ס ע י ל א משנ ה א ] ו ך י כ ל י ע ל ״ א א בי . שצריך שלא י ש ״ ה י ב ר ב פ ו ש ט ב ״ י ק ו ס ״ ס א ר ״ נ מ  ר

ם ח ל ר ה ר פ ל ל י ע ך ירושלמי ל י ר צ מ ל . כ ה ״ ע ו ה ט שלא יכשצ נ פ ש ך ל י צרי ר . ה י ר מ נ ס ל ו כ ה ק מ ל ת ס ך י י . א י מ ל ש ו ר י ק ל ״ ה ל י א . ו ל ו ו ע ל ט ל ט ו מ נ י ה א א ל ה  ו

י ל ב ב א כ ל א ל ו ה ה ס בל״ז ירושלמי ז י ג ר ק ה ״ ה ל י א . ו ש ״ ל א ל ת ל ה מ מ ה ב ו ל תנ . ושי ו ה ת י ט ש י ה א ״ ע ם ה . ג ת ו ס ו רי כ ו ה שי ו ה ל א מ כ ה ל ל ״ מ . י ״ ה  מ

ה צ י  ראשונה ג
ל מ י מ ה ל י מ ל י מ א ״ ה מ ל ז מ ן ל ו ז כ י א מ י ל א ד ן ו ק ת ן שבא ל א כ ר ד מ ו ר ל ש פ א  ש

: ג נוטל י נ ר ש ש ע מ ב ד ״ פ ס ן ב כ ה ו מ ש א ש כ ק הר״ש ל י ת ע ן ה כ ר ו ו ר  לשון ב

ן . י ק ש מ ל ב י פ י ל נ ח ד ד לשייר כ י ת ט ע א ת ש ר ג ו ר י ג נ ח א ק א ל נ ת . ה ח ת א ר ג ו ר  ג

ד שיפריש . ר פ ו ש א א ת י י ר ו א ל ד ב ע ב ב ו ר ו ע ה מ ק ש מ ה ש ש ״ ע א א י א ה ת ו ב ם ר ת ה  ל
ס ו כ ה שבשולי כ א שקבע כל מ ו ש ה ר פ ו מ ה כ ש ר פ ם ה ד י י ק י פ ץ א ל כ ו א ל ב ב ה א ש ר פ ם ה ד ו י ק י פ י שרי א א מ ד  ב
ע אין כאן כצום לצפון ׳ מ ת ם ל ״ 3 מ ל ש ה ״ מ א כ ת י י ל ו ח ל ד ב פ ׳ ב י אפ ל ו ת ל בצל א כ ו א א ו ה ה ו ה בצד ז מ ו ר מ ה ן ש ו  כי

!? 1 i^rif?? *3ש שיפרישי״י ד י ! י ל כ ו ט א מ י מ א ל י א ה ס ט י י א ו ל כ ל ה ׳ • ו ׳ ימ״ע ליו מ ״ w 

ע ולא ב ר ו י ר י ץ לד׳י״-וחותיו כ נ י י פ ת י ר ל ת ו מ ג י " ע א א ד כ ה ' ד י ; ת ל מ " מ ' ר ו ל נ י 1 ה ה ד א ר נ ם ־ ו ד ו ו ש י ר פ ה  ל

ה למעשר 1אש לא ו ל א כבאר מ מ ג ו ל ם פ י ש י מ ש פ ו א : י י מ י י י פ מ י ר פ י ר ש ח ב ו מ ן ה ה מ ר מצו מ ל בצד א ו כ א ל ה ו  בצד ז
ר בגובהו"של כום7 (לר׳״ש): מ ו א ״ ת מ ו מ ו ר ת ד ד ״ פ מ . ב ו א ב ע ה ש ת : זו ו * י נ ת לה מ י לכו נ ת מ ת  דחושך א
. צריך' ל ע ו ' פ ה נ ש מ ו ג ב כ ר י

מ  י ל ג ו ר ג . ו ן ח ש ל ש ח מ ב ו ש ל מ ק ו ש ה ו ו נ מ י ח ה ב ו ש ל מ ד ו מ ה ח ו ב ו ש ה מ נ ו מ  ה

 משנה
ה ש ע ׳ י י פ ה א כ י ר ד יש ב ״ מ א ל מ ל ש ב . ו ל ב ה מ מ ו א ש צ מ נ ר ו מ א ה ק י ח ר ש מ  ג

רושלמי ל הי ב א . ד ״ מ ב ב ״ ר א כמ״ש ה ו ם ה ד ו ק ש מ ר פ ו ו ה ל י א ׳ כ ר שמי מ ר ג מ ה א מ ו ל  ח

ו נ ח ה כ ״ ן ר' ל י ל ו ח ב ד ״ פ ׳ ב ס י מ ה פ ש ד . ו ב ש י ח א מ ה ל כ י ר ן ב ד אי ״ מ י ל ל י י א  ד

ל ף פ ן א מ א ש נ ד מ ק י פ י ב ה ל מ ו ל ת יין של ח י ב ך מ ו ת י ל ת ש ר פ ל ה מ א ה ש ״ ע  ד

ה ר י ר י ב . וי״ל ע״ ה ב כ ר ו ע ש מ ד ק ן ד ו ה כי מ ו ר ן מ ה ל כ כ א ך י ח אי ״ א ה ו מ ו ר ת  ה

י ר ב ד ל שלא כ ״ ס פ ד מ ש מ כ . ו ״ ש מ ד א ק ה ש י י ר פ ה ל ל י ת י מ ח שאנ י ש י ב ר ר מ א י  ש

׳ י נ ת ך מ ק ה ״ ה ל ד ״ צ ו . ה ר י ר ץ ב א א מ י י ר ו א ד ן ב י ב ר ו פ מ ן ה י ק ש מ ב ט ד ב ת כ ש ש ״ ב מ ל  ה

ה כ ל ה ו ל ה י מ . ו ד ״ מ ב ב ״ ל ש ה ״ מ מ כ ״ ט ל י י ה א ו מ י י ר ו א ד ה ב ר י ר ד יש ב ׳ א כמי מ ק ו ח י  מ

ם ד ו ת ק ו מ ש א ל ח י י ל ו א ן ד י ע מ ו ד מ ן ה י ק ש מ ה ל נ ק ן מ א אי ח י י ר ו א ל ה ב ל י ל ן ב ל אי ״ י ק  ד

רושלמי ן הי ב לשו ״ ר ק ה י ת ע ה ה ש מ ם . ו י מ ג מ ו ג ם מ י ר ב ד מ ה ״ ׳ מ ס ב . ו ה ש ל פ  ה

א ק פ ו בוי״ו ס ל י דאי א ; י ת ו ה א וי״ו ל ל ה ב ח ש א ש כ א וצ״ל ל ו p ה ה p׳ מ ש א ש כ ל ו ו ש כ פ  מ

פ ״ ע א . ו ה מ י ר מ ת א ל ם ו ו י ה ן מ י ט י ג ז ד ״ פ ב ן ו י ש ו ד י ק ג ל ׳ ה בפי ר ז י מ ה א א נ י א* מ א הו . ה ד ״ ן : לבאר האי פועל ה י ו ושרי במכ ל י הקי א מ ד א ב כ . ה ת ו ר ג ו ר ב ג ה ק א פ מ ד ״ פ ' ב י ר מ א ל ה כ ד מ  ב
 הליקיז ודאי לאו בפיעל במחובר
ס במסכה מעשרות דכה״ג מ א שמעינן ה י דקי״ל כותיס ה ע משל בעה׳יב לר׳ ׳ מ ע ת ׳ ל הלא אינו אוכל אלא בשקצן ואיה מ גמי ת או בתלוש בדבר שאינו כמיל דהא אוכל מה״ה ושמור ואי דבדבר פנ ׳ ה  איירי שאוכל מ
׳ שכירות וב מעשרות . וכן מצאתי ג״כ בדברי הה׳׳מ פי״א מה ר מי הכריחו 3צרף ולהביאן לילי חי פעו א כיון דאינו חייב לעשר אלא עיי צירוף אבל אוכל א׳ א׳ מן הסל ו על הו נ מההברא דמשל פו ׳ ה ל חייב לעשר ו ע ו  פ
. וכ״ש לליכא לאוקמי במאכיל פועליו בדרך ממכה דהא פשימא לחייב לעשר ה י נ מ ק והיאך נחייבו ל פ א בלמאי שהוא ס כ ל ןקי׳׳ל דמכל פועל כ״ש ה ב ם ולאי ס ת ה א ל ו הו כ קי אי  בשם הרמב׳׳ן לפועל חייב לעשר משלו ו
׳ מעשרו־ז . וניל דאיירי כמקום שנהנו לזון את הפועלים וכעושי; בתלוש כדבר שננמיל ילא שאוכלין מאותו המין כדאיירי במס י א מ ב ד י ט ע ת ה ל מאכילי! א ׳ ר מלעשר דקי ו ט ג פ י ה ל ובדמאי כ י ל בולאי ט : ה שהוא 6  מ
׳ חייבין בודאי ורה שאפילו אוכל א' ח ת במזונו שכבר נגמ׳׳ל ונרדפו במנ גרו ה גרו ב ר כ כשצירף איהי לאפסיד אנפשיה אבל כאן שמזונותיו על בעה״ב והוא נותן לו ה ר זעי ו ט ׳ א׳ בתנאו היה פ ה אוכל א י ס ה ם א ה ה  ד
. אלא משום לבלמאי עסקינן המע״ה לכך ג י ה נ ט נחית שיאכילנו מתוקן משיה בדין הוא דמע״ש נמי משל מ ה ת בעה״ב חייב לעשר אכילת הפועל ואינו רשאי לפרוע חובו בטבל ופועל אדעתא ל ׳ ה  וכיון שאינו אוכל מ
ך דמתני׳ ר״ל צ׳ ה דהיינו ה א ר . מ ל ו כ א ד ל ׳ על המאה שאני עתי ט כ י פ . והר״מ ב ם י ע ש ל ת . (לתיש): ע ל י כ נה א ; דמהלכות מדי י ה ׳ רמו עליה כ״ד מ ק ע שהיא א׳ מ ׳ מ . ומ׳׳מ ת ו נ ק ת ר ממע״ש בהוא אומר ש ו ט  פ
. ומבואר ו ט ויאבל הליפיה משל בעה״ב מן התשע הנשארות ל ל שס ש ׳ . (ש״ל). א״ה ע' בהשגות הראב ע ש ת ת מ ו ח ג דלאו דוקא עשר אלא פ י ע . א ן ל טת של מע׳׳ש שצריך לחל  •שאני אוכל בלא חלול לאפזקי עשר אחרו
ס כגוזל את ח ר ב יוהד שיהיה משל בעה״ב כדי שלא יהיה נ ד לבעה״ג טו י ס פ א דכיון דאינו מ מ ע ט ר ד ש פ א ו ב י ה ע . ב 3 T ר מפריש משל במה״ב ומשום למומר לזרים מותר להניחו י ע מ  שמפרש תשעים דוקא שגם ה
ק 5׳ . ולמ׳יל לא ימשוך אוכל צ״א כל גרת א׳ אינו אוכל ר ת ולת׳׳ק לחושן גרו גרו י כששיעור אכילת הפועל הוא צ׳״א גרו ד י מ מ כל היכא לאפשר לתקוני מתקנינן ו ׳ ה מ י ע מ ה ג ד אעי . ו א י ל ה  הלוי כשיאכל מעשרותיו ל
ה לשואל כוי ב ו ש ־ ח T M : ( ז י לפיבע מר!ום גמול באחרונה וכ״כ הר״מ בפ״ט ומיש הוא העשר האחרונות. (רמ׳ ׳ דיישא טס י א דמתנ נ ע ם יומר גפמ. ול״נ דאדרגא ל ׳ ת ש ט ׳ ע מ ת ו י מ ד י ד  שימור אכילפו וצ׳ע *if sat ת
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• cc . לא יחשוד 

. נמנע מלאכול גרוגרת אתת כנגד אותה של ת ח  שלישי. {*וכן נמצאו ברייתות בסוף פ״ק לתענית(יל.) ששנאו אתרוטת וחושך גרוגרת א
ק וצריך לפרש רר״ל כלפי הראשוטח. ואין עד הכחשה ממשנה ו פ״ג תרומת מעשר שהפריש שלא יהא גוזל את בעל הבית: לא יחשוך. צ  ראשי[ ל
^ לגימין(לף כס:) רתק אחרון ולייקינן התם בסומא מכלל לאיכא אמצעי ויקנה גרוגרת אחת ויאכל שאס לא יאכל מרעיב עצמו וממענו j ^ J ^ ^ 

V»f לן המיה גדולה ואמאי ללמא כלפי קמא קרי ליה אתרו[. לא קשיא להתס לנוכל לומר מסעורתו ונמצא ממעכן בכך מלאכתו של בעל הבית שלא יוכל לעשות t כו׳ 

^ שיש אמצעי אי לאו להט הוא לאיכא , , מלאכה: לא יחשוך מפני שהוא / f ^ J J ^ ^ l 
ש בן גמליאל תנאי בית דין. שתהא תרומת מעשר ת י) • ד ח ^ אמצעי לא הוי ליה לשטת אחרון להא וחושך גרוגרת א ! ^ ^ w i 
ט משל בעל הבית ומעשר שני משל פועל ע מ י שהוא מ א יחשוך •מפנ ה ףמעין איכא לפרש משוס דאיכא אמצעי הוא אומר ל ל י כ ת א ע " א

ח ב ש ^ 
ת יא). רבי יוסי אומר הלכך חייב בעל הבית ליתן לו הגרוגרת י ב ל ה ע ל ב ו ש ת כ א ל  m™l i ששונה כן מש׳יה לייק שפיר אבל היכא מ

) • שהפריש נ י ן י ת ד י א תנאי ב ת א יחשוך יי) מפני ש * ? לליכא לומר שיש אמצעי מוכרח היא ל  ״י ה״
י חיג, וחושך נל״ש נחלקה מש>ה וו(שתיס וכאן מגו״! «יל ופיה נילומלמי וני ממ וחוסך ופו גהמוו יחמך ממין. מלאכתו נייומגנ• ^ P * 0 שלשי[ ^ , י ל 1 מ ע ה כ ר י מ א  כיןן ד

ץ אלא את מלאכתו; ; פ ן ל ו א י אין ש נ ש ן על ה ן י ח , א ח ד ר ליה א מ ־  בנתקן בשבת (

א תנאי ב״ר. וכתב הר״ב הלכך חייב בעל הבית לישן לו ) הר״ש: שהו . כתב הר״ב נמנע. מלי חשכת את בנך(בראשית « חושך ^ אחל]: ו c f ' י ^ £  $א £
. וכ״כ הר״ש ור׳יל הלכך מחויב בעל הבית ליתן לו וסי ולכך רשאי לאכול. אבל אינו ר״ל שחייב כלומר שנתייבתו לבעל הבית שיתן לו טי  אדההנה הכל תיבה אתת ו

/ ן 5  פלומי י
״ L ״ ת * כ א ל  חרושי מהרי״ח מ

ש והיא היא שר״צ הבאות אחריהן וכן בהליא בהוססחא ור״צ הבאות אחרי הש׳. מ י ח ׳ ' י י פ  עזרא כתב ב
^ ופשוס הוא לעל מלת וחושך הוא התנאי שמתנה ולאו בע״שמתנייא אלא אנב ם ^ ש י ש ^ פ י ע א " 
ח רישא תנל^לה: וחושך. ראיתי מי שהגיה וחוסך בסמ״ך וכן לא יחסוך. א ר א ה ל ר ע ו ב ע  שלישי ב
 לו עתח רק שני אלח ימצאתי שהגיה הח׳ הרר״׳ אשכנזי ז״ל וחוסך נסמ״ך כמ״ש וכן לא יחסוך ראשון
 האותות כי השלישי עתיר גס שכי.אע״ס שאין צורך לסי״ן בסבלת הוי כמו סמ״ך כלכחיב בקרא ולא חשכת
' וכן מובא אלא שנראה שכן מצא בספרים מכתיבת יל ישנים ולשון מקרא לחול ב ' ע י ' פ ' כ l ע n W " 
 ולשון משנה לחול . וכתב החכם הר״ר אלעזר אזכרי ז״צ וז״ל הרמב״ס שהיה
 רופא הוקשה לו על לברי רשב״ג לפי סי׳ של הר״ש והרא״ש ז׳יל ללא ישכן

 שלמה
 לומר שאם ימנע אלם עצמו מלאכול גרוגרח אחרת אחר שאכל צ״ס יחליש כחן.
 לכך לחיק לפ׳ לת״ק לאמר וחושך גרוגרת אחת היינו שמחסר א׳ משל בעה״ב.
 ורשב״ג הלק שלא יחסרנה מבעהיב שהוא מחסר ממונו וגזל הוא בילו. ולשון
 ממעע מלאכתו היינו ממונו במו לרגל המלאכה אשר לפני אלא יחסר ויחשוך
 אותה מאכילחו ועצה א״ר יוסי ללא יחשוך אותה מאכילתו אלא משל בעה״ב
 לתנאי ב״ל הוא וכתב ללא חלק ל יוסי על ת״ק אבל הודיענו מעם לבדו במ״ש
 שהוא תנאי ב״ל. וצלעת הרא״ש ז״ל ר׳ יוסי סעמו של רשב״ג בא לומר, והנה
 הרא״מ והר״ר עובליה ז״ל שניהם מבאר מים חיים של הרב ר״ש ז״ל שאט וז״ל

 טל

 פי׳ שב
 אותות עשה לו השיי עתח
 דהיינו המטה שנהפך לנחש

 וחשניח הבא ידך בחיקך
 כי׳ אנל אות ג׳ אמר לו
 לעשותו שס במצרים
 ולקחת את מימי היאור
 כו׳ אבל אפילו לפי׳ הרב
 אק עזרא שם בחגי ב'
 גיכ כבר ראו את בית

 ראשק
 תוספות רע״ק

 ע״כ למפרע קדוש ומדין
 ברירה דאליכ הא שותה
 טבלים למפרע.וא'כ למפרע
 הוי סלפול מוקצת. ועל
 דברי הירושלמי אלו קשה
 לי.הא מבוא^ בשיע אויה
 (סי׳ שיח סיג) דאם כבר
 המוקצה בידו מותר
 לטלטלו למקוםשהוא רוצה.
 וא״כ מה צריך לשייר כיש
 חולין הא בתהלת שתייתו
 בהיתר נטלו ואחיכ כבר
 הוא בידו ומותר לטלטלו
 ולהביהו במקום שירצה.
 ואף לדעת אבן העוזר (סי׳
 רסיו) דלא שדי זה אלא
 בכלי שמלאכתו לאיסור
 כיון דבלאיח יש לו היחר
 לצורך גופו ומקומו אבל
 במוקצה גמור לא. מימ הא
 דג א לכאורה לא נעשה
 הבוס בסים דהא בהיש לא
 היה היין בתוכו כדקתני

 מזגי לו את הכוס ונם אש קא׳ הריא״ש אין תרומה קלושה על גמר שתייתו ומאז והלאה אינו מסלסלו]. ותו אין מכוון פירוש ילילי עם לשון הירושלמי. עם יציאתו מהכוס. לסילוק

ז ע ו  ישראל ב
 ביצה (לף כא ע״ב) למסיק התם לשיורי מסות לילן מותר לסלסל מלח?׳
 לתרנגולים. ולעונלי כוכבים לאסורי הכאה כינהו. נמי שרי לסלסל אם כבר
. א״כ הך שיורי כוס לחרומוח יין סמא. מלקיי״צ  נעשו. להוי׳ל כגרף של רעי
 ביין תרומה שנסמא. כב״ש (ב״ק קס״ז א) לתשפך הכל. משוס לבכל לוכתא
 חיישי׳ לתקלה (כרכ״מ סי״ב מתרומות הי״ב). א״כ הו״ל אסורי הנאה להוה
 כגרף של רעי ושרי לסלסול׳ [ולא למי לתרומה סמאה פכ״א לשבת לאסור
 לסלסל. להתס ביבש מיירי. לחזי להסקה]. נ״ל ללוקא יינם מאיס.משא״כ
 שאר איסורי הנאה. אף להוה נמי שיורי כוסות. לאמאיס(ועי׳ א״ח המ״ו).
 ואגב אפרש עול הירושלמי שהניחו הרא״ש כולו מוקשה. להירושלמי הקשה
 עול מלוקח יין מכותים. לחייש ר״י ור״ש לבקיעת הטל . ולמה צא ניחש
 ה״נ לבקיעת הכוס ומשני הכל מולים בכוס שהוא על אתר. ותמה הרא״ש.
 מה מקשה בשלמא ביין מתים. שמא יבקע קולם שיפריש למחר. משא״כ
 הכא אס יבקע קולס שתייחו אין חשש כלל. ואם אח״כ הרי כבר הפריש.
 ונ״ל ע״פ מ״ל (פסחים לס״ו 3) השוחה טסו בב״א הרי זה גרגרן. א״כ
 מקשה שפיר שמא יבקע בין שתייה לשתייה. גם בל״ז איכא למיחש שמא
 יבקע אחר גמר שתייה. קולם שיעשה תרומה כשיסתלק ממס כצעיל.ומשני
 מלהוא על אתר. ר״ל עצ אוחו מקום. ורק זמן מועס שוהה ביניהם ליכא
 למיחש: וכשהצעתי לברי לפני רביכו הנ״ל. השיב על חרוצי קמא על
 קושיתו ברמג״א. וז״ל פי׳ ילילי הרב נ״י בהרא״ש לא מחוור לי. להא
 סרא״ש כ׳ מקמי הכי וז״ל אין תרומה קלושה על שישתה ואיך נעקל לבריו. לר״ל על שיסתלק מלסלסל הכוס [תמהני ארבינו וכי כך אמרתי למ״ש הרא״ש
 על שישתה ר״ל על שיסתצק מהכוס. אני צא אמרתי רק מללרא״ש עיקר מה לחלת לן החרצן. הוא שלא יסלסל הכוס אחר שעשהו תרומה. ש״מ
 להמקשן היה סבור. לאף שצריך להקדיש התרומה אחר נמר שתייחו כמ״ש הירושלמי מקמי הכי. עכ״פ עול יסלסל הכוס ע״ג השולק גס אה״כ. ע״ז

ן תפארת י כ  י
 מלאוכל מה״ת פעור ממעשרות. כרפ״ג למעשר. י״ל להבא מיירי במושכר
 לרבר שנגמר מלאכתו לאז אינו אוכל מה״ת והוא התנה עננו שיאכל.
) נמנע מלאכול א׳ מכלי  רהו״צ כלוקח וחייב במעשר כסוף מ״א שם: י
ל אותה שהפריש לתמ״ע. שאסורה לזרים. ויתנה לכהן  שבעו. מג

. ולעיל  ולהט חושך. שלא יגזול לבעה״ב. שאומר שעישר סירותיו כבר
 בהזמינו א״צ למטע. רמלהזמינו מסתמא כיחא לי׳ לבעה״ב שיפריש:
. ג ״  יא) אלא יקנה גרוגרת אחת ויאכלנה: יב) אין ר״ל כלא יחשוך רר
 רר״ג קאמר אינו רשאי לחשוך. ור׳ יוסי ה״ק א״צ לחשוך [אב״י כח״ק וא׳׳צ
 לקנות גרוגרת ברטב״ג שיכול לאכול כל הק' ויפריש א׳ לממ״ע והכל משל כפה״ב]:
 יג) שתהיה התמ״ע משל בעה״ב [אב״י לכאורה הכי גם רשב״ג אומר שחמ״ע
 משל בפה״ב. אלא שאמר שיקנה א׳ החסר לק׳ מהשוק לאכול לעצמו. וכנגד זה
 אמר כבי יוסי שיכול להשלים אותו הא׳ ג״כ מבמה״ב]. [יק׳ א״כ לר' ייסי היאך
. י״ל לתנאי בייל לקאמר  אוכל ק׳ גרוגרת. והרי כבר מצ״ס סי׳ חייב להפריש א׳
 ל״ל הכי מקט שלא יהיה צריך להפריש הרומ״ע מנרוגרח היתירה . וכמי שהקנו
 מאכילין מכייס ואכסניא למאי [רפ״ג]. [אב״י ול״מ מקדושת מרן רק של ישראל
 ןצוק״ל הייסי אומר שבאמח מחקן ב׳ מאוח. הא׳ לו והב׳ לבפה״ב. ומהמאה שלו
 מפרק א' לתמ״ע. ואמ״כ יאכל א׳ מגלה מהצ״מ המתוקנים לבעה״ב. נמצא
 למפסיל מעה״ב 3' גרוגרות. א׳ שבעשה לסמ״פ מל צ״מ לפועל. ואי שנעשה

 לממ״פ

 תוספות אנשי שם מהכוס
 כל המאה ולהניח לבעה״ב גרוגרת מתוקנה נחלוף אותה של חמ״ע. אבל בתפאיי הנץ
 שמשכתינו ציירה שכלי כעודהו של הפומל הוא ק׳ גרוגרות וחושך ריל שאינו אוכל גרוגרת
 אחרת שלא מאלו הק׳ שנטל בחלוף הגרוגרות של תמ״ע. ולפ״ז הך כנגד דקאמר הרע
 קא׳ על מלאכול. וריל שמונע מלאכול כנגדה אחרת ולפ״ן הוקשה לו לדעת ר׳׳י שאינו
 חובך ואוכל אמרת כנגדה שלא מאלו הק׳ שתקן היאך אוכל אותה בטבלה עיש שנדחק הרגה
 בזה אבל למ*ש ניחא. ואל תתמה שהרי להראביר ההכרח לפרש שמשנתינו ציירה כששינה
 סעודתו הוא ציא גרוגרות. אך בפי׳ הריבמיצ כ'מפורש דלתיקאוכל ציט גרוגרות וצ״ל לפי!
 דלריי באמת נוטל גרוגרת וא׳ מצ״ט בגרוגרת שיהיה תמ״ע על המאה שיאכל והא דחנן
 נוטל גרוגרת אתת הוא לדעת השיק. וסר״מ בחבורו שפסק כר׳י ומ׳מ כ׳ טטל גרוגרת
 א׳ צ׳ל שאיהו מיירי שכד סעודתו הוא רק צ־ט גרוגרות כמש״ל: במשגה שהוא תנאי
 ביד. הריב לא ביאר הלכתא כמאן ולכאורה נקטינן כח״ק דהוו רבים אמנס הרמב׳ע פסק
 כר״י וס״ל דמפרש דברי התיק וע״ש בכימ. ודע דהראב״ד בהשגות גריס ברש׳ק חושך
 גרוגרת א׳ דברי רבי עיש. ולפ׳׳ז מעיקרא ליק מ״ש הכימ למה פסק הר׳׳מ כר׳ יוסי.
 (שיל). (איה עיש בכ׳מ ובס״מ בירושלמי כאן שדחקו לישב השגה הלאב״ד הנ׳ל. ולימ
׳ שכתב הר׳׳מ בשי״ן ולא  ;״ל פשוט שכוונתו מטארת שנא להשיג על לשון שתנאי ב״לי ט

 נם להחולין.ואף להפוסקים
 דבשכת נעשה ניכ בסים.
 הא א״י לעשות בסיס כלי
 של חבירו כם״ש המניא

 (סס
 של

 בסיס יש לו היתר לטלטל

 אין תשובתם שלימה שטול י״ל פ״פ לומר דהתם איכא אחרונים ביזימני אבל היכא דאיכא
 ראשון ואחרון יאמרו שהוא כפשוטו. ומאותות משה אין ראיה דהתם כשאיל ה׳ האות
 האחרון עדיין לא ידע משה מן השלישי אבל התירון הנכון שנקרא אחרון ממש לבנין ידי
. (רמ״ז). ׳ ס ארס כי השלישי יכוננהו ה׳ כמ׳ש ביחזקאל. וכן אמרו נזהר פ׳ פנחס רה׳א א ו ב א ה א ה כ ה  י גיס) י
. ׳ א י׳יי ובסבא דמשפטיס מבואר כהתוי״ט. (הו״ע): בר״ב דיה וחושך כו׳ כנגד אותה כו ל  ע״ד-וא״כ י
׳ איה מלשון זה נלאה שהריב מש׳ שמשנתיט ציירה באופן שכדי סעודתו של הפועל הוא 5׳נן ט י פ י ר ת י ש ״ ה  c י

 לצורך מקומו וממילא טחני גרוגרות והוא לוקח ק׳ ומפריש א׳ לתמיע ומהציט הנשארים אינו אוכל רק ציח שמשייר
 חתירא דכבר הוא בירי גרוגרת א׳ לבעהיב משיעור סעודתו נחלוף הגרוגרת של תמ׳ע שנתן לכהן. והך כנגד
 (וכם ש הראב״ד בעצםי דקאמר הריב אנמנט קאי שמגדה מונע מלאכול מהנשאריס. ובזה א׳ש לר״י שאיט חושן
ס ואוכל צ״מ שלימין שהוא כדי כל סעודתו כולם מתוקנות. ואי קשיא לתיק למה יפסיד גרוגרת , י כ  לענץ שכח,טעית ב
 עיש) וצ״ע: מ ג [אות לח] שלימה לא יקת רק צ׳ט גרוגרות המגיע לו לכדי סעודתו ויפריש מהם התמיע משלו גרוגרת
 מפגי שהוא ממעט א׳ פחות חלק א׳ מן צ״ט כגרוגרת וירדת חלק א׳ מצ״ט בגרוגרת. אפשר לומר דהיט
 מלאכתו).*ירושלמי ייבא משוס דלהנד שממייבין אותו במעx חש בינן להו טבל והכעהיב חייב לתת לו צ״ט מתוקנים
 נד׳י״׳ט לא י״ייט אים או ק׳ טבל ואס יקח הפועל p צ״ט מהטבל ויניח א׳ למנהיג יהיה כמוציא מתחיי דבר
 ב*רחי שאינו מתוקן שמניח אצל הבעה״ב גרוגרת א׳ המגיע לו בטבלה הלכך ממייב הפועל לתקן



 ציונים

 ד הלוקח. נילונין צו: יומא«
 הוכה ?ג: ביפין כה. נמ. נין
. סושי  0פ: חולץ יד. מעיל? «
» זו >זז. ובחלומי! y כו. י נ  נ

 מיי' שם למי« ־.
 ראשון לציון

 כלומר גשכיל שהתנה עליו
 מערב שכת מושר להלמיש
כ. הגס לפירוש  בשכח עי
 הראשון שכתב הריש אדחי
 הנא כלומר אסמיייכו׳נמצא
 דאסור להלחיש כשבת דהוי
 ליה מתקן בשבת קשה מובא
 דהא גמ׳ב איתא להדיא
 מזגו כו׳ אומר אלא לצאיל
 לסס׳ד שכ׳ התי״בו דסיא
 דבחול היא שגויס.הכי סיל
 להך דאמר אדתי הנא על פ«
 האמת זקושעאדמלתא זמיב
 דמזגו לו כו׳ אומר כוי
 מיירי כחול דוקא (כמו
 שהעיד התייט בשם הרמב׳ם
 בתבורו פ׳׳ט מהלכות מעשר
 העתיקה כוי). מיהו לפמ׳ש
 הרמבים שס דצריך להלתיש
 בשבת עיש. איכ ע׳כ דסיל
 כפי׳ שני של הר׳ש א״כ מי
 דחקו להרמגים לפרש מ״ב
 בחול וזיל שם במיב אחר
 שהקרים השנאי מעיש על
 דרך כלל כמו שנתבאר בהלכה
 ראשונה ישנהו *כשימזגו 4
 אס הכוס כמו שזכר בכאן כי
 לא אמר זה אלא מעיש על
 לרך כלל כדי שלא יוציא
 מעשרות לכחחלה בשבת וע״כ

ם ר ן  י

 חדושי מהרי״ח
 דאשק ונם ג׳ית שני כמיש
י זה בפסוק ג׳ סי נ  שם מ
 בכם הנשאר אשר ראה את
 הבית הזה בכבודו הראשון
 ומה אתם רואים אותו עתה
 הלא כמוהו כאין בעיניכם
 על «ח אמר בפסוק פ' גדול
 יהיה כבוד הבית האחרון
. נמצא אלו שנים ראו ׳  כו
 והשלישי שיהיה לעתיד לא
 ראו לכן קודא אותו אחרון;

 תוספות רע״ק
 בפרתו בלילה וישכירגח
 ביום ולא יעשה בש*
 בלילה וישכיר עצמו ביום.
 לא ירעיב עצמו ולא יסנף
 נפשו מפני שממעמ
 במלאכת בעהיב.דיי אזיל
 לחד אתר אשכח הד ספרא
 אטימויי(כך קירים לחולה
 בלשון יון) איל מרי כן
 אמרו ליה ציים אמר ליח
 אפור לך אם מלאכת בשר
 ודם אסור מלאכת הקב׳ח

 לא כיש:

 תום׳ אנשי שם
 כתב ותנאי ביד הוא מי״ו
 כהרי מקודש לזה לא זכר
 היימ שם דבר מענין מחלוקת
 התנאים אם ינמוך או לא
 •חשוך שיהיה מוסב עיז
 הטעם שתנאי ביד הוא כמו
 במשנתינו ואס איט נתינת
ר ו  טעם אלא התחלת מ
 הזל׳׳ל ותנאי ביד הוא כו׳):
ח ק ו ל  ד בריב דיה ה

 כו׳ בלקח ע״ש נה׳ש
 לאו דוקא דבה׳ש ספק
 לילה ואשור גמקח אל*
 שיןנאו מנעיי נדרך מדרכי

 הקייס

ב צה ת יום טו ו פ פ ו ה מברטנורד! דמאי המזמק פרק ז ח ד ב ו  די ע

 שהפריש להרומת מעשר: ף הלוקח יין מבין הכותים. קולם וכו׳ למטק שהוא ע״ה לא ישמע לנו לעשר פירוהיו דמאי: ף מבין
 שגזרו על יינן והיה יינן וראי עבל והכא איירי בלוקח ערב שבת הכותים. לאילו מישראל הא חנן בפייה משנה ח' שאין ארם רשאי
 בין השמשות או שלקח מבעור יום ושכח להפריש ער בין השמשות ואז למכור סבל אלא לצורך וכיון ללא שטח לא בעי למיתנא הכא וליו
 אסור להפרש׳ לחנן םפק חשיכה אין . במה ששנה התם לענין מעשר מזה על
ס יי) זה. ומ״ש הר׳יב דינן ולאי סבל תי קח יין מבין הכו  מעשרין את הולאי הלכך אסור לקבוע ף הלו

 לו מקום לקביעות מקום חשוב כהפרשה אומר עיין
ת. לטון לאינו רשאי לקבוע לו מקום בצפוט או בדרומו  ואסור בין השמשות ומשום הכי לאקתני בשיפא ומעשר שני מחולל על המעו

ת rdw אי נ א ל  ס
 על לברי רשב״ג לא יחשיך ויקח גרוגרת א׳ ויאכל לאם לא יאכל מרעיב עצמו יוסי ור״ש אוסדןהכא מ״ד קולס שגזלו על יינם. ואע״גלר״י ור״ש אית
 להו בפרק ר״י במנחות לכותים גרי אריות הס אפשר כשגזרו על ״גם של עובלי
י כוכבים וגם מ ז ע  כוכבים לא גזרו על של כותים משום לפרשי מע״ז טפי מ
 מחזיקים בחורה שבכתב אע״פ שגזרו על פתן מימות עזרא אפ״ה יינם היה
ד אמת הן לפתן אסור ויינן היה מותר על שגזר ג . מילי להוה צמ״ל ל ר ת ו  מ
נם. א״נ במטהר יין הכותי הרא״ש ז״ל וכ״כ חוס׳;״ל בס׳ כל הגט י  ר״מ על י
. ועול כתבו זי׳ל ועשרה מעשר ראשון כוי לאו לוקא עשרה ותשעה. ה ״  ל׳ כ
 לכשהםיר שני לוגין לת״ג פשו להו ק׳ נכי תרתי וי״מ לאין המעשר מתמעט משום
. עול כתבו ז״ל שני לוטן שאני עתיל כ ״  ה״ג כיון לחסה א׳ פוטרת את הכרי ע
י א ת  להפריש. כותים אפי׳ ת״ג לא מפרשי לאע״ג לבפ׳ ג׳ שאכלו אמרי׳ הני ט
ד ה״מ כשעושין הי  משורי מעשרי כראוי לבמאי לכת!ב באורייתא מיזהר ז
 לאכול לעצמן ואפי׳ מע״ר מפלישין. אבל למטר אין מפלישין כלל ללא קפלי
 אלפני עור אע״ג לאין חשולין על גזל לא חשיב להו נזל להוי ממון שאין לו
 חובעין להא ע״ה נמי לא נחשלו על הגזל ונחשלו על המעשר ועול לכ״ז שלא
ם י ת  הופרש אינו לומה להן גזל שעדיין לא נתחייב ליתן לכהן וללוי ועול סומכין ט

 אהא

 ונמצא ממעט מלאכתו של בעה״ב עכ״צ ונחלקו בהבנת לשון זה הה״ר שבלי׳ ז״ל
ו ד ב  הבין ללשון רקח לשון קנין כמו כי יקח איש אשה והלא״ש ז״ל שלא ביאר ל
ק הטנא מילך ולשון היחש׳ כ  הבין להייט לשון לקיחה וחפישה כמו ולקח ה
. ובסמוך אכתוב כ ״ ע צ ״ ז ם ״ ב מ ר ה ׳ י פ ל ע א ב ו ג קשיא ט ״ ב ש ר ד ב  שהביא על ל
 לכרי הירושלמי. אמר המלקט ואני מצאתי מוגה בפי׳ ר״ש ז״ל מפי׳ כת״י
ו הלכך ד ב ד יוסי לא בא לחלוק על ת״ק אלא לפרש ל יקנה. ופי׳ הרמב״םז״ל ל  ו
 הלכה כמותו ולא כרשב״ג אע״ג לקי״ל כ״מ ששנה רשב״ג במשנתינו הלכה כמותו
ק פסק שס בחבורו-ירושצמי. תני לא יחרוש אלם בפרתו בצילה וישכירנה לאחרים  ו
 ביום ולא יעשה בשל עצמו בצילה וישכיר עצמו ביום. לא ירעיב עצמו וצא יסגף
׳ יוחנן אזל לחל אתר אשכח ספרא . ר  עצמו מפני שממעט מלאכתו של בעה״ב
 אטימוס פי׳ חולה בל׳ יון אמר להון מהו כן אמרין לי׳ ציים א״ל אסור לך ומה
 אס מלאכת בשר ולס אסור מלאכת הקב״ה לא כ״ש. ממלאכתו של ב״ו הנן
. חט״ג ם י ת ו כ ן ה י ב . הר״ש והרא״ש ז״ל: ד מ ת ח  לא ימשוך אפי׳ גרוגרת א
א קתני עלה לברי ר״מ ור׳ ת פ ס ו ת ב ל א י ה מ ״ ר א מ ת ס ך ה ו ס נ י  לר״מ נזר על י

ז ע ו  ישראל ב
 מהכוס לא מקרי יציאתו. אלא יציאת היין מהכוס לפיו או לשפיכה [ולפע״ל הנכס
. כולן לשון סילוק ם. יצא ולא יצא ויוצא ילי חובתו  מצינו הלבה דוגמתו נל׳ חכמי
ו לפירושו א״כ מה מקשה הרא״ש ת . ו [ ס ו כ ה  ה״נ ר״צ משיסתלק השותה מ
ר הא יש חשש בקוע מ . ללא שייך הכא חשש בקוע כצל. ולפירושו ל י כ  בתר ה
. וכי זו בלבל ק׳ ארא״ש. ו נ  בין שתייתו לזמן סלוקו מטלטול הכוס [תמהני ארבי
 הרי ה״ה דהוה מצי למימר ליתבקע באמצע שתיי׳ או כתרוצי הנ״ל. אלא לתמיהת
. גם אפשר ה ז . ללא ס״ל למקשן למימש לבקיעה בזמן קצר מאל כ א  הרא״ש הו
ל ד הר״ש שכ׳ בתירוץ הירושל׳ וז״ל למע״ש ע ב ק על ל  לקו׳ סרא״ש הוא ל
א וולאי ברור לכוונת הרא״ש לאין תרומה קלושה ל . א [ ר ת  שבת הו״ל כעל א
ל ששתה ואח״כ אינו מטלטל הכוס למקום אחר אלא מניחו מיל לפניו על  ע
. וא״כ גם לפ״ז ק׳ אמג״א להא ו ד  השולחן. לזה לא מקרי טלטול אלא כזורי\ מי
. ק ״  מוחל לטלטלו לאיזה מקום שירצה. מלהמוקצהבידו [ובעניי לא הבנתי ד
ק אחר גמר שתייתו.  דהרי זה פשוט ללא חילש לןהתרצן שלא תהיה קלושה ר
לס נמר שתייתו הו״ל . לאי הקלישה קו י כ  לזה כבר הוכיח הירושלמי מקמי ה
. עיקר מה דחידש לן התרצן הוא שלא סילמלו ו נ ק גס לפי דברי רבי . ר מע  מדו
. ק׳ דמלבד שזה ו נ  שוס סלסול אחר כ״א להניחו על השולחן. ואס זה כוונת רבי
 לא הזכירו לא הירושלמי ולא הרא״ש(דהרא״ש לא כ׳ משם ולהלאהרק מאז

. גס מלילי׳ אלילי׳ ק׳ א נ רב  ק׳ ימי כל הדקדוקי׳ דבתר דידי קאתי מרנא ו

ן תפארת י כ  י
 לממ״מ פל צ״מ לבמה״ב. שכל זה הוא תנאי ב״ל. ואי״ל א״כ מפי הוה עדיף
 שיקנה לו בפה״נ גרוגלח מחוקנמ מהשוק לאכול י״ל לבזה וודאי לא ישמע לנו
 במה״ב. למשות עצמו משול ובפרס שאז צריך לומר ממי קבה כלטיל פ״ל
מה מובנים לי לברי ראב״ל בהשגותיו ללמב״ם פ״ע למעשרות הי״א. . ו ה ״  מ
 ח״ל חנאי ב׳׳ל הוא שאומה הגרוגרת שימן לכהן מלומ׳׳ע שלא ימעט אומה
. ועי׳ ברמב״ם ו . ויאכל מליפיה משל בעה״ב משל משע הנשארות ל ו  ממאכל
 שם ובפירושו כאן וגם לבדו צרכינן לפרש או כלברי ע״ר זצוק״ל. או כפמ״ש]:
כדקאמר . ו ת ו ע מ ה ומחולל על ה פ ו ס ר במשנתינו ב מ א ) מרלא ק ד  י
, דהיינו שקנה בע״ש ד י י . ש״מ למשנתינו בשבת מ ׳ ף משנה א ו ס  ב
ן שיקרא שם נ ה מצדכי ״ ע . ואע״ג דלעיל ב ת ב  ושכח לעשר והגיע ש
ן נ ד מ . י״ל הרי א ת ב א שס קודם ש ר ד הבא לא ק ה לם שבת ו  קו
. לע״ה חשוד אמעשרות אבל לא ה ״ ע ף מ ד י מ ת ס ] ל  [ברכות מיז ל
ש. וכל מצוה שהחזיקו רו י ה בפ ר מ ב ב ו ת כ ה ל מ . ללא חשיל ב י ת ו  כ
. [ ׳ ה יותר מישראל [כחולין דיד א ן ב ה מלקלקי ב ר . ה ם י ת ה ט  ב
. ל ו ש כ ר לא ההן מ ר אלפני עו ד אלא להשי ש ע  ולפיכך לעצמן וולאי מ
ס עפאו לעצמו . ואינו יולע א ו ת י ב ד שקנה מכותי מ י י  והכא מ

 או
 ולהצאה. לאזמן קאי ורק בזמן פליג אמקשן) ואין זה במשמעות לבריהם כלל
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. וק׳ נמי קו׳ האחרת שהקשה לבינו מקו׳ הרא״ש. לשמא יבקע בעת ה ת ש י ל ש ה ע ש ו ל ה ק מ ו ר ת ' ה ן י א  לא״כ לאיזה ענין וטעם כ׳הרא״ש ו
. מה למהר״א מפרקאן ללברי הרא״ש. ׳מהר״א מפרקאן בירושל׳. לכל זמן שהיין בכוס הכל חולין [שעו עיני מני לעת קלשו פי כן  שמושיבו על השוצחן]. ו
. ולמהר״א מפרקאן אימ קדוש עד ס ו כ . לע״כוע״כ פליגי בפייהירושל׳. להרא״ש קא' ומאז(הלחה אינו מטלטל ה ב ר ע מ ד הם רחוקים זמ״ז כרחוק מזרח מ  ה
. ואף ( נ ״ ק . הרי בלא היה עליו המוקצה בביה״ש וניטל מעליו בשבת מותר לטצטצ הכלי(כמנ״א ש״ח ס ס ו כ . ואמר שהוריי! היין למה לא יטלטל ה ס ו כ ה  שישפוך היין מ
. כמו שנסתפק מג״א (ש״ט סק״ט). עכ״פ הרי הכוס . אסור לטלטל הכלי ר נ . וחזר עובל כוכבים ונטל ל  אי נימא לס״ל למהר״א בהניח כצי תחת הנר ונפל לתוכו
. אמנם גס ללברי מהר״א מפרקאן מיושב שפיל קו' ( . ואין אדם אוסר לבר שאינו שלו (כמג״א שס ב ״  איט שצו. והוא הניא לשם מוקצה שלא מדעח נ

 משנה ראשונה מעי
ל לשיטת ב ח יין מבין הכותים. פשמא לממני״ משמפ לאתי לאשמועי׳ כשם לא פקע חיובו וכ״ה ג״כ שיטח הל״ש בפ״ק דםאה מ״ו. ולפ״ז א״ש. א ק ו ל  ל ה
. ואס טכל לפרש דפיקר החילול! בין ודאי לדמאי ' י  שבדמאי דרבנן מוחר לשחות קודם הפרשה ה״ה כמי בטבל דאורייחא לס״ל הרמב״ם צ״פ ליישב מחנ
. דבודאי אס התכה ממרב שבח אע״פ שאוכל בשבת משום המנאי מ״מ אינו רשאי ז ״  להאיתנא בדאוליימא נמי יש ברירה כמ״ש הר״ב וכ״ה בגמ׳ לטירובין דף ל
ל שיצא השבת. ובדמאי מפריש גס בשבת פצמו והכי משמפ  וצ״ע ללקות נמי פטור מדאורייתא כדדלשיגן בפ׳ הפועלים לן* פ״מ מבואח זרפך להפריש בשבת פ
 גילסח הספלים לגבי יין להכא וכתאנים לבסמון לא חני אני מפריש למחר ובסיפא
. והלכך י״ל ללוקח יין אע״ג להוי מלרבנן צריכא למיחני  היו דמאי קחני למחר
 משתנה לימ כיון להוא טבל ולאי איט לשאי להפריש למחר משא״כ בלמאי
 ומיושב בהכי אף לשטח הרמב״ס בלקוח. והא דקרי ליה בש׳׳ס דאורייתא משום
ק בהפך ככחב בפ״ע לין ס  לעיקר מעשר לאורייחא כמש׳ל. אבל סרמב״ם עצמו פ
 מ' מ׳ בתאנים של פבל ודאי לבסמוך שמפריש בשבח ואינו כמתקן הואיל והקלים
. וגס הר״ש בפ״ל מ״ל הכיא לאיסא בהליא בירושלמי כשמחנה מבע״י כ ״  סנאי פ
 מל מכל ולאי מותר להפריש בשבת והא לאסור הכא ללא חט למחר משום לצחקן
 את כל הגור לא החירו כמ״ש הל״ב והלכך גם בלמאי לא גרס למחר בסמוך כמ״ש

 פוי״מ

. ואין לפרט דהכא שעמר מלאכתו  ולא לוקח ופסקה הלמב״ם רפ״ב מהלי מפשר
 ביד הלוקח דבכה״ג כמב הרמב״ם שם דחייב מלאוליימא להא הלוקח יין קתני
 משמע שנגמל ביל המוכר. ואין לפרש במי לאין ה״כ לחיוב להכא מדרבנן והא
 לאמר בגמרא להאי הנא ס׳ע יש ברירה בלאורייחא משום לפיקר מפשר הוא
 מן החולה כמ״ש החוס׳ שם לפכין מפשר ירק. דלפ״/ קשה אמאי חני לה לכולה
 מחני׳ כיון דכבל מכי לה בדמאי אפ״ג לדמאי דרבנן הא עיקכ מפשר דאולייחא.
 ודוחק לחלק בין למאי לשאר לרבכן. והיה נראה מכאן ראי' לשימת הרע״ם
 במוס׳ פ׳ הפועלים שס שסובר בהפך מסנרמ הרמב״ם ללוקא אס נגמר ביל
 הלוקח פעול מלאולייסא אכל כשנגמל ביל המוכר כיון שכבל נתחייב מדאורייתא
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 עיין לעיל משנה ט פ״ה: שאני עתיל להפריש. מוקי לה הר״ב בבין ״אי אפשר לחללו אבל לקרות שם לאמר שאני עתיר להפריש שרי לסלי
 השמשות. ולא מוקי לה כשרוצה לקחתו מהכושי בשבת ומתנת עליו האי לא גזור בין השמשות: שאני עתיד להפריש. הכא לא קתט שאני
 בע״ש מבעור יום כברישפרקין. לרוקא ברמאי התירו להתנות על עתיר להפריש למחר כרקתני לעיל גבי המזמן את חברו לרוקא
 שאינו ברשותו ולא בולאי כלמפרש הר״ש כשאינו מתקן אלא מת שאוכל ושותת
ד להפריש טי) הרי התירו להפריש למתר ממותר אכילתו  לעיל בשם הירושלמי וכן פי׳ הרמב״ס אומר שני לוגי] שאני עתי
ס אבל לתקן ו  לעיל הן ושתייתו הנשאר בשולי מ
 את כלהנאל בשבת לא התירו והכא אינו קורא שם לתרומת מעשר כמו בבבא של רמאי וכדלעיל גבי המזמן את תברו משום לגבי למאי למעשרן
 והן שלו קורא שם לתרומת מעשר כרי לתקן את המעשר ולאכלו אבל כאן שהוא עבל וראי צריך ליתןהמעשר ללוי והלוי יקראשס לתרומת מעשר:

ה י ש נ ב  מלאכת שלמה ו
 פי׳ שם כן שכתב שמתירא שמא יקדש מליו היזם וצא יוכצ לעשר ש״מ שיש פנאי
 לעשר אלא שאינו נניח שיוכל לעשר שלעולם א״צ לחלל המע״ש תיכף אלא כשהוא
 רוצה לאכלו מיל אז הוא מחללו חיכף לקריאת השם. והנה ממאי שהוא מותר
 להפריש את התמ״ע למהר ביום השנת יכול הוא לאוכלו ביום השבת כשיפריש
 את התמ״עואח״כ תחול הקלושה על המע״ש וה״ה מחולל ויוכל לאכלו בשבתאבצ
 בולאי טבל כיון שאינו יכול להפריש את התרומה ותמ״ע כאחת אינו יכול לאכול
 ולשתות את המע״ש . שהרי אשור להקלים הפרשת המע״ש לראשון ולתרומה
 *)ואפ״ה כ״ז שלא הפריש את התרומה ומע״ר אינו רשאי להפרישו למע״ש ע״כ.
 עול כתב על מה שתי, ר״ע ז״ל להכא לא קתני מה שאני עתיל להפריש למחר
 כו׳ כ׳ תירוץ זה אינו נראה לי להא גבי תאנים נמי לא קחני למחר ונ״ל לפרש הכי
 למש״ה לא קתני למחר משום לביום השבת אסור להפריש תרומה ומעשרות מן
 הודאי כלתנן מי שקרא שם לתמ״ע [של למאי] ומעשר עני של ולאי לא יטלם
 בשבת אבל גבי דמאי שרי להפרישו למחר ביום השבת וע״כ לעולם גבי למאי
 אומר למחר ע״כ: בפי׳ ר״ע ז״ל. אבל כאן שהוא טבל ודאי צריך ליתן המעשר
 ללוי והלוי יקרא שם לתמ״ע. אמר המלקט ואפי׳ תמצא לומר דצוקח מן הכותי
 כלוקח מן העובד כוכבים דאמרי׳ בס״ב דבכורות מעשרן והן שלו משום דקא אתי
 מכח גברא דלא מצי לאשתעוי׳ דינא בהדיה מ״מ אסור להפריש בשבח ע״י

 *) אולי צ׳׳ל ומשיה . קריאת

 אהא לדרשי׳ בב״מ ואכלת ולא מוכר ע״כ. ובפ׳ הישן ד׳ כ״ג כתבו עשרה מעשר
 ראשון ט׳ מע״ש לאו דוקא דכבר הפריש מן המאה ב׳ לוגין לח״ג ונמצא חסר
 ממך עשרה וט׳מעשר של שני.לוגין דהיינו חומש הלוג וכן גבי חאנים למס׳
 דמאי. ומיהו יתכן שהפריש שנים ממאה ושנים. דהא זמטן דמפר׳ש נמי א׳
 מששים כדחנן במס׳ תרומות פ״ד תורם כדעת בעה״ב א׳ מששים פיחת עשרה
 או הוסיף עשרה תרומתו תרומה כדאמרי׳ בכתובות ס׳ אלמנה דאיכא חורם
 בעין רעה. וי״מ משוס דבותים שמא הפרישו תייג והשאר לא הפרישו ולכך
 אין מתמעט שיעור המעשר ולא יתכן לומר כן בתאנים של טבל דמס׳ דמאי
 פ״ז. ועול י״מ משום דחטה א׳ פוטרת את הכד אינה ממעטת את המעשר אפי׳
 כשמרבה בתרומה וגס זה לא יתכן כלל ע״כ. כתב הח׳ הר״ר יהוסף אשכנזי ז״צ
 אין להקשות למה לא תנן והמעשר סמוך לה כי אין עושין כן אלא בלמאי שא״צ
 להפרישו ואז אין בו חשש עצ עירובו אבל בולאי שצריך להפרישו יש לחוש שמא
 יתערב אחר שהפריש את התרומה ולא יקח את הסמוך לה וזהו הטעם גס במה
 שלא אמר במע״ש ומע״ש בצפונו כו׳ כי כיון שאיט יטל לחללו עתה יותר טוב הוא
 לתלותו במה שאני עתיל להפריש ואז יוכל להפריש ולחללו מתי שירצה ע״כ. של
 מצאתי שכתב על הפירוש שהביא ר״ע ז״ל וז״ל כל אלו החילוקים איני יולע מנין
 לו וכן מ״ש ללא איירי אלא ביה״ש. והנה מה יאמר גבי תאנים שהוא עצמו לא

ז ע ו  תפארת ישראל ב
 רבינו אמג״א. דס״ד למקשן לא״א להזהר מבלי למלמל הטס על המולק גם
 אחר שתייתו. ע״ז משני ללא יקדש עד שיצא היין מהטס שישפכו). ובאמת
 לא זכיתי להבין כוונת הרא״ש. ללליליה הו״ל לירושלמי לשנות בקיצור לאינו
 מטלטלו רק מניחו על השולחן. וה׳ יאיר עיני (וללברי העני מלעת לברי
 הירושלמי הס ממש לברי הרא״ש. כולם מתאימות ושכולה אין בהם). ותו
 ק״ל לירושלמי אף לפי לברי מעכ״ת. להחשש שיטלטלו אשולחן אנה ואנה.
 הא מללא היה שס ביה״ש לא נעשה בסיס (נקט רבינו ללא געשה בסיס.
 לאל״כ אפי׳ לצורך נופו ומקומו אסור כא״ח ש״י ס״ז) וא״כ למה לא יסלסל
 הכוס אשולחן לצורך מקומו. לבחנם למה לו לטלטלו וצ״ע עכ״ל. אטד הצל .
 תמהני הרי להליא אמרי׳(שנת לף מ״ג ע״א) באפרוחים שעלו לסל לבעולן
 עציו אסור צטלטצו. אף שלא היו עליו ביה״ש. וכ״כ תוס׳(שם למ״ל ע״כ
 ד״ה יש) דאפי׳ בהניח עונד כוכבים מוקצה בכלי לדעת ישראל נעשה בסיס.
 ואי״צ דהכא שכבר היה ההיתר תוך הטס. וכשקרא שם נחהוה בחוט המוקצה
 ממילא * לא הו״ל כהונח ממש לדעת. ליתא דהרי הת״י הוכיחו ממורביות
 (סוכה למ״נ) דלא שמשום החברים אע״ג שהבייחוכום הניחו האבנים שלא
 לדעת החברים. ש״מ אפי׳ הונח שלא לדעת אסור . ואפשר לחלק. להכא
 לא הונח המוקצה שם כלל. רק ממילא כתהוה. עדיף מהך דבייתוסיס. אמ:ס

 צא

ן י כ  י
 או למכרו. ומה״טנמי קאמר הלוקח יין מבין הכותים ולא קאמר הלוקש
 יין מטתי וכלקאמר לעיל(רפ״ו) המקבל מכותי. אלא דהכא בקנה מביתו
 מיירי ולא ירע הקונה אס לעצמו עשחו או למכרו. א״נ למיירי לודאי עשאה
 כותי לעצמו • ואפייה משוס לא פלוג גזרו שיעשר כל מה שקונה מהכותים.
 מיהו בין כך ובין כך לא ג׳רע מה שקונה מכותי כל כך כמה שקונה מע״ה
 [אב״י הכוכה להנקנה מכוחי עכ״פ איט גרוע נמו הנקנה מע״ה. לעניין שיהיה
 צריך לקמת שם קולס שכס] וא״כ מלאיירי כאומר כן (בשבת). לפיכך
 אסור לומר שהמע״ש יחולל על המעות בשבת ללוקא לעיל בהזמינו הע״ה
 כיון שכל מה שמשייר נשאר אצל הע״ה. לפיכך רשאי לומר בשבח. שהמע״ש
 יהיה מחולל על המעות שקבעתי אתמול לכך. לאינו אלא מספר שחללו
 כבר אתמול. אבל הכא שנשאר השיור אצלו. למה יחללו בשבת.
 והרי מצי לחללו למתל [אב״י דבלא טעמא לנשאר השיור אצלו. הי׳ מוחר
 לפדוח בשבת כמו שמוחל לקלוח שם לכתחילה בשבח. דאין חורמין ואין פולין
. ואם מוחר לקלוח שם לחממה ׳  הכל משום נזילת מקת וממכר כביצה דף ל״ז א
י קיצ מהכקנה מפ״ה. אעפ״י שאישו׳ הפלשי חלומה נזכל ח ט ה מ נ ק מ  בשבת משו׳ ל
 להדיא במשנה שם. כ״ש לפולין. לאיסו׳ פליה לא מכל שם. ועי׳ א״מ של״ע ס״ל]
 ושכח להפריש על ביה״ש *)[אב״י כאן צדך הגה וצ׳ע. או יש לפלש למיילי

 ששכח להפריש על ביה״ש] והרי מדייק ודאי טבל אסור להפריש או לקבוע מקוס למעשרות בע״ש ביה״ש. אבל לקרוא שם שרי. ונ״ל(לפ״ז) דלהכי
 נקטטתיס לבנוונא אחרינא א״א שקנה טבל. להרי אין מוכרין טבל אפי׳ לתבר כפ״המ״ה. אולקמי׳לאףליםקצתס'. חמנין למתקןלנפשי'
 ונמלך למוכרו אפייה לא יפריש ביה״ש: טו) לאחר שבת על קי לוגין שיש כאן. דלוקא במפריש רק כלי אכילתו מותר להפריש בשבת אחר שקרא

 שם
 *) אני העתקתי כמו שמצאתי בטיק של מ״ר. שכ׳ הפירוש האי בכיי אצל הפירוש הב׳ הנדפש מכבר. וע״כ סוצרבתי להגי׳ המלות ,או יש לפרש׳. דלכאורס הסירו*

 סב׳ סותר לפירוש האי. מיהא כמדומה שכח לבינו להשכיר קולמס על פירוש הב׳ הנדפש וחזר ממנו במהלורא בתרא:

 ! משנה ראשונה
ל בין השמשות משכחח לה אפיי הוא  והוא בביח המלרש. ואי מיירי ששכח פ
 בבימו. אלא מבפ״י מייני ובכלי שילך לביתו יחשיך היום. וכיון למבפ״י מיירי
 אמאי לא מני המם שאני מפריש למחל שהרי על תנאי למבעור יום יטל להפריע
 אפי׳ בשבח כמו שהוטח הר״ש בפ״ל מ״ל מן הירושלמי. וט״כ צ״ל המם ללא
 התירו להפריש בשבת מל סמך חגאי שהחנה חפי׳ מבע״י אלא כלי סעולה ולא
 כל התאנים כולם וכן כל הנול והלכך נקע הך עעתא נמי הכא להוא עפמא
 לתרווייהו. ובס׳ משנת חכמים הניח לבלי הל״ש בצ״מ ובאמת לק״מ . ונם מה
 שהוכיח שם לתנאי של בין השמשות איט מועיל להפריש בשבח אפי׳ בכלי אכילתו
 לאי ס״ל למועיל התנאי למה אץ ממרבין בעבל ויטל להתנות ולהפריש בשבח
 עכ״ל * והם ממוהים לאכסי ללבליו כמי הא מכ״& מועיל תנאי בין הממשית

 שיטל

. ומעמה אין בידי ליישב מחני' לשימת הרמנ״ם ן מ ק  חוי״ע. ופול נכתוב מזה ל
: אומר שני לוגין שאט פחיר להפריש. הל׳ב פי׳ דמיילי ששבח לפשר ״ל  ז
ל בין השמשות ואז אסול להפריש אבל להתנות מה שאני פחיל להפריש מוחל  פ
 ומועיל לו סנאי זה שישתה קולס ההפרשה אבל אסור להפליש בשבת ללמקן
 את כל הנול לא החילו וכל זה כתב הר״ש ג״כ . ונ״צ מ״ש לתקן את בל הנול לא
 החילו לאו לוקא דה״ה מה שאוכל בשבת חין לשאי להפריש על סמך חנאי של
 בין השמשות שכן מוכח מדברי הל״ש עצמו שכתב מאתר שאין מפשרין את
 הוראי בין השמשות אסור להפריש טל התנאי שלבין השמשותומה״ט אפי׳ כדי
. והא לתלי סממא דלתקן כל הכור אשור משוס להאי טעמא ר  אכילתו אסו
 איצטליך ליה גבי תאיים בסמוך דהתם מיילי שמחנה מבעוד יום בע״ש מדקתני

 תוספות הדשים

 ?־מה ד [כריב דיה]
 דל!שח יין כו׳ א״א לחללו
 כו׳ ע־׳׳ל. וכ״כ הר״ש וקשה
 כמשכם ה׳ דאיירי מבעוד יום
 מדקתני היה יושב בבהימ
 משמע שאס הים בביתו היה
 •כול לתקנו וכ״מ מפי׳ הריב
 שס א״כ היל לקבוע מקום.

 (מממרש״ח זצ״ל):

 ראשון לציון
 ׳קדם הדבור מערב שבת כמו
 שזכר בהלכה ראשונה עהיל:
 אמר המעתיק כאן נתתכו
 איזה שורות מהכתב.
 ובקושי גדול ירדתי לסוף
 דעתו של הנאון המחבר זצ׳׳ל
 עד הלום ואני לא ידעתי אם
 כתב הגאון זצ״ל יישוב
 לתמיהתו על הרמב׳ם או לא
 יהעהקתי רק תמיהתו למען
 יראו חכמים ויבינו ויעייט
 היטב בדבר אולי ימצאו ״שוב.
 דיה לייור בריז שטייני״ץ:

 תוספות רע״ק
 םשנה ד [אות עב]
 נהדעיב דיה הלוקח .
 א״א להללו) גם אם אפשר
 לחללו הא מ״ם איי לשתותו
 בחילול בלא הפרשה כיון
 דאםר טה שאני עתיד
 להשריש ואם אינו בא לידי
 הפרשה בטל הקריאה שם
 לנמרע. התום׳ והדיש :

 תום׳ אנשי שם
 כקנייה ולא הספיק ליקח
 היין לביתו עד שנכנס
 ביה״ש. (שיל): במענה
י עתיר להפריש. קשה  שאג
 לי דהא בעי למימל לצפונו
 או לדרומו כלהק גפ׳ג
 דהרומות מ״ה תרומת סכלי
 זה בתוכו כו׳ רש׳יא קרא שם
 ומכ״א עד שיאמר לצפונו או
 לדרומו כו׳ ועוד במדת הלח
 אפילו לצפונו או לדרומו לא
 מהני להא משקה מעורב
 הוא וכדתק במס׳ תרומות
 קרא לה שם מפיס לא ישתה
 משוליה מעליה לא ישהה
 מפיה. וכ׳ הרמבץ ז׳׳ל בשם
 מאון זיל דלמ״ד יש ברירה
 באומר שאני עתיד להפריש
 מהני דכשהוא מפריש הוברר
 הדבר למפרע שעל מה
 שמפריש חל המעשר ושדיה
 ניכרין למפרע אעיפ שלא
 היו ניכרין בשעת קריאה
 ובשעת שתייה והא דבעינן
 לצפונו ולדרומו בקורא לה
. (רשביא ׳ ו  שס מעתה כ
 גל׳ולין שם): נריב דיה
י עתיד כו׳ לתקן את ג א  ש
 כל המד כו׳. משמע רשיעור
 סעודתו מותר ע״ קריאת
 שס דבה׳׳ש וזה אינו דהייש
 גופיה כי בפשיטות דעייק׳ש
 זבה׳׳ש אסור להפריש בשבת
 וכן מוכח כדברי הר׳יש במס׳
 עירובין ואיכ אין מקום
 לקוניתהריב. וראיתי בריש
 ס׳ד מ״ד שהקשת מריפ
 זקהני למהר אהא דבמיה
 בתאנים בל טבל דלא קשני
 למהר ולא הקשה ממשנתינו
 הקודמת וה״מ מטעם
 שכתבתי . משאיכ ממיה
 למיידי ממנו״ הקשה שפיר



 תוספות חדשים
 [תוייט דיה] ועשרה
 מעשר כו׳ לאו דוקא כו׳
 עכיל . *והוספות כתבו
 שם גשם יימ דדוקא הוא
 לאי[ המעשר מהמעט משום
 תרומה גלולה כיון לחשה א׳
 פוטרת הכרי (מהנ״ל) :
 וכתב הפריח על זה ולא
 נהירא לי לכיון לאיכאשיריים
 מצי לעשות כל גרנו תרומה
 כדאיתא פיל לתרומות מ״ה
 ושסתרומהעל ההוספה.ולא
 מיקרי טבל ביד כהן וזה
 פשוט אצלי עכ״ל פרית ועיי
 תוספות סוכה דף כ׳ג עיב
 שדחו בעצמם י׳פ אלו:

 תועפות רע״ק
 [אות עב] בתום׳ חדשייש
 דיה תייט ועשרה מעשר
 ותוס' כתבו בשם יימ כוי
 חטה אחת) וחריש כתב
 עיז ולא יתכן כלל מהי
 דחטה אהת פוטרת הא
 מימ יכול להפריש כמו
 שירצה לתרוטח רק
 שישייר מקצת כדאיתא
 בתיומוח(פיס מיה): [אות
 עד] בהרעיב דיה מיחל
 ושותה כוי אבל בדאוריית'
 איב) ואף לשיטת רית
 שהעתקתי לעיל (פ״א מ׳ו
 רפאה) דלוקה לאחר טירות
 פטור מדאורייתא וכן דעת
 הרטבים (רפיה למעשרות)
 מימ הכא מקרי שורש
 דאירייתא ופסקינן דאין
 ברירה. ועי׳ בתום' בכורות
 (דף יא) ולפ״ז י״ל בישוב
 קושית התוי״פ בסמוך
 (מיה) דלמאי אצםריך תו
 הא שמעינן לח מסתני׳
 הקודמת. י״ל דתנא ם״ל
 דנם בשורש דאורייתא יש
 ברירה אבל לא בדאורייתא
 גמור. ואשמעי׳ בלוקח יין
 דהוא דרבנן מחמת לקוח.
 וכן בתאנים שבביתו דהוי
 תרומת פירית. אבל ביין
 שבתוך ביתו באמת לא
 סמכי' על ברירה . ומשיה
 נקט במתני׳ תאנים של
 טבל ולא נקט יין של טבל.
 דבזה באמת לא םמכינן על
 ברירה.וטיושב נ״כ כעשיית
 התוס׳ בנימין מדברי ר״מ
 בבכורות אשר רמז עליו
 התוי׳׳ט כאן. דר״י לא סיל
 דיש ברירה רק בדרבנן אף
 דיש לו שורש דאורייתא.
 ואולם עדיין יקשה למח
 דאמרי' בעירובין (דף ל!
 עיב) קסבר ר׳ יוסף מאן
 דלית ליה ברירה בדאוריי'
 נס בדרבנן אין ברירודדאין
 סברא לתלק עד שמקשים
 מכה זה דר״שאדרישאיכ
 מוכח דסבר ריט י״ב אפי׳
 בדאורייתא ויקשה מההיא
 דבכורות-וצריכים לתירוצא
 דתוס' דניםין אההיא
 דבכורות (ואפשר דסברת
 ר״י כרי ירטיה בבכורות
 במעמא דרימ דזיל הכא
 קמדחי) ולפ״ז יקשה לריי
 אמאינקט במתני׳ תאנים
 של טבל ולא נקט יין של
 טבל כדרףני במתני׳הקדוס
 הלוקח יין והוי רבותא
 טפי דאפי׳ בדאורייתא יש

 נרירח;

ב צו ו ט ם ו י ת ו פ ם ו ה דמאי המזמין פרק ז ת ר ב ו  ר ע

 ועשרה מעשר ראשון ותשעה מעשר שניי. לאו דוקא שהרי לאחר לעיל. [*ועיין במשגה רלקמן]: ועשרה מעשר ראשון וכו׳. [״הכי
 שהפריש ממאת ב׳ לוגין לתרומה גדולה ונשאר צ״ח לא יהיה המעשר גרסינן בגמ׳ פ׳׳ג לגינון ק» כה]. וכתב הר״ב לאו דוקא וכו׳
 אלא י׳ לוגין פחות חומש ומעשר שני שמנה לוגין ושמנה עשיריות ומעשר שני שמנה לוגין ושמנה עשיריות וחומש עשירית. וכן ל׳
 וחומש עשירית: מיחל ושותה. מתחיל ישותה; פירוש אחר מוזג הרמב״ס. והיינו שמנה מן השמוטס ושמנה עשיריות מן השמנה וחומש
 מעשירית הלוגרהייט עשירית מהחומש
 הנשאר ולפי שרוצים לומר מה שיהיה
 שיעור מעשר שני ולא רצו לומר
 ההפרשה הלכךלא כתבו ועשירית חומש״.
 מיחל ושותה. כתב הר״ב כרבי מאיר
׳ יש ברירה עיק מ״ש די  לאמר אן! מאו
 בזה במשנה ג פ׳׳ח לבטרוח. ועיין מ״ש פייה ממסכת נדרים(מ״א):

ץ  שלמה ה
 בתוכו פל מעות שיש לו בתוך ביתו ושותה מיד וסמכינן אברירה וכשיבא לביתו
 יפריש ואמרי׳ יש ברירה שאלו הן מעשרן ותרומתן ע״כ. וז״ל שס בחולין אומר
 שני לונין וכו׳ אם אין לו כלים להפריש או שהיתה חשכה בליל שבת שאין שהות
 להפריש ע״כ ולפ׳יז נראה שמלת ואין עמו כלים שכתב שם בסכה ר״ל או אין עמו
 כלים וטי או שמא צריך להגיה בהדיא או אין עמו כלים שהורים וכוי לו״ק.
 ובשלהי פ׳ בתרא דמעילה רמי עלה ההיא מתני׳ דהתם דתנן סוף פרקא שהוא
 מוציא והולך עד שיוציא את כל הכיס ופי׳ שם בתום׳ אע״פ שלא נמצא אותו דבור
 בספרי יד דמר׳ מאיר פריך ל״ל למימר שאני עתיד להפריש במוצ״ש כי לא אמר
 נמי נשארה התרומה באחרונה כמו גבי כיסין שפרוטה של הקדש באחרונה. וי״מ
 דפריך מר׳ יהודה ור׳ יוסי ור״ש דאוסרין דצי׳ל ברירה דהתם גבי טס נמי

 י לימא

ה ע ש ת ) ו ״ ר ש ע מה ועשרה מ  הן תרו
ל יח< ושותה יט) : ח ר שני ח) מ ש ע  מ

 היו

ג • ד מעשר גליס מעשר ראשון ופיה גנמ׳ בכל הפקומומ המכעיס. י  ח
 מחל נממב״נ ומיחל וכים שם.

ה על שיפרק ת  ק
 והוא

 ושותה מיתל כמו מיהל ל׳ סבאך מהול
. וסתם מתטתין אתיא (  במים (ישעיה א
 כר״מ דאמר אן* בלאורייתא ק ברירה
 וזה שנשאר בשולי הטם הוי כאילו
 הופרש ממחלה ואינה הלכה אלא קי״ל
 לבררבנן ק ברירה *אבלבראורייהא

 אין ברירה הלכך טלאי נובל לא יאכל ולא

ת כ א ל  מ
 קריאס שם דביה׳׳ש מאחר דביה״ש אין מעשרין את הודאי: עוד בסף הלשון
 המתחיל ועשרה מעשר ראשון כתוב שם וחומש עשירית. אמר המלקט פי׳ ה״ר
 אפרים אשכנזי ז״ל ר״צ ועשירית מן החומש ע״כ: עוד בלשון המתחיל מיחל
 ושותה עד וסתם מתני׳ אתיא כר״מ. אמר המלקט והכי מסיים בבליי׳ בגיטין
 פ״ג ד׳ כ״ה דברי ר״מ. ר׳ יהודה ור׳ יוסי ור״ש אוסרין. ובירושלמי מעמיה
 לר׳ יוסי לא כטעמיה דר״שע״ש. ובמכה פ׳ הישן ד׳ כ״ג פירש״י ז׳יל אומר
 שני לוגץ שאני טתיל להפריש מן המאה לתרומה הר* שם תרומה קרוי עליהם
 בתוכו וכגון שהגיע לילי שבת ואין עמו כלים מהורים להפריש לתוכן תרומה
 ומעשר והאי לכקט כותים אשמעי׳ לגרועים הן מע״ה והלוקח מהן צריך לעשר
 ודאי ולא דמאי שאף על התרומה נחשדו. ומיחל. מע״ש שהוא יכול לחללו מחללו

ז ע ו  ב
 הרי בל״ז לא נעשה הכוס בסיס. מדהכלי

 ישראל
 לא ידענא ינה צורך לרבינו לדחוק

 אינו שלו ומייל ותו ממ״ש תו' (ביצה דף ב׳ ע״א ד״ה וב״ה) דאפי׳ במניח
 העצמות אטבלא. מדאין דעתו להניחם שם כל היום לא הוה בסיס (וכמנ״א
 שייט םק״ז) ותו מדדעתו להשליכו לא נעשה בסיס(כמג׳יא רס״ו סק״ב) ה״כ
 הרי ע״כ יצטרך לשפוך היין שלא יכשל הע״ה וכנ״ל. והרי בלא נעשה בסיס
/ ש״מ). אמנם נ״ל כיון דאפשר י  מותר לטלטלו בצריך למקומו (כא״ח סס
ה מיושב אצלי מ  לעשותו תרומה אח״כ. הו״ל כטלטול שלא לצורך: (ב) ו
 מה שהקשו רבותיט דהרי א״צ להפריש י׳ מע״ר ומ׳ מע״ש דכבר נחסח ע״י
 הת״ג שהפריש. וצפי דרכינו מיושב שפיר. דבאמת צריך להניח יותר ממה
 שחייב. [אב״י וא״כ האי דקאמר מתחיל ושותה הוא ע״י מה שאמר י׳
 מע״ר וט׳ מע״ש ואף דקובע כל הי׳ צמע״ר וכצ הט׳ צמע״ש. מכ״מ כיון
 דגם חולין מעורב בו. הו לא הוה כמו הפרשה בשבת. ואע״ג דהמרכה
 במעשרות מעשרותיו מקולקלין(כעירובין ל״נ ע״א. ומנחות דף נ״ל ע״ב).
ק לכותי מסתמא כבר עישר. כמ״ש רבעו לעיל סי׳ י״ל . להכי מותר להרבות באשרות דתו לא הוה כטבל מעורב בו. והכי טפי עליף לעשות .  מ״מ כ
 מלקבוע מעשר שישר מצומצם ולהניח למחר יותר משיעור מעשר. כדי שלא יהיה המפריש בשבת . דדצמא ישכח למחר ויניח רק כשיעור שהתנה. ואז
. זנ״ל להא קמ״ל. מדעל כרחך צ״ל ברירה. א״כ הו״ל דמוע למפרע. להכי יערבו ה  הוה כמפריש]. וי״א דמיחל ל״ל מוזגו במים. ותמוה למה קמ״ל מ

 במים

ן תפארת י כ  י
. וכ״ש הכא ל ו . ולא במפרק על כל מ  שם מע״ש. בלעיל במשנה א׳
 שגס לא קרא שם מע״ש [אב״י ואפי׳ לפי מ״ש ע״ר זצןק״ל לעיל p.' י״ל
 דקנה מטתי קיל ממה שקנה מע״ה]: טו) ואצ״ל ואחד מהן תמ״ע.להא בטבל
 ודאי. לא נשאר מע״ר בידו. דתנו ללוי ויפריש הוא התמ״ע (הטמא):
 יז) ולא ימללו עדיין. מדלא קבע לו מקום: יה) ר״ל מתחיל. והיינו
 שלא ישתה כל היין שבכור. על 7עת לשייר כלי תרומת ומעשר. חה
 הוא כמו הפרשה בשבת [כרא״ש ביצה פ״א סייג] אלא מתחיל לשתות מהיין.
 ומשייר יותר מכדי תומ׳׳ע (ב): ימ) כתב רכינו הגאון אאמ״ו זצוק״ל
. או בדמאי  ואף דרק בתרומת ח״ל אוכל והולך ואח״כ מפריש [כביצה דיט]
 לשניהן מדרבנן. משא״כ הכא טבל לאורייתא נ״ל לבהתנה קודם אכילה
 או קולם שבת [אב״י עי׳ לעיל סי׳ פי׳ א׳ וני] יש ברירה אף בלאורייתא

 כתוס׳

 תוספות אנשי שם
 ולעניד גם אע״ה לא קשה קזשית הר״ש דהא עיקר הרבותא אשמעינן
 לאכול בשבת אף פלא יפריש עד אתר השבת וא״כ לא קשה כלל דלישני

 ועל הריב ציע.
 משנתינו שמותר

 למחר למכנתינו אשמע׳׳ דא״צ להפריש למחר רק יאכל על סמך שיפריש אחרי שבש והא ראיה
 דהרמב׳ס לפוסק דלא כמשמדנו משום דקי״ל דבראו׳ אק ברירה כמ״ש הריב והביא משנתינו
 גפ״ט וכ׳ ולמת׳ מפריש ואתיכ אוכל.אגל במזמן דמ״א אף דשם הוא בדמאי ובדרבנן יש ברירה
 מ״מ צריך חקא לומר למחר דהא התם אין הרמאי שלו רק בשעת מזיגת לו הכוש וא״כ בהכרח
 שיפריש דוקא למחר בשעה ששותה דאח״ז לא יוכל להפריש מאותו דמאי. ואיל שיפריש
 אחר שבת מדמאי אחר הא איי בספ״ה תרם מן סדמאי טל הדמאי תרומה ויחזור ויתרום
 ולע בסוף מיה ליג גס שם למחר דשם הדמאי שלו ויכול שפיר להפריש לאחר שבת על
 מה שיאכל בשבת דבדרבק אמרינן ברירה. (משיח): דיה מיחל מתחיל. סי׳ הרמ״ז זיל
 לאפוקי שלא ישהה כל השייך לחלקו ויניח הטנע צחרומה ומעשר דהיינו הפרשתו ובשבת
 אסור ע״כ. וק׳ דע״כ לא אסרינן בשבת אלא כשמשקן יושר מכדי שתייתו אבל בכדי שתייתו
 שרי וא״כ ה״נ כשבותה כל הנוד ומניח בסופו הנוגע לשזמ׳׳ע על הנוד ששתה למה יסא
 אסור • אלא נראה דאסברה ניהלן בנאד גדול דאיא לשתותו כולו בשבת זה ומשיה לא מצי
 לתקנו והיא גופה קמ׳׳ל במ״ש מתחיל ושותה כלומר שהוא כלי גדול שא״א לשתותו כולו
 ולפיכך מוכרח לעשות כן להניח מעשרותיו בתוכו לפי שאינו יכול לשקט טלו בשבת. (שיל):
 באיר ואינה הלכה כו׳,למד זה מפי׳ הרמב״ם שנ״כ אמנם הד׳׳מ כ׳ כן נס במשנה דלק׳
 גבי תאנים ומה שלא כ׳ הריב ג׳כ שס היינו משוס דהרמב׳יס אזיל לשיטתו דס״ל גרפיב
 מה׳ תרומות לכל אוכל אדם משמר שגדולו מן האח חייב בתומ״ע מה״ש ומתני׳ דלקמן
 במי בדאורייתא מיירי. אבל הריב סיל דאינו חייב מהית אלא דגן תירוש ויצהר ולפיכך
 במתני׳ דלק׳ דאיירי בשאניסשהס לדדיה מדרבנן אה״נ דנקעי׳ כוותיה עי׳ בפי׳ הריב רס״ב

 משנה ראשונה
 שיכול לאטל קורם הפרשה כלקחני מחני׳ מיחל ושותה וא״כ כיון ליכול לאכול
 העירוב הוי סעולה הראויה ואמאי אין מערכין בטבל. אלא לאישסמיעתיס הא
. ומ״מ ם ו  לאמלי׳ בעירובי! ל׳ ל״ו לגבי עירוב בעינן סעולה הראויה מבעוד י
 הדין דין אמת לעל סמך חנאי של בין השמשות אין מפרישין בשבח אף כלי אכילה
 ללמי למפשר את הולאי בין השמשות ללוקא על התנאי דמבפול יום מומר כלי
 אכילה ולא על של בין השמשות . ולסגן בל הכרי או כל הטל אף מבעי׳י אשור
 וכן משמע קצח בלבלי הר״ש בפ״ל - ובזה מצאנו מעם למאי קחני מו מתני׳
 לתאנים לבסמוך להא שמעי' לה מהכא אלא דהחם מלחי קמ״ל מלא לאפי׳
. ׳  בהתנה מנעול יום לא הוחל לו לתקן הכל להמם במתנה מבע׳׳י מיידי כלפי
 ותו קמ׳׳ל לאע״ג לקי״ל ליש חילוק בין משקין לאוכלין בטבל ולאי ללילן לקי״ל
 אץ ברירה בדאורייחא במשקה אסול לו לשחוח בשום ענין ר^לס שיפריש שהמשקין
. ובאוכלין מומר שהרי אינו מעורב ומתן עיניו בצל זה ואוכל ס  מפורבין ה
. וא״כ סל״א מ ״ ה  בצל אחר לכמופרש למי כמ״ש הרמב״ם בהליא כ״ז לפ״ז מ
 לבחאכיס אס הקלים מנאי מומר להפריש על כל הכלי בשבח כיון שמונח בצל
ס במאנים לא יאמר למחר דלחקן הכל לח  אמר כמופלש ופומל למי קמ״ל מ
. ומיהו לפיל כתבנו שהרמב״ם ימבע־ו מתיר בחאנים להפריש בשבח  התיכו
. אלא שהפתיק בלשון הזה היו לו מאה תאנים של טבל . י א נ  הואיל והקדים ת
 וי״ל למאה אינם אלא כדי אכילס כלתני לפיל במ״נ גבי פופל פל תשפיס שאני

 אוכל
 ותרומות. (שיל). איה ע׳ בביאור הרדביז להרמב׳ם פיט מהמיע היט שכ׳ דמשום דלא קתני במתני׳ בצפונו או בדרומו הוצרך לומר לאתיא כר״מ ואינה הלכה אבל כשאמר בצפוט
. ׳  או בדרומו זהו הפרשתו וליצ לנןעמא דברירה שהרי מבורר הוא שהמתנות בצפון או ?דרוס ואוכל את השאר הלכך אם רצה מפריש ואס רצה נותן עיניו בצד זה ואוכל את השאר ט
 עוד יש לפרש פלא התירו להפריש ע״י קיש אלא מה שצריך לאכול באותו שבת אבל מה שנשאר לא התירו לסיע אס סיה סכג־י גדול שאיט אוכל הכל באותו שבה כיצד עושה טחן

 עיניו



ב ספות דמאי המזמין פרק ז יום טו  192 תו

 ה היו לו תאנים של מבל וכוי. קצת קשה למאי איצמריך תו הא שמעינ! לה ממשנה הקולממ להפריש למחר. לא גרסינן למחר לפי מ*ש
 הר״ב לעיל לתלק בין כשאינו מתקן אצא מה שאוכל למתקן את כל הנאל. ראי גרים אין צריך לחלק בהט אלא הוה ליה לחלק בין ולאי
 לרמאי. וכי׳כ הר״ש בהריא לעיל פ״ל משנה ל לל״ג למחר גם בהך בבא ולכך מסיק כלמחלק הר״ב. וגס להרמבי׳ם לא גרסינן למתר אבל

 מניעמא אחרינא שהוא מפרש לשתי , , ר״ע מברטנורה
) ף, והוא בבית המדרש. בערב שבש w נ a ר ו ת ל ב ב ם שי ט י נ א ו ת ץ י  ולהקורמת במתנה ה ה
 ומתיירא שמא יקדש עליו היום ולא

י הז ש הר י ר פ ה י 7זתיד ל נ א ם ש י נ א י ת ת  ן >יע׳־1 ש
 אלא לבלמאי אע״פ

 המשניות לזאת
) אומר ה מ ד ש ש או ב ר ד מ ת ה י ב  בערב שבת מבעול יום וכללעילבר״פ והוא ב

ד להפריש הרי הן יוכל ים שאני עתי  למפריש למחר ה״כ רטותה׳ ואין חילוק שתי תאנ
ה «) אומר מ ר שני ע)• היו דמאי ש ע ה מ ע ש ת ר ראשון ו ש ע מה ועשר מ  תרו
ך לו זה מ ר ס ש ע ר ושאר מ ש ע ר כי) הרי הוא מ ה מ ד להפריש ל * שאני עתי L f ^ J i *2? 3 
מ ו ר ד ב ^ ל נ ו פ צ ב י נ ר עליו ומעשר ש ש ע ת מ מ ו ר ר עשוי ת ש ע  % שעשיתי מ

ן ו ש א . ר ה ר ש ע ר נייושלמ׳ ו ש ע ו י נ א י תאנים ש נ מד ש י וגילושצמי או ה שאנ מר מ ג או י נל׳ י תאנים שאנ ת מר ש . ה או O T I 0 למאי לולאי ואחי׳כJ שזה החילוק 
ש (pin? מפנה זו לשמיס ופאן ממחי! משנה וי וכים גירושי; י תשע וכיה נפשנינ. היו דמאי מ  כילל היה לו מאה תאנים ^ ננהד״י ל״נ פלה ». ותשעה נליג ו

 סבל וט׳ אומר שני תאנים וטי ולמחר מפריש ואוכל וצריך לרחוש בשפתיו וכמ״ש לעיל במ״ב ולריליה לא מוקמינן בבין השמשות:
ת ו ר ש ע ה מ מ ל  מלאכת ש

 וצריכי לאי תנא תאנים ה״א משום ללא שייך בהו משקין ממורבין שרינן אבל
 גבי יין אימא לא ואי תנא יין ה״א לוקא גבי יין לא יקבע לו מר\ה משום למעורב
 הכל אבל גבי תאנים אימא לאפי׳ קביעות מקום שרי צריכי. הרש״ש ז״ל. ותוי״ט
. כך צ״ל: י וט׳ י תאנים שאנ ת ה אומר ש ד ש  הניחו בקצת קשה: או ב
. הרב ר״ש ז״צ ל״ג ר ח מ י עתיד להפריש ל ה שאנ  היו דמאי אומר מ
 הכא למחר וז״ל לעיל פ״ל סי׳ ל׳ וגבי הי״צ תאנים של סבל קחני שאני עתיל
 להפריש וצא קחני למחר משום לטון לולאי נובל הוא אטד להפרישו בשבת אע״ס
 שקרא שם ומיהו אין מזה ראיהלה״כ בסיפא לקחני היו למאי וצא קחני למחר
 והא לקתני צמחר גבי מזמן משוס לאין מפריש שם אצא מה שאוכל והה״נ במי
 שי״ל תאנים של כובל שיכול להפריש מה שיאכל בשבת אלא לפי שירצה לתקן אף
 המותר הכל ננ״א לא קתני למחר לצצולך חול אמר להפריש ע״כ וכ״כ ג״כ
 במתני׳ ללעיל. וע׳ עול שם. וז״ל חוי״מ ל״ג למחר ט׳ אבל אין מובן מלשוט
 דמיירי ג״כ אבבא לסיו למאי כמו שמבואר מלשון הר״ש ז״ל שהעתקתי. וכתבו
 הר״ש והרא״ש ז״ל כל הנך בבות בין בלמאי בין בולאי נע״ש מיירו כמו קמייתא
 לבריש פרקין וכבר פירשחיס ע״כ. וכי הר״א אזכרי ז״ל עציו לא בא הרב ז״ל
 למעט שלא יועיל תנאי מיום חול ליום חול להא לעי׳ בר״פ מייתי עובלא תתארחו
 רבי ור׳ יוסי אצל ע״ה והיו סומכין על תנאיהון וכ״כ הרמב״ם ז״ל בפ״י מה׳
 מעשר. אצא טונת הרג ז״צ לומר לבשבת עצמה א״א להתטת אפי׳ ע״מ שיפרק

 למוציש

 לימא לאין בלירה וכל פרוטה ופרוטה איכא למימר שהיא הקלש כלס״צ הכא
 גבי מעשר לאץ ברירה ואכל טס וכוס איכא למימר שהוא תרומה ומעשר ואפי׳
 מראשון. ולא נהירא למאן לימא לן לר׳ יהולם ור׳ יוסי ור״ש היא ע״כ ביתור
. וי״ס ומחל ושוחה מיל כר  לשון קצת מועתק מפירש״י ז״ל שלחהו הלבור מז
 בנוסחאות המשנה ורש״י ז״ל פי׳ ומיחצ ושותה ומחלל בלטרא בעלמא על מעות
 שי״ל כבית למה שאפשר לו לתקן לגמרי יתקן ולחו פי׳ זה תוס׳ ז״ל וכלפי' ר״ע
. ח״ל החוס׳ אשר שם 3פ׳ הישן והא  ז״ל לכיון לאינו רשאי לקבוע לו מקום וט׳
א שם הכא לתמ״ע ולא גבי תאנים טבל ואילו גבי מזמן ובההיא ללמאי ך  לאין י
 אשכחן שהוא קורא שם לחמ״ע משום לגבי למאי למעשרן והן שלו מתקן המעשר
 כלי לאכול אבל כאן שהוא וראי צריך ליתן ללוי ולהכי לא קתני הכא מע״ש בצפוט
 או בלרומו מקלוני גבי למאי משום• לקביעות מקום כהפרשה וחנן ס׳ במה
 מלליקין ספק חשיכה אין מעשרין את הולאי אבל מעשרין את הלמאי ומתני׳
 ביה״ש וצהכי נמי צא קחני הכא ומחלל טצ המעות כלקתני גבי למאי אלא קתני
 ומחל ושוחה והייט מתחיל ושותה לאי מחלל על המעות ושותה ציתני מחלצ על
 המעות כלקחנ׳ בכולהו. ועול כאן לאמר שאני עתיל להפריש סתם וצא קבע
 לו מקום בצפוט או בלחמו אין יכול לחללו כלמניא בתוספתא מע״ש שכחפן זה
. ולוקא בתוך ו ת י  מחולל וכו׳ ע״ש: ה היו לו תאנים של טבל בתוך ב
א להקלו גבי מזמן אע״ג ללאו גרשוחו הוא והא נמי בע״ש מיירי  ביתו לבלמאי ס

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 במים. ותתבטל עי*ז התרומה(כי״ל קל״ל) ולא אמרי׳ דהו״צ כמבשל איכל,
 לכתחילה. להרי כך תיקון שתייתו. למזגו במים. וכטחינת חטי! שהתליעו

. אמנם רק לצורך שבת(ג): כ) לראב״ד [ס׳א ממעשרות] ה] כי  [כתיש' גינוי! י
 לכל תרומת פירות מל״ס. חוץ מדגן תירוש ויצהר [דלא כרמביס שיב מתרומה

 ל״ס

 לקרוא שס לתרומה. אבל גם בשבת מדודאי כבר הפריש הכותי הכל
 לצורך אכילה עצמו• ורק מטס למה שמפרש לתרמ״ע סלי ישאראצל
 הישראל ויטל למלל המע״ש למחר. למי לא יחללו בשבת.־ וקמ״ל הו
. דאע׳׳ג לבתאכיסגיף התרומה מד״ס. ואפי׳ הן ג״כ למאי  משנה ה׳
ר לרבנן. אפ״ה צרין לקרוא שם מקולס. ואפי׳ הם ולאי טבל.  להו״ל ת
 כיון לתרומת פירות מר״ש. ממי קריאת שם שמע״ש: בא) בע״ש בין

) נ״ל להכא נמי צריך לקבוע מקום לומר שהמע״ש יהיה בצפונה או בלחמת ומחולל על המעות • ב  השמשות. וא״א לו לילך לביתו ולטשרם; נ
 למדהשתא ע״ש הוא וקבע לו מקוס כבר. רשאי לחללו. רק לאסיפא סמיך ולא חש להאריך. א״נ לרק בסיפא שהוא למאי. וכשהוכשר הרי
 כבר נטמא המע״ש ב? הע״ה צריך לפדותו ככל מע״ס שנטמא. אבל הכא שהמע׳יש טהור. א״צ רק לקבוע לו מקוס: כג) שא׳׳צ ליהן ממט רק
 ממ״ע. מ״ל לקמ״ל לאף ראיכא תרתי. תרומה לרבנן ורמאי לרבנן. אפייה צריך לקרוא שם תחילה: בד) לא גרסי׳ למחר. אלא כלעיל סי׳ ע״ו:

 סציס .

י סברת התו׳ /  בשעשה הוא האיסור. למסתמא תולה בבירומ שאח״כ. [אב׳
 דתמורה בשם מורו מהר״ר מעוצם לא זכיתי להבין. לכמה וכמה בריחת
. כמ״ש ע״ר וצא הוברר האיסור מעולם. ואפ״ה אין ברירה  ישנם בש״ס שהם כן
 כמו כחוב לאיזו שתצא בפתח תמיצה גיסין דף כ״ה ע״א. וכן אם בא חכם

. ועי׳ חוס׳ גימין דכ״ה 3׳ . וביצה ל׳ צ״ז ב׳ ׳  למזרח עירובין ד׳ ל״ו נ

 דברי

 ציונים
 ה היו לו חאנים. מופ׳
, שני  מוכה ננ. ו. יומא so מ״

 פימ ה״מ :

ם ם׳ אנשי ש  תו
 במקצת שציין־ לאותו שכת
 ומפריש עליו ואוכל את השאר
׳ וזה הלשון  מאותו מקצת ט

 עיקר לתרן דברי רכינו עכיל
 וע״ל פ״ד מ״ד וכשיא :
׳  ה תוי״ט דיה תיו ט
. לשיעת הריב ׳  קיק כו
 דכתיבנא במתני׳ הקודמת
 איש דקמיל אפילו במעשר
 תאנים שהוא מהימן לא
 מקיליק להתנות על שאינו
 ברשותו ולפיכך געי׳ שיהיו לו
 בתוך ביתו דתקון רמן כעין
 דאורייתא ולא דמי לדמאי
 אבל לשינות סר״מ ציל כמ״ש
 הרמי! דהא קמיל לא מכעיא
 בלוקח עיש אלא אפילו נהייל
 כנר קודם השבת טזכא משלו
 דהיא כיון שהיו ברשותו
 והויל לתקנן קודם ל״ל האי
 הקנתא. ולימ כשהוא
 גכהמ״ד דאיכא בישול תורה
 אלא אפילו כשדה בדבר
 הרשות ובנאזדמאי אצנוליך
 לאשמעינן דאף כדמאי לא

 מתר כיא לתקן מה שאוכל
 כמ״ש התזי׳ט נסמוך.(ש״ל):
׳ גם  דית להפריש ט
 להרמכ״ס כו׳. צא ידענא
 היכי געי להוכיח דהרמכ׳ם
 לי; למחר לפי שמס׳ לשתי
 המבניות נמתנה מעיש
 ומפריש למחר ט׳ א״כ
 אדרכא מוכח מזה שהוא זיל
 נרס :למחר בכולהו גני
 דמתני׳ וכן גמתני׳ דלעיל כי
ק במתני׳ דר״פ ס ר  היכי מ
 כיון דכולהו כחד נוונא
 מידן. ועוד צא ידעתי היכן
 מצא רגינו נדנד׳ הרמנים
 שמפרש למחר והא איפכא
 שמעינן מפירושו דצמחר איט
 משריש כלל אלא שיניח כפוף
 הכלי להפרישם אחר השנת
 כין כמשנה v בין כדלעיל.
 וא״כ האמת כדברי ההויינו
 דל״: הרמכ״ס למחר כלל
 כשום נבא ימיהו לאו
 מנועמיהובחנור חמת הדבר
 כפ:ק במשנשינן דלמחר
 מפייפ ואוכל מיהו לאו
 להעתק כן ממשנתיט אלא
ק שלא כמותה וכמבואר ס  מ
 »מריו שגפי׳ וכדכתיננא

 לעיל.(שיל?:

 ראשונה
. ומ״ש הוי״מ דאי גרסי' הכא למחר לא צריך לחילוק בין אם מחקן  הכא למחר
טן  כלי אכילה לבל ובין מתקן הכל אלא לחלק בין ודאי לרמאי ע״כ • אין זה נ
א לומר בודאי אף כדי אכינה אסור שכבר הוכיח הר׳׳ש כפ״ל מן הירושלמי ״  לא
 לאם ממנה מנע״י מוחל להפריש בשבת ולכל הפחות בכלי אכילה מיסוקמא
ל על סנאי ט . ולכך צ״ל דדוקא לסקן הכל א 1 א מיירי במחנה מבע" מ , ל  ומתני

 למנע״י

 משנה
. לא מצאחי בדברי המפרשים למאי צריך ׳ ו כ  *הל וטי * ה היו למאי אומר ו
 למימני הך בבא הא ככל תני לין הדמאי בר׳׳פ. ופשעא למחט׳ משמע להכא
 קמ״ל לבלמאי מוחל לו בשבת להפריש כל הכלי אף יוסר מכלי אכילתו ומשום
 לבר״פ במזמיס לא הוצרך לתקן אלא צורך אכילתו וםוה ס״ל ליותל מזה אסור
ל«6 לאפי׳ כל סכרי שלי. ולפ״ז נראם מיש־ עירסש הספרים לגלסי׳ ׳ ׳ מ  ק



 ציונים
. פמורה ד. ו י  ו היו לפנ
 סיי' פס פיז הייא: כלכלה
: r בחבירתה. מ״׳ מס היינ 

 תוספות חדשים
 פענח ו [תויימ דיה] של
 זו כזו כו׳ ומזה אכ* המה על
 כו׳מהל׳ תמורה בוי עכיל •
 ול״ניללקימ דגגמ׳ דיך
 כתמורה דף כיו נמקי ר׳י
 טעמא דרימ צאו משוס תפוס
 לשון ראשון אלא משוס דהו׳ל
 לומר תמורת עולה ושלמיס
 הואיל ואמר כ׳ פעמים
 תמורה ור׳ יוסי סכר מומה
 כדפירש סריכ שם כפ״ה מ״ד
now וכ״כ סרמכ״ם וכ״פ 
 כדכתכ התוי״ע שס משאיכ
 כאן דליבאלמימר לשעה א״כ
 הל״ל מעשרותיהן מעשרות
 כלכלה כמכרתה ואמר שלזו
 כזו כוי גם ר' יוסי מודה להוי
 נמלך וא״כ אתיא מתני' אף
 בר״י ונילוש׳ דמוקי למתני׳
 כר״מ דוקא ס״ל כאידך הנא
ן  שם דר״מ ור״י פליגי מ
 כתפוס לשון א׳ או לא וא״כ
 שפיר פשק רמנ״ם כהלמתיא
 דיקודו״ק.(ממסורש*ח זציל):

ק ל  תוספות ח
] כהד^!  משנחו [אותעו
 ד״ה מעשרותיהן .
 דבכל אחת שייר טבל) וז^
 חתום' בתמורת(דף ד ע״א)
 מעשרותיהם מעשר כלכלח
 בחברתה קרא שם.- שחרי
 מתוקנים חם יחד זח בזח
יל כל שאינו מדו י  אע/דקי
 אחר זח אעילו נביא אינו
 !עיין ביויב מיז דקדושין
 בתוי״פ] הכא כיון דדעתיח
 לתקוני תרווייהו הוי
 כאומר מעשר שלה תהא
 בשנייהחוץ מיו״ד שישארו
ק ה  בראשונה טבל ל
 השנייה וחל המעשר של

 זו בזו וזו ביו עכיל!

 תום׳ אנשי שם
 ו ת.יי״מ דיה מעשרות
׳ .  0' שען הירושל׳ ט
 איט כן אלא שכתוספתא
 תני נהדיא שנימלה תרומתן.
 (ומיז). ונראה דעעמא דנקש
 גיכולה תיומתן מסוס דקי׳׳ל
 מבי הפרשת תרומה •בעינן
 שיסיים ויציין מקומה כגון
 שיאמר תרומתה בתוכה
 נצפונה או נדרומה אנל אם
 לא *יין מקומה לא אמר כלום
 ואיכ לא איירי כתרומה דהא
 כה״ג דאמר זו נזו צא הוי
 קכיעות מקום אלא ע׳כ לא
 איירי אלא ממשרות דלא
 כעי׳ בהו קכיעות מקום ללא
 כתינ נהו ראשית ולא נמינן
 שיריה ניכרין. וזה דלא
f כנראה משוס׳ לקדושין לכ 
 והניאס המלימ כשלהי ה'
 מע״ש דגם במעשתת כעינן
 קביעות מקום. (יל איתן):
 בייב םד״ה הראשונה

 מעושרת כו׳ של שתיהן
 נראה דהיינו אס ירצה להפריש
 מן הב׳ על שתיהן מפריש.
 אנל אס ירצה מפריש מעשר
 סבי ממקום אחר להא לא
 קנעבב׳כ״אשלהאעלמ'^
 בריב דיה מעשרותיה

 מ׳.פי'אמרט׳.ו1״צהל״מ

ב צז ת יום טו ספו ורה תו  דמאי המזמין פרק ז ר׳ עובדיה מברטנ
. בריש פ״ל כתבתי שהשאילו שם מעשרות לכלל ת ו ר ש ע . מעשרות שאני ן מ ו  יוכל לעשר: ך כלכלות. סלים: מעשרות זו כז
 צריך להפריש מכלכלה זו יהיו מונחים בתברתה : הראשונה המתנות ובכללן גס התרומה. ולכך אין הכרח למ״ש התוס׳פ׳יק
 מעושרת. ומפריש מן השניה המעשרות של שתיתן: של זו בזו לתמורה לן) ל אמתני׳ ח״ל ובלמאי מייד מללא קא מפרש תרומה
 ושל זו בזו הראשוגה מעושרת. אבל השטה אינה מעושרת למיל ובמסכת למאי מתניא עכ״ל. וגס מצאט הרבה דיני ולאי מתניין
 כשאמר של זו בזו נתקנה הראשונה במכילתין. ויותר מוכח לטלאי מידי
ת : ( היו לפניו שתי מרקד ליה בזבל. והא לבגמ׳ התם ל המעו  ונפערה מן המעשרות והי הלר ואמר ומחולל ע
ת כי) זו אתמר ר׳ אלעזר אומר לוקה מפני . ואמר מעשרו ל ב ל ט ת ש ו ל כ ל  של זו בזו נמצא מפריש מזו שכבר כ
ל זו בזו ושל שהקרים מעשר שני שבה למעשר ראשון ה מעושרת ש נ . הראשו ו  כפנורת על זו שהיא חייבת ואין מפרישין בז
* מעשרותיהן שבחברתה ותיפוק ליה שהקרים שניהן ה מעושרת 0 נ . הראשו ו  מן הפעור על החיוב ולא אמר כלו? זו בז
5 לתרומה שבחברתה . ובשלמא אי ח » א ד ^ ר ד ח ר ר ח ה ד ל י ל ת ד ו ר ש ט  ונועל מ! השניה המעשרות של מ
* מייד ברמאי לא קשיא ללית בה תרומה ם ) א ש י י ה c״ י ת ר ב ח ה ב ל כ ל ת כ ו ה מעשר ל כ ל ת ב ו ר ש ע ן מ ז ו י ת ו ר ש ע : מ ן ה , ת  ש

* גםמוה אין ראיהראיכאלמימר שכבר ג ״ ל ™ מ ה £ נ י ש א י ״ ״ ״ ה ד ה נ ו ״ נ , ג ד  בחברתה המעשרות המחוייבות לשתי ר
פ «י: נתרמה וכרפירש הר״ב במשנה דלקמן י נ ,  כלכלות הללו יהיו של )כלכלה בחברתה י* יי °
 היי קיא שם מעשרות שתיהן כאחת ומפריש מזו עלזו ומזו על זו זאלרבאמראמר לוקה ש״מ לבוראי מייד ועיין בםפ״ק לפסחים דחף
 'רב:ל אחת שייר טבל כלי מעשרות תברתה.אבל אינו מפריש עליהן בודאי איט לוקה. וז״ל הרמב״ס בפ״ז מהלכות מעשר מי שהיו לפניו
 ממקום אחר שהרי קרא שם וקבע מעשרות כל אחת מהן בחברתה - שחי כלכלות של כובל שנמלה תתמתן ע״כ. ובפרק למפרש לדני
 פי׳ אחר ועיקר מעשרותיהן מעשרות כלכלה בתברהה קרא שם ודאי כתב למשנתנו ־ [״ולל שמן הירושלמי למר כן כמי׳ש במשנה
נה מעושרת. כתב הר׳יש בהך קמייתא ליכא חלוש  ומפריש מאיזו מהן שירצה דהכי מפרשק למלתיה מעשרותיהן מאיזה דלקמן]: הראשו
ל זו בזו ־ מהן במה שהראשונה [מעושרת] ומשום סיפא נקעה ע״כ: ש ה ל ה ל 5 כ ל 5  *) ״"י ש
 וכו׳ הראשונה מעושרת. כתב הי״ב וכי הדר ואמר ושל זו בזו נמצא מפריש מזו שכבר נפערת וכו׳. וכך פירשו הר״ש והרמב״ס. וכתב
 הר״ש בשם ירושלמי אמר ר״א דר״מ היא ראמר אין תופס אלא לשון ראשון כדאמר גבי תמורת עולה תמורת שלמים בפרק כיצד מעדמין
 במסכת תמורה ע״כ. ומזה אני תמיה על הרמב״ם שפוסק למשנתנו בהלכות מעשר ובמסכת תמורה פסק ללא כר״מ. וכ״כ בחבורו ספ״ב
ד דבור ובהא כולי עלמא מודו דאין אדם נתפסבלאחר  מהלכות תמורה. ואין לתרץ להרמב״ס מפרשה כשחזר ואמר ושל זו בזו היה אחר כ
 כלי דבור לא״כ לא הו״ל לסתום בחיבורו אלא לפרש דהא מדסתס נמי וכתב מעשרות שתי כלכלות וכו׳ כבסיפא איכא למידק דדוקא בכי האי
נה מעושרת. וכתב ד לטר תפוס לשון ראשון: הראשו  גוונא לכללינהו בבת אחת. אבל כי לא כללינהו בבת אתת אע״ג שאמרס בתוך כ

ב ״ ר  מלאכת שלמה ה
 למ״ש אפי׳ בלמא׳ לקריאת שם השיב כהגבהת תרומות ומעשרות וכמש׳׳ל בפ״ל
. מע״ר ומע״ש או מ״ע בזמנו ות״ג לרך להפרישה ו  ע״כ: ך מעשרות זו בז
 מיל בשעת הגרן:הראשונה םעושרת.הא מלתא לפשיטא היא ונם צא שייך כאן
 ראשונה ללא תיקן אלא אתת אלא אגב סיפא כקמיה. ובירושלמי א״ר אלעזר
ד מאיר היא לאמר אין תופס אלא לשון ראשון נבי תמורת עולה תמורת  ל
 שלמים. בפ״ק דתמורה אהמל עצה א״ר אלעזר לוקה מפני שהקדים מע״ש
 של חבירתה למע״ר שלה דכשאמר של זו בזו הרי קרא שס מע״ש מתוכה על
 חבילתה קודם שהפריש מע״ר מתוכה על עצמה וקא עבר משוס מלאתך ודמעך

 לא תאחר למע״ר יש תמ״ע בתוכו וקריכן ניה ודמעך לא תאחר. ירושלמי א״ר
 יוהי ב״ר חנינא אדראשונה עובר בעשה אשנייה בעשה ול״ח. אראשונה עובר
 נעשה שקבע שני שמות כאחת ושהקדים שני שבראשונה לראשון שבשניה וקרי
 ליה עשה מה שקובע שני המעשרות כאחת שהי״ל להקדים מע״ר אבל לא תאחר
 ליכא שהרי לא איחר. וריב״ח קאי אמעשרות כלכלה בחברתה אבל על של זו
 בזו ושל זו בזו לא עבר על שנייה כלום שאינה מתוקנת. וקשה אמאי איכא ל״ת
 כלל הרי יכול להפריש תחלה מע״ר על שתיהן ואח״כ מע״ש. וי״ל דמשמע ליה
 דאינו מתקן לחצאין אלא מתקן תחלה כלכלה אחת לנמר׳ ואח״כ מתק השנייה.

 א״נ

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
. להיכא שמברר דבריו ומתנה בפירוש ואומר שאני עתיד להפריש. י ר ב  כה) סלים: כו) הוא פס כולל לתרומות ומעשרות: בז) נ״ל דקמ״ל למותר ל
. רה. אח״ז ראיתי בתום׳ סוטה לה״י ע״א. ל״ה מזר וחלקן  לאכול הראשונה אף שלא הופרש עדיין תומ״ע שלה מהשניה, וגם לא אמרינן יש ברי
צ ללחו לסברא למורי מהר״ר. ושם הובא ג״כ לברי ע״ר זצוק״ל. להא לבי ״ מ א ב ד ש ט ם כ ו ש ה ל ז ל , מ < ך 7 ה ש כ ״ ה י  הופרש מהמוקף [אב״י־ [ומיידי בפ״ש ב
ה לא לוגץ שאר עתיל להפריש הוא כלא הוברר משלם. ועי׳ ר״ן נלרים ל״פ , ב ל ש ב ) א ח : כ [ ׳ r א ״  מהמוקף דאל״כ אפילו ירק צריך מהמוקף.כמו>ץ 7
 דמדהפס לשון ראשון. נפערה הראשונה והו״ל כמפריש מפטור אחיוב.ואי״ל א״כ טל״ל תרומה ויחזור ויתרום כלעיל פ״ה מ״י.הכא שאני שלא טפרש ממש
 התרומה ליכא למיחש לזלזולי. ונקע הך משנה הכא. מלדמי להגך מכניות ללעיל.לבטלן אוכל והולך קורם שהפריש המעשרות.ואע״ג לרק בחיוב מדרבנן
. משאי׳כ הכא בגופין מחולקין. כבר מופרשין ועומדם הן. [  כפל ח״ל או למאי אמרי׳ לאוכל והולך ואח״כ מפריש. היינו בגוף חחד כבצק [ביצה ע׳ א׳
ס כמשנה ל׳. גס בודאי מותר לאכול ולהפריש אח״כ. בט) ר״ל ואם אמר. ל ו ק  (הכי גס בעבל דאורייתא רשאי לאכול המתוקן. א״נ היכא לקרא שס מ
ל אתיוב] גס ו מ  מעשרותיהן יהיו. כל מעשר של כלכלה בחברתה: ל) ולא יפריש עליהן ממק״א. ואף רכל כאינו בזה אחר זה [דא״כ יהיה כמפליש מ
. ואי״ל חה דוקא היכא שהראשון מונע תת השני מלחול [כתוס׳ גיעין דמ׳ב א׳ ל״ה הא] משא״כ הכא כל אחר מונע את עצמו  כב׳יח אינו. [כקדושין מ״א]
 כעצמו. דמדהוא פטור א״א שיעשה תרומה. והו לאפשר נמי שיחולו פניהן בזה אח״ז. כשלא יפרישןזע״ז. עכ״פבהךגוונא שמפרישןמזע״ז הא׳
. א״א שוב שהעשה ב׳ תרומה על א׳. נ״ל דבאפשר צמפלגי שאני. [כעירובין דינ ע״א] והכא נמי אמרינן  מונע על חבירו. דמלנעשה א׳ תרומה על ב׳

 ראשונה דשייר
 לשתיהן והלכך הראשונה מעושרת . וליל שזהו מפם הרמב״ם שפשק למשנחט
ב דשניהלא להלאשינה ״  להלכה ולא חש לדירוש;מי: הראשונה מפושרת.פי׳ מ

 משנה
. ובדמאי אף לתקן הכל שרי והלכך מני הכא היו למאי לאשמועי׳ הא 1  למבע״
 וע״ב נלסי׳ למחר אלא שהר״ש בפ״ל כתב דהכא ל״ג לממל זצ״כ: ז של זו

״ כ . בילושלמי אמל ל״מ היא לאמר תפוס לשון לא^ן נפ״ה נפערה כבר ונמצא מפריש מפעול על החיוב ואיט כלום ו ׳ ו ט  ״ש וכתב בזו ושל זו מ
ב או מן תמלאי על הודאי שיחזור  סוי״מ לל״ל ללספ״ה משאינו נקוב פל מקו
׳ ע״ש ובחנם דחק והקושיא מעיקרא  ויתרום. לשאכי התם שהתרומה ניכרת ט
 ליתא להתס אינו נקוב חייב מיהת מדרבנן וכן דמאי הלכך סוי תרומה מדרבנן
 למררבנן אינו מן הפעור. אבל המעשר מן המתוקן לפעור לגמרי פשימא לאינו
 כלום וכן מטאר בלבלי הרמב״ם בהדיא בפייה מה״ת דין י״ב ולין י״ל וזה פשוע:
. הר״ב פי׳ שמי לשומת אי שמפריש מv ע״ז או שמפריש ננ06ת ס  מרא ש

ה .25 שי̂י ת זי־עיבג] כ ו י נ ש  ל

 לתמורה והביאו הר״ש . ולע״דצ״פ לסממא להכא כר״י נמי אתיא דהכא לא
 מימ הנא אלא לאשמועינן משמעות לשונו היכי מתפלש וכנון דליתא קמן
 ניש״לי׳ או באומל טונתי היה כמו שיפלשו חכמים לשוני. לבהא ולאי אט
 ־פרשין לשונו כנמלך לאין לומל ללתלווייהו איטון למעשר של זו לוקא באחרח
. לזהו מעשה שועים רהפוכי ממרתא וטירמא שלא לצורך. אלא ו ז  של אנזכת כ
 געו ולאי מניה הממשל על שתיהן ופזל \נמלן לבנאשונה יהע המעשנות



ח ד ט ט ח ב ה ט ד ב ו ב ר׳ ע ו ת יום ט עפו  רמאי המזמין פרק ז 194 תו
f מאה טבל וסאה  הר״ב דעל השניה הוי מפעור על התיוב ולא אמר כלום ע״כ. אם דעת מהן שארצה יהיו מעשרות כלכלה בחברתה:
 הר״בלפרש משנתיט כפירוש התוספות או כפיי הרמב״ס שכתבתי חולין.שנהערבו: מטל מאה ואחד. טטל מאה להפריש מהן מעשר
 אין כאן ענין לתרומה וא״נ מפרש לה לתרומה ומעשרות שם כלל ראשון ומעשר שני כדין כל טבל ואחד עמל מן המאה(דלשם) [צ״צ של]
 כמ׳יש אפ״ה לא תקשה מסון* ס״ה דאי הפריש מפטור על החיוב חולין לתרומת מעשר כאילו היו טבל שהחולץ נעשים כטבל עצמו לענין
 תרומתו תרומה אלא דיחזור ויתרום תרומת מעשר בלבד אבל לא לענין
^ מעשר ראשון ומעשר שני ונמצא זה ד ח א ו ה א מ ל ט ו נ ^ ץ ל ו ח ה א ם ל ב ט ה א מ  וא״כ לא הוה ליה לכתוב ולא אמר כלום. ז
: מאה מפסיד ע״י תערובת זו אחת בלבד ו ו פ ס ג ז נ ו ח ח א ו ח א מ י מ ל ״ י י נ ד ח א ו ה א מ  דשאני התם שהפריש ותרם והרי ה׳ג, ן
 התרומה ניכרת אי לא אמרינן תרומתו תרומה אתו לזלזולי בתרומה. שמפריש מן החולין. וטבל דאיירי ביה הפא הוא שהורמה ממנו
 והכא לא נתרמה עדין ולא ניכרת אין כאן בית מיחוש כלל אפילו כי תרומה גדולה אבל לא הורמו ממט מעשרות ולא תרומת מעשר:

וטל מאה מאה  אמרי׳ שהוא חולין. ועיין במשנה דלקמן בפי׳ הר״כ: ץ נ
 ואחד. פירש הר״ב שחולין נעשין כטבל עצמו לענין תרומת מעשר בלבד. *וטעמא כמ״ש הר״ב לקק משנה ט פ״ג דחלה עיש. וכן כתב
ש. ויש להרמב״ס טעמים אחרים במשנתנו והדברים ארוכים ולמבין נכוחים ודאיים הס למי שאמרן הרוצה יעיין עליהם. ומקצתן שאני  הר״
 צריך להם אכתוב וכמו שפירשו בעל כ״מ בפ״ח מהלכות מעשר. וזה שהקשה הרמב״ם מאחר שיש כאן מאה חולין כשנתערב עמהס מאה
הד היא עולה במאה חולין וא״ה לא היה צריך להעלות מהכד אלא מאה של טבל שיש בהם אחת תרומת  טבל שיש בהם אחת תרומת מעשר ו
 מעשר ונשארו בכרי מאה חולין. וניחא ליה דכיון שנפלה סאה תרומה למאה של חולין הדן הוא שיעלה סאה אחת לתרומה וישארו החולין
 כמות שהיו ולא יעלה המאה של חולין וישאיר הסאה תרומה. ולכך אם היה מעלה מאה ותשאר מאה היה אפשר שיטעה ויחשוב שהמאה
 הנשארים הס של טבל והמאה שהעלה הם חולין ויאכלם ולפי האמת הס של טבל מהטעם הנזכר. ולפיכך אמרו שיעלה מאה ואחד כדי שיכיר
ד יש היכר שאלו הס של טבל שיש בהם סאה יחדה של תרומת מעשר וזהו שאמר רבי  שאלו שהעלה הם של טבל שכיון שמעלה מאה ואחד ה

ס ו  מלאכת שלמד! י
 בשנייה חוץ מעשרה שישארו טבל בראשונה לחקן השנייה וחל המעשר של זו כוי
ת פציני ר״ש . וכתב החי הרר״י אשכנזי ז״צ צ״ע דבמס׳ חממו כ ״  ושל זו בזו ע
 ורבנן בהאומר תרומת כרי זה בתוכו וכוי לרש״א קרא שם וחכ״א עד שיאמר
 בצפוט כ1י דמשמע דהאי סתמא אתי כר״ש ע״כ. עוד כתב אמה שפי' ר״ע ז״ל
 הראשונה מעושרת ומפריש מן השנייה המעשרות של שתיהן. כתב כ״ז שהוא
 מפ׳ כאן אין נראה כי איט יכול להפריש מאומה כי הוא מעורב חולין ומעשרות
. עוד כתב על מה שפי' ר״ע כ ״  וכן יש בפי׳ בירושלמי דתרומה ה״נ ה״ה ע
. אינו נראה לומר שזה הוא מה שהשמיע אותט ב ת  ז״ל אבל אימ מפריש וכו׳ כ
 המשנה. אצא נ״ל שקרא שם וכל אחח יש בה מעשר וחולין מעורבין וצריך
ד . ש כ ״  לעשות כמו שאומר למטה שאם הס מאה חוצץ מאה מעשר נוטל וכו׳ ע
. פי׳ זה אין לו שרש מהו ב ת  כתב על מה שפי׳ ר״ע ז״ל פי׳ אחר ועיקר זט׳ כ
ה א : ן ס  זה שהוא אומר שקרא שם כיון שיכול ליקח מאיזה מקום שירצה. ע״כ
. מצאתי שכתב החי הר״ר יהוהף אשכנזי ז״ל על פי׳ ר״ע ז״ל שפי׳ ׳ ל ט ב  ט
. כתב פי׳ זה איט נראה דמה ענין זה לכאן ׳ ו  מאה טבל ומאה חולין שנתערבו כ

 אלא נראה למיירי במה שנזכר למעלה היו לפניו ב׳ כלכלות וכו׳ ואמר מעשרות
 של זו בזו וט׳ ומון שיש בכלכלה זו שתיקן מאה מתוקנים והמאה האחרים שה;
כ בכלכלה עם המתוקנים כגון שלא יש בכלכצה שניה כלי צתקן את ״ ; ס  טבל ה

 כולה

 א״נ ה״ק פעמים שעובר אשמיה בעשה ול״ת אם הפריש תחלה כל מעשחה
 חברתה ואותה שמפריש ממנה תחלה קרי לה שנייה לסי שנתקנה באחרונה.
ד י  ר״ש והרא״ש ז״ל. אבל התום׳ זי;ל כתבו בריש תמורה למשנה זו בלמאי מי
. ס י כ ר  מלצא קחני למפריש ה״ג ע״ש. וגם הירושל׳ הזה פרשוהו ז״ל סס בשני ל
 והתם בדש תמורה משמע מפי׳ רש״י ז״ל לל״ג בבבא לרישא הראשונה מעושרת
 אלא ה״ג ואמר מעשרות זו בזו או שאמר של זו בזו ושל זו בזו הראשונה מעושרת
 מעשרותיהן מעשר בצכלה בחברתה קרא שם. וכן מצאתי שלקלק ג״כ הח׳
 הרב בצלאל אשכנזי ז״ל. ובנוסחה משנה כתיבה יל מלוייקת מצאתי בבבא
. כ ״  הנייתא של זו בוו ושל זז בזו הראשונה מעושרת והשנייה אינה מעושרת ע
 ובהוספתא קהני של זו בזו ושל זו בזו אין הראשונה מעושרת. וכהב הר׳יש
ם ובמתני׳ קתני הראשונה מעושרה וסמי ברייתא מקמי  ז״ל לכ״כ בכל הספרי
. א״נ גרסי׳ אין השניה מעושרת. א״כ ה״ק אין הראשונה מעושרת ׳ י נ ת  מ
 בס״ע אלא שתיהן מעושרות כר׳ יוסי לכיצל מערימין נבי תמורת עולה תמורת
ו קיימין ע״כ ועול האריך ד ב  שלמים הואיל ואייא לקדוח, שני שמות כאחת ל
ל תוס׳ ז״ל שם מעשרותיהן מעשר כלכלה בחברתה קרא שס שהרי  ע״ש. ו
. ואע״ג לקיי״ל לכל שאינו בזה אה״ז אפי׳ בב״א ה ז  מתוקנים הם יחד זה ב
. הכא כיון דעתיד לתקוני תרווייהו הוי כאומר מעשר של ראשונה ההא ט י  א

ז ע ו ל ב א ר ש  י
) אמר העבד ישראל מ״ז היא משנה חמורה ף ) : נ ״  השותפין למ״ה ע
 אשר בה לא מצאה היונה הפוסחת מנוח לכף רגלה בזה הים הגלול לברי
 רבותינו המפרשים נ״ע והיה קוצר השגתי לנעורת. וכל לבריהם כנחלי אש .
 ואותר אני לבלי עפר ואפר החת מלהרוה אבירים ולא זכיתי להשקיט צמאון
 ־־ היבשה בכל פרושי רבותינו ז״ל. לק״ל. א) כל רבותינו מולים למתני׳
 ק״א ואי במבול גם

 לא נקט מתני׳ בטבול לת״ג
. מלטטל רק ח ר כ ו  נטבול רק לתמ״ע . וכן מ

. ותמוה למה באמת נ ״  . הו״ל ליטול ק

 נפש
 מיירי
 לה״ג

ן תפארת י כ  י
׳ טבל הטבול ס ק ) ר״ל א ף ) ( א : ל ה ה ר ב  לשייר בכ״א כדי חומ״ע של ח
ת ע״י בו . והרי נאסר ההערו ן לי ׳ חו ם ק ב ע ר ע ת ק למעשר ולתמ״ע נ  ר
. שמא מהחולין יפרישו ת ו ב ו ר ע ת ה . ואס יפרישו מ ם י ר ז  המ״ע שבו שאשור ל
ם על כל כ ם אחר להפריש מ ו ק מ ר על החיוב ואין לו פרכסה מ ו ט פ  ויהיה מ
ם אחר ה ממקו ס נ ר ץ לו פ א נ . ואילה״ק מפ״ג לחלה מ״ט ל ת ו ב ו ר ע ת  ה
. דאע״ג ס סימן ל ד כמ׳יש פ י י ס בלח מ ת ה . ל ת ו ב ו ר ע ת ה ע מ ״ מ ה  מוציא ה
ש לו מהירין היינו על שיפריש כפי חיוכו [רמכ׳־ם&״ח ר  לכל טבל במשהו מ
ק בלמתי [כפית . לאין בילה ביבש ר ד י י / ממעשי] משא״כ הכא ביבש מ  ה
. ואז אחר שיפריש מצ״ט ל ב ט . ולאי יש א׳ של ה ל ע ט ) דבק״א ש ב  ל״י]: ל

 הנשארים

. לאיך חצוי זה באם הטבל א מ ע ) סיפא ללא הפסיל כלום. מלהא בצא ט  ב
. ומ״ש מציעהא לנקט ס ה ) מ״ש רישא לנקט חולין ס  מרובה י׳ ממעשר. ג
) לישנא למהני' לקא׳ נוטל מאה ואי משמע טפי לנטלם  חוצין מתוקנים. ד
 בצירוף יחל.ומשפטס אי. ורבוחיט המפרשים עשו שירול בין הלבקיס.שיטוצ ק׳
פים;  לשם טבל ואי לשם הרומת מעשהומפני כל הצער הזה לנפשי העלובה.בחרתי הסתופף לפרש ע״ל הרא3״ל.כי עתה הרחיב ה׳ צנו.ובטובו חיינו.בא״י זוקף כפו

 ראשונה
 מעשר לאיתא בירושלמי והוא שיהא מרובה עשל לא אמפכש מטמא מאי

 ונראה לע״ל לתערוכה לטלה מתני׳ לא מיירי כמעלובה שהפילוה עצמן נבללו
. אלא שיש שניכרייס זה בפני עצמו וזה בפני עצמו ואינו מלט איע  ונתערבו
 מהן טבל ואיזה חוצץ . והחולין הלנו אין בהן חילוק נין אס הם מתוקנים לנמלי
 אף ממעשרות ובין אין מתוקנים אלא מתרומה גלולה לבל לאפי' הס מבולים
 גס למעשר חין לו הפשר כלל שקורא שס מעשרות בנכי הכליים ואם שניהם
 טטלים טמן משניהם ללוי כדינם. ואם החולין מתוקנים מתנה ואומל אש כלי
 זה טבל יהיו עשר שבצפוט מפשר ואס השני טבל יהיו משם ומ״מ בנתינתו ללוי
 איט טמן אלא עשרה מאי־^ שירצה. שאפי׳ טסן לו מן המתוקן והטבל נשאל

 בילו

 משנה
 שילצה מל שסיהן. והרמב״ס כמבומ ספ״ז מה״מ חופם שתיהן וכתב כיצד
 מעשרן מוציא מעשר מתיהן מאחת מהן או מעשר כל אחת ממנה מ״כ וזה
 מסייע למאי דפי' לעיל למיידי הכא כיצד אט מפלשין משמעות לשוט ולכך כיון
 שיש במשמעות דבריו זה וזה יעשה כמו שילצה ולכך כתב או מעשל כל אמס
 ממנה . ולא כתב מזו ע״ז ומזו ע״ז כדברי הר׳׳ב בלשון ראשון. השום שאין
. ומ״מ צ״ט דחם כוונתו מאיזה ׳  הלעה נותנת לזה דהפוט ממלתא הוא כדפי
: ן  שארצה הא קי״ל בלאולייתא אין בלירה וכמו לאיזה שארצה אגרש לפ״ג מימי
ה ניבל. פי׳ הל״ב במשנה זו איט מספיק. וגם מ״ש שכל דבר המתערב א  ז מ
. ובם במאה טבל ותשעים א מ ט ׳ הוא הלכסא בלא מ  מוזר להיות כתחלהו ט

 ציונים
 ז מאה טבל . ׳לתלמי >**
ס ובעליה. מיי' שס ס/ז ס׳ י  מ

: ז ז 0  ג

 תוספות הדשימ
ת מעושלת נ 1 ש א ר ה [ ה ״ ד ] 
 כו׳אפ״הלאהקשהמהוףפ׳׳ה
 עכ״ל. משמע מדבריו דאילו
 נתרמה וניכרת הוי תרומה
 ומריו צע״ג למשנה שלימה
 שנינו פ״ק לחלומות מ״ה
 ולא מן ספנ!ור על החיוב
 ואם תרם אין תרומתו תרומה
 ופי׳ הרמב״ס פ״ה מה״ש ה(׳
 י״ב כגון מפיתה שנתרמה
ק כבר תרומתו על שירות  מ
 פחייבין בתרומה אינה תרומה
 והייע הך להכא להלאפונס
 נפמרס משום לכנר הרם
 השני' עליה וע״כ אפילו
 מפריש אחיכ מראשונה על

 שניה
 תוספות רע״ק

 מ״ז[אותעז] בתוי״טד״ה
 נוטל.וטעמא כמ״ש הדע״ב
 וכוי) . ותמצית הדבר
 דמיירי דאין לו פרנסת
 ממקום אהי וצריך להפריש
 מיניה וביה ונוטל מאה
 ומפריש מהם מעשר ראשון
 ושני והלוי נותן תרומת
 מעשר-וטהםאה הב׳ מפריש
 עשרה למעשר א' כדי
 שיקרא שם לתרומת
 מעשר. ומפריש התרומת
 מעשר והשאר מערב עם
 פירותיו ומיירי בדבר לח

 דיש בילה :

 תום׳ אנשי שם
 סםיז ביצר מעשק מוציא
 מעשר שתיהן מאי מהן או
 מעשר כ״א מהן ממנה אס
 היו שוות ואם היהה אתת
 גדולה מהבירתה (שאין
 בקטנה כדי להפריש מעכתמ
 שתיהן) מפריש מן הקשנה
 מעשר הגדולה ומן כגדולה
 מעשר הקמנה ע׳כ :
 t בר״ב דיה מאה מגל
 ומאה חולין כו׳ נעשים כמכל
. ע' תוי׳׳נן. ומיידי ג״כ  טי
ן יין ביץ או  בדבר הבלול מו
 שמן בשמן דאליה ק׳ למה

 לא תיישינן שמא יפריש מן
 השנןור על כחיוב וכהי; סי׳
 מתני׳ דתלה ע׳׳ש ותמוה למה
 שנה לין זה ב״פ כאן וכחלה
 ועוד אמאי קחני נועל ק״א
 ולא תני כדת:י התס מוציא
 תרומה על הכל. ולשון;ונול
 ק׳׳א לא משמע הכי כלל
 וניל דמשנחינו אינה ענין
 בלל לממי׳ דחלה דהכא
 מיירי בדבר שאינו נבלל וא״ל
 פרנסה ממריא שיש לחוש
 שמא מפריש מן הפמור על
 החיוב רק שאם אירע כזה
 אצל הכהן לא היה מפסיל
 כלוםדתכןבמ״הפ׳גדתרומו׳
 האומר תרומת הכלי זה
 בתוכו כו׳ לש״א קיא שם
 ופי' הר״ש קדשו מדומעין.
 ואפילו לחכמים דכיל על
 שיאמר בצפונו או בדרומו
 היינו כנידון דידהו שהכלי
 הוא כולו טבל ויכול לקבוע
 בכ״מ ובכל נד שירצה. אכל
 היכא דא״א לקבוע מקוס יכול
 לסיות ש;ם הקכמי: מודים



 תוספות חדשים
 שניה אינה פרומה כלל ומה
 שהקשה התוי״ט מספ״ה לק׳־מ
 דשכ מידי מן הפטור
 מדאורייתא אבל מדרכנן חייב
 פגו( עציץ שאימ נקוב ודמאי
 וע״כ תרומתו החמה כיון
 דעכ״פ יש בו חיוב מדלג£
 אכל מן הפטור לגמרי גגון
 מחולין גמורים שככר נתרמה
 מהן אפילו תרם על טבל
 אינו תרומה כלל וכן מחלק
 הרמביםלהדיא פיה מה׳ת
 הייכ והי״ד עיש ו!ה ברול

 זהאמח. (הר״ז) •

 תום׳ אנשי שם
 ואיכ היה יכול לתקן ולזמר
 שממת הסכל בתוכו והיה
 הכל מדומע אבל ישראל א0
 יעשה ק יפשיר הרכה שיצטרך
 למכור כל הר׳ בדמי הממה
 לכן מפריש קיא מכרי זה
 שאז עכ״פ יש כאן סאה ודאי
 טנל שהרי לא הי׳כאן מהחולין
 רק ק׳ . ולכן מתנה על

 הסאה ולאי טבל שבתוך הקיא
 םאיןשתהיהעס עור ע׳ האץ
מ בכימ שהם מעשר על  מ
 הין׳ עכל בכ׳ימ שהם .
 ואותה הסאה תהיה תמ״ע על
 העשרה מעיר שיש כאן
 בהכרי. ונמצאו הצ״נן
 הנשארים מתוקנים בוז*
 שהסאה סמ״ע לא נמצא
 בתוכן רק במוך הקיא האין
 והם נעשים מדומע ומחק
 לכהן בדמי תרומה חון מדמי
 התמ״ע שבהן. ולהלוי בעד
 העי האין מעשר יהן דמי p׳
 סאין כסי שלקח מהכהן לפי
 שהמע׳ה ויכול ליתן לו
 המעשר ממור הקיא סאין
 המדומעין והלא המעשר אחר
 שהופרש מוהר לזרים . ונמצא
 מפסיד עכ׳ס כל הצ״א
 הנשארים ששייכים לעצמו
 וצריך למוכרם בדמי תרומה.
 ופשוט שלהמע״ש יקרא שם
 בכ׳׳מ שהוא ויחלל על םמעוה.
 והא דנקט ק׳ עכל ק׳ חולין
 לאו דוקא אלא לעולם צריך
 ליטול כדי החולין וכדי
 התמיע והשכל. וא״ת מה
/ שיתבטל  שהק׳ הר׳׳מ בפי
 הסאה תרומה של הק׳ טבל
 בק׳ חולץ נרש. ניל דלק׳מ
 דפשיטא דכ׳׳ז שלא קרא שם
 לתמ׳׳ע שבתוך הק׳ טבל כל
 הק׳ אסורה טבל ואיך ישכטל
 אך זה קשה יקרא שם לתמ׳־ע
 שבתוך המגל והחנובל גק׳
 חולץ כבר הקשו זה בירוש'
א  ואמרו לממני׳ חולק על ד
 P ערך דמני׳ לאנ׳ט אומר
 אם אין לו פרנסה ממק׳׳א
 top שםצהמיע ויעלם מךא.
 ר*א גל ממל אומר תפתר
 בלבד שאינו עולה כלומר
 לייל ומתני׳ מיירי באגוזי
 פרך וכיויב למשיב במסכת
 ערלה דאינן במלץ. ומיהו
 למי במס׳ חלה משמע לחולק.
׳  (לח״מ ועט״ר): דיה ק

 טבל ק׳ מעשר כו׳ א׳ ק הק׳
 של מפשר. לשיטת הריב אינו
 מובן אמאי מפסיד יקיז
 המעשר מכל התערובות
 דהייט כ׳ שיש גהס ודאי
 עשרה של טבל ועשרה של
 מעשר ויפריש העשרה טבל

 שבהס

ב צח ו ת יום ט ספו ז דמאי המזמין פרק ז תו ח ו  ר עובדיה מברטנ

 מאה טבל ומאה מעשר. שלא הורמה מן המעשר הזה תרומת יוסי בירושלמי אס אתה אומר אט טמל מאה אני אומר כל חולין
 מעשר ונתערבו נוטל מאת של טבל להפריש מהן המעשרות כלפרישית
 לעיל וטטל אחת מן המאה של מעשר שהס נעשים כטבל עצמו

 לההתייב בתרומת מעשר ונשארו צ״ט
 מפריש מהן תרומת מעשר לפי תשמן
 שהם עשר פתות עשירית של אחל. ואם
 נא נתערב המעש׳ בטבל לא היה מפריש

ה א  מ
. (  לי

ל ב  ט
 ואחר

ה א  מ
ה א  מ

 עלו בילו ונמצאו אלו בטבליס עכ*ד. ומ״ש הר״ב וטבל לאיירי
 ביה הכא הוא שהורמה ממנו תרומה גלולת הט מויןי לה בירושלמי.
 ואולי שהרמב״ם פי׳ כן למשנה דלעיל
וטל נמי מהך דאיסא בירושלמי אהכא רבי ר *) נ ש ע  מ
ן מתוקנים לוינטא בשם רבי יונה כל טבל לאנן י ל ה ת א  מ
 מאה קיימץ הכא טבל לראשון ולשני ע״כ.
 אלא עשרה לתרומת מעשר שבהן השתא מפני שנתערבו בטבל מפריש ומשמע ליה דאמתני׳ דשתי כלכלות נמי קאימדלא תני בה אלא
 י״א פחות עשירית נמצא מפסיד א׳ פחות עשירית:מאה חוליץמתוקגין מעשרות. וכתב הרמב״ם ואם היה טבול לתרומת מפסיד מן החולין
ן מהוקנים. פירש הרמב״ם י ל  ומאה כדי תרומה ותרומת מעשר: ת
 שהטבל כשיוציא ממנו מרומה נחלה ותרומת מעשר יהיה אז נקרא חולין אע״פ שלא הוציא ממט שאר מעשרות מפני שהקדושה נטלה ממט

! י ל ו ח ת שלמה י כ א ל  מ
 כולה. והנה עכשיו כשהוא בא להפריש על הסבל את המעשרות ואץ לו פרנסה אלא כל המעשרות צריך להפריש אבל אינו נותן ללוי ולעניים ואינו מחלל מע״ט
 אלא לפי חשבון אבל תרומה ותמ״ע כשמפריש ע5 הכל נמצא חולין שבהן מלזמעין
 ונותן הכל לכהן או מוכר לכהן העולף על הראוי לתחם. והכא מיירי בשאין לו
 פרנסה ממק״א הלכך נוטל מאה פי׳ ממאה יפריש כלין טבל מע״ר ויתנהו ללוי
 ומע״ש יחלל. ואחת פי׳ משאר המאה שהיו חולין ימול א׳ לתמ״ע כאילו היו טבל
 אבל במע״ר ושני לא יפשיל כלום כדפרישית ע״כ. ובירושלמי פריך ארישא
 לקתני נוטל מאה ואחל לאמאי קתני נוטל מאה לשם סבל ואח״כ נוטל אחל
 ממאה הנשארים או של חולץ או שבמעשר כאילו היו אלו הנשארים טבל. נימא
 ליטול צ״מ לשם טבל ומהמאה ואחל השארים ימול שתים לשם המ״ע של שני
 הצבורים ותעץ ר׳ טן לאה״נ אס רצה לעשות כן עושה ומתני׳ הכי קחני מאה
 טבל ומאה חולין שנתערבו או מאה טבל ומאה מעשר אם נטל חציין שהן המאה
 והפרישן במקום אחל הרי גילה לעתו שאלו המאהשהפריש רוצה לעשר אותן לעצמן
 ונקבעו בהן מעשרותיהן ומעשר המאה שהפריש לשם שבל מתוכן ומן המאה
ן מתוקנים . כי  הנשארים יפריש א׳ לשם תמ״ע שבו כאילו הוא טבל: סאה תלי
 הרש״פ ז״ל והא לתנא הפא חולין מתוקנים סי׳ הרמנ׳ים;*ל לברישא לא המ

 חולי!

 ממקי׳א וצריך לעשר מזו הכלכלה עצמה צריך שיקח מאה ואחת מאה להפריש מהם
 המעשרות והאחת ליתן אותה לתמ״ע על החולין מתוקנין וכן אם עשה מאה
 מהתאנים שבכלכלה א׳ מעשר על התאנים האחרים שיש לו בכלכלה השניה והרי
ק עם המאה האמרות שהן טבל נם אז צריך ליטול מאה ואחלו במו ר ש  הם מ
 שסרשט ואס יש בה מאה חולין ומאה מעשר כגון כשאמר מעשרותיהן מעשרות
 כלכלה בחברתה והמעשרות של חברתה ק בתוך הכלכלה סו שהיא מתוקנת
 בכלכלה האחרת אז צריך ליטול מאה ועשר מן הכלכלה כלי לתקנם כמו שפי׳
 המחבר כן נ״ל וצ״ע ע״כ. וכתט הר״ש והרא״שז׳יל כיוצא במשגה זו שניט
 במס׳ חלה ומוכח התם בפ״ג לטבל שנתערב בחולין ורובו סבל אם יש לו פרנסה
 ממק״א מפריש עליו לפי חשבון ואם לאו נעשין החולין כטבל לענין תרומה ותמ״ע
 ומפריש מהן כאילו היו טבל אבל מע״ר ושני ומ״ע אין מוציא אלא לפי חשבון
 ומיהו צריך להפריש כול! לא״א להפריש תמ״ע על הכל אם לא שיפריש תחלה
 המעשל על הכל. ועול אס צא היה מעשר על הכל א״כ אין סירותיו מתוקנים
 לכצ מה שמעשר יש בהן חולין לסי חשבון ונמצא מפריש מן הפטור על החיוב

ן י כ  ישראל י
 לתמ״ע. והא ללא נקע תנא הכי. ה״ט משום סיפא. וכמו שיתבאר.
 והא דנקט ק׳ טבל. ה״ה בפחות. כגון נ׳ טבל וקי חולין. טטל ק׳ וחצי
 שאז יהיה החצי שנוטל יותר מהכן ודאי מהנובל ויוכל לחשבו להמ״עעל
 נ׳ הטיל אלא דרצה למנקט מספר שלם שנוטל סאה שלימה. ואגב זה
 לנקט ק׳ טבל. נקט נמי ק׳ חולין. וה״ה בהיה חולין פחות מזה. בגון
ד החולץ שנתערב ואי יותר כלי  שהיה ק׳ טבל וא׳או ב' חולץ. טטל כ
 ההמ״ע שחייב מק׳ הטבל. ומוכר להכק מה שטטל חון מהתמ״ע שחייב.
 עוד י״ל ילהט נקע הכא שיהיה ק׳ חולין אגב סיפא מתערב ק׳ טבל
 בקי מעשר. להתס צריך שיהיה בשניהן ק׳.כדי שיהיה בהטבל כל כך
 מעפר כשיעור התמ״ע שחייב על הק׳ מעשר. ואגב זה נקט גס בהך
 דהכא בקי ק׳ ולו״ק: לנ) שנתערבו. והרי חייב מתערובת זה י׳ המ״ע
 מן הק׳ מעשר. ואחד תמ״ע מק׳ טבל. וא״א להפריש כל הי׳יא מהתערוב׳
 הזה. שמא יפריש כל הי״א מהטבל. והד אין בהטבל רק י׳ מעשר. וא״כ
 הסאה הי״א פיתן מהתערובות. הוא מחולץ. ואיך יהיה חולץ תמ״ע
 על המעשר: לד) דבק״א שנוטל. ודאי יש א׳ מהטבל. כשיעור המ״ע
 שחייב מק׳ הטבל. ואחר שיפריש מע״ר ומע״ש מהנשאר. אז מותרים
 פ״א שבידו. ממ״נ. אס טבל הם הרי הפרים הל הצורך. ואם מעשר
 הן. א״כ הק״א שנטל הן הטבל. ובקי טבל יש י׳ מע״ר. שיוכלו להיות
 תמ״עעל ק׳ מעשר שיש לו. ואמר שהפריש התמ״ע על המעשר < הרי

 ראשונה שהי
 מתוקנים מאה מפשל. להמם בפי למימני לומיא למעשר שאינו מבול אלא לת״מ
. ובבא שכיה מאה מבל ם ס  והכא לוהיא לטבל שטבול לנמלי תני חולין ס
. ויהיו . ?מאה טטל לעשרן בתורס מכל ל ח . נועל ג״כ מאה א  ומאה מפשר
 עשל מהן מעשר בצפונו או בדלומו ועל הכני השני ר^כא נ״כ שם מעשרות
. ת ח  מספק כלפי* לעיל. אבל התרומס מעשר שצריך להפריש משל טבל סאה א
 ומשל מעשר משל סאין. אסל שהפריש פשל של מעשר מן המאה שנמל בתורת
 מבל יכול לקלות שם על כל משר סאץ אלו שיהיו ח״מ פל המפשל בכל מקום
י  שהוא . שהכי המעשר הזה סבול צת״מ כמו הכלי של מפשל ומחיוכ -למיונ מ
. אלא שצריך עול אחד כלי שיהיו י״א סאה ונוטלו מן הכלי השני. י מ  ושפיל ל
. ובבא שלישית מאה חולין ומאת מפשל הוא  וזהו דקמני גועל מאה ואחד
 עצמו הלץ כמו בבא ראשונה להמם תייכ לימן סאה אחד לת״מ וצריך ליסן

 שלם

ן תפארת י כ  י
 הנ:ארים ט׳ למע׳׳ר וט׳ למע״ש. הותרו פ״א הנשארים ממ״נ. ראם חולין
. כולן או מקצתן. הלי הותר הטבל  הם. הדי מותרים. ואם מהעבל הן
 בכל מקום שהוא ע״י א׳ טבל שבק״א שנטל שיהיה זה הא׳ לתמ״ע על
 הינ׳׳ט שנשאה. ומהצ״ט הפריש ג״כ המע״ר והמע״ש כראוי. ואת״ל שמא
 אותן ט׳ שיפריש והע׳ שיפריש למע׳יש. יהיו ס\\ או מקצתן מהק׳ חולין
 שנתערבו. ונמצא מפריש מפטור על החיוב. י״ל הרי אס אלו שהפריש
 הן חולין. ע״כ שיש מגרן טבל בהק״א שהפריש. ויהיה המעשר והמע״ש
 בהק״א שהפריש. ואע״נ דמהק׳יאההם א״אליתן להלוי המ׳ מעשר.
 להד התרומתמעשר שהפריש מטרב שם. עכ״פ אין הליי מפסיל כלל
 עי״ז. מלקיבל חצופיהן מהצ״ט שנשארו אצלהבעלים. והרי מעשר כיון
 שהופרש מותר לזרים. מיהו פכוט שבמע״ש יאמר שיהיה מחולל על המעות
 בכל מקום שהוא בין בהצ״ט בין בהק׳יא. ואותן ק״א שנטל. מרמעורב
.  בהן א׳ של תרומת מעשר. ימכרם לכהן בדמי תרומה חון מדמי א׳
 שהוא תמ״ע שחייב מק׳ טבל שלו. מיהו מה יעשה כהן בק״א אלו שקבל.
 רשמא טבל הן ולא הופרש מהן התמ״ע עדין. פליגי בירושלמי. אי
 צריך כהן להפריש עליהן ממקום אחר. או דסגי לי׳ בקריאת שם. לומר
 המ״ע שנכרי זה יהיה בצפונו או בדרומו. דמדאין הפרשתו רק מספק.
 דשמא חולין הוא. סגי בהט. וה״ה אם הי׳ הסבל שנתערב טבול גם
 לת״ג- הי׳ צריך להפריש ק״ג. כדי שיהיו נחשבים ב׳ היתרים לת״ג ואי

 משנה
 בילו הא מוחר לזרים אלא עיקל הקפילא בטלה ממני׳ היא על תלומת מפשל
 והבפה״ב בא לסלום בעצמו ס״מ ואתיא כאבא אלפזר בן גומל כלפי' הל׳ב במתני׳
. היימ שבילר לעצמו ה א  לפ״ה מ״ב. והשתא הא לקתני לכולה ממני׳ נוטל מ
ק ופ״י תיקון ;ם פ  אחד מן הכריים לחקנו בתולת טבל ולאי אפ״פ שהוא ס
 ישוקמ שני הכריים. והלכך ברישא שצריך לימן סאה אחת ת״מ מן הטבל הכא
. שמכל כרי מימן אט תיעשין שמא של חולין הוא ואינה ן  צריך לימן מני סאי
. ואין תקנה ל ב א. והשני אינו מתוקן ואוכל ט  תרומה למפטור פל החיוב הו
. המאה מפשל כטבל ודאי אחל . והייט מעל מאה ו ל ח  פל שימן מבל ככי א
 ואחת מהן לת״מ. ופול אחל מן הכלי השני שאז באסל מהן יצא י״מ. והייט
ם לאין חילוק בזה בין יהיו מבולים או מתוקנים ת  לקחני בהך בבא חולין ס
 ללעולם משינתו אינו מפסיל אלא הרומס ממשל ולקמן תני מאה חולין
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. ראשון שלא נטלת תרומתו שנתערבו נוטל מאה לשם ר ש ע  וחולין מתוקטם הוא הדבר שהוציאו ממט כל התרומות והמעשרות ומאח מ
 ואילו יאמר מאה חולין •מאה מעשר (מטל מאה ועשר) היינו אומרים מעשר ראשון כדי להפריש מהן עשרה לתרומת מעשר שבהן ועשר
 שאלו החולין לא הוציאו מהן מעשר וכשנתערב עמהם מאה מעשר טטל מן המאה חולין מתוקנין כאילו היו הס מעשר ראשון דעשרה
 נטלנו המאה של מעשר והמעשר שנשאר במאה של חולין וע״כהוצאט מהם לתרומת מעשר ונמצא מפסיד עשרה והא דלא מחמרינן הכי
 מאה ועשר ולא חסר כלום. ולפיכך כשנתערב עם טבל להזקיק הטבל

ה ועשר לי) . להפריש ממנו עשרה לתרומת מעש א ה מעשר לה) נוטל מ א  הודיענו שאפי׳ היו מתוקנים שאין בהם מ
ם ר לי)» תשעי ש ע ל תשעים מ ב ה ט א  מעשר ואח״כ נתערב בהן מעשר יחסי מ
ד כלום ^). א הפסי ל ושמונים מעשרלח) ל ב י ט ש ע ת מ מ ו ר  מאותן חולין כשישי ת

ה  שבמעשר המתערב עכ׳יד. וע׳ ריש פ״ו ז
ז א כ ל י מ מ מ ה w לעמים י « s מ p j w ׳ גילומלמי ם ט י ע ש ח טבל ת א . מ י ״  דמםכס חרומוה ויש ראיה לדבריו ח
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 שחולין יקראו כשהוציאו מהם התרומות. p •ייל ™ .
 מדלעיל משנה ב פ״ה . והרישא נמי במתוקנים אלא שאין מקום דכיון דאיכא בטבל עשרה יתירים דיינינן ציה כאילו יש לו פרנסה
 לטעות ברישא כמו בסיפא דאיירי במעשר להט לא איצטריך התם ממקום אחר וכל טבל שנתערב בחולין אס יש לו טבלים אחרים
ה מעשר. לפי סדר השנוי במשנתט שיכול להפריש על זה התערובת ממקום אחר אינו מפריש אלא לפי א  למתני בהדיא מתוקנים: מ
 שהדבר האוסר שונה בהחלה הוה ליה לשנות מאה מעשר מאה חולין חשבון של הטבל בלבד והכא שהטבל יתר עשר על [המעשר] חשבינן

 מתוקנים. וכן תעתיק הרמב״ם מאה מעשר שנתערב במאה חולין כאילו
ן לו פרנסה ממקום אחר • א הפסיד כלום. כתב הר״ב דדייניק ליה כאילו יש לו פרנסה ממקום אתר ע״כ. וכולה מתניתץ מאי  וכוי: ל

* * *  מלאכת שלמה י

 כמאה של מעשר משום שכך הוא הדין
 שכל דבר המתערב חוזר להיות כתחלתו
 הילכך המעשר חוזר להיות כטבל ואין
 הטבל חוזר להיות כמעשר: מאח טבל

 ותשעים מעשר וט׳ לא חפסיד בלוב!

 מתוקנין לא נתברר בדברי הרמב״ם ;״ל אלא מדיוק דבריו Yt הכי משתמע
 לכאורה אמנם כבר כתבתי לברי התי״מ *) ובהן נתיישב קצת ממה שהק׳ הרש׳יש
 ז״ל. ולפי׳ שכתב הרש״ש Yt ללעולם רישא נמי חולין מתוקנין כינהו נלע״ל
 שמתוח קצת לקלוק התי״ט ללא נקט מאה מעשר ומאה חולין מתוקנים.
ם חולין לרישא למתני׳  ללהכי שינה וסמך לשמת חולין מתוקנין ברישא לרמוז מ
ע ז׳׳ל. והכא שהסבל יותר פשר על ״ ף פי׳ ר ו ס : ב ק ו  הוו חולין מתוקנין ל
.אמר המלקט נראה שצ״צ יתר עשר על המעשר וכן הוגה נ״כ  החולין חשבינן וט׳
 בלסום בתוי׳׳ט. וכתב הר״א אשכנזי ז״ל צ״ע לעיל פייה סי׳ ח׳ בפירושו כגון
 שנתערב לחברו חולין מועסין בטבל מרובה שאין לסבל זה תקנה על שיעשר

 *) ואנחנו השמענו אוהם כי ימצאם הדורש במקומן. עליו

 חולין מתוקנים אלא שניטלה תרומתן ואינו נכון להא רישא להך תנן היו ל1 שתי
 כלכלות של טבל והיינו בנישלה תרומתן וקרי ליה סבל והכא קרי ליה חולין ועול
 לכל טבל לקתני הכא היינו טבול לראשון ולשני כלאיתא בגמ׳ ירושלמית לקאמר
׳ יונה כל טבל לאנן קיימין הכא שבול לראשון כלומ׳ ולא לתייג והיכי קלי לטבול  ל
 לראשון ולשני חולין לכך נראה ללעולם רישא נמי חולין מתוקניץ כינהו וכלפרישנא
 וכפי׳ הר׳יש Yt אלא משום לתני לה גבי מעשר לא מצי למימר חולין למעשר
ם איסור גזל ה  נמי חולין לאין ט קלושה ומש״ה תני חולין מתוקנין כלומ׳ אין נ
 השבט ועול ללאשמעי׳ למעשר הוי טבול תנא ליה אבל במציעתא לתנא מעשר
 גבי טבל לא הנא ליה עכ״צ ז׳׳ל. ומ״ש שהרמב״ם ז״ל כ׳ לבלישא לא הוו חולין

ן י כ  ישראל י
 הדומה. משא״כ הנא . מהערב ק׳ טבל וצ׳ מעשר. הרי אינו חייב תע״פ
 רק י׳. ולהט טפל מהתערוטת הזה י׳. ונותק לכהן. והותר התערובות
 לזריס ממ״נ. דאי י׳ שנטל לתמ״ע. היו מצ׳ המעשר. הרי ממעשר רכאי
 לעשות תמ׳׳ע. ואי מהנןבל נטלם הרי מריש בהטבלי׳מעשר. רשאי
 לעשותם תמ״ע. וכ״כ בנתערב צ׳ טבל ופ׳ מעשר. שתייב לתת 9/10 8
9 מן הט׳ של מעפר כיש / !  לתמ״ע. דהיינו ח׳ בעד הפ׳ פל מעשר. ועוד 0
9 8. והשאר מותר לזרים מע״נ דאם מהמעשר / 1  בצ׳ טבל. לכן נותן לכק 0
 נטלן. הרי מעשר רשאי לעשות תמ״ע. ואס מהטכל נטלן. הרי מדיש
9 8 מן המ׳ לתמ״ע ־ ונ״ל / 1  בצי טבל ט׳ מעשר. רשאי הוא לעשות 0
 דמשוס הך בבא. לא נקט נמי ברישא בטבל הטבול לה״ג. דאס כן
 לא טה מצי צמתני סיפא. ק׳ טבל וצ׳ מעשר לא הפסיד כלום.
 דודאי הפסיד. דהרי אז אץ בהטבל מעשר. כשיעור תמ״ע שחייב
 מהצ׳ מעשר. דהרי אתר שיטול ב׳ מ״ג מק׳ טבל לא יהא מייב
 לתת מעשר מצ״ח טבל הנשארים. רק 4/5 9 שהוא 50/4° 9 והרי הוא
4 9. דהייט ט׳ בעדהצ׳ מעשר 9 / 5  מחוייב ליהן תמ״ע מכל התערוכות 0
p 4 מעשר שחייב מצ״ח הטבל. 0 / 5  ועוד 49/50 שהוא חלק עשירית 9 0
 וא׳יכ שמא כל ^/49 9 תמ״ע שיעול יהיו מהצ״ח טבל והרי מדאץ בטבל

 ראשונה ייי
ה פשר כלי שהמעשר של נ מ . והלבן אמרו והוא שיהא מ מ ״  לעשות טלם ס
. ולאפוקי אם הטבל חמשה ם י ד כ  הטבל יספיק להיות כמשכון ת״מ משני ה
 ותשעים סאה . והמעשר תשעים סאה . א״א שלא יפשיל. שהת״מ משני
. והממשל מטבל איט אלא ה א ס  הכלייס כולה עשר סאץ פחות חלק עשרים מ
. וצריך להשלים המותר מן הכלי השני ומפשיל . והלכך ה א  תשע סאים ומצי ס
. אלא בתערובת מעשר ל י ס פ  נמי לא אמרו לין זה שאם הטבל מלוכה אינו מ
 וסבל. אבל חולין וטבל אפי׳ הפבל מלוכה הלבה צריך להפשיל שא״א לפטור
ט ח״מ הוא של מ  שני הכרייה מתיך המעשר של העכצ שמא זה הכלי שמתן מ
 חולץוא׳׳אלפמולהעבל ט דמן הפעול על החיוב הוי וע״כ צריך לימן משניהם
 כדפי' לעיל. וללא כפי' הל״כ משהשבל מרובה ליינין ליה כמו יש לו פרנסה
 ממקום אחר . ללפ״ז משמע לה״ה בספלובמ חולץ עם הטבל אמלי' הכי נססיא
v דפ״ג לחלה מ״ע וזה ולאי אימ כדפי׳ והמפרשים האריכו הרבה כמשנה 

 והנלע״ד

 תפארת
 תתת ק׳ המעשר שחייב לו.והלוי

ן י כ  י
 הותר לזרים. והק״אשנטל טמן ללו

 מוכר הק׳׳א לכהן בדמי תרומה. חון מדמי י׳׳א תמ״ע שחייב לכהן:
 לח) שנתערב החולין בק׳ מעשר הטבול לתמ״ע. ונ״ל דחולין מתוקנים
 ר״ל דמתחלה היה להם שם אחר ואח׳יכ נתקנו להיות חולין. והיינו.
 שהיו תחלה מעשר. ומשניטל מהן התמ״ע נתקנו להיות כחולין. וסר״א
 דבכה״ג הרי הכל מעשר. ויסל ליטול מהתערובות התמ״ע שתייב ותו
 לא. קמ״ל דמשנהקן המעשר דינו כשאר חולין. שאיט נעשה עוד תמ׳׳ע •
 כספרי שהביא הר׳יש פ״ב דתרומות מ״ה . ונקט הך רבותא הכא ולא
 ברישא. מדהכא מייד שנתערב במעשר וקמ״ל אף קורם שנתקן המעשר
 הי׳ פשוט שיכול להפריש תמ״ע מזה על זה. או דמדנתערב במעשר.
 משמע טפי מתערב בבית לוימיירידמצוי אצלו חולין כי הך: לו) דאז
 יהיה בוודאי בק׳׳י שטטל. י׳מק׳המעשר. ויהיו אלוי׳ נחשביםלתמ״ע
 על ק׳ המעשר וימטר להכהן אלו הקי׳ישנטל. בדמי תרומה. חוץ מי׳
 תמ״ע שחייב לכהן. והותרו הצ׳ הנשארים ממ״נ כלעיצ. וה״ה בהי׳ החולין
 מתוקנים פתוה או יותר מק׳ והמעשר פחות או יותר מק׳ נוטל תמיד כפי
 שיעור החולין וכפי שישר התמ׳׳פ שתייב מהמעשר. רק נקט ק׳ ק׳ אגב
 אינך: לו) או: לח) שנתערבו: לט) דלעיל הפס? למכור לכהן בדמי

 משנה
 שנים מתפק שמא ימן מן על חולין והוי מפעול פל החיוב. וה״נ לטומי׳ שחייב
א. וזהו נומל מאה  פשר סאין לת״מ. צדך לימן עשרים לבל חל ספק חולין הו
ס מהן פשל שהמאה שנועל בתורת מפשל טמלן לומ־א ללעיל שבורר ל פ מ  ו
 הכלי של מבל שהוא האיסור פבחפלוכת והכא המפשר הוא החיסול ואומר אס
 זו של ממשל מוסב ויהיו פשלה בצפונו לח׳׳מ ואס v של חולין ואינה כלום יהיו
 עשרה מהכלי השני׳ מ״מ. וצריך ליסן עשרים סאה דבעשל של אחת יצא והשניה
 מספק. והייט טטל מאה ועשל . ובבא לבימית מאה עבל משעים מעשל. כל
. והלכך כשקורא שם מעשלות  התרומח מעשל משני הכליים אינם אלא פשר
. אומר אח׳יכ הפשר של מפשל שהם בתוך כרי של טבל  פל שני הכדים כדאמלן
 יהיו כולם מ״מ פל הכל דמחיוב לחיוב הוי במו בבבא השניה ונמצא הכל מתוקן
. כל ס״מ משני הפריים הס  ונא הפסיל כלום וכן חשעים מכל ושמונים מפשר
 השפה סאין פמומ עשירית e#p והמעשל מן הטבל פולה חשעה סאין ויטל

 מ?6נה« [תי״ם דיה] חולין
 מתוקנים ט׳ ויש לאיה לדבריו
 עכ״ל. ויש עוד ראיה מפ׳
 ד׳ דתרומות מיה דקתנ׳
 מחצה חולין ומחצה תרומה
 ועיין שם ועיין עוד שס

 פלק ג׳ מיג :

^ אנשי שם  תו
 שבהם למעשר על הק׳ של
 טבל שנמצא עכשיו כל הכ׳
 שבדו ודאי מעשר ויפריש
 מהם י״א לתמ״ע שחייב מכל
 הק׳י מעשר שבהברי. ויותר
 המוה שלק׳ בדה ק׳ חולין
 מתוקנים מקשה בהיפך
 שנחמיר להפריש מהמכל
 עשרה לתמייע. וגס תירוצו
 בם אימ אלא דברי נביאות
 ודוחק גדול. אגל לשימתימ
 הכל ניחא כמ׳ש במתני׳
 רפ״ב דתלומות שאשור
 להפריש ממעשר מבל על כובל
 .גמור שמבול לכל והשתא כל
 באה שמפריש לתקן המבצ
 יש לחוש דלמא מעשר הוא
 ולכך מפריש ק׳א שאז עכ׳ש
 א׳ טבל ואומר אותה הכאה
 מכל שבתוך הק״א סאין מס
 עוד מ׳ האין כובל בכ״מ שהם
 יהיו מעשר על הק׳ מכל
 ונמצא שיש עשה בכלל
 המאתיים םאין קיי מאי!
 מעשר ומגיע מהן י׳׳א
 לתמ׳׳ע. ובתוך הק״א האין
 יש ודאי י״א שאין מע׳׳ר
 שהרי אין בכל מברי יותר מן
 צ׳ םאין חולין. ואומר על

 אותן י׳׳א סאין שיהיו תמימ
 על הריי סאי; מעפר בכימ
 שהן. ומתן הקיא סאץלכהן
 בדמי תרומה חון מדמי י״א
 האין התמיע שבהן ומהציט
 האי[ שנשארו מפריש עוד ע׳
 האין למעשר ומתנם ללוי
 בצידון: דמי צ׳ סאץ שלקח
 מהכהן ולהמעיש קורא שם
 ומחלל על המעות. והצי
 שנשארו ה0 מתוקנים .
 ולכאורה אין הישראל מפסיד
 כאן כלום. ואפשר רמימ
 לא שייך למיתני כאן לא
 הפסיד כלוה כיון שיש הפסד
 ללוי. ואפשר עוד למיידי
 שנתערב להלוי ששתס מעשר
א. (הנ״ל) :  ביד לר הו
ה מעשר א  תויימ דיה מ
, וייל להתנא י ו  לפי סדר כ
 החליף לסימן ולקיום הגרסא
 לבתרי כבי קמאי דינא בק״א
 ומצימתא ברף. (רמ׳׳ז). ר״ל
 דתנא נקט לין התערוכות
 מג׳ מינים חולץ טבל ומעבר
 שנתערבו זה בזה. ונקט
 ברישא שבל וחולין המצוי
 יותר. ואח״כ טבל ומעשר
 שאיט מצגי כ״כ. ונשאר לו
 לבאר החלוקה השלישית שהוא
 תערובת חולין ומעשר
 ומדהקדיכ ברישא חולין עש
 הטבל לפני המעשר עס הטבל
 הקדיס את החולין למעשר גם
 בסדר תערויחן זנ׳׳ז :
 בר״בד״ה ק׳טבל וצי מעשר
. כיז  בו׳ כאלו"ל פרנסה ט׳
 תמוה מאל ומה טעם רוקא
 לעשרה יהירים ולדברינו נירא
 דכיון שיש בהמעשר שבטבל
 כדי התעיע של הכובל
 והמעשר ביחד לכךלא הפסיד
 כלוה ונוטל מהתערובת עשר׳



 ציונים
 ח טי שחיו לו. מ׳׳׳ t> w״

ב צט ו ת יום ט ורה תוספו  ר עובדיה מברטנ

 י׳«
 דמאי המזמין פרק ז

ל מדובה. פי׳ הר״ב ב ט ה  כאילו הס ממקום אחר ומפריש מהן לפי חשבון של עבל בלבד ואיט הר״ש ועיין בפרק ג לחלה משנה p : ש
ס חדושי מהרי״ח בה. והוא שיהיה מרובה עשר בשם הירושלמי והוא שיהיה מרובה עשר ע״כ. ולא פורש העעס נ ק שהטבל מרו  מפסיד כלום: כל ז

 והכי איתא בירושלמי: ח עשר שורות של עשר עשר כדי יין. הר״שסתם ולא פירש. ומעמו של הרמב״םמשום שאם המעשר מיז [תי״ט ^־־.]שהטבל
™ V וד!א י * פ ל ^ ר ל * ב  מסודרים בארץ שבכל ענין שתמנה בין ממזרח למערב בין מצפון מועט לא תתבטל ולא תעלה אותה תרומת מעשר שטציא מן ה^
 לדרוס תמצא עשר שורות של עשר עשר , המרובה ותחזור המעשר כולו מדומע. מיוכה ׳דטי כו׳ ושעטא של

א זה הטעם אינו מספיק למה שמציו ה ם) ל ב ו ר ל מ ב ט ה ל זמן ש ל כ ל כ  שהן מאה כרות : שורה החיצונה זה ה
 הפשיר כלום : ךן מי שהיו לו עשר שורות הקא עשרה. ולכך בחיבורו סתם וכתב אותה ח״מ כו׳ ווה השעם
) ואמר שורה היה הטבל מרובה על המעשר מפרק איגוטם^קלטהשםצייו » ן י ל עשר עשר כדי י  ש
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 נמצא המעשר מדומע בתרומת מעשר של טבל שעלתה עמו ע״כ. ועוד שדבריו אינם עולים לפירוש הר״ב והר״ש דהוה היש לו פרנסה וכוי.
 ונראה דלהכי בעינן עשרה. דהא משום דדיינין ליה כאילו יש לו פרנסת ממקום אחר הוא. וכל שיש לו עשרת חלקים יתירים כפי ערך

 חלקי הטבל או המעשר שעכשיו יש לנו עשרה חלקים להפריש מהן אחת לתרומת מעשר הראויה לחלק עשירית מעשרה חלקי הטבל או המעשר מפשל עלי«ן׳ מב0אם טלם
ת מעשר. פי, הל״ב על כמת אחרות שיש לי כדד״ק מעשר יהיה המעשר של המכל ח  :לכר דינינן ליה כפרנסה ממקום אחר ובפחות מזה לא נוכל לדונם כר י ח א
 י ייייייי וחם מקנתו סכל

 דוקא עשרח כו׳ עביל עיין
 בשנים בפי׳ חימבים

 ותבין תיטיב;

 תום׳ אנשי שם
 ואומר אם כולם מכל היה

. חבית אחת שבשורה ר ש ע  אחת מ
ת אחרות ו  החיצונה קבעתי מעשר על מ
 םיש לי: ואין ידוע איזו. חיצונה ־ שהרי

 יש

 בתוכו וחם מקנקן
 ומקצתן מעשר יהיה אותו
 מקצת מבל שבכאן בצירוף
 עוד מבל מהתערובת כלי
 התשלום להמעשר שהוא חייב
 מעשר על המבל ונעשין כל
 היויד םאין שבדו ודאי
 מעשר ויש כאן בסיה ק״
 סאין מעשר וחייב לקת מהן
 עשרה לתמ״ע ואומר אלו
 עשרה סאין שבידי שהן ודאי
 מעשר יהיו עשויין קמיע על
 כל יק׳ מאין מעשר
 שבתערוכות ונותןלכהן והותר
 התערובות לזריס.ונ׳לדמשוס
 הך בבא לא גקמ נמי ברישא
 גמבל הממל לש/ לא׳כ לא
 הוה מצי למיתני בסיסא שאש
 סעבל מרובה לא הפסד
̂רי  כלום דודאי הפסיד שר
 מהמעשר אינו יבול להפריש
 תיג על המבל ולכן כמה
 שיקתבידוישלהנת^דלמא
 טלם מעשר ואיכ צריו עיכ
 ליקת כדי כל המעשר ועוד
 כדי סת׳׳נ מהמכל ולמכרם
 לכהן כדמי תרומה :
 ריח כיו כו׳ מרובה עשר.
 כן היה גי׳ בירושלמי. אבל
 הגי׳ העיקרית הוא בירושל׳
 כי) שהמבל מרובה על
 המעשר מעשר לא הפסיד
 כלום. והיק שהטבל יתר על
 המעשר בכדי מעשרותיו של
 המגל שסמבל עשרה חלקים
 והמעשר מ׳ . ומכיש אם
 מדובה יותר שאז יש בהמעשר
 של המבל יותר מכדי התמ׳ע
 של שניהן יחד. ולש׳ז הא
 דנקמ בסיפא צ׳ טבל ופי
 מעשר באמש ה״ה צ' מ־:ל

 שלמה הרמב׳׳ם
ס הוא בספק מעשר וכן כשאמר  שימלא מהם חבית אחת הרי המותר שבחבית נ
 חבית א׳ מעשר מה תועלת יש שיקח מכל חבית וחבית מעשר. ע״כ נראה
 להספק הוא על תרומת המעשר וע׳׳כ כשאמר שורה החיצונה אחת מעשר ר״צ
 שכל השורה תהיה מעשר והרי הוא צריך ליקח מאותו המעשר תמ׳׳ע וע׳׳כ
 צריך ליקח שתי חביות להמ״ע ויאמר אם שורה זו או זו היא מעשר הרי זו
. ע ל  תמ״ע עציה ואם לאו הר* זו תמ״ע והרי הפסיד חבית א׳ בענור שלא י
 וכן כל המשנה מלברת שנוסל אותה לתמ״ע ומסעם זה אמר עשר שורות של
 עשר עשר כו׳ ללפי סי׳ המחבר קשה למה הוצרך לאמר עשר וכו׳ מה השרש
 יש בין שהיו עשר שוחת או עשר כלים לאילו היו שתים או שלש שוחת וכן

 בחביות

 מלאכת
. וע׳ במ״ש כ ״ . ואפשר ללעיל מיירי שלא היה עשר יותר ולוק ע א ״ ק מ  עליו מ
. לאתויי נבא לרישא מאה ׳ ל זמן ט ל כ ל כ ה ה  הר״ש ז״ל בשם הירושלמי: ז
ק ש ל : ח ב ל ״  טבל ותשעים חולין תשעים מבצ ושמונים חולין. הרי׳ש שירילי״ו ׳
ל חבית אחת שבשורה החצונה. אמר ט׳ ע ל. המתחיל עשר שוחח ו ׳ י ע ו ״  ר
ק שיתן מן השורה  המלקט כתב הר׳ אפרים אשכנזי ז״ל ר״ל איזה חבית שירצה ר
 החצונה וצא אמר מן שורות החצובות ולוק היטב ע״כ והחי מה׳יר יהוסף אשכנזי
ל פי׳ זה אינו נראה לאין הלשון משמע כן בצצ אצא־ר׳יל ״  דל כתב על ל׳ ר״ע ז
. עוד כתב על מה שפי׳ ר״ע כ ״  שעשה את כל השורה מעשר כמו שפירשתי ע
. סי׳ זה אימ נראה כלל למה תועלת יש במה ׳  ו״ל וימלא משתיהן חבית א

ן י כ ל י א ר ש  י
 י׳ שורות: סב) ר״ל אחת מר, שורות החיצונות יהיה מעשר על ט׳
 שורות האחרות [כן משמע ביתשל׳ וללא כלימ וי־׳׳ב]: מנ) ר׳יל למיידי ששכח
. ומשום א״ן בלירה. הא ליתא. ם ת  על איזה שורה אמר [לאי״ל שאמר מחלה ס

י י  ראשונה "
א. ואע״פ שחרמב״ם  חלומה ודאי היא ומה יעעה כה כיון שאימ יולפ איזו הי
י כסילות לממני׳ לא שנועל אומן לתרומת מעשר אלא למעשל  והר״ב מפרשים מ
 עצתו נוטלן וממלא מהן חבית וממכה יפריש אס׳׳כ ת״ה . מ״מ עליין הקושיא
 במקומה איך יפריש מעשל ממקום אתר שלא קבעו כמחלה . וגם הנשאר בחבית
. וצ״ל שמאותה חביש שממלא ימן המעשר ה  שקבע הוא סבול לס׳׳מ ומה יעשה ב
. ומיירי שכל  ללוי ות״מ לכהן וכל הנשאר ימטר ללוי שיעשם ת״מ על טבלו
 השוטח האלו הם טבל ונא כמ״ש הר״ש שטלן מתוקנות חו׳ן מאוחן שעושה
 ממשל ואיהו הפלש טלהו נטילות לממני' שניטל טצן לתרומת מעשר ומספק
 הס כולן ח״מ מל שורות המעשר. ושוב לאיתי שיש מקום ליישב פי' הלמבי׳ס
 והי״ב בפשיעות למתני׳ מיילי שאמל בשורה החיצונה מאיזו מבית שארצה אלא
ט מאיזה שולה חיצונה וכן טלהו בבי החנה על החביוס מאיזו שאלצה ל  שלא מ
 אלא השילוח לא בילל והכי אימא בפי׳ רניט האי שהביא הר״ש בהדיא והשתא
 יטל ליקח משתי מביות ולערכן שהרי תלה ברצומ. וכשרוצה בעירוב שסי החניות
 הרי חל הממשל על שניהם כמו שהחנה . ויש לדקדק הא למשמע ממתני' שאם
 אמר לשון מסיפק בסתם ולא בילר כגון שולה חיצונה ולא בירר איזהו צריך
. ולא משמע הכי לעיל י נ  ליקח מכולם והיינו שחי חביות לוכסן וכן בטלהו ב

ח ופ״א מעשר לק התנא קמ״ל ק ה י 5 כ  מ״ו שאמר ממשלות כלכלה במכרתה קרא שם ופי׳ המשלשים שאם י
 ־ ־ ־ ־ שלא נמעה לרבות בזה הכלל

 כל שסמבל מרובה אפילו
 פחות מכדי מעשיו קמ׳ל
 שהרבוי הוא למעלה כמי
 בבגא לק׳ מבל וצ׳ מעשר צ׳
 סבל וסי מעשר להסיפאמרבה
 ערך יותר גדול כן ב)? הכלל
 נרבה ערך יותר גדול אבל
 לא פלך הפחות. (הנ׳ל):
 חבי״בד׳השורחהתיצזנ׳
 כו׳ על כלות אחרות. ר״ל
 שקבע כמעשר מכרות אחרות
 בשורה החיצונה ויכול ליטול
 למעשר אתה חיית שירצה
 מכל השורה. וכן בחצי שורה
 כו׳ ל״ל שקבע המילשר בחצי
 שורה ויכול ליטול איזה חבית

 מאחת מל שמיהן ואם ירצה יקח מכל אחת אפ״פ שלשוט מסופק אם טונתו
ם לימא מאיזו שירצה יקח. ת . וה״נ כשאמר שורה חיצונה ס  מאמת או משתיהן
 וכן משמע בפ״ג דחרומות שאס אמר מלומת כלי זה בצפונו או בדרומו קרא
 שם ומשמע אפי׳ יש כצפוט עשרים סאה ותרוממו אינה אל* עשר סאין או
 פחות נועל תרומתו עשל סאין שכצפונו בכל מקום שירצה. ומאי שנא מהן
 לסכא: שורה החיצונה אחת העשר . פי' הל״ב חנית אתת שבשורה על כלות
. והיה יכול לפרש לשולה חיצונה טלה עשה מעשר על אלו ׳ ט  אתלות שיש לי ו
 השומתכולס וצליך מביס א׳ לחרומס מעשר טעל שתי חניות לוכסן אחת מהן
. וכשאמר חצי שורה חיצונה בא לתקן חמש שורות. ק פ ס  מרומהץדאי ואחת ה
 וצריך לימול חצי תביס א׳ לת״מ מסל ד' הביות מארבע זויות מכל אחת מהן
. ואס אמל שולה אחת מעשל נוטל שולה לוכסן והם ק פ ס  חציה וכולם מ״מ מ
. ואס אמל חצי שולה אחפ ניטל שתי שולות לוכסן והכל ק פ ס  טלם ת״מ מ
ה אחת נוטל מכל ל  אתת מהן חציה לת״מ. ואם אמר חבית אחת מעשר על ט
. והוה א״ש לפ״ז לנקע עשל שומת של עשר עשל לוקא.  חבית עשילותה לח״מ
 וכך רצה מ״ש לפלש אלא שהקשה מ״ז לגבי חצי שולה אמת למה ימול ארבע

כ שירצה נממצישומ רק שאימ ״  חביות הא יטל לומר פול פל חצי שורה שניה ולא ימול אלא שתי חביוס ע
 ולמאי שנח

ת ד א פ ן ת י כ  י
4 9 מעשר. נמצא שאות! 9/50 שחייב עוד לתרומת מעשר. %  יק 0
 יקחמהחולין.ואיך יהיה לתרומת מעשר. ודו״ק:ט) שיהיה במעשר
 שבטבל כשיעור תמ״ע שחייב מהמעשר והטבל: פא) משדרים י׳ על

 משנה
: ח ואמר שורה החיצונה אמת מפשר ואין ילוע איזו היא.הלשון ׳  והנלפ״ל כלפי
 משמע שהבעלים עצמן לא סיימו המקום אלא כך אמר סתם שורה החיצונה אחת
 מפשל ואיט יולע היאןי יפריש. ומ״מ נקבע המפשר בשורה החיצונה. לאע״ג
 לאמרי׳ בפ״ג לחלומות מ״ה שצריך שיאמר בצפוט או כלרומו. הכא שאמל שולה
. ומיהו כשאמר שורה אחס מפשר או חצי שולה אחת ו מ ו ל ל  חיצונה הוי בצפוט ו
 קשה לזה למי לאומל סלומס כלי זה בחוט לאמל המם במס׳ סלומות ללא אמר
ם. וי״ל הא להמם שאני שהתרומה פל אומו כרי עצמו ואיט ניכר מהו  כלו
 חלומה ומהו שילים ואכן כעי׳ ראשית ששיליה ניכליס. אבל הכא המפשר הוא
. ומ״מ קשה לפי׳ הר״ש שלצה לפרש משנתינו להמעשר שאמר  פל מבל אחל
. ושורה אחת שהם טשל חביות יהיו העשר פל ן מ צ  היימ פל אלו השולומ פ
ס הייט פל חמש שירות . והיאך ל  התשפיס . וחצי שורה פל מתצה מן השולוס ט
ס י ט  אפשר זה לסינח כשאמר פל שורה חיצונה או פל חצי המיצונה להוי מקום מ
 אגל אמר מורה אחת או חצי שולה אחת הא למי לאומר תרומת כרי זה בתוכו
 דקי״ל ללא אמר כלום וכן קשה לפי׳ לכינו האי שכתב הל״ש שהפרש שורה
ן שאין ניכרין . טו ה ל  אחת מבית אחת מן השורה תהא המשל מל השולה ט
 השירים מן התרומה אין v מלומה . וצ״ל ללוקא נבי כלי פל תבואה שהש־ואה
ים. אבל ט אינו מקום מסי  עצמה מסולבח והלכך כשאמר תרומת הכלי בחו
 חבית אחת בין החביות שהחבית עצמה מופרש ועומדת לעצמה מיקרי שפיל
 מסוים שאני יולפין שאחת בלבל מרומה והשאר שילים אלא שמחושל בלילה
'  איזו מהן יבלול ולפנין זה קמ״ל מתני׳ מקנתא שיקמ שולה אחת לוכסן ט
 וגם לפי׳ הל׳ב צ״ל כן מהי שהממשל אינו פל אלו השורות והשירים הם כלות
 אמרות. אבתי התרומה פצמה אינה ניכלת ואק בעינן לאשית ששילי׳ ניכרים
 ומשמע שצריך להכיר מהו םלוהה אלא כדפי׳ כיון שיולמ שאעה חלא שולה אחת
 או מניח אחת והם מושרשות זו הזו מיקלי ניכרות אלא שמחיסל בלילה. אבל
 אין לפרש לממני׳ גלילי בשפה שקבפי המפשר ידע איזהו שורה ואיזו חבית קבע
 ועכשו שכח דגשעה שקבע הי׳ המעשר והשירים גיכרין ושפיר חל שם מפשר .
׳ מלקתני אין ידופ ולא קתני אימ יודע משמע מ  לבפ״ב דיכהוס ד׳ כ״ג דייק מ
. ומיהו קשה תא לפי׳ הל״ב בכל הני ׳ י  שלא הי׳ ילופ מעולם לכן צ״נ בלפ
 למתני' ממל שמי חביוח ונוטל ל׳ חביוח היינו שממלא מכולן חבית אחת וכ״כ
פ. ומ״ש  הלמב״ס. וכיון שהוא לא קבט אלא חבית אחח איך ימול מחניות אחלו
 הכ״מ וסוי״מ כיון שנתמלב לואין אוחן כאילו הכל דבל אחל ומאותה חביח
ם להקל באיסור דאולייתא משום לואין. וכ״ש כשממלא פ  פקבמ מכייל. אין בזה פ
ם הנשאר בחבית שקבפ  ממשל חביות התלומה בעלה בלוב ואין זו תרומה . נ
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 הרמב״ם לאי לא תימא הכי היאך יוציא חבית אחת מעשר ממאה יש כאן ארבע שורות חיצונות לארבע רוחות: נוטל שתי חביות
וטל שתי חביות. כתבהר״ב באלכסון. אחת למקצוע לרומית מזרחית ושנייה לה במקצוע  חביות והלא עשיריותס עשר חביות: נ
 וימלא משתיהן חבית אחת ותהיה מעשר. וכ״כ הרמב״ס וכתב מערבית צפונית שכל חבית שבמקצוע נמנית לשתי רוחות רמלא
 בכסן^משנה בסון! פרקת מהלכות מעשר ודל והיאך יצא ילי חובתו משתיהן חבית א׳ ותהיה מעשר : חצי שורה החיצונה אחת
, שבחצי . ואס אמר חבית א ^ מעשר * M * * . , R T T T 1^ י  במה שיפריש מתערוטת זה שיעור מה י
. הצי שורה שורה החיצונה בה קבעתי מעשר נ* 0 ות לוכסן * וטל שתי הבי ך נ , ר  שקבע מעשר על מקום אחר והלא צ
. * י ע איזי כמת אחרות שיש לי: ואץ ידוע א ז ז מ י א ) י ת י מ ש ע ת מ ח  להפריש מאותו חבית שקבע דוקא וצ״צ החיצונה א
י) • חצי שורה מארבע שורות החיצוטת ־. ע זויות מ ב ר א ע חביות מ ב ר וטל א  שכיון שנתערב אט רואיס כאילו כל היא טי) נ
וטל נוטל ארבע חביות מדי זויות; מפני ר ואין ידוע איזו היא נ ש ע ת מ ח  התערובות דבר אחד והוי כאילו כולו שורה א
ת שיש בכל זוית משתי חצאים שבשתי ח ת לוכסן מח) • חצי שורה א ח  מאותו חבית שקבע עכ׳׳ל. ואולם כל שורה א
ת שורות החיצוטת הסמוכות לה וממלא ת ו ר ואין ידוע איזו היא נוטל שתי ש ש ע  החרדה הזאת משום התרומה של מ
״ מארבעתן חבית אחת ותהיה מעשר : ן ד ן י י א ר ו ש ע ת מ ח ת א י ב ) י ח ט מ מ כ . כתב הר״ש ^ ת ו י ב  מעשי שיש בו: ח
^ ואV י ? שורה אחת מעשר וכו׳. eft אמר ^ Z F z Z , ̂  הא דפתח בכד וסיים בחבית צומי לו 111
״ חבית אחת שבשורה אחת מאלו משר ( א ת ג י ב ח ת ו י ב ל ח * * י נ • י י׳ א & י  היינו כד היינו חבית כדמשנינן בפרק י
י שורות בה קבעתי מעשר• ואץ ידוע א מ ת ד ב ס ק מ י ל . ן*ןם ס ל ׳ י כ ף כז.) ע ל ) ד כ ת ה ח א י כ מ  ה

 תמצאהו בס״ל ותו אשכחן כת״נ במ״ז פ״ג למעילה דקרי כד מה באיזו שורה היא: נוטל שורה אחת באלכסון. כלומר נועל עשר פדות
 שהו6 קורא חבית במקום אחר במס׳ סוכה ספיד וצריכין כמי לשינויא משורה אחת ממקצוע דרומית מזרחית עד מקצוע מערבית צפונית או
 דפרק המניח. וכ״ז בכלל מ״ש בריש ברכות בשם הסוס׳ לרגילות ממקצוע דרומית •מערבית עד מקצוע מזרחית צפונית וממלא מכל
 המשניות לאשמועינן בקצור אן* למה שמפורש כבר. וע״ש: חצי העשר תביוה תבית אתת ותהיה מעשר ומפני מה נועל באלכסון ואינו

 שורה אתת מעשר. ל׳ הרמבי׳ס ואם אמר א
 חבית אתת מחצי שורה א׳ מעשר ולא יחל
 אתו חצי שורה. יקח עשרים חביות עשר

 נוטל שורה אחת כולה ביושר ממזרח למערב או מצפון לדרוס משהוא
 נוטל באלכםץ בין שתמנה השורות כולן ממזרח למערב בין שהמנה
 אותן מצפון לדרום נמצא נוטל חבית אחת מכל שורה ושורה מה שאין
 על אלכשון אחד ועשר על אלכסון אחר כן אס היה טטל שורה אחת באורך ממזרח למערב או מצפון לדרוס:

ת דמאי כ ס ל * סליק מ כ ת מ י ב  העובר עליו וכמ^א ליקח ח
 שורה מן השורות ואח״כ יוציא מכולם חבית

 אחת והכני מצייר לך בהם צורה כדי שיהיה הדבר מטאר לעץ הרואה (0ה״)-&8 ובעני! ראשון מזו ההלכה
 הוא לוקח שתי חביות שכתוב על אחת א ועל השנית ב ובעני! השני לוקח ד׳ חביות שכתוב על אחת א ועל
 שנית ב ועל שלישית ג ועל רביעית ד ובענץ השלישי לוקח העשר חביות אשר יעבור עליהם הקו העובר מא׳
ת דמאי כ ס  על ב׳. ובעני! הרביעי לוקח העשרים אשר יעברו עליהם שני הקויס העוברים מא׳ עד ב׳ ומגי עד ל׳ ע״כ: סליק מ

 מלאכת שלמה
 בחביות למה אמר עשר עכ״ל ז״ל: עוד בלשון ר״ע ז״ל. המתחיל שורה ויחשר אחת מן המכין אבל מתני׳ מקטא עשר שורות של משר משר כדי יין
 דהיינו ווגומ לעוצם לא תמצא העשרה של כל אלכסון ואלכסון שאין בהם שים א
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 אמצעית שתפגע בה למנותה פעמ־ם אלא כולן אחרות חדשות. ולפי זה המוחש
 אינם מובנים אלי לברי הר״ש והרא״ש ז״צ שכתבו תשעה עשר וגם בתלמוד הרב
 בצלאל אשכנזי ז״ל לא הוגה בר״ש ז׳יל בזו המלה בלל ועיקר וצ״ע לע״ל: נוטל
ת. כתב ה״ר אפרים אשכנזי ז״ל נראה לה״ס ללא סכל ת וחבי י ב  מכל ה
 לומר כאן איזה חבית שירצה לצריו לסיים מקומו לבשלמא לעיי סיים מקומו

 לימון

 אחת מעשר וט׳ על מכל העשר חביות חבית אחת ותהיה מעשר. אמר המלקמ
 ובבא אחריתי דקתני חצי שורה א׳ מעשר ל״צ ואם אמר חבית א׳ מחצי שורה
 א׳ מעשר וצא יחד איזו חצי שורה יקח עשרים חביות עשר על אלכסון א׳ ועשר
 על אלכסון אחר העובר עליו ונמצא לוקח חבית מכצ חצי שורה כ״כ בקצת לפוס
 מסי׳ הרמב״ם ז״ל ועיקר וללא מן הרכוסים שכתוב בהן יקח י״מ חביות. ללוקא
 כשהמספר איט זוגות מוכרח הוא שהמנה החבית האמצעית לשתי האלכסוטת

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
/ תמ״ע שחייב מה׳ חביות מעשר ־.  כ׳ של טבל. ויש לחוש לחצי חבי
 מו) ששכח אתה ה׳ שורות חצובות הס הטבל גם שכח איזה חצי שורה חיצונה
 פירש תחלה. וה״ה באמי שחצי שורה חיצונה אי תהיה מעשר על מ״ה
 חבית טבל שיש לו במקים אחד: סו) דיל מאותן תכיות המשומנים
 א. ב. ג. ד. לוקחמכ״א חצי חבית לתמ׳יע. ומוכרם לכהן חון מרמי
 חצי חבית א׳ שחייב לתמ״ע: no) דהיינו י׳ תביות באלכסון מאות א עד ב.
 או מאות ג ער אות ד. דאו מאיזה שורה שיהיה מעשרו. כבר נטל ממנה
 תמ״ע. ומוכרה טלם לכהן מ״ל: מט) דהיינו שורה באלכסון מאות א
 עד ב. ושורה באלכסון מאית ג עד ד. מכ׳ חביות אלו. לוקת מכ״א
 חצי תביתלתמ״ע ומוכרן כולן לכהן מ״ל י דאז מאיזה חצי שורה שאמר.
 כבר לקת המ״ע ממנה: נ) שהיו כולן חולין. ורק שורה א' היה טבל.
 ואמר על חבית א׳ שיהיה מעשר. ואי׳י איזה שורה ואתה חבית: נא) חלק
 היוי׳ד מהחבית. בכרי תמ״ע שחייב. ומוכר כל העשיריות לכהן חון
ע לל פי' המשנה פ׳פ הירושלמי. וכ׳ימ מריש]:  מעשירית א׳ שחייב להמ״ע . [

 סליק מסבת דמאי
 ראשונה

 להרי הכא שלא שתה קולם הפרשה א״צ לבירור למפרע מהפתא] . ומדשכח.
 יש כאן חשש משוס חבית א׳ תמ״ע •שבשורה ההיא שאסור לזד׳: סד) ר״ל
 שטטל תיית א׳ מקרן א. וחבית א׳ מקרן ב.או ^ ך

. כזה . וחבית א׳ מקרן ד  חיית א׳ מקרן ג
 לאז בין שט׳ אומר משורה זו או זו מתקיים
 דבורו. ומוכר לב׳.חביות אלו לכהן בלמי
 תרומה חון מחבית א׳ מהב׳ שחייב לתמ״ע.
 כך היה נלפע״ד. ולרמב״ם יערבם. וימלא
. ותמה עליו רכ׳׳מ היאך  משתיהן חבית א׳
 יוצא ידי חובתו. יע״ש. וכולה מתני׳ ח׳ וח׳
 מייד שאי! לו מעשר אחר דאל״כ לא הי׳
 מפסיד כלום. דתי׳ עושה להמעשר ההוא תמ״ע

 על י׳ חביות אלו. ואפי׳ הם במק״א דה3־י תמ״פ א״צ מוקף בשעת הדחק:
 כה) ר׳׳ל שהיו ה׳ שורות חצובות מאלו היו״ד שורות חולין. והי שורות
 האחרות היו טבל. ואמר שחצי שורה דהיינו ה׳ חביות יהיו מעשר על
 משגה
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 ולמאי לפי׳ לעיל ל״ק לבאממ איט כמגן לומר לכסחלה שולה אמת או מצי שולה אמת ללמיילתכומה כרי זה במוט ללא אמר כלום ונהי לבליסבל אמריי דהוי
 ממשר

 שכח איזה שורה או איזה
 חצי שורה. ובחבית א׳ מעשר
 ליל שקבע חבית ידועה
 למעשר ושכת איזה חבית ויש
 כאן תשש משוס התמיע
 שצריך להפריש מהחבית
 שקבע בה המעשר ומייר׳
 שאין לו מעשר אחר. דאל׳ה
 היה מפריש מהמעשר ההוא
 התמ׳ע טל חגית המעשל
 ככימ שהוא וממעשר מושר
 לזרים רק שישלם ללוי כפי
 מעשרו. ומיירי ע״כ גיב זרק
 השורה ההיא או מחצי שורה
 ההיא או החכית ההיא שקבע
 בה המעשר ההוא טבל אבל
 השאר הן חולין גמורין.
 רק שאימ יודע איזה היא
 השורה או החצי טרה או
 החבית פל מבל ראל׳׳ה הי׳ל
 לתקן מעיקלא הציע חביות
 מגל עיי שיקח משלה חביות
 ומ׳ עשירית החבית רק

 שעיח בכל שורה או גכל
 חצי טרה חבית א׳ שיוכל
 לומר שהיא אותה החבית
 שקבע בה המעשל ואלו כולן
 ק ודאי טבל ויקבע אותן

 למעשר על הצינו חבית מכל
 יאחי׳כ יפריש מהמעשר ההוא
 התמ״ע שחייב מכל המעשר.
 ובחבית א׳ מעשר היה יכול
 1׳כ לתקן שלא יפשיר רק
 חבית א׳ ע״י שיקח עשלה
 חבית ומ׳ עשירית החבית
 ואז ודאי אין במס יותר
 מהבית א׳ מעשר והשאר מ׳
 מבית ומ׳ עשירית החגית הם
 ולאי טיל ויקבע אותן למעשר
 על הצ״מ תגית מבל ואח״כ
 יפריש מהם ב׳ חבית וט׳
 תלקי מאה מחבית לתמ״מ
 שהרי אף אם כל מה שנמל
 היה מבל ואיה נשאר בהם
 אחר הפרשת המעשר חבית
 א׳ חולין שאימ יכול לעשותה
 שמ״ע מימ כיון שבולאי לא
 היה בבל מה שממל יושל
 מתבית א׳ חולין א״כ ע׳יב
 יש בהשני חביות ומ׳ חלקי
 מאה מחבית שממל לתמ״ע
 חבית א׳ ומ׳ חלקי מאה
 ,־(הבית מהמעשר שהוא כדי
 התמ׳׳ע שחייב מהעשר חבית
 זמ׳ עשירית החבית מעשר
 שיש כאן. אע״כ כנ״ל •פרק
 החבית או החצי שורה או
 הנורה ההיא שקבע במ
 המעשר הוא מבל והשאר
 הולין. ולכך כשורה חצוכה
 א׳ מעשר ממל ב׳ חביות
 לוכסן וימלא משתיהן מבית
 א׳ ותהיה מעשר ונמצא
 שבחבית ההיא יש מחצה
 מהחבית האי ומחצה מהב׳.
 ואחיכ משריש ממנה כיפ
 כפי התמ׳ע שחייב מהחבית
 מעשר דמכור מה שהפריש
 לכהן חון מדמי חציה ואס
ת מבל מ  רוצה לתקן המ׳ ח
 יצמרך להפריש מהתערובת
 שמבי החבית אלו גם גיס
 כפי התמ״ע שחייב מהמ׳
 חביות מבל. ובנומל ל׳ חביות
 צדך ליחן מהתערובת ל'
 פעמיה כפי התמ״ט שחייב
 מהחבית ההיא. ובכרמל שורה
 א׳ צריך ליתן כל החגית
 וגממל ב׳ שורות צריך ליתן
, חביות שלימות מהתערובת  ב

 לתמיע



 משנה ראשונה

p מעשר ליש חילוק 
 חכיות לכרי . מ״מ
. ן  לכחחלה אין לומר כ
 ונם אי הנמלים ליתנהו
 קמן כנו! פהלט למד״ה
. ותדע  לא שייך מקנה ע
 ללא מני תקכסא עליפא
 שישאל למכס ויתיל לו
 והלל למיגלא אלא ללא
 פסיקא היכא ללימנמ .
 ומ׳ במ״ז יי״ל סי׳ שכ״נ
 ס׳׳ין ג׳ לעמו ללא מהני

 שאלה בכה״ג :

 סליק מס׳ דמאי

 תום׳ אנשי שם
 לתמיע של התנית ההיא
 מ5מה. ובכומל מכל חבית
 וחבית צריך ליתן עשר חביות
 שלימות מהתערוגות לתמ״ע
 והריש ביאר באופן אתר

 עי׳ כתשאיי:
 סליק מסי דמאי

ה מ ל ח ימאי T£ ),OOT| ן ש כ א ל  ט

 איזו היא בפנימיות או בחצוניות. נוסל שור& אחת לוכסן מקרן מזרחית לרומית
ל קרן מערבית צפונית ונועל עשר חביות באלכסון. א׳ מזרחית לרומית  ע
 והשנית שבשניה והשלישית שבשלישית והרביעית שברביעית והחמשית שבחמשית
 והששית שבששית והשביעית שבשביעית והשמינית שבשמינית וההשיעיה שבתשיעית
 ואחת שבקרן מערבית צפונית. וממ״נ נוטל משורת המעשר אחת וטתן לכהן
 אחת ומוכר לו תשע. חצי שורה אחת. ואין ילוע באיזו מכולם ובאיזו צד מהשורות.
 נוטל שתי שורות לוכסן. אחת מקרן לרומית מזרחית על קרן מערבית צפונית
 ואחת מקרן מזרחית צפונית על קרן מערבית לרומית והם תשע עשרה חביות
 ויש בהן ממ״נ אחת מהחצי שורה של מעשר ומפריש חצי מכל חבית וחבית לתמ״ע
5אי של החמשה (פי' של חצי השורה) ומוכר לכהן לאה משעה עכר מ הנ ה׳  הנ
ת. נוטל מכל חבית וחבית  וזכיות ולשון הליש ז׳ל שמנה עשר *חצאי חבי
 ומפריש מכאו׳א מםפק חציה א׳ מעשרה לתנייע וכילן ספק ומוכרן לכהן חוץ
. ולהכי צ״ל בכולן חולין מתוקנים חון ת ח א : מ י ח ו י מ ^ י ע י ׳ מ ש  ל

 מאותם שקורא להם שם מעשר לאם היו טלן טבל כשאמר שורה החצונה א׳
 מעשר היינו על הש׳ שורות וכן חצי שורה החצונה אחת מעשר על חמש שורות
 קאמר א״כ אמאי נוטל ל׳ חביות מל׳ זויות יחזור ויאמר אותה חצי שורה האחרת
. וכן נמי כשאמר  תהא גם היא מעשר על השאר ויספיק בשתי חביות לוכסן
. וי״מ בשם רב האי גאון ז״ל לאחת לאו לוקא אשורה קאי  חצי שורה א׳ מעשר
 אלא אחבית אחת כלומ׳ שורה החצונה חבית ממנה קבעתי מעשר על איזה חבית
 שארצה ואין ילוע באיזו שורה של החצינות וכן חצי שורה קבע בה חצי מבית
 למעשר על חמש׳ מאיזה שירצה והאחרים חולין מתוקנים ואין ׳לוע איזו חצי חבית.
 א׳ מעשר לקתני בסיפא היימ שקבע חבית א׳ מעשר על א׳ מן השורות ואין ילוע
 איזו חבית מכל המאה ולפי׳ זה ניחא לנקט עשר שוחת של עשר עשר עכ״צ ז״ל;

. אבל הכא לא היה מסיים מקומו כלל. אלא ולאי ה״ק א ק ו  להיות משורה חצונה ל
 ש׳שול מעשר מכל חבית וחבית כך נ״ל לפי׳ הרמב״ם ורי׳ע ז״ל אבל שמעתי משם
 חכה א׳ ושמו מהור״ר ׳הוסף אשכנזי ז״ל לה״פ שורה החיצונה א׳ מעשר ר״ל
 ששורה החצונה שהיא עשרה חביות יהא מע״ר על כולם. נוטל שתי חביות לוכסן
ק . חצי שורה החצונה אתת מעשר פי׳ צא בא לעשר מע״ר ר ע ״ מ  ר׳יצ מחמת ת
 מן החציה ודוק כי זה הפי׳ הוא פשוט יותר וכ״ה בר״ש ז״ל ע״ש עכ׳יצ שצ הח׳
 הר״א אשכנזי«"ל. וראיתי להעתיק הנה פי׳ הרא׳׳ש ז״צ שרובו ככולו הוא
ה עשר בדים ובכל צד שתמנה ר ו  פי׳ םר״ש ז״ל ח״ל עשר שורות ובכל שורה ה
 נין מנחרח צמערב או מצפון צדרום תמצא עשר שורות של עשר עשר וכולן
ה לשון הריש זיל לכנםו י ה נ  חולין מתוקנין חוץ מאותן שקורא להן שם מעשר ה
 שהם טבל״ ואמר שורה החצונה א׳ מעשר. עשר מעשר ?יכהו ולא ממלה

ם מהם חמ׳ע: י ל ל ^ כ ר ע ש ע  כדים שבשורה החצינה יהין ס
 אחרים שאינם באלו השורות ואיט ידוע איזו היא מד׳ שוחת החצובות לד׳ רוחות
ות. פתח  אם שורה שבמזרח או שבדרום או שבמערב או שבצפון. נוטל שתי חבי
 בכד וסיים בחבית לומר דהייט כד הייט חבית וכ״מ למו״מ כדאיתא בר״פ
. צוכסן. שהן מכוונות זו כנגד זו באלכסון א׳ מקרן  המניח את הכד בב״ק
 מזרחית דרומית יא׳ מקרן מערבית צפונית וקורא עציהם תמ״ע ואיזו שורה
 שתהיה הרי הפריש ממנה חבית ונותן א׳ לכהן והשניה מוכר לו בדמי תרומה
 ונותן ט׳ חביות ללוי למעשר . חצי שורה אחת מעשר. הפריש חמש חביות שבשורה
 א׳ על מ״ה כדין סבל שבמקום אחר ואין ידוע באיזה שורה ובאיזו צד של השירה.
, חביות מל׳ זויות. לממ״נ נטל מאותה חצי שורה חבית א׳ ומכל חבית  נוטל ד
ק ומוכר נ׳ חצאי כ  מפריש חצי חבית לתמ״ע על החמשה וטחן חצי חבית ל
. ואין ידוע  חביות בדמי תרומה ונותן ד׳ חביות וחצי ללוי. שורה אחת מעשר

 םליק פרקא וסליקא לה מסכת דמאי. ובעה״י יוסד ארץ ונוטה שמים. נתחיל מסכת כלאים

t א דפרס ל ל רתא כ א גבי ח כ ל  ו ה
ל » ^  בתרמיע מתעריבות זה; והרי בקיא אלו שיתן לכהן, ודאי יהיה בהן א׳ ש
 שרשאי לעשותו תרטיע על ט׳ מעשר בכל מקום שהוא. ורק כדי שלא יפסיד הלל
. ואחיכ יאמר דהמעיש  ט׳ מעשד שחייב לו מהק׳ טבל. לכן יתן לו פ׳ מציט עלו
 שחייב םהטבל. יהיה נפדה בבל מקום שהוא על מעות • ואם נתערב לו מי טבל
כ איצ ליקה מהתערובות רק קיא - אבל יתנם ל וק׳ מעשר הטבול לתרמיע. ל  מי
 ללוי שחייב לו י׳ מעשר מהםבל. וקי המעשר. שדש יהד קיי מעשר יםהם חייב
/ ולפיכך ימכור הלוי להבק קיא שקבל בעד דמי הרומח. מ ר  חלוי להבהן ייא ת
. יאדויב יתן ם׳ מצים שלו בתורת מעשר כראוי. ואחיכ יפדח ו  חוץ מייא שחייב ל
 המעיש בכל מקום שהוא כלעיל . ואם נתערב ק׳ מעשר הטבול לתרמיע עם ק*
 מעשר שכבר נפרש ממנו תרמיע. דהוי כהולין ממש. ת־י מדהייב הלוי מתערובת
 זה י׳ תרסיע לכהן. להכי ימכר להכהן קיי מתערובת זה. שבודאי יש בה! י׳ מעשר
 המבול לתרמיע. ורשאי לעשותן תרמיע על המעשר שלו. והכהן לא ישלם רק ק'
 בדמי תרומה. ויפדה המע״ש כנ״ל. ואז מותר הצ׳ הנשארים. ואס בהטבל הטבול
 למעשר ולתימיע. יש בתוכו מעשר יותר מהתרמיע שהייב מהמעשר בטן שנתערבו
 פ׳ טבל כלעיל בם׳ מעשר הטבול לתטיע. היי יש בהטכל ח׳ מעשר ומם׳ המעשר
8 6 ויתנן להנהן. והיינו כפי שחייב / 1  אינו הייב רק ו׳ תרמיע. יקת מהתערובות 0
8 תרומ״ע מרט׳ טבל. שמעשי שלהן הוא / 1  להכהן i ו' תרםיע מהם׳ מעשי ועוד 0
8 וכשיתן כך להכהן הותר השאר ממינ. אם אותן / 1 / של החי ד\א 0 מ ר ת  ח' ו
8 6 שנתן לכהן היו כולן או מקצתן מהםבל; הרי מריש בהטבל ח׳ מעשר הרי / 1 0 
8 6 היו מן הם׳ מעשר. גיכ / 1  רשאי לעשותן תיומ״ע על כל המעשר. ואם אותן 0
 רשאי לעשות כולו תרמיע. ולפיכך אחיכ ית[ םהתערובות ם׳ מעשר ללוי - ויפדה

 הםע׳ש בכל מקום שהוא ומיתר התערובות לכל :
 משנה ח היו לו י׳ שורות של י׳ י׳ כדי יין. ואמר ששורה חצונה א׳ תהיה מעשר
 על צ׳ טבל הנשארים. ושכח איזה מד׳ שורות החיצונות עשאה מעשר.
 נוטל ב׳ חביות בב׳ הקרנות חמחנגדים. שיהיו לתרוםיע. דאז כל א׳ מב׳ החביות
 שייך לבי שורות. ורשאי לעשותה תרומ״ע על הם׳ מעשר הנשארים. ונותן איזה פ׳
 שירצה ללוי ומותר הכל הנשאר. ואם היה מי׳ שורות אלו רק יה׳ טבל למעשר
 ולתרמ״ע וחי שורות האחרות היו חולין [או שרצה לקייק בטבלן] ואט־ חצי שורח
 מה׳ החיצונות יהיה מעשר על הה׳ שורות ואינו יודע על איזה חצי אמר . ית|
 להכהן ד׳ חביות מד׳ הזוית לתרמ״ע . ובשאר יעשה בלעיל • ואם אמר שדדת א'
. יתן לתרמיע שורה א' באלכסון ך  סעשר ושכח על איזה שורה מהי׳ שורות אמר ב
 מזוית לזוית . דאו יקח מכל שורה שיהיה בין לארכה ובין לרח5ה. ואם אמר
 חצי שורה א׳ מהי׳ שורות יהי׳ מעשר על נ׳ חביות שבה׳ שורות. ושכח באחוז
 חצי שורה אמר כך . הריו נוטל ב׳ שורות באלכסון ; ואם אםר חבית א׳ תחיח
יל. אז צריך ליתן מבל חבית וחנית חלק  מעשר על יויד חבית שבצדה. ושכח כנ
 יויד &כחן ומוכר כל חםפי^ת לכהן חוץ מחלק יו״ד א׳ שחיינ £מן *נין

t לתרומת מעשר 

*1Dמשנה א ע׳ה חשוד רק עלי תרטיע ולא על תיג ולפיכך חבר שהומינו t p 
 עיה בעיש שיאכל אצלו בשבת . יכךא שס בע׳ש . אף שאין המאכל
 והמשרף עדיין ברשותו בדמאי הקילו. ולהבי יאמר בעיש. מה שיפריש לצחר יהיה
. והמעשר שיחדתי תהלה . יהיה םמוך לו ח  מעשר. ושאר המעשר חראוי ממאכלי ז
 יהיה תרמיע על חם1שר שבצדו. והמעיש שאהיה חייב יהיה בצד המעשר שאפריש.
 ויהיה מהולל על מעות שבכישי: •
 משגה ב ואף על פי שכבר אמר בן לפני שבת. אפיה כשהביאו לפניג המאכל
 והמשקר. בשבת חוזר ואונור באתמול: דלא אמר כן אתמול; רק כדי
 שלא יהא גראה כמחלל מעשר בשבת. ולאחר שםעד ישפוך מעט שקבע לתםיע.

p כלאחר יד שלא לבייש העיה : א  על ה
. כשהן רמאי צייך לקרוא שם קודם ן  סשנה נ ואפילו בתרומת פירות דיבנ
 שיאכל. ולפיכך עיה שחתנה עם פועל חבר שיאכל מפירות שכבר ננםיל
 למעשרות בשעה שעושה בהן מלאכה. יאמר חפועל קורם שיאכל בניל ויפריש משל

 בעהיב פרי א׳ לתרמיע דתן לכהן:
 משנה ד אמנם כותי בהד מלתא נרע מעיה במה שמופו־ לאחרים חשיד נם אתרומה
 דלא חש אלפני עור לא תתן מכשול. ובחד םלתא עדיף מעיה דמה
 שצריך לאכילת עצמו לא חשיר גם אמעשרות; ואפיה נזרו רבנן שהקונח אפילו
 מתוך ביתו צריך לעשר הכל משום לא פלוג. ואפיה מדלא חשיד כע״ח. לפיכך
 הקונה מתוך ביתו שהכין הכותי המאכל והמשקה לצורך עצמו . אם שכח הקונה
. אז נם בשבת רשאי לומר כלעיל. רק צריך לקי־וא שם נם לתרומה: ת ב  לעשר קודם מ
 משנה ה ואם יש לו טבל דרבנן בעיש. ואיט אצלו ^זפריש מיד, רשאי גיב
 לקבוע מקום לתרוםח ומעשרות מעיש ולומר w כניל. ואיצ לחזור
. ולא אמר . דבשלמא התמ לא היה בעיש ברעותו  ולומר כן בשבת כמשנה ב׳
 בע״ש. אלא כדי שלא יהא נראה במפריש בשבת. כשייתיור ויאמר כן בשבת
 כשיבא לרשותו. משאיכ הבא הרי נם בעיש כבר חיה ברשותו. ובשיקבע אז

 מקום ויקרא שם סני :
 משנה( ב׳ סלים עם פירות טבל;ואם׳ מעשרות של זו בזו מותר לאכול הראשונה אעינ
 שלא הפריש עדיין דמרומיע מהשניה. ואם אמי־ של זו בזו ושל זו בזו.מותר
 לאכול רק הראשונה.אבל לא הענייה דהרי הפריש אחיכ מהפטור על ההיוב״ואם אמר
 תרומיע של כל א׳ ידדה בהברחת. אסור להפריש על כל א׳ ממקום ארד. רה כמו
 שאסר. ואסור לאכול משניהן עד שיפריש אכל א׳ מחברתה. ולא אמרינן בכה נ כל
 שאינו בזאיז אפילו בבת א׳ אינו. דשאני הכא דייל דשיורי שייר בכל א׳ בכדי הצריך
 לפרוש על הבירהה [אביי וע׳ תו׳ נימין דמיב א׳ . דיה הא ; דהיכא דאין
 הראשון מונע את השני מלהיל במו בב׳ אתיות שמונעים קידושין הראשונים מלחול

 קידושי שניה. לא אמרי׳ בל שאינו עי״ש. ודו״ק]:
 משנה ז ק׳ טבל הטבול למעשר ותם״ע שנתערב בק׳ חולין. ימכור להכהן
 מהתערובות קיא בדמי תרימה חוץ מדמי א׳ מהן שגייך ליתגו לכהן

י א מ ת ד כ ס ה מ י ל  ס



ת כלאים החטים פלה א יום טיב ספו  ציונים 200 תו
 א החטים . סיס׳ «>חוש
 ל1 ע. מ״׳ היג פה>כוס
 כלאים הינ סור מו״ע <>*ל
י וסימן ו י י י*י *׳ סעי מ  סי

: ג  מלא העין נ

 חדשים
 לין כלאים

 תוספות
 כתב הלא״ש

ב הרמב״ם סידר אחר דמאי כלאים שכך סידרם הכתוב כסדר קדושים תהיו לא תכלה פאת שדך ואחריו שדך ת  כ
 לא תזרע כלאים ע״כ. וככר נתן טעם למה הקדים דמאי וםמם/ לפאה:

. ירושלמי. כתיב(ויקרא ימ) שדך לא תזרע כלאים הייתי אומר אפילו שט מיט חכףם אפילו שט מינישעורים. בהמתך ם י א ל כ * ] 
ד כלאים מ  לא תרביע כלאים (שם) הייתי אומר אפילו שור שחור על נבי שור לבן או שור לבן על נבישור שתור ו
ם ככ) לא תלבש שעטנז צמר י לבר ם( ^ שעטנז לא יעלה עליך(שם) הייתי אומר [אפילו] שט מיני צמר ואפילו שט מיני פשתן. פירש במדי ק ^ נ ^ י ש כ  ע

ם שאסרתי לך לא זה ממין זה ולא זה ממין זה אן* כלאים שאסרתי לך בכל מקום לא זה ממין זה ולא זה ממין זה]: ד ס ^*לן ופשתים יחדיו מת כלאי מ ר כ

 ח

ם לשון הרמב״ם י ל מ ל! א א  כלאיזרעים מותר לכחחליס פי
מ .כל הפוסקים 1 בסון* פרת א׳  עכ׳ל. ו

V 1 1/ ט׳׳כ לא הביא המול לין ו 
y מהלכות כלאים וזהו. הזרעונים כחלקים M 3 ח ל ו . ה י ע ר  כלאי ז

 מסכת כלאים ר׳ עובדיה מברטנורר^
S t ט ר מ / ט ח ה א א ק י ם פ ם והזונין .0 אינן כלאי י ט ח  פילו א א ה

 הפוסקים
 המול לין
 זמנים. וכתב בש׳ע
. לגי חלקים התחל מהם הוא הנקרא סימן לצ׳׳ו סעיף ס״ס בחיל . . . 

- ״ . ״ ״ ״ ״ . £ ״  מוהר לזרוע בצד הגפניס(אבל ״
י תבוחה והוח חמשה מינים החכףס ן ה ו ר י ו ה ל א  ע

 והכוסמים והשעורים ושבולת שועל
 והשיפון. והשני מ0ם הוא הנקרא קטטת הנאכלים לאדם חון מן
 התטאה מון הפול והאפונים והערשים והדוחן והאוח והשומשמין
 והפרגל והספד וכיוצא בהן . והשלישי מהם הוא הנקרא

 זרעוני! שאינם ראוים למאכל אדם והפרי של אותו הזרע מאכל
ג אדם כגון זרע הבצלים והשומין וזרע החציר והקצת וזרע לפת כ ^י ו מ

5 כ

ם % ו י ' ^ 

ם ר x כלכבה באילן) כתוך 
 לכתהלה (;ס מוהר באכילה
 רמ׳׳א שם) ולא אשדו בח״ל
 אלא לזרוע ב׳ מיני ירק או
 תבואה עם החרצן במכולת
 יל. ולכך לא אכתוב כאן דין
 תבואה הו ירקות ושאר זרעים

 כיון לללילו ככל

. השעורים אינן כלאים זה בזה. לפי שכשהשחיתו ( ה ב  זה מ
 ושבולת דור המבול את דרכם היתה הארץ גס
 היא מזנה את פירותיה והיו זורעים חבףם ומוציאת זונין הלכך
 לא הוי כלאים עם החטים אבל עם שאר מיני תטאה הוי כלאים
 ואף על גב ללא חזי למאכל אדם מכל מקום כיון שמוליכים
 אותו ממקום למקום למאכל יונים הוו כלאים : השעורים

 ושמלת
 מכומהרתקסשלי לליק מ״ל. וכיוצא בהן וזרע פשתן הרי הוא בכלל זרעוני גינה כשיזרעו כל מיני זרעונים אלו ויצמחו נקרא הצמח כולו כל זמן שלא טכר הזרע דשא ונקרא

 (מממלטיח *יל): ירק. ויש מזרעוני גינה זרעונים שדרכן לזרוע מהן שדות כגון הפשתן והחרדל ואלו הן הנקראים מיני זרעים. ויש מזרעוט גינה זרעים שאין

 דרך בני אדם לזרוע מתן אלא ערוגות ערוגות קטנות כגון הלפת והצנון והתרדין והבצלים והכםבר והכרפס והמרור וכיוצא בהן ואלו הן
 ראשון לציון הנקראים מיני ירקות עכ׳יל. ועיין סוך פרק ט למסכת שבת. [*עול כתב הרמב״ם שס הלכה ר׳ ה׳ אין אסור משוס כלאי זרעים אלא
ם י־ה] הזרעים *הראויין למאכל אדם אבל עשבים המרים וכיוצא בהן מן העיקרים שאינן ראויין אלא לרפואה וכיוצא בהן אין בהן משום ׳ י תו  טענה א [

ם והזמין אינן כלאים זה בזה. כרי להורות ד הס בכלל מה שנאמר שדך לא תזרע כלאים]: א החטי £ כלאי!רעים.כלאי אילמת ה י ^ »  !?אלאמדט 5

 עשירי מ:־ה זי) כוי.' מ׳.:;ה ששטיים זוגות זוגות להכי הפסיק בזוג קמא ותט עלה אינן כלאים זה בזה: והזונק. כ' הר״ב ואע׳יג ללא חזי למאכל אדם מכל מקום

א היון כמוליכים אותם ממקום למקום וכו׳ דאי לאו הכילאהיואוס־ין אלא באותו מקום לבד כחכמים דסוף־פרק ה לענץ קוצים בכרם ^ ש ^ י 5 ^ א

מ « י » 
1 1 ! * '  ׳4 ע• c^csuiגה. ־ > ׳ י F f am - י ,

ן והכי מפרש בירושלמי: אינם כלאים זה בזה. כתב הר״ב והאדחמרינן במנחות(פרק עשירי משנה ז) הכוסמין וט׳ הני מילי לעני ד נ  יזיהא הנא טהמין מין ח
ה • מ ל  מלאכת *

ן ר  כתב הרש׳׳ש ז״ל וגדין הוא דליקדום לפרש כלאי בהמה ברישא. סי׳ דהא כתיב בההוא קרא ברישא בהםתך לא תרביע כלאים והדר ע

 שעורים

 תוספות רע״ק לא תזרע
^ קמאי , ת ] ב ת ב ו א  פיא [

 דיה אקדים כו׳ היאויין
 למאכל אדמ) ופי' בנים
 דלאו דוקא נקט רבעו

 אלא דתנא בסדר זרעים קאי מפרש מילי דזרעים דה־ינו קרא דשדך לא תזרע כלא־ם . והיינו הני תלחא פרקי
. והדד מפרש קרא דפרשת כי תצא לא תזרע בדמך כלאים דשייך לזרעים דכיא* .*׳כרם . והיעו ח ג ח ע  מחטים והזונין. וכל סאה. ו
, והמבריך . והרד מפרש כלאי בחשה דקרים. ומשוס דקאי בהו מפי כלאי בהמה דהרבעח ם י . ואיזהו ער ב ר ח . וכרם ש ס ר כ  פירקין דקרתת ה
. דכתיב ובגר כלאים שעמנו לא יעלת עליך דהיינו א ר . והדר מפי כלאי בגרים דםאותר בהוזוא ק י  והנהגה והיינו קרא דלא תחרוש בשור וגו
j עכ״ל ן״ל . ש ו ר ח ם. ועוד דקרא דלא תחרוש סמיך אלא תזרע כרמך כלאים וקרא דלא תלבש שעטנז םטיך אלא ת  פירקין דאין אסור משום כלאי

 מאבל אדם אלא ״ כל דבר
. הקשה הרש״ש ז״ל כיון לכולה מתני׳ זוגי י ם והזונין כו י ט ח ק א א ה ר י פ י £ א  שרוצה בקיומו אסור ו
 ריצה בקיומי למאכל בהטה זוגי קחני כלמוכח בפי כל שעה ל׳ ל״ס וגס בירושלמי. אמאי
. ק י ז ה . הכי הל״ל. החטים ו ך מ ז תני גבי חסים וזונין אינם כלאים זב״ז ספי מ י נ ו ט יייי ?  (רהא מח״

. הפורקלן והטופח ר י הספ £ i™ JSTSW* השעורים ושבוצת שועל. הכוסמין והשיפון. הפול ו 5 

ס אבל העכין מובן לוצגופיה ״  ולאו לליוקא כנ״ל עכ״ל ז״ל. וצ״ע אם נפלה שום ס
 אצסריך ר״צ לאפילו )ונין לוקא עם חשים הוא ללא הוי כלאים אבל עם השעורים
. ולע״ל אני ההדיוט ק ו  הוו כלאים . ושמא לצ״ל ולליוקא אצטריך ולא לנופיה ל
לבר שאינו אוכל הוינן משעין ומתני כלאים א״ר ח׳ ' בי י ס ר  נראה לתרץ דמשום מ
 אבא בר זבלא שק מקומות מקיימין אותו ליוניס.ומשמע דמפ׳ התם דאתיא מלתי׳
ד אבא בר זבלא אפיי כרבנן דפליגי עליה לר״א לקי ס״פ כרם שחרב גבי  ל
. לתנן לר״א אומר קלש וחכ״א לא קלש אצא לבר שכמוהו ס ר כ  המקיים קונים ב
 מקיימין באותו מקום אבל בשאר מקומות לא. ללוקא קוצים בשאר מקומות
א להביא קוצים ממקום למקום. אבל הכא לרך בנ״א ״  משום לאין לרך מ

 להביא

. והיה נצע״ל לפרש לחנא רישא ה ז 1 פול הלבן והשעועית. אינם כלאים זה ב ד ׳ ש  ־כן בקיצים בכרם דס
 שםקייש אותן לגמלים)ולא לגלויי סיסא ודוחק אע״פ שמצאתי שכן תירץ ג״כ בחוי״ט. ותירץ הוא הר״ש
י ^ שירילי״ו ז״למשוס דזונין אינו מאכל אדם ותק בס׳ כרם שחרב דכל דבר שאין ע ב  נתכיח ר
 כמוהו מקיימין אין מקדש בכרם ולא חשיב כלאים. וה״א לאפי׳ בשעורים נמי
ה לא הוי כלאים ולגופיה אצטריך ד ב ד לגבי ח  סיפא לא הוי כלאים. קמ״ל דכל ח

 עיי״ש:
 כדדייכ

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
) קוה ווייצפן. מין חיטין גרועים. ואף ללא חזו למאכל  £'׳א כלאים אינו רק בבי מעין שמשונים זמ״ז. בשם או מראה או טעם. מינץ והתירום: א
 כפר״ב במ״ה [וסי׳ שסט]. ודבר זה מסור לחכמים [כירושלמי ס׳יק אדם. שיין בהם איסור כלאים . מדררך לזרען למאכל יוניס. מש״ה לא
 לכלאים ורמב׳׳ם רפ״ג]. דש מהן דומין כמץ א' ואסרוס. ויש שדומין לב׳ דמו לקוצים דשח: ב) ומוחי לזרען בעירוב. ולהט הפשיק בזוג קמא.

ו ־ י ע י מ ש א  ראשונה ג
 ליה למימל דרמו ליונים ביון דיוזו לאדם ע״י הליזק שפיל הוי כלאים כמו ספיחי
. ואפשר מתני' ל ״  סטים דפ״כ מ״ה לחזו פ״י הלחק כמ״ש הל״ב בפ״ק לפאה מ
. ושוב לאיתי ככ״מ כתב דמזו  מיילי מלבליהם והלמב״ם מלאולימא מאמר

 לאדה

 תום׳ אנשי שם
 בפתיחת תוייט דיה כתב
/  הרמביס כוי שכך סדרם כו
 כ' כן כי היכי ללא תקשי
 ׳והתמוה ומעשרות הו׳ל
 למיתני בהר מהנות עניים.
 ;ifrrJ תייט דיה כלאים
 כוי פי' מגרים כו׳ ע' בפ׳מ

, ספ״ל 5 פרק א א והזונין. פי׳ הל״צללא חזו למאכל אלם והכי חנן במחנ׳ " פ ״ ו צ י ל י !  דעמוה ל
. ואיכא להילק לכל שאיט מאכל אלם לא שיין כל  לאכנויי עיש: דיה אקדים למרומומ שאינם. או
. ואין לומל למזו ע״י הלשק לא׳׳נ למס ן א  כו׳ והחרדל כוי. ומי^הריב ביה כלאים כמ״ש הלמב״ם וסוי׳׳מ כ

 צק׳ פיב מ״נו וסיג מיב שאץ

 משנה

 דרך לזרוע שדה חרדל וכ״כ הרמכים. ריל דאין לרך לזרזע שרות מזכות בלתי מלוק ערוגות כמו שזורעים החכףם והשעורים א\א שלה חלוקה כערוגות גלולות יותר מלפת וצנון
ס מסט שינוי מקומות והעטרה שעוגדץ האר! עד שיראה כ:ני מיניה. ואעיס שאי! מ / יש מינים בזרעים שיהיה המין האחר גפרל לצורות ס ס  במשנה החטים. זיל הרימ ב

 ;חלקים לערוגות קטנית. (רמ״1):
. , , . , זונדן זל׳יז הואיל והן מין א׳ אינן . . . . .  ״ . .
 כלאיס זב׳ז. רש בזרעים ב׳ מינין שהן חמין ול״ז וצורת שניהן קרובה להיות צורה א' ואעשיכ הואיל והן ב' מעין הרי אלו אסורים ועיז כיצד כוי. ועי בביאור הררכ״ז שם שהעיר על ששינה מהזר המשנה אבל במה
 שללנ פול סמצלי וחרוב. ותחת כוםבר שדה כ׳ כוסבר סריס לא העיר וצ׳ע: תוייט דיה החטים כוי כלי להורות כוי. אין זה שעם מספיק ראדרבא אפשר לומר דמדהוציך למיתני בזו; קמא אינן כלאים ש״מ
י הוא דהוי כלאים עם חל מאינך דמתני׳ אבל כולהו אינך אינן כלאים זב״ז. וציל למלקתני לכולהו חל בלא ףיו וחד בוי׳׳ו משמש שפיר לנשכו זוגי זוגי והתוי׳מ ה׳׳ק לאי לא הוה מפסיק סוג קמא למתגי  לחקא מ
 אימ כלאים fit היא יל^ סימנא הוא דאין אפשר דזונין להוו מאים בכולהו אינך דמתני׳ הלא לאו למאכל אלם קיימי. משא״כ השתא דע״כ ידעט רזוכין הוו כלאים בכולהו אינך משש״׳ לן האי סימנא לתנא מל

; ()f לה) . ' ׳ פרק עשילי מיז. צ״ל במנחות פ׳י על משנה ו׳ וכגו^מין כוי תנא כוכמין ט ם כלאיל ט נ י . מדע דטלהו זוגי *גי נשנו. (מאריס לאבלסס): דיה א א א ופו ס א ו  ל



̂ןא ציונים ב  ו ט ם ו י ת ו פ ט ו רה כלאים החטים פרמ א ת ו  ר׳ עובדיה מברטנ
 ב הקמות . מי•׳ w . סוי

 ושו׳/נ שם:
 ראשון לציון

 [בדיה] והשעועים.בירו׳
 הנירפא והשעועית כוי
 וכן העתיקו תיש׳ כמגתות
 ד׳ ע. דיה תנא : [באידן
 שהיא משעשעת את הלי
 (ומהלכת) את בני מעים כו׳.
 בירושלמי איתא ומשלשלס

: ׳  אח בני עעיס ט

 תוספות רע״ק
] בריב דיה  מיא [אות א
 השעורים. אבל לענין
 כלאים) אף דתנן בפיק
 ב' דתרוטות כל שהוא
 כלאים בהבירו לא יתרום
 מזה על זה . היינו דוקא
 לענין תרומה דניטלת מן
 התבואה אבל חלה שנטלת
 מן העיסה בל מעיםות
 הן דומות זו לזו מפריש
ה. או דכשיש  מזה על ז
 בכל א׳ שיעור חלה בפ׳׳ע
 אין תורטין ממין על שאימ
 אבל לצרף יחד לשיעור חלה
 מצטרפין המין עם כוםטץ.
 ושעורים עם חבל חוץ מן.
 ההטין תום׳ מנחות דף ע׳
 עיב והדיש (ועיין ברש׳׳י
 פסהים דף לה) תנא כוסטין
 מין הטין לענין תרומה ועי׳
 בחיין שם שתמה על דבר*
̂י הנ״ל : משנה ב  רש

 [אות ג] הקשית) וכן
 פליט ספיכ דתי ומוח:

 תום׳ אנשי שם
׳  בי־״ב דיה השעורים ט
׳ .  הכונמין מין תמים ט
 פי׳ וא׳׳כ למה טכמין כלאים
 עם חטים ונעורים עם שיפון
 ותירן ללא נאמר זב רק לעני;
 חלה כוי וממילא מתורן גיכ
 הא דכא! אמר כובמין ושיפון
 לא הוי כלאים וכשש אמד
 דכ׳ מינין הם דאין זה רק
 לענץ חלה וע׳ בריש ומשום
 זרמי זליז אינן כלאים וכמ״ש
 הריב בסמוך. (בייש):
 תוייט ד״ה והשעועים
׳ .  זכו׳ כיני מתניחא ט
 אין נראה לטלח הירושלמי
 להגיה מיסינן והשעועית
 כתי״ו זלא במ״ס למאי
 נפקותא איכא בין אי נרםינן
 בתי״ו והוא ל׳ יחיל או במים
 והוי ל' רבים הרי ממין א׳.
 ועוד דא׳׳כ לא הוליל אלא כיני
 מתניתאוהשעועייומהמקוס

 להזכיר ג׳׳כ הלב!. וא׳׳ל
 דה״ק למלקשני בהריה םויי
 הלבן בל׳ יחל ש״מ לה״נ
 נרסינן השעועית בלי יחיל
 דאין מזה הכרח להא הי:
 הטנא הטשמין והשטלת
 שועל ולא תני כוסמת בל׳
 יחיד. אלא נראה דטונת
 הירושלמי דלא תשע* בהני
 לסיפא להא בכולהו אידך
 משתמע שפיל למיתנו זוני
 זוגי מלקתני חל כלא וי״ו
 וחד בוי׳ו אבל בסיפא לקתני
 הפורקדן והטופח ופול הלבן
 והשעועית והוי אפשר למנועי

ק עיין בפרק ד ממסכת חכה(מ״ב): .עיין שם בפירוש הר״ב ו  ושמלת שועל. כל השטים במשנה זוג זוג אינם כלאים זה בזה וס׳
ת שועל. כתב הר״ב בלע׳יז אוינ״א. ושכולה שלה עשוי ל ו ב ש  אחד מזוג זה וא׳ מזוג זה הם כלאים זה בזה. והא דאמרינן במנחות ו
. עיין בפירוש פח טו ף ע.] הכוסמין מין חסים ושיפון מין שעורים הכי מילי לענין חלה כזנב שועל. רש״י פרק כל שעה דף לה: ו ד ] 
 שמצמרפין זה עם זה לשיעור חלה ״אבל לענין כלאים הוו כלאים זה הר״ב במשנה ג פרק ה רפאה: [*והשעועים. בירושלמי הגירסא
 והשעועית בתי״ו ושם בגמ׳כיני מתניתא
 הלבן והשעועית. א״ר יונה למה כקרא
 שמה שעועית שהיא משעשעת את הלב
. ופי׳ הר״ש ס  ומהלכת את בני מעי
 כלומר שמכומעמת(את) הלבומשלשלת
 מל׳ ועיטו השע (ישעיה י) ומח את
 הבית (ויקרא יל) תרגום ושוע] :

 כרישים

. ( . הכוסמק י) והשיפון ה ( לת שועל נ  ושבו
. ( פח פ . הפורקדן ח) והטו ( ל י) והספיר י  הפו
ם זה  ופול הלבן י) והשעועים יא). אינם כלאי
 בזה: ב יב) *הקשות י!) והמלפפון יי). אינם
. ם י א ל . רבי יהודה אומר כ ה ז ם זה ב  כלאי

 חזרת
 חיב, א הפורקדן נל״ס הפרקק . והשעועים גליג והשעועית וכיה נירומלפי ובר״נ. ונייושלמי מעם «׳״ מהלא״פ והשעשועית

 ב הקשות ני:ושלמי הרןשות . והמלפפון נדיש והטלפפק

 לו גילבאן : והשעועית . קורין לה בערבי לוביא״ה : איגם
ה) קוקומברו״ש :  שקורי! בערבי פאקו״ס ובלע״ז (

 כרבי יהודה
 חזרת

 אומר כלאים . ואין הלכה

 הוא שקורין

 בזה: ושכולת שועל-שעוריס מדבריים
 ובלע״ז(א) אוינ׳יא: כוםמין. בל׳ לע״ז
. בלע״ז ן פו  (כ) אספילס׳יא : שי
 (נ)סיגל״א. ומשום דכוסמין ושיפון
 דמו להדר אינם כלאים זה בזה :
 והספיר - יש ־אומרים (ל) ציצרקל״א
 בלע"!. ורמב״ס פי׳ שקורץ לו בערבי
 מא״ש: הפורקדן. רמבי׳ס פירש שהוא
 זרע דק שקורי! לו בערבי גילבא״ן :
 וטופח. הוא קענית שגרגריו עגולים

 למיס וקונ

נות. נקראים בערבי  וחמלכפו
 (א) האבער . (ב) שפעלט דינקל

 w לו קורסמא׳ין . ואני שמעתי שמופח

 לאים זה יבזה. אס זרע כל אחל עם בן זוגו ־• ב הקישות. קשואין
) ציסרולי׳י : רבי יהודה ו  טיא״ר ובלע׳יז (
 (ג) קארן, (ל) ציזער ערבםען . (ה) נורקן . (ו) קירביס .

 מלאכת שלמה
ם.  להביא זונין ממקום למקום ואפי' בשאר מקומות. והוינן מטעין ללהוו כלאי

 ופרכינן מעתה אימא אה״כ ללהוו הזונין כלאים עס התטיס ומשני א״ר יונה מין ר'׳׳ ב״ר יוסי אומר משום אביו תורמי ׳
ר ותרם תרומתו תרומה.' ריבי י  חטין הן אלא שהשירות מזנין כהלא לתני ולא תזנה הארץ מכאן שהשירות מזנין על היין. ע

. ומשום להוה סעינא ומתנינא כלאים כזאמרן ו  ע״כ בקיצור עם הפי׳ שנלע״ל ב
בא בנ״ע ולגופיה אצמריך לאשמעי׳ ללא תטעה אבל בשאר  תנא נבי חמין חונין נ
 באבי ללינא למיסעי כללינהו טלהו נחדא בבא כנלע״ל. א״כ משום דה״א ללא
. ל ״  אתיא האי בבא להטיס וזונין כרבי כמו שאכתוב בסמוך בשם הירושלמי ג
. גרסי׳ בירושלמי י ב ר ע למשתמא אפי׳ כ ׳ /  מש״ה איכפל תנא למיהנייה בבא בס

 ישמעאל ב״ר יוסי להניא ר׳ יעקב בר זבלא בעא קומי ר' ירמיה מתני' לר׳
 ;יין על התומ׳ן אגל לא מן התומ־ן
 אומר היין וההומ׳ן שני מינין הן
ה. א״ל מה את . והוה ר׳ ירמיה מסתכל בי ה  אין תורמי; ולא מעשרין מזה על ז
. הבא לך רצועה ג״פ להלקות. ומשיק חמן למעשרות וכאן לכלא־ם י  מסתכל ב
 ־חטים וזונין דהוי רע ויפה מין א׳ חשיב:
. כנפי ם י א ל ר כ פ ו : ר״י א י  זוגי זוגי קתנ
 בירושלמי טעמא לר״י לעיקר"מלפסנות אתי מכלאים לנוטל זרע של אבטיח

 וזיע

 מולם רבי
 כול״ פירקא

 כלומר וגבי כלאים
ת כוי ו ש ק  ב ה

ז ע ו  ישראל ב
. וכתב עלה רבינו הגאון מהו׳ ץ פ ר ש נ ) כ׳-׳כ הר׳יב דלשיעור חלה מ א  י״״א (
ת מי׳ו. ו נ . וז״ל אף לתנן פ״ב ־תחי [ א שציט״א [באות א ב י ק  ע
 לכל שהוא נלאים בחבירו כו׳^ ומזה תמוה לי לברי רשיי־י (פסחים לף לי־י־ה
. והא בתרומה כל שהוא כלאים אין תורמי! מזע״ז ונ״ע עכלהיייט. ׳ ו  ע״א) כ
. ללפע״ל היה כרתה. לרש״י סמך א״ע. מלבל״ז י אנה אני בא בפחזבושי אנ  ו
. לקאמר כל מין חיטין י ל ל ה  קשה לב׳ כללי לנקט בפ״ב לתרומות סתרי א

י כנינין הנעשין קמח.והשתא נקע מיני ירק:יג) גורקק: יד) ציטראכען כ  א׳ ה
ס י נ ד  ראשונה ק

 מיני הע־ם כגון שתמתימ ולבנת אינם כלאים ומשמע לתלוי בטעם כיון שטעמן
. וי״ל לשבי מיני חשיש שחני שהטעם שוה לנמלי ה א ר  אחר לא אזלי׳ בתר מ
 אבל מין אחל אינו שוס לגמרי ומפס ההפרש ביניהם והלכך אם יש בו שיטי
 מלאה גי׳כ אימ מיט מיקרי אבל הני זוגי זוגי למשני' שאינם כלאים משום
 שדומות במלאה אע״פ שק מעט הפלש בטעם לית לן בה . ומיהו אותם שיש
 השרש גדול ומשונים הלבה בטעמי זה מזה פשיעא להוו כלאים אע״פ שדומות
 במלאה ובעלין וכיוצא . מ״מ שני מינים הם שהטעם הוא עיקל וכך הם דברי
ו לעיין ״ ז לי ס  הרמב״ס שהביא תוי״ט במ״ה. וצ׳׳ס הא לאמלי' פ׳ נפ:א דע״
 חעלובת איסולין פלוגתא דאביי ולבא מ״ש לאזצינן בתל טעמא. לאס שום בטעם
 הוי מין במינו.ומ״ס אזלי׳ בתר שמא לאע״ג דשוו געעם כיון ללא שוו בשמא איט
. ומליל הא מצמא דשמא גלים כיון לבכל התולה משמע להסכם הוא  מינו מיקרי
 עיקל דהא הכא בכלאים שהולכין אחר המראה אפייה אם אינו ש! ה בטעם ;גמלי
 אע״פ כשוה במראה הוי אינו מיט.אלמא העעס גורש חילוקהמץ.וי״ל משוס לליכא
 מי לי למלוק בטעם שלא יהא מצוק ג״ב בבס שכל מין יש לו שם בפ״ע והלכך ולאי
 תלי מיני נינ0ו.אלא חמרא חלמא בעינבי אשכחן דחלוק בשמח ונא במכם וכן חלא
 דחמלא ומצא לשיכלא חמילא לחמי וחמילא לשערי חצוקיןכשעמת וצא בפמא.ובהני
 פליגי. והא לנגי כצאיס אע״פ ששוות במלאה אם חלוק בטעם הוי אינו מינו.די״ל
 משום לחלוק נמי בשם: ב ר״י אומל כלאים. ות׳׳נ פליגי הפ״ב יחממות.ובילושי
 חמל עעמא לל״, שהמלפפון ב* מזרע אבטיח ומזרע תפוח והן מתאחץ ונעשין

 כלאים

ן תפארת י כ  י
 לאשמועינן. לטלה פרקן זוגי זוגי קחני. מיהו לוק6 בכלאים. מדהו׳יל
 הגרעינין ניכרים. משא״כ בעיסה לחלה (א). משכו ב' עיסית יחד.
 הכל מצטרף עם השעורין חוץמהיעץ. ואין הכל מצטרף עס החימין חון
. וכל שכן בטירבן  מטסמין. מיהו בלש כמה מיני עיסות יחד לגוף א׳
 קמח. הכל מצטרף(י״ל שלד): ג) האפער: ד) דנקעל: ה) רחגגטן:
 ו)באהנען: ז)צישרטן. והן מין קסטות שחורות: ח) מין ערבזטן:
 ט) קורסמאן: י) ווייסע באהנק ; יא) וועלשע באהנמן: יב) כמםנה

 משגה
פא.  לאלם לקאמל הלמב׳יס לאו לוקא לה״ה ליונים ולאפוקי עשבים המרים לסי
ה. מ״ש הל״ב אע״ג ללכננין חלה : אינם כלאים זה בז ה ז  ובשפ״ה כתבנו עול מ
 מצמלפין לעכין כלאים הוו כלאים ע״כ והחילוק בין חנה לכלאים לכאורה היה
ים לחיוב הלה תלי במאי רמיקרי לחם וכיון לחמשת המינים קלויין  נראה מנ
. אלא ללפ״ז היה ראוי לכל ו נ  לחם מצטרפין משא״נ בכלאים לתליא באינו מי
 חמשת המינים יצטרפו לחלה. ובפ״ל לחלה מ״ב לא תנןהכי.א;א העשש לאיסור
 כלאים בתבואה היא וכל שאינו מיט הוי כלאים. וחיוב מלה בעיסה ולפי שיש
 מהן שלומות עיסותיהם מצטלפי וכ״כ הר״ש מהירושלמי. והלכך לענין תרומה
 נמי מכן ספ״ב לחלומית כל שהוא כלאים לא ימלום מזע״ז . לחלומה כמי
יא. ונלאה להא דקאמר ללומומ העיסות הייני שמעם הלחם של  מתבואה הו
 זה ושל זה שיה ובמראה (מי העיסות שוות. ובכלאים אע״ג לשוות בפטם
 כיון שאין שוות במראה הוי כלאים שבכלאים הולכין אחל המראת כמ״ש תוי״ט
 מ״ה ואין לומר לאין שוות בטעם ומשום רהעיסית שוות במראה מצטרפי גבי
 חנה • לאסו מלה במלאה תלי נשלמא כלאים פלבוב משמע שנלאה לעין
 שמעולבכ. ובמצה מנ״ל לאזלי׳ בתר מלאה . ולפ״ז משמע מהכא 7בכלאים
 משוס שינוי מראה לחול הוי כלאים אע״פ ששוות בטעם. וצ״ע מהא לדרש
 בירושלמי שדך לא תזרע כלאים הייתי אומר אשיי שני מיני מטים. שני מיני
 שעולים. בהמתך לא הרביע כלאים אפ״ שתול ע״גלבן ת׳׳ל בנגלים צמר ופשתים
 שהם לא זה ממין זה אף כלאי בהמה ותבואה צא יה ממין זה ע״כ. אצמא שט

 ולפרש לכל מי ר' אינם כלאים זב״! מש׳׳ה מפ׳ הירושל׳ לליתא אלא כיני מתני׳ הלבן והשעועית כלומר הנך תרתי בשיע. (שיל): באיי משעשעת אש הלב. כ״ה הגי' לפנינו בירושלמי וכ׳׳ג הפימ ומפי
׳ וכיה בע״ח ואיש למפרש מלשון נןממוס: כאיד ומהלכת את במיע / ה״; העתיק 0שעשועית אבל בר׳׳ש שלפנינו העתיק מהירושלמי שמבעעת ט פ  לשעועית מא מההסוליס מלי שעשוע והעיל שהרימ כ
 כו׳. כיה גי' הליש בילוש׳ שע׳כ באר אח״כ ואמר כלזמ׳ שמעמעת את הלכ ומשלשלת כי/שמ׳׳ש ומשלשליז היא באור למיש גירוש׳ ומהלכת טי:בא"ר וטת את הכית.נראה קצת שכוונת הליש בלאיה זו השנית על מיש
 יירושלמי שמהלכת אח במ׳יע ואמר שמא מלי וטח וכו׳ שהוא שיין כלומר שמריה הזבל.(ש״ל).וע'־ בעיח שכ׳ מעמעמת ל׳ ועיניו השע ומשלשלה ל' שוע וחלק ע״ש: ב במשנה הקשות. ל' יחיל ור׳ל אחל מן הקשואין
 ובדשא נהט מיני חטאה וקטניות.ולשי שנס הקטניות נאויין לאכול גרעיניהם ולהעשות קמח ללחם מרבם זע׳ז ובתר הכי נקיט הנאכלים כשהם ירק וחלקם לב׳ הלקים חלק הא׳ אותו שי״ל שם לוי לפי מקום גלינתס ואח׳׳כ

ן .;)צ עולי\ם  ז משניות זרעים] ד
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 חזרת וחזרת גלים. החסא הגדלה בגנים וחםא הגדלה בהרים:
) הנלב׳׳י: א ) י ב ר ע  עולשים . של גנים ועולשי שדה. ונקראים ב
 כרישין. של גינה וכרישי שדה והס הנקראים בערבי כורא״ת
 ובלע׳יז(3) פורוש: כוסכר. כך שמו בערבי(ג) סליינדר״ו בלע״ז
ע גד כבר זרע ר  תרגום ירושלמי ה
: וחרמוצח. דלעת מרה  טםבר
 שממתקים אותה ברמן כלומר באפר
 חם שיש בו רשפי אש לפיכך קורין לה
 רמוצה: ופול המציץ. (ד) פאסול׳׳י
 בלע״ז: והחרוב. מין קמנית וקורי! לו
 לומב לפי שתרמיניו שהזרע בתוכו הן
 דקין ועקומין כחרובין והוא ממין פול

 המצרי:(J וחנפוץ. הוא מין צנץ ועליו
 דומים לעלי הלפת הלכך לא הוו כלאים:
 •וחתרובתור. מין כרוב שקלחים שלו
 דקים : תרדין . בערבי סילק״א
 ובלע״ז(ה) בליע״י: לעונין. בערבי

* ו  קי

 ויורת-מפיזים למ.:1 זלפת.
׳ עם ה׳׳ו טול ו.וו״ע שה ״ 0 
ב. : והכרו ו ו מ  מימן י5וסעי
 מיי׳ cc ה׳׳נ טור ושוימ מס

: ל ו י  פעי

) ועולשי י ) והזרת גלים «) . עולשין י  חזרת טי
, ( ה כ ד ) וכרישי ש ט . כרישים י > ח ה י ד  ש

. חרדל ( ה כ ד סבר =א) וכוסבר ש  כו
דלעת המצרי «) והרמוצהכי). חרדל מצרי. ו  ו
ם זה ) אינם כלאי י ב כ . והחרו ( ׳ י  ופול מצרי כ
( ס ב כ ) . והכרו ״ ) והנפוץ י ת כי פ ל ה: j ה  בז
. ( ב . התרדים לא) והלעונים ל ( ר ל  התרו בתו
( ם לנ . השו ע ם זה בזה. הוסיף ד ם כלאי נ  #י

ת י נ מ ו ש ה  ו

? י נ י ו ת יכ״כ נירהימי . ביצרי נד׳׳ה המצר י יש מצר י , המצרי ג ג י  ח
. ו י ץ כייס והנפיס וכיה ניוועלמי »ר"1 ו  נירושלמ׳ ומי״ב - ג והנפי
׳ ר . אינם כלאים זה כזה נד״0 ל״ג ז ר ״׳0 והתרוכתו בתו ו התר  ו

 סינופ אלו.

 ב [״כרישים. סי׳ הר״ב בלע״ז פורו״ש. ובאו״ה ריש שער ל״ח
 כתב שקורין לאף״ן ונכתב בגליון ובלע׳׳ז פאר״י. והם לומים קצת
 לבצלים ולשומיס בהיותם ירוקים עדיין כלומר שלא נתייבשו עדיין
 ע׳יכ. ושם לאוי׳יך הוא ידוע בלשון אשכנז]: וחרמוצה. פי׳ הר״ב

 כתלוקיס כשם אגל דומים דלעת מרה שממתקיס אותה ברמז וכו/
 1ל*ו כגון הלסת והנפוץ. י - ־ - י

 (רמיז). אך ק' דלפ׳ז הויל

 תום׳ אנשי שם

 ירושלמי. וכתב הר״ש ובבבלי לא קיימא
 למתני קשות ומלפסץ במ׳נ הך מילתא דאמרינן בפרק הנודר מן

 המבושל(לן־ ־א.) מאי הרמוצה אמר
ה טי איהביה שמואל קרי קקזאי (דלועים של אותו צ ו ס ר ה  ו

 ^ » מקום שאינם מתבשלים לטולם יפה) רב•
 נמי דלעת המצרית והיממה. אשי אמר דלעת הממונה ברמץ איתבי׳

« רבינא לרב אשי רבי נחמיה אמר דלעת ל צ ף <  ואי משום־״״נ י
* , • A 1 , כנחיס משמע שסי שהם כ 
 מינים היי«5י למסרך ממיה מצרית מחים עם הרמונה תיובתת

o ע״כ. לפירוש רש״י ור״ן דבנדריס הוי i m ם ת ע י נ ת ץ ע ל  י*ז ד
5 תיובתא דהתם קושיא לפירוש דהכא ש ו מ ^ י ם « ץ א ? 
 מודל יין ייייליעץ אסוי שמפרשים דמדברי ר׳ נחמיה משמע

; ררמוצה מין דלעת שקרא רמוצה . > ^ ^ ש י י ל  ״
^ הירושלמי עם הבבלי שכך כסב חלמא מי; בפני ע:מו הנקרא כן על שם שמאותן המינין רגילין לעמון ברמן אבל שאר מיני דלועים איכס כ״כהלמב׳׳ם בהליאעיש: אבל לפירוש תרא״ש דהתס ניחת ר ג ל ק - פ כ ? ^ ר כ  ה

 }תכלת לכרתי.וציללהך נקראים כך אפילו אםמומטןאותס ברמן ע״כ. ובירושלמי אהך ברייתא דר׳ נחמיה איתא הכי והדמוצתאמר רבי חנינא כמין דלעת

ע באחנע. (ה) גריכקרו־מ במשנה מ ק ר י  (ג£ קאריאנדר. (ד) פ

 מלאכת שלמה
 משום להני יש להם שס לוי חנא להו באפי נסשייהו.ובסיפא אשמעי׳ רבוחא מהי
 לאע״פ שאין שמותיה[ מוין אינם כלאים זב״! ולזא״ז ק־תכי. א״נ חלא חלא
. ור׳ עקיבא אפשר לקאי לאוספי אהנהו לקתני ברישא.  שמעינהו וגרסינהו
. ואין הלכה כמותו כמ״ש ת ו ד ב ל  משוס שלובן הן לומין למהו לנלישא שהן מ
 הרמב״ס ז״ל וגם בחבורו לא נזכרו לבריו.וצריך מעם מ״ש הני מהנהו לתני תייק
 שאינם כלאים זב״ז. ומצאתי שהחי הר״ר יהוסף אשכנזי ז״ל מחק מלות אינם
. ר ו ת ב ו ר  כלאים זה בזה הראשונות (לקולם מילתיה לר״ע) ממשנה: j ת
. פי׳ בירושלמי ם י נ ו ע ל ח  משמע מפי' הערוך שהוא בלי ישמעאל אלקרובומא: ו
ק אשפינקאש בלע״ז שהן חמוצץ קצת  חמועייאז. וכתב הרש״ש ז״ל ונ״צ ש

 מתרגום

 ג והנפוץ
ך י ו ״ ע״ן פיבמ״ו יפסחיס . וכ) ל י א ק ־ ב י ר ע ^ א ) « ״ ״ } PJJJ 

 לכרתי עם כרישץ אפילו
 בשיין שמאלית) וכן כמותש

 מי סולניא כשרוצים לומר וזלע של תפוח ונותק בגומא א׳ ומתאחין ונעשין כלאים ומש״ה צווחין ליי בלשון
. ופריך בירושלמי ה ז  סת אומרים פש ושבלי* יוני מלפפון. וכן אר״י לקשות ואבטיח ומלפפון כלאים זה ב
 מחלפא שיטתיה לר״י להכא אמר שהם כלאים מפני שעיקר מלפפון מכלאים
 ובסמוך מתיר ירק באילן. ומשני תמן ירק באילן ברם הכא זה בצל זה מתאחין
ת ע ל ם . מצאתי מנוקד {לים הנימ״ל בשו׳יא: ד ת גלי ר ז ח  ונעשין כלאים: ו
. ירושלמי מתני׳ ללא כר׳ נחמיה לתני בשם ר׳ נחמיה ללעת ׳ ו ת כ י ר צ מ  ה
 אלמית היא ללעת מצרית כלאים עם היונית כלאים עם הרמוצה. ואיתה להאי
ם י א ל ם כ נ י : א ק ר פ  בריי׳ בפ׳ הנולר מן המבושל ל׳ נ״א ורמזתיה שם בראש ה
. הא ללא טרבינהו עם סט לחתני בסיפא הלפת והנמה ונו׳ אפשר ה י ה ב  ז

ז ע  ישראל כ ו
ר הכי כצ שהוא כלאים אין ת . וקאמר נ ן י מ י ן ו . משמע אפילו ססמי ׳  א
 תורמין מזה על זה. אלא על כרחך מלאין למלין מהכללות אפילו במקום שנאמר
 בהן חון(כעירובין לף כ״ז ע״א) ע״כ הך כללא לכל שהוא כלאים ל״ל. והן
ק סכא. ופצצא קמא ר  כללא קמא לכל מין חיטין א׳ לוקא לאי טמא אי

. א״כ ד י י . לשחמתית ולבנה בשחמתית ולבנה מ ל ל  צמה ליה להך כללא קמא כ
 אינן כלאים. ותו מלמתחיצ אין תורמיץ ממין אשא״מ. וקאמר בתר הכי כל
. ונקט נמי בפסחים לכוסמין מיץ חיסין ש״מ לכוסמין וחמין ׳  מין חימין א
ק מין א׳ ל  נכללו בכללא קמא . ויצא מכללא לסיסא לאף שהן כלאים עכ״פ מ
. חשבני רבינז הנ״לא״א לומר כ; לכללא המא לוהא וכצלא  חורמין מזע״ז

 בתרא

ן תפארת י כ  י
: יו) ענליוויען: ס ד ה ) חזרת הגלל ב ו  קירביס: טו) מעעררעטטיג: ט

 יח)יפג־ל בלי זריעה: יט) קדעססען הגללים בגינה: כ) שגלל בלי

) מעלאנע מתוקה : ) זטנפכז: מ ב  זריעה: בא) קאדאנהנר : ב

 כד) מעלאכע מרה . וממתקין אותה ברמן . והוא אפר חס :

 כה) שמינקבאהמין: כו) מין קטניות ומלשרבינךו לומין לחרובין. קוראין

ד להפריד ביניהן לחרונין ממש: כז) ריבען:  אותו חרוב. איל ילפון יחיד כ

 כח) שטעק ריבען ומדעלי שכיהן ממין אינן כלאים זב״ז: כט) קררנו:

 ל) קעפיס קרויט:לא) מאעאלל קרויע:לב) מעלטע קלויט: לנ)קנהבעל:

 משנה
 •נלאים . וחכמים סכרי ללפעמים נא ג״כ מזלע קישיח לכל ולמי לזונין שבא
 מזרע מטים: חזרת וחזרת גלין. קצת קשה כל הני למאי צריכי למשמע
 רכולהי אותן של שלה דומות במראה לשל גגה אלא שחלוקץ קצת כטעמן לשל
ה שנעבלין משובחים יותר וכיון לחני לן במתני׳ ללטיל בזיני זוגי להמס שאינם  מ
י מ  כלאים משוס שדומות במלאה. כ״ש הני לשוו נמי בשמא. ואין לומל ל
 דהכא חלוקין במראה ג״כ ואפייה אינם כלאים משום לשוו בשמא־ א״כ תיפשיט
 מהכא כרכא 7בתל שמא אזלינן. ועול דלקמן מ״ה מוכח לללעת מצרית ורמוצה
הגפץ. פי׳ הל״ב שדומין בעלץ. ולקמן מ״ה  דומות כפלי י^כנליו: ג חלפת ו
 כ׳ שהנפוץ עליו דומ־ן לצנון והשתא משמע לשלש ־־:ן שין ולימין בעליו ואמאי

 ראשונה
. ואץ לומל ללפת וצנון מלוחקץ ן י  לא תני לפת וצנון איגם כלאים שלימין כעל
 הלבה במעמן דא״כ לימני במ׳׳ה לפת וצנון אע״פ שממין הם כלאים. וי״ל
 ללפת וצטן אע״פ שהפלץ לומץ מראה הפרי עצמו איט דומה והלכך לא תני
 לה במ״ה אלא צטן ונפוץ אמ״פ שחמה הפרי והעלין וכ״ש לפח וצנון שחלוקין
 במראה ובעמם . אבל הלמב״ם ס״ג לץ ו׳ פסק לפת וצנון אינם כלאים אלא
. , , כהראליל: הוסיף ר״ע השום כו י  שהראג״ל חולק ולפי מ״ש משמע מתנ
 נראה דהני לחשיב ר״ע אין דומות אפיי כע^ין וחלוקים קצת ג״כ בטעם זאפ״ה
 ש״ל שאינם כלאים משוס שאץ מלוחקין נמעש וזה ללח כדמשמע במתני' דלעיל
 כשחלוקץ במלאה ובטעם הוו כלאים. ולכן כתב הרמנ״ם כאן אין הלכה כל״ע:

 ובאילן
 מעעם פרי זה ביותר וכן כל כיו׳׳ב עיכ^מגואר ממריו אלו וביותר מדבריו כמכה ג' שכלל הצנון עם הנפוסין בהדי הנך שאעיס שהן דונלן זליז הואיל והן נ' מיגים הרי אלו אשוריס«ע״ז.דעיקר טעם ל5מן ונפוס הוי
 כלאים זנ״ז הוא משוס שהם ג׳ מינין אלא דמ״מ כיון ח־ומי; נעלין ופרי היו מותרץ זע״ז שהם ב' מינים כלסת ונכון לכן צריך עוד עעס לרחיקץ נעעמן ביותל.משא״כ לפת ונפון אף דוז^־ •י.׳ה אין עעמן שיה
: ר  מ׳מ אץ ריחוקן ריחוק גדול ולע סקלו מסט לנר א׳ שה; ממין בו אבל במין א' לעולם לא מי כלאים אף ברתוקין בשעמן ואיכן דומי! לא נעלין ולא בפרי דלא הלכו אחר המראה והשעס אלא להקל מ

 התוי״ע
 *) א״ה ע" כפרו! השלם שהעיר בשס פי׳ הרמב״ם כת׳י בל׳ ערבי ככתוב שס כראת והוא כמיש הל.״ב כערכי כולאת והמעתיק עעה והעתיק כלתי. וסת כל דבריו ב1ה:

 :גלש (ל״ל הרחשון ימני
 והאחרון שמאלי). (ש״ל):
ר ו ת ב ו ר ת ה  ג במשנה ו
 בילושל׳ גרים והכרובתור
r» ומסי כרונ דקיק והוא 
 בצלצול שמורה כ״כ על
 הקנוטח כמנהג לה״ק בשמות
 0להומח על המיעונו
 וההקענה יאריכו המלה כמו
 אישון בת עין. ולפעמים
 יכסילוה ירקרק אדמדם .
ץ ו פ נ ה  (לח׳׳ש):בי״ב ד׳׳ה ו

 הוא מין צנוןכו׳ לפ"1 הלפח
 והנפוץ לא הוי דומיא דאיגך
 ללא הוי כלאים משוס דהוו
 מין אחל אע״ג דאין דומין
 זל״ז משא׳כ לפת ונסו! הוו
 פני מינץ ומ׳׳מ הקלו בהם
 לפי שהעלים דומים וכ״כ
 הר׳׳מ בהדיא וזיל וכן יש
 זרעים ואלטת אחרות אע״פ
 שהן ב׳ מינין בענק הואיל
 ועלץ של זה לומין לעלין או
 פרי של זה לפדי של זה
 למיון גלול עד שיראו כבי
 גוונים ממין א׳ לא תששו
 להן לכלאים זע״ז שאין
 הולכין בכלאים אלא אחר
 מראית העץ. הצל הלסת
 עם הצנון אינן כלאים זב״ז
 מפני שסרייה; שוי! . והלפת
 עם הנפום אינן כלאיכ זכ״ז
 מפגי •שהעלין שלהן ־וין
 אבל צנון עם הנפוש אע״פ
 שהעלין ממין זל״ז והפרי
 דומה לסר׳ הרי אלו כלאים
 הואיל וטעם פרי זה רחוק



ב ציונים ב ס ת יום טו ו ספ מ א תו ר D פ t t f T l רה כלאים ו  ר׳ עובדיה מברטנ
ז «יל  ד ובאילן . מיי׳ מם הי
:  וני״ע שס הימן ל5ה TIP ו
ן . מ•׳׳ שס היו .  ה הצנו
ו  סיר ו:ר״ע שס סימן לגי סעי
׳ שס ה״ג י , מ ל ד ר ח : ה ל  י
ית נ ו דלעת י  טוי ומו״ע שס: ו

 גללים גא גבלייחא ;

 אגשים נקראו בל׳ אשכנז
 בידן ובלע׳״ז ©ל״י :

 חרושי מהרי״ח
 םשנח ה [תוי״ט דיה]
ן וחנפו׳ן כו׳ כלאים ו  הצנ
 כת׳ הר׳׳ב כו׳ רמאי קושיא
 הא כיון שאין הטעם דומה
. יש ׳ ו  הולכין להחמיר כ
 לומר הואיל ואיכא שני
 דברים העלין דומין וכס
 הפרי או ייל שאינו כלאים.
 אבל אעתיק לך לשון הר״ש
 כמו שהוא לפני ולא יהיה
 קמה כלום וזיל אות באות
 אמר רבי יש מהן שהלכו
 אהד הפרי ויש מהן שהלכו
 אחר העלין הלפת והצנון
 הלכו אהד השרי הלסת
 והנפום הלכץ אחר העלין
 התיבק הרי צנון והנפום
 השרי וחעלין דומין ואת
 אמ״ת כלאים אמר ר' יונה
 בוה הלכו אהד טעם הפרי
 אחר פרי להחמיר

. ה פלוםלוס וט׳ ד  במשנה ה : [״והתורמוס. פירשו הר״ב ב
 ועיין מ״ש בזה בשם מהר״ס במשנה ד פרק קמא דנובול יום]:
. עיין מה שכתבתי במשנה ז בס״ד: הפרישימ לן  ף ובאי

' דאשוו לציון ל ם ב י ש י ר פ ה מ ל ת ש מ כ ל ח ע ב ב ת P 1™) כ ל  והעוזרדין. בפ׳חביח(
 אשכנז קורכו׳ין. עוזרד! בלשון אשמז [משנהד]ובאיאהא1סים
 שפייארלינ״ג. ועיין בריש דמאי : בשורש אגס כתב התשבי

 ךן הצנון והנפוץ וכו׳ כלאים. כתב
 הר״ב שהלכו בזה אתר טעם הפרי.*ז״ל
 הרמב׳יס בפ״ג מהי כלאים הואיל ומעם
 פרי זה רתוק מנועם פרי זה ביותר ע״כ.
 משא״כ לפת ונפוץ דמשנה ג שאין
 ריחוקן ריחוק גלול הקילו מפני לבר
 אחד שהן ממין בו דמיון גדול עד שיראו
 כשני גווני! ממין אחד אם מפני העלין
 שתמי; זה לזה או שהפרי דומה זה לזה
 שאין הולכים בכלאים אלא אחר מראית
 העין אלא א״כ טעם פרי זה רחוק
 מנועם •פלי זה ביותר. כך עולים דברי
 הרמצי׳ם שם. וז״ל הירושלמי הביאו
 כ״מ שם א״ר יש מהם שהלכו אחר הפירי
 ויש מהם שתלכו אחר העלין התיכון
ד דומה והעלי  הרי צנון ונפוץ הרי פ

. ( ללי ) והבצלצו ח ל ל צ ב • ה ( ית*־  והשומנ
ם זה . אינן כלאי ס לח) ס >0 והפלםלו ו מ ר ו ת ב  ו
 בזה:ף ובאילןלט) האגסיםט)והקרסתומלי]ג׳א).
) והעוזררים «) ; אינם כלאים נ  והפרישים מ
ם מה) ה והחזרד טי). הפרסקי ו פ ת . ה ה ז  זה ב
) והרימי! ™)״ אע״פ • והשיזפין מי ( י  והשקדין מ
(« ה הצנון נ ע י ז ם זה ב  שדומיין• זה לזה• כלאי
ת יונית ע ל ד . ו ( ל והלפסן נ ד ר ה ה / ח  והנפוץ כ
ל פי צה. אף ע הרמו ת ו  עם המצרי
: ( א ה נ ה כלאים זה בז  שדומין זה לז

 הזאב
 ח״ג . והפלםלום נייושלמ* והפלוסלוס וניס נל״ג • ד והקרםתימלין
ד נל׳׳נ והחזרת ונל״ס ר החז  גירו:צמי וחקרוסטומלין וכיה נל״ב. ו
ורר . הפרםרךם נד״ם האפרםקין רר וצילישלמ• שעס פי׳ fr»n«1 וההי  החז
ןפק נד*ס ם וכיה נמשנ״ג. והשי ן נל״נ השקדי י  זכ׳׳הנל״ב. והשקד

 קט״ן! ובלע״ז(א) ארמולא״ש: השומניות. שום מדברי והוא קטן מן
 השום הגדול בגנים: בצלצול. בצל מדברי קטן משאר בצלים לפיכך
 נקרא בצלצול: נולוסלוס. מין תורמוס הוא ותורמום מין קסטת ידוע
 מר מאד ששולקיס אותו שבע פעמים ואוכלים אותו בקמח סעודת:

 ף אגסים. בערבי אגאי׳ם ובלעי׳ז(נ)
 פיראש:קרוסטומלץ.מין אגסים קמנים
 לעפצים שחורין מילין :

ץ נד*> והנפוםזכ״ה טלושמל• ונל״ב ד והרםוצה ן . ה והנפו י פ ד ש  ה
צא וכיה מילים שם: הרמו  3ז'ס ו

 הדומים נעפנים שקורין
 פרישים. הס חבושים בערבי םפרגי׳ל
 ובלעי׳ז (נ) קודוניי״ש : עוזרדים.
 בערבי זערו״ד ובלע״ז(ל)סורבא״ש:
 חזרד. תפוח יערי תרגום וכפתור
 ״)ותתר:אפרםקימ.בלע״ז(ה)פירשאג״ש
 וכשה! קמניס דומין לשקרים: שזפין.
 הרכיב זיתים על דמון נפיק מנהון
(ו) פולצדקחי׳י ׳  שזפין:רימץ. בערוך פי
 בלעי׳ז: ךן הצנון והנפוץ. אע״פ
 שהפרי והעלים דומין זה לזה הן כלאים
 זה בזה לפי שאין טעם הפרי דומה
 שהלט בזת אחר טעם הפרי: לפסן.

 פירש
 (א) הערטעל רויםע . (ב) בירן, (ג) ק*יטין.
 (ד) שפירלינג בעער. (ה) פפירשיננ .

 (ו) &יםטאציענבוים :

 דומים וחימר כלאים. א״ר יונה בזה הלכו אחר טעם הפרי עכ׳׳יל. ולכן מ״ש הר״ש שהירושלמי סובר שהולכין אחר פרי להחמיר וכ! אחר פי׳
 העלים להחמיר וכן אחר הטעם להחמיר מלבד מאי דקשיא מלישנא לירוש׳ דמקשה והרי צנון ונפוץ עליו דומים ואת אמרת כלאים.דמאי קושיא הא ולן אחר חעלין לתהטיר

דאם בפירי ובעלין הולכין להחמיר כ׳׳ש בטעם שהוא עיקר ענינו של הפרי] קשיא נמי מתני׳ דלעיל עכ^ע״כצ״ל #  טון שאין הטעם דומה הולכים להחמיר [
 הלפת והנפוץ דמשום רדומה בעלין הולכים להקל כמ״ש הר״ב וכן הוא בירוש׳ והביאו הדיש שם: [״והנפוץ. גס כאן גרם בירושלמי במשנה
 וגמ׳ והנפוס וכן הוא במשנתנו במס׳ עוקצים פרק קמא משנה ב]: עם המצרית והרמוצה. לשון הרמב״ס חסר השם המתואר וירצה לומר

. s ת , ע ל  מלאכת שלמה י ד
̂ין ב אי'אלא1 דל לומה לו בנ ° י ם מ ח ו ר . ועי׳ בסח״ל סי׳ רצ״ה שיש שם פירושים אחדים צרביני י . ועי במי׳ש נשוף מתני׳ דלעיל • ד הםרישין. מפ׳ היי ג׳  מתרגום חמץ ח^ע

 בירושלמי אהפרגלין וכלשון ישמעאל קורין לחכושיס שקורין מימריציוש כלע״ז נטרונאי ז״ל בהני סירי : והחזרר. חזרר בשני רישי״ן ונקרא כן ע״ש
 שמשליכין פריו לחזירים. ואיי! מרסי חזרור והרי׳י ז״ל הגיה חוזרר :
 ה הצנון וט׳. נראה להא להדר קתני ליני ירק בתר להתחיל בליני אילן כלי
 לסמוך כל אינם כלאים זב׳יז אהללי. זכל אע״פ שלומין זל״ז כלאים זב״ז אהללי.

 והצנון
 הולכין

 תום׳ אנשי שם
. 0 ה ו מ ס  ההומו במשנה ה
 ולסין מ״ש הריב כאן המון

 ובהרי . וכלוב ותרובתול
 ותולים ולמינים כללם הל״מ
 בהלי הנך שאע״ג שאין לומין
 זל׳ו מ״מ הואיל והן מין א׳
 אינן כלאים זבי) ומשמע
י לחנן לאינם כלאים זב״ז. ומינים אחרים שאע״פ שלומין שאותן שהוסיף ר״ע הם נמי  כתב סמ״ק על כל מ
 האלו שאין רומין ול״ז אבל
. וכ׳ כס׳ מ״ע  הם מין א׳
 ללא פליג את״ק אלא ללת׳ק
ל שאינו ע ס ד  פשוט הוא ו
 כ״כ פשוש ושנהון להזכירם.
 אבל הדמ סי׳ לפליג וגס
 בחבורו לא הזכירם ואולי ס״ל
 לסדמ שאלו שהוסיף ר״ע
 הס ב׳ מינין אלא שמ״מ
 אינן הלאיםזב״ז משוסללומץ

 זל״ז

 0פרגאל.ואין נראה לאין לומין כלל לעוזרלין שקורץ שורבאש ופשימא שהן כלאים
 זב״ז כ״כ ריש ז״ל. והתם בירושלמי מפ׳ לנקרא שמן פרישין באין לך מין אילן
 פרוש לקללה אלא מין זה בלבל: והעוזרדין. כתב הר׳ יהוםף ז״ל והתזררין
//ן ושתי רישי״ן וכן הגיה ג״כ בפ״ק למעשרות  בחי״ח ושתי רישי״ן וכי ס״א בעי

ז ע ו  ישראל ב
ל. אימא איפכא. וטפי נראה לכללא בתרא קאי אכל מה לתני מקמי ;  בתרא ל/
 הכא. ומפרש לה לעכ״פ בעי׳ שלא 1היה כלאים זה בזה. ותו לטון דלינא
 לאין תורמין ממין אשא״מ נפקא לן מק״ו מתירוש ויצהר. ע״כ לבטסמין וחיטין
 יש איזם דרש לתורמי;. אם כן נימא פרכא על הק״ו חטים בכושמין יוכיח :

ן תפארת י כ  י
 לד) שום מלברי ואינו מחובר מחלקים כשאר שוס. רק טלו גוף
. ואפיה אינו כלאים עם שאר שום מלטעמן שה: לה) צוויבמל:  א׳
 לו) בצל מלברי וטעמן שוה: לו)סייגעבאהנען: לח) ווילדעפייגעבאהכען:
 לט) השתא נקש כלאי אילן: מ) בירן: טא) הכא פי׳ ר״ב מין אגסיס

: מד) תפוח זצ״1 דמיון גלול והוי כלפת ץ  קטנים. ופ״א למעשר פי׳ מין תפוחים קטנים. ואפכר שזה שם כילל לבי המינין: טב) קוויטטען: מג) מין פרי ע
. ׳והתיק ס״ל שאי! ן ז מ  יערי: מה) פפיחיכע: מו) מאנללען ב׳ מינין אלו גרעינן שיה: פז) פרי מורכב מזית ורמון. ר״א טא הנקרא פפלוימען : טח)־ מין ו

 עפלוימען ואפשר הפפלוימען הסגלנלין. ושזםין הן פפלוימען ארוכין. ובזמנינו אין א׳׳י מגדלת פפלוימען. אבל הרכבה הרי גם בח״ל
 אסור. וברש רמאי פירשנו דמין בראמבערען: DO) רעעסינ: נ) אנרארענקרויט : נא) כנדרחוק סעמן ביותר זמ״ז:

 משנה ראשונה

 דמיונס גדול כ״כ שבשביל זה
 נקל בהם אף שהם באמח
 ב׳ מינים ופסק כחכמים .
 אכל בס׳ ש׳ל כ׳ וזיל וי״ל
 שהעעס (שהת׳׳ק חולק מל
) שאע׳׳ש שהם ממין א׳ פ  ד
 מ״מ עעמו של זה רחוק
 מטעמו של זה ביותר ולפיכך
 הס כלאים וזה לומה ל5נון
 ומוש דתנן כמ״ה שהן כלאים
 אעיפ שנפוס הוא מי! צנון
 כמיש סדב וכיה הרמב״ס
 . שנפום הוא הצנון שבארן
. בדמ שס היד מביאר לתפומ והזרד ואינך p ב׳ מיני! ואע״ה שרומי! זל״ז כלאים זב׳׳ז. ואגסים ׳  הצבי ואעפ״כ הן כלאים ששעמן רחוק זמ״ז עב״ל וזה בהפך מה שהוכחנו כיל יציע י ד ובאילן האנסים כו
/ לאי הס ב׳ מינין והקלו בהם מפני שדומין זל״ז למיון גדול הו׳׳ל לכלול אוחס בהלכה ה׳ ו׳ ששם שנה לין ב׳ מינין הדומין זל״ז למיון ב  ואינך משמע לכאורה שהם מין א׳ ואעיפ שאין לומין זל״ז אינם כלאים ז
 גלול בעלין״או בסלי. אכל צ״ע שלא כ׳ שם בה׳ ר׳ רק החלוקה האתת שיש כ׳ מינין לומין !ל׳׳ז ולא החלוקה האחרת שיש מין א׳ שנפרד לצומת הרגה כמו שכתב p במיני זרעים. ואולי אלו הס מין א׳ וגס
ב ד״ח חירד תפוח יערי. דיל מין תפוח יערי אבל תפוחי יעל ע5מן לא הוו כלאים עם תפוחי גנה . (משכנות יעקב):  דומין זל״ז ו5"ע. גם 5״ע שבה״ה הזכיר גס אילנות ובהיו לא הזכיר דמיון רק כמיני זרעים וצ״ע: ברי
 ד״ח שזפין הרכיב כוי. ומשכח״ל כגון שהרכיב! נכלי והוא לוקח יחול ממנו ובא לנוטעו לשלי כלאיתא כירושלמי ופסקו הרימ. אבל צ״ע דאמרינן בילוש׳ גניך כשתילי זיתים מה זיתים אין בהם הרכבה כך בניך
. ובס׳ מרינ יישב שרעה  אין בהם פסולת וצ׳ע. (שיל): באיר על רמון p״p וציל על דמין וזיתים זה אינו זיח שמן אלא פרי אדום דומה לזית. (מל״לז): ה תוייט ד״ח הצנון כו׳ ולכן מ״ש הליש ט׳

to 

 אילן לאו מילי הוא להא מומר להרכיב אילן סלק באילו סלק מין נשאיט מינו
 כמ״ש הר״ב לקמן מ״ז אפי׳ חלוקץ בעלין וכמלאה משום לאילן בתל פלי אזלי׳ .
ן והנפוץ . ו נ צ  ומינה ללומין לגבי ירקות נמי לומין בעליך וכמלאה •* ה ה
 ולעיל מ״ג כמבט לה״ה לפת וצנון כלאים זה בזה אמ״פ שלומות במלין. והא
 ללא מכי ליה השא. משום שאין לומומ במראה השלי. וכל הני לחשיב הכא
 דומע במלאה ונמלץ ושייך למימט אע״פ שלימין. אלא שנחלקו בזה הרמב״ס

 והראכ״ל

 ד ובאילן. יש ללקלק מה לאה להכניס ליני אילן באמצע ולהפסיק בין ליני
ט׳ אע״פ שלימין זה  ילקות . וי״ל משוס לבעי למימני לקמן גני צטן ונפוץ ו
 לזה כלאים זה כזה. ולא מפרש במה הם לומין אם בעמם ואס במראה או בעל״ם.
 לבן הקלים ומגי כאילן גבי הסלסקים והשקדץ והו׳ לאינהו נמי אעי׳פ שדומין
 כו׳ וגבי אילן מ״כ שדומין זה ל/ה כעלין ובמראה קאמל לאין לפרש שלומין
 בעעס ומשום שלולוקין במלין ובמלאה הוי כלאים לחלוקת מראה ועלין גבי
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 דלעת המצרית ועם דלעת הממצה ע״כ. ופשוט הוא דאו או קתני פי׳ בערוך(א)מרוי'׳ו בלע״ז:ן כלב בופרי.כלב שמגדלים גני הפסדים
־ ז אין מביאין אילן באילן. אע״ג דכבר והוא קטן ודומה לכועל: היעלים. מין חיה ואקו מתרגמי; ויעלא: י  וכי׳כ הרמב׳יס בפריו ג
 תני ליה במתני׳ ד חזר ושנאה כאן לפרושי להא דאיתא כלאים באיל; ערוד. חמור הבר: ץ אין מביאין אילן באילן. אין מרכיבין אילן
 הייט דוקא בהרכבת דאילו לזרוע שני מיני זרע אילמת מותר שאין מאכל באילן מאכל מין בשאיט מיט או אילן םרק באילן מאכצ אבל
 לך כלאים באילנות אלא הרכבה בלבד איל! סרק באילן םרק כיון שאין שום א׳

. ל ע ו ש ה ב הכופרי ננ) ו ל . ב ב ל ב ה  ן הזאב ו
) והרחלים • . היעלים ע ם י א ב צ ה  העזים ו
. החמור ר ו מ ח ה ד ו ר פ . ה ד ר פ ה ס ו  הסו
. כלאים ה ז ן זה ל . אע״פ שממי ( י נ ד ו ר ע ה  ו
 זה בזה נח) ג ץ אין מביאין אילן באילן ני) •
. ולא ירק ק ר י • ולא אילן ב ( מ ק ר י  ירק ב
: ( ח נ ן ל י א ר ירק ב ה מתי ד ת . ד י לן  באי
ל ך סדן ש  ךן אין נוטעק ירקות בתו
ל גבי ה «) . אין מרכיבין פיגם ס) ע מ ק  ש
א ירק באילן.אין ה &») . מפני שהו נ ב ה ל ד  ק
ב סנ) ך החצו ה לתו נ א ל ת  נוטעין יחוד «) ש

 שיהא

. ח ירגץת נילושלמי ירק. פיגם נד״ג סיגס. לתיך נד״ם בתיך. מ  י

 מהם עושה פרי כמין אחד חשוב ושרי:
 ירק בירק. מין שאינו מיט: רבי יהודה
 מתיר ירק. באילן. ואין הלכה כרבי
 יהודה: ח שקמה. איל! תאנה שגדל
. לאחר ה מ ק  ביערים: סדן של ש
 שנחתך ונשארו שרשיו בארן נקרא סדן
ט דהוי ירק פ  ואין נוטעי[ ירק ל
א ד ו  באילן: פיגם׳עשב שקורין לו(כ) ר
 בלע״ז: קידה. מין אילן של בשמים
 תרגום קדה קציעה וכתיב (ההלים מה)
 מור ואהלות קציעות כל בגדותיך:
) מין ירק ששרשיו יורדים ג  חצוב.׳ (

 בעומק הארץ ביושר ואינם נוטים לכאן'
 ולכאן ובו תיתם יהושע את האדן:

 מקירו

 כמ״ש הרמב״ס פ״א מהלטת כלאים:
 רבי יהודה מתיר ירק באיל!. ובמאי
 דםייס ת״ק פתת איהו וה״ה איפכא
 דמאי שנא וכן בהדיא בתוספתא ל״י
 מתיר ירק באילן אילן בירק. והריב
 והרמב״ס ז׳יל לא פירשו טעמו של ר״י.
 ונ״ל לטעמו איתפרש בירושלמי שהביאו
 הר״ש מחלפא שיטתיה דרבי יהודה. תמן
 הוא אומר טטל אדם מעה(פירוש. זרע)
 אחת מפיגימא של אבטיח ומעה אחת
 מפיטמא של תפוח ונותנו לתוך
 גומא אחת והן מתאחין וכמשי; כלאים
 והא הוא אומר הכין המן ע״י שהוא נותן
 זה בצד זה הן מתאחין ונעשין כלאים
. והיינו  ברם הכאירח באילן הוא ע״כ

 שסובר ל״י דדלקא פשע״י ההרכבה הן מתאחין ונעשה על ידיהן פרי או ירק משונה בהו אסרה התורה משוס כלאים. ווה דוקא באילן ואילן או
 ירק בירק אבל ירק ואילן שאינם מתאחין להשתנות ולעשות ירק או פרי אחר אע״פ שיונקים זה מזה לא אסרה התורה: ח שקמה.פי׳ הר״ב
 דהכא הוא פירישו של הרמב״ם דריש מסכת דמאי וכן מפרש עוד לקמן פ״ו משנה ד. ונ״ל דאעי׳ג ללהרמב״ס תייט בנות שקמה היינו
. כתב הר״ב ט תיחם יהושע את האדן. ב ו צ  שקמה אלא דפירות שקמה קורא להו בטת להרי׳ב תרתי נינהו וכמ״ש בריש דמאי בס׳יד: ח

 גמ'
 (א) אנדאראן איין רןויט . (י) תיטע איי! קיויט . (ג) החצוב מין קנים הם עיין בהרי! קמח ומסי ע״ז מ״ה ושם שירש הבלענולס חצב קלם שעושים מהם סןרןדא

m , j ^ t . t : י י א 'מ נ ו  והוא בל״א צוקער ראתי ועיין עוד שס בחום' י
 מלאכת /*לכה

. ׳ ו י אין מרכיבין כ ס ר . אית מ ׳ ו ן כ אי . ועיי במש״ש: ז אין מבי כ ״  זל״ז כלאים ןב״ז ולכי שאין המון העולם מטרין רוב המינים סוב ליזהר מכולן כיו״ב ע
ח ש ד בא״י אבל בחו״ל ל י ק בירק מי ר ך י ב י כ ר . כלאי בהמה לתנן במתני׳ אחל כלאים להנהגה ואחד ושי׳ר׳יילמתני׳ דקתני אין מ ר ב כ א ז  'ע״כ: ו ה
. ובירושלמי. הא כלב עם כלב ספרי אינם כלאים לשניהם בלאי זרעים ואשור הרכבת אילן משו״ה בעי התם הרכיב שני לשאיס להוי ה ע ב ר ה  כלאים ל
ק שם לוי. ומתגי׳ ללא כרי׳מ להא אע״ג לפליג לק׳ הרכבת ימי, מהו מי חשיב הרכבת זרעים כהרכבת אילן משום לכתיב בהן  מיץ חיה ולית ביניהם ר
. כתב בסי הלבוש יו״ל ׳ ו ן כ וטעי . ועול האריכו ע״מ: ה אין נ א א שהוא מין חיה נמצא למינהו או ל  נס״ח לס״ל לכלב מין בהמה מ״מ כלב הטפרי מולה ס
. א״ר סי׳ רצ״ו בה׳ כלאי זרעים וז״ל נ״ל שזה האיסור הוא משוס הרכבת איצןיבאיט א פ  ללליריה כלב וכלב כופרי כלאים זב״ז. ירושלמי עוף לא מניחה ה
. פי׳ ר״ע ז״ל מין ה ר י : ק כ ״ ף תרנגול עם פסיוני אי עם טווס אע״ס שלומין מינו ולא ידעתי למה כתבוה כאן בה׳ זרעים ע £  יוחנן אין תניתה מן דבר י
 זל״ז כלאים *ב״!. ר״ל אמר משנה שלמה שנה לנו רבי בס״פ הפרה וכן חיה ועוף אילן. אמר המלקמ בעירובין מייתי למיפיך מינה אההיא בריי׳ לקתני התם

 הקידין

ן י כ  ישראל י
 מילא בקיאיק במינן: נו) מין בא״מ: נח) וה״ה איפכא וטעמיה משום

 דאין מתאחין. ולתייק עכ״פ מדיונקיס זמ״ז. הוה כלאים: נט) עץ

 תאנה יערי כורהין גזעו ושרשיו שבארץ נקרא סדין ועי׳ לקמן(פ״נ מ״ד):

ף: םג) מין עשב ) ענ ב ק צימטבויס: ס ס י ר ) רויעעקרויט: סא) ו  ס

 סשרשיו נוקבין ויורדם בעמק נשוה. ובהם היחס יהושע -א״י. והוא

 חם

 ראשונה
 אילן מאכל וצ״ל לס״ל אילן סלק במאכל אימ p המורה ללקות אלא מללגנן
רק בילק. בכלי נקעי׳ דמאי  וצ״ע שלא כתב אילו סרק כלל אפי׳ לאיסור : י
ט  איריא הרכבה אפי׳ לזורען ביחד אסיר ולוקה וליש הרכבה אלא כולהו מו
 הרכבה קמ״5 והרמב״ם השמיט בחיילו ילק בילק. יהא דאםבלה כולה מתני׳
. לאו למפוכי מבואה וזרעים כודאי אינהו נמי אסור  בירק וכן במחט׳ דלקמן
 להכניס חוחי חיך האילן לכל הרכבה אסול באילן. אלא משום מילל! שייך לשון
 הרכבה מפי דלמי כמו אילן באינן. לאילו תבואה וזרעונים אפיי מכניסן מון
 האילן לא כיי!־ לישנא להרכבה בהו אלא כזורע תוך האילן. ומיהו לפנין לינא
 אידי ואילי הוי הרכבה וכ״נ בהדיא מדברי הר״ב לקמן רפ״ז. וכן מש:!ע ממ״ש
 הרמכ״ם ביובימ שמומר לזרוע זרעים חלפ אילן כאחל וכן מותר לערב זמני
 אילנות ולזורען כאחד שאין. לך כלאים כאילן אלא הרכבה לבל פ״כ.משמט לוקא
. ולהלמנ״ל שס אף לזולפן כאחד ל  לזורען כאהל !זימר אלל בתוך האילן אהו
 אשור אבל שוב ראיתי שכתב הרא״ש בהל' כיאיס שזרעים אין בהן הלבבה באילן
ך הלן של שקמה. נראה לקמ״לאפ׳יג ו ת  אלאבזמולה לשם אילן עליה : ח ב
 לסדן שקמה אינו משונ הפילות סלו למדבריות הן ולמי לאילן סלק כמ״ש תויי׳ש
 ת״ו מ״ל ושל״א דאין זה אילן קמ״ל דאס״ה אסול כמ״ש הל״ב לפיל לאפי׳ אתל

ן תפארת י כ  י
ב) הוא קטן ודומה למעל: נג) נעמזע:נד) חמור מדברי: נה) לרמב״ם  נ

 דוקא להרבעה. הם כלאים ולא להנהגה [עמיש בתי כלאים קיי]: נו) הכא

ק לעיל כלאי אילן.זהו דוקא להרכיבם יחר.אבל להסמיק ר ס א  מפרש למה ל

 שרי. וקיי״ל להרכבה אפי׳ בח״ל אפיי ע׳׳י עובל טכבים אסור [י״ל רצ״ה]

 אבל סרק בסרק או שטרות ולכנות ממין א/ שרי. ואפייה נוהנין להחמיר.

 משנה
: ו הזאב . חני לה הכא משום לבפי למימר בהו אפ׳יס ם ה  והראנ״ל כלפי׳ ה
 שדומין זה לזה כלאים זה בזה כהני דלעיל: והכלב . בספ״ח אריכי׳ כלב מן
ם הזאב דמ״מ שני מיני מיה נינהי . ויש לדקדק כיון  מיה 1הכא ר.ו« כלאים ע
. צ״ל דקים להו לחכמים הכי ואפשר משים ו נ י  שדומין זה לזה במה ניכל שאימ מ
 שזה בן תלבותוכלל ביישוב וזה איני גדל אלח במדבר וכן כלב כופרי ושועל .
 וכן חמול ומכול שהוא המור הבר אבל הרמב׳׳ס וכי׳פ כשבו דמדבלי וישובי .
ם והרחלים . משמע הנא ליעל מין  אינם כלאים עיין בבאר הגולה: היטלי
ה. וכ״כ הליש כאן דמהגי׳  חיה דלא כהערוך שכתב בפ״ג דל״ה מ״ג שהוא כשנ
 מוכח דחיה היא וכמ״ש הכיב. ולהרפב״ם שנובר מן החולה אין כלאיש אלא אה
. הך לפזיס וצבאים ויעלימ ולמלים כלאים מלרבע א״נ א מ  אחד יבהיר ואחד ע
ם והפרד . פרד הוא הבא מן ץ הלכעה לאין חילוק כללקמן פ״ח: הסו מ  ל
ם זה שהוא  הסיס והמול ואכול עם שניהם לפי שהוא יש בו שט מיניה ואכול 3

ו ד' מ״ע הכל מוליה בפרי עם האס  מין אחד והכי אמרי׳ בפי אותו ואת מ
 אסול וכ״ש עם האב: ז אילן באילן. מ״ש הל״ג לאילן הלק באילן מאכל כמי
 אסול כ״כ הר״ש מהירושלמי והלמב״ס בתיטלו פ״א כתב המרכיב אילן באילן
מ לוקה מ״כ משמע למלא * ס  כטן מהלכיב יחול של מפות כאממג או אמליג ב

 ן דמאכ . מיי׳ עס >"ס יר׳י
 &«נ >איין ישא. מיל וזויע
 י1״ד סימן ר*ז נ סעיו ו ־.
 ז אין םביאין . r״״ שם פ״א
us r סימן 'm היה טול 
 רצה סע־ו א ג , היש׳
ו ס. : ירק בירק .  גייליו ז
: ולא  פיר שו״ננ שם פעין< נ
 אילן. מיי׳ שם.• מיל ונו׳׳ננ
 שם : ח אין נוטעק. מ״' עם
 ש״נ הי׳׳א. מורושי״ע שם כימן
 לניאסעיוי: אין מרכיבי[.

: ־ ך  עירוגין ל

 תוספות הרשים
 [משנחו] כלב הכופר,
 והשועל. מיין הריב וכסירש״י
 מ״ק ל[= ס. ועוד סילש שס
 0א כלבים;הליס של ציידים
 ומכאן נראה כפירוש ראשון
 להא דומה לשועל קתני :

 חרושי מהדי״ח
 הוליץ אחר הפרי דהיינו
 שהם כלאים דדפיי אינו
 דומה דלא עיב העלין דומין
 דחא הצנון והנפום עליהן
 דומיי כמו שהוא אומר
 בסוף והלפת והנפיס ג״כ
 מלין דומי[ ומטעם וה אעם
 כלאים איכ צ״ל מה שלפת
ץ הלכו אהד הפרי מ  ו
 היינו שהפרי אינם דוםץ
 לכן כלאים איכ מר שאמר
 הלפת והנפוס הלגו אהד
 חעלין מדינו שאינם כלאים
 כמו שהוא גמ׳סנה ג׳ עיכ

 ציל

 תום׳ אנשי שם
 הריש היא נ״כ כהר׳מ
 ואהא לבריחוק הנועם לא
 ממי למיון המלים והפרי
 מיז כ׳ סר׳יש דהיס אם
 המוגה הפרי או העלים
 רחוקים לא מהני השיווי
 בשעם כי השיט׳ הגדול
 בדבר א׳ הכריע על ההשויה
 מיטנית אפילו היא כסני
 מרים עיכ: ו במשנה
 העזים והצבאים. מכאן לל
 לאים להדכיי בחולק נמ:
 לצבי שבלחזיל הוא שעיינבאק
 ולא כתום' שם שהוא

 הדיש בל*א להלא הוא חלוק
 הרבה מעז . (לשיש) :
 שדומין. ומהעברין זמ״ז.
 (הר״מ כס׳׳ט) י ז בילצנה
רק כירק.בג־וש״ע סי׳ רצ״ה  י
ס בחו״ל אסור  פסקו מ
 הרכבת ירק כירק מה״ח .
 אבל הרימ השמיט הך לירק
 בירק וע״ש בכ׳מ :
י מתיר ט׳ ׳  תוי׳׳ט דיה ר
. כ' בעל ׳  הן מהאחץ כו
 מוסף הערוך שקשה להלום
 לברי הירושלמי כהרי אץ זרע
 אי׳נךר. מ־נדחה עם זרע של
 הסוח . וחולי נשסנה העכע
 כעי; לכהט ההוססות ;בי
 כרשוהוש שנמצאו מלמוד
 והשתא אץ מועילין. (רנרז):
א אילן באילן ק ו  בא׳יד ד
 כו׳ לחו דוקח אלא לומר
 הרי עם פרי ואפילו זה ומרן
 אילן «ה ממין ארן מתאח־ן
 להירושלמי כאבטיח עס
 מפוח אבל פלי עס ירק או
 אשכא אין מתאחין. (ש׳ל).



t*m j j p ב ת יוס טו ספו רה כלאים החטים פלה א תו ו ה מברטנ ד ב ו  ד׳ ע
̂וצ־ו  אק נותנץ זרע. מיהי נ
* b i t . לו ה.: ט המומן 

 קע. מילוני! עז: :

 חרושי מהרי״ה
 ג״ל שהפרי ג״כ רומין והרי
 )ה כאוטי אף שבלפת וצנון
ץ רק ל  לא הלכו אחר מ
 אהד הפיי אפ״ח בלפס
 ונפום הלכו אחר העלין
 הואיל והפר־, נ׳כ מטין
 ועל זה מקשה היהיטלסי
 הרי צנון וועפום מ״כ
 העלין דומין והפרי דוםין
 כוי ומשני א״ר יונה כוי
 איכ שפיר סיים הדיש אחי•
 פרי להחמיר אף עזמלץ
 דומין יכן אחר עלי;
 לההמיר אף שהפרי רוט*;
 דהא דהלכו בלפת ונפוח
 דוקא שני דברים דומין
 כאשר הונז־נו לעיל וכוי
 אבל לפי דכיי א״כ הלפת
 והנפוח והזמק צ״ל שעליהן
 דומין והפרי דוםין לפ־
 הוכחתי ופירושי כריש
 ואיכ איך נאמר >גיהלפת
 והצנון אע; דומין הפ־י
 מה תאמר שהוא רול-
 לדומה ואינם דומי; ממש
 א״כ נבי הלפת וחצנו; כ״כ
 העלין הוא דוטה לדומה
 איכ שפיר י כתב הרב
 תוייט ובאמת בלפת ומון
 הביא הרב חיי׳׳מ במשנה
 פ׳ פלונתא הרמב״ס
 והראביד אס הם כלאים או
 לא עיכ מי שיש לו לב
 רחב יכול להעמיק כאן ואני
 פתחתי לו פתח כחודה
 של מהט ודו״ק היטב :

 תום' אנשי שם
 ח תוי׳ט דיה חצוב כו׳
 פ׳ אי; צדי! כוי. הועתק

 בטעות מל׳ הר׳ש . אבל צ״ל
 ביב ניו . (רש״ש) :
 ט במשנה לפת וצנונוס.
 דע שיש ג׳ דעוה בפי'
 משנתינו. א' שיטח הרמי״ם
 דחלתי בעינן להתירא שיהיו
 אגודה ושיהיו גס מץצת
 העלי; מנולין ואס חסר א'
 אסור משום כלאים. ב'
 שיטת הראב׳ד רבחדא
 מינייהו סגי באגודה אף
 שאץ העלין מנולין. או
 כשעלין מגולין ־אף בלא
 אגורה שרי. ורק בדאיכא
 הרתי לגריעותא אסור משוס
 כלאים. צ׳ שיטח הר״ש דשליג
 אתרווייהו וקשיד דוקא
 אאנודס . אבל עלין מגולין
 לא ממי מידי לעיי־ כלאים
 דאדרבא כשמקצחן מ;ולץ
 טסי נראה דרך שהילה.
 והשתא גהזי אנן היכי קיימי
 לכולהו דוקיא דמתניידאיכא
 (prn אמאי נקט ההנא לפת
 כל׳ יחיד וצנוטח בל׳ רביס
 ובתר הכי קחני אם היו
 מקצה עליו מגילי! ולא קתני
 עליהן. והנה לשיטת סראכ״ד
 ספיר דייקא דמיירי שטמן
 לפס א׳ ואנודה של צגונות
 והצמנוח כולן מטםין והלכת
 מקצת עליו מגולין וקמיל
 מתני׳ היא נו0א רגחדא
 (נוינותא ולהיכן הלשין

. וסיים הרמב״ם ועל כן  מקירו. לשון קור שתהא התאנה מקררת החצוב שהוא חם ביושר. גמ' פרק אין צדן במסכת ביצה דן* כה
. ונראה שר״ל על שם שחוצב ומחלק האדן ביושר  פירוש אחר שתהיה עלץ לצל לשון קורה: מימיה לתוכה - שתאבמיח נקרא חצוב ע״כ
 לח ומלא מיס: חלמית. בערבי כובוז״א ובלע״ז (א) מלוו״א : לחלקים שרם. [״ועייןבפ״ק לע״ז מ״ה]: איןתוחביןזמורהוט׳
 ט הטומן לפת וצגונות. כלי שיהיו נשמרים תחת הקרקע שלא שהוא אילן בירק. כתב הר״ש מעמם הירושלמי דמיירי כשתעמיק
 כדרך שתילה ״)גלי לעתיה שאינו רוצה שורש הגפן ותאבכרח למעה משלשה
ל גפן טפחים ושם הכנים זה לתוך זה ובמקום  נהשרשתן כגון שעמן אגודה של לפת שיהא מקירו סד). אין תוהבין זמורה ש
א סי) זורקת מימיה שהענפים יוצאים חון מ; האדן רחוקים ה ה ה םה) ש י ט ב א ר ה ו ת ץ ל ם ה : א ד ח י ת ט ט צ ל  ואגודה ש
י זה מזה כשיעור הרחקת זרע מגפן מ ן ד ו י י י ה ״ ר י » *At ר ו רי־סויי >«דו ד ו ח י ת י ב  מהעת עלץ מגולין. משוס ש
״ א יחידי בליש פ״ו. דאי לאו הכי אפיל! P ^ A ^ S ^ J J J O J J ן אי י ס ט  נקכויה דאסיהיו כלהעלין מ
 אפשר לינןול אם לא שיח עפר ™ בלא תחיבה אסור להביא זרע תחת
: הגפן כדלקמן: [״שתהא משמרתו. ! ר ר ? ב * י ״ י ״ נ * ) ״ מ n D ר ת ר מ ש  בידים מ
* החלמית מרטיב הורע ושומרו עד ש ש ד ת עליו מטלין?) אינו ך צ ק ם היו מ ת הגפן םם). א ה ת וצנונות ת פ  ט הטומן ל
א שיהא הזרע נשרש באלץ מצאתי י ־ ל ר י ? ־ *ייייי 5'יי**' י א ה ת ס ש א ש ה י ט ג י ׳ '  ה

ת וצכוכות. ופליגי הרמב״ס והראב׳יד אי הוו כלאים זה בזה. הרמב״םבפ״ג מהלכות כלאים סבירא ליה ללא פ  בפירוש שהזכרתי]: ט ל
ן הכי משוסדדרכןלאגדן ובאגודה מיירי כמו שכתב הר״ב נ ק  הוו כלאים שפרייתןשוה וראייתו כתב כשף משנה מהירושלמי. וכתב מ
. והראב״ד םבירא ליה דהוו כלאים. ומלשון רש״י בעירובי; דן! עז ככתב כלאים כלאי הכרס יראה דסבירא ליה דרוקא קתני י  ואו או קתנ
 לתא בעינן שני מינים עם הכרם כדמכיק הר׳־׳ב בסוףפרקין ואס כן לוקא תרתיקתני וסבירא ליה כהראב׳יד ללפת וצנון כלאים
 זה בזה ומדברי תר״ב בפירוש מ״ה שכתבתי עליי שסובר דהולכין לתקל היינו כדעת הרמב״ס בפירוש הירושלמי והולכים בלפת
ת הגפן. שהוא רך ובודאי יעברו שרשי הצפת וצנונות בו אפילו הכי נסתר. כ״כ כ׳׳מ פ״ג מהלכות כלאים: ה  וצנונות להקל ולא סו כלאים: ת
 אם היו מקצת מלין מגולין. כתב הר״ב משום שבת נקעיה דאילו לכלאים אדרבה יותר מיתזי כדרך שתילה מה שהעלין מגולי!. כן כתב

 (א) פאפעלנקרויט, • ׳ הל״ש
ת שלמה כ א ל מ , 

 הקילין מין ילק. ומשני לקלה שתם מין ירק.קידה לבנה מין אילן. וגסי כל בו ובמקום שהענפים ימאים חוז מן האח למסים זמ״ז נ׳ לר״ע או ששה לרבנן
 בסי׳ ל/׳,ח קלה דומה לסיגם והמרכיק מפני שדומין זל״זהוי ידי, באילן ע״כ:
 שיהא מקירו. פי׳ ר״ע ז״ל שני פירושים. ומצאתי שכתב עליהם הח׳ הרי״א
 ז״ל וז״ל פירושים אלו קשים הלבה כי אינו סברא שהתאנה שהיא חשובה והיא

! ״  ובמקום שהענפים ימאים חוץ מן האח רחוקים זמ״ז - ״ - /״ ״
 לאי משום זרעים תתת הגפן יתילי שרי. כהדא לתני שרשי" פואה הנכנסין לתוך
 ל״א שבכרם למטה מג׳ ספחים מותר ומשום אילן בירק אשור, כך נראה שסי׳
. פי׳ ת י מ ל  הירושלמי הר״ש ז״ל והגהתיו כפי עניות לעתי ועדיין צל/)ע: ח
 בעמך מלווא בלעי׳ז וכל׳ אשכנז הדני ״) והזא עשב שעליו עגולין ומצל אחל
 פתוחין. בלילה־ כפופה בקרקע !כשתמה זזרחת היא עומלת ופתחה למולה
 וכשהרמת הולכת מסיבת פניה למולה והיא מתעגלת עמה על ששוקעת החמה
 .אותו החר־ן הוא פתוח כנגד התמה לשלם וכשהחמה שוקעת היא נכפפת בקרקע
 ע״כ. ושמא למש״ה נקרא שמה חלמית י• ט אם היו מקצת העלין כגולין כו/
 בשבת שם כתבו התום׳ ז״ל בשם העחך למשמע למשים כולהו נקט מקצת עליו
 מגולין דפי׳ בשם רב האי גאון ז״ל לנרסי׳ אם היו מקצתן מגוצין שאם האמהות
 טמוכין בקרקע והעצין מגולי; ה״! זריעה מעולה. אלא לוקא מקצת; של האמהות
 מנוצץ אינו מישש משום כלאים ושביעית ללאו זריעה היא ומה שהקשה והלא
 זריעה מעולה היא לאו פרכא היא לבצא השרישו איירי ולפירושו קשה וט׳ ע״ש.

 והעתקתי לשונם של יתוש׳ ו״ל בשינוי לשון קצת להבנת הענין כפי הנצע״ל

 לאוכל אדם יעשוה טפלה לתצוב שאינו למאכל אלם כלתניא בפ׳ מפטן שהוא
 מאכל לצבאים. ותו לשאר בבות אינן ע״ז הלרך. כגון אין תוחבין זמורה של
 גס; בתוך אבטיח שתהא האבטיח זורקת מימיה לתוכה הרי שמלת שתהא היא
ק זרע דלעת וכו׳ שתהא החלמית משמרת לזרע ת  חוזרת על האחרון וכן אי; ט
 הללעת א״כ גס כאן פירושו ק אין נותגין יתור וכו׳ שיהא החצוב מקירו ליחור
 כלומ׳ שיהא החצוב משלישי ציחור כי לפעמים אץ הימור יכול להשתרש בארן
 ומשימין אותו בתוך עשב שהוא משרישו זכייה מעשים בכ״ישהעשבים שאץ לו
 מרש נוסעים אות; בתוך שעורה שהיא משתרשת מהרה והירק כדבק בשעורה
 ויונק ממנה עכ״ל ז״ל: אין תוחבין כו׳.בילוש׳ הריך בלא כך שהוא תוחב הגפן
ק יחילי בעי הרחקה  לתוך האבטיח אימ אסור משוס זרעים החת הגפן לאפי׳ ג
 ומשני כשהעמיק שרש הגפן והאבטיח למטה מג׳ טפחים ושם המיס זה לתוך זה

 הלץ
. ובלחיש העתיק מהריב ובלשון חכמים אדני. וכ׳ שהוא מה שנזכר בכמ׳ שבפ דף לה: י מ . ובליש איתא ובלשון חכמים א י מ  *) לפנינו בערוך איתא ובלשון ארמי ה

 גמרא עורבי אינ אדני שכן סילסיי שם שהוא העשב שנקרא מלווא בלע׳ז עיש:

ן י כ  ישראל י
 על שישתרש בארן: סט) כעיננם איילות של לפת או צנונות מייד. מלי
 דעתי׳ ללא רצה בהשרשה. דאל״כ חייב בטלן [כחום׳ שית ד״נ] חוץ משבת
) רק  לאפי' נתכוון לזרע! בלא השריש שרי ליטלן [מגיא שייא סקביכ]: ע

 ראשונה משים
ם הטומן ירק מחת האילן כשב בכ״מ ת . הא ללא קחני ס ן פ ג  ונמנות ממת ה
 פ״נ מה״כ לגפן לרבותא הוא אע״פ שהוא רך ונכנסין שלשי הזרעים בגפן
ן לללן הטמנה הוא.ולפת וצנון נקמ לדוגמא  אפ״ה איט מישש השום כלאים טו
 להכי לרכך באגולוח וה״ה כל מין ילק כשהוא כאגודה ומשים לפיקל שליותא
 הכא כשהוא באגולה . ומ״מ זה נלאה לותק לולאי כל ילק ללכו באיולס
 כדמוכח בכמה דוכתי ובליש מטשרות ילק הנאגל . ויותר נלאה משום לכפייה
 לשביעית תנן הטומן את הלוף בשביעית לא יפחות מאלכעה קבין טל גובה
 עפת וטפח עפר ע״ג וטומנו במלןם ללישת אלס ע״כ. וכל זה כלי שלא יהא
 נלאה כזורע בשביעית וכאן אינו חושש אף משוס שביעית אפילו אין בו כל
 התנאים התם . משמע דוקא כלוף וכיוצא מ לא תני בהיכלא לאכילה לחוד
 דאפשל לבזהיעה נהי לרכן לזרוע הלכה ביחל והלכך במי׳ התם היכל טפי
 ארבעת קבין ובמקום ללישה. והלכך תני הכא לפת וצנון לבהו ס:« בהיכר
 אנודה לחוד. והרמב״ם פ״א מהל׳ שמיטה העסיק הך דהכא והן ללוף זה אצל
: אם היו מקצת ענייו מיולץ . הל״ש כתי ׳  זה כל אחת כלשונה משמע כלפי
 לעלי! מנולץ מיחזי טפי ?זליפה ולא נקט לה בדוקא אלא משוס שכס. ומדברי

 הלמביס

ן תפארת י כ  י
 חס ביותר. גוכדעל רעבען בל״א: סד) ל״ל שיהיה לתקרה ולצל על
 החצוב. או שהוא לשון מקררו: סה) ראעהננ ריבבע: סו) האבטיח:
 סז) פאפסעל קריע: סח) שתהא החלמית מרטיב לזרע הדלעת ושומרו

 משנה
לה. לפיגם כס . והיינו כמי לקמ״ל בפיכם פ״נ קי ר ו ס  מהן שרק ואחל מאכל א
 הוא הפקר ולא חשיב ברפ״ש לשכיסית. וקתט יחול של מאנה למוך החצוב
ן לשם פרי אלא להקירו וכן זמורה של גפן באבטיח שתהא;ורקת  אפי׳ אינו מתטו
ט שלא תיבש וכן ללעת בתלמים שמשמרתו ובכל אלו אינו מתכוון ו ת  מימיה ל
 להשביח פילותיו ואמרי׳ בפ״ה מ׳׳ז לא מזלפ דוקא בכוונה. אפ״ה זהו נהי
 כוונה היא שהרי מרכיכ בטונה אע״פ שאין מתכוון לפרי וקצת קשה אמאי«ןטא
ת אלא שהם מלבליות ולא משיבי ליתני ו ד  התני׳ אילן שקמה ופייס שעושין פ
. והשתא משמט י פ  בהליא אילן שלק שחינו עושת פילות כלל להוי רבותא ט
 אללבה ללוקא הני אסירי דמ״מ עושין פילות אבל סלק לנמלי שרי ללא כהימשלמי
. וזה ן פ  ולעיל כתבנו שהרהב״ם לא &שק מירושלמי: אץ מיחבין זמורה של ב
ל מלאולייסא כדק or שהוא אילן בירק אבל משים כלאי הדרם אינו אסור ס  א
 מלאוריימא לכפי' שני מינים בהדי כלמך כדלקמן: ט הטוםן.כתבו התיש׳ בשבת
 ל׳ נ׳ טלה מתני׳ בלא השרישו תיירי שאם השלישי אסיר ליטלן בשכמ משמע
 אפי׳ אינו רוצה בהשרשתן שהרי לא נתכוון לזליעה אלא להטמין אפ״ה אסור
 בסעדגן וכ״כ נא״ח סי' שי״א ס׳׳ח. וצ״ע בפייה למעשרות מ״כ: הטומ! לפת



ורת ב כלאים החטים פףמ א ר׳ עוכדיה מברטנ ם טו ת י  206 מוספו

 הליש. ואין נראה לפרש שדעת הר״ב כהראב״ד שמפרש ג״כמשום בידם: לא משום כלאים ולא משום שביעית. לא משום וורס
 שבת. אבל סובר לאס צא היה אנולה אלא לפת יחידי כשהיו מקצת כלאים ולא משום זורע בשביעית אי נמי אפילו הוסף מאתים משום
 עלין מגולין שרי דאי דעת הר״ב כך לא היה צריך לפרש משנתנו כלאים שרי ללאו דרך זריעה [הוא] ואם הי׳ מששית ונכנסו לשביעית
 באגודה אלא דכפשטא אתיא. אע״ג דלהראב״ד ר׳ חייא כך שנאה והוציאו ספיחי׳ כדרך שמוסיפים הבצלים בתלוש אין בהם משום
 למשנתנו כמ׳יש בכ״מ. מ״מ אנן ללא ספיחי שביעית : ולא משום
לא משום מעשרות. אינו תייב לעשר כשיתלוש ם כלאים «״) * ז א משו ק הכי איןלט לדחוק ולפרש כך: ל נ  ח
ת «<. אותם ממקום שתממינס דכתיב(ויקרא ם מעשרו . ולא משו ( ת עב  לא משוס כלאים. כתב הר״ב כדרך שביעי

ה ושעורה ט . הזורע ה ( י ת ע ב ש  וניטלים ב
ם ™c . רבי יהודה אומר י א ל . היז נ ת ת א  ב
ם • עד שיהו שני חטים ושעורה.  אינו כלאי

 או
 ח״ג . ט עליו נל*> מלין וגילושלם• העלין , שני גילושלמ׳ שתי .

 ולא משוס מעשרות . פירש הר׳יב אינו חייב כשיתלוש וכוי. עד שיהיו שני חטים

 ם) וכל מעשר הארןמזרע הארץ ותאי
. ת ב ש  לאו זריעה היא: וניטליס ב
 דכתלושים דמו ואוחז בעליס המגולי׳
 ומוציאן ואע״ג דמזיז עפר ממקומו
 עלעול מן הצד לצורך דבר היתר
 ואינו נוגע בדבר האסור מותר:
 ושעורה . עעמא לר״י״משום דכתיב

 שמוסיפץהבצלים. בתלוש. וז״להתוס׳
 בשבת tp נ אומר ל״י דרגילות הוא
 שמתוםפיס מחמת לחלוחית הקרקע כמו
 שאנו רואים שומין ובצלים שמתוספיס
 אפילו כשמונחיס בחלון. וכיוצא בזה
 כתב הרמב״ם במ״ט פ״ב דשביעית:

 וזהו פירוש הרמב״ס. ולמה שכתב הר״ב באינך גס פילוש הל״ש. שדך
 הוה ליה לפרש גס בזה פירושו של הל״ש שמפרש דאם היה משנה שנייה שדינה במעשר שני ונכנסו לשלישית והוציאו ספיחץ
 יהבינן מעשר שני לפי שאיט רוצה בהשרשתן ושלא כדרך השלשה קיימי: דדי זה כלאים. לחיוב מלקות. אבל לענין איסור אפילו
 בלא זריעה כאחת יש איסור ואסור לקיימן כמו שמוכיחות המשניות לבמטלתין. וכתב הכ״מ סוף פ״ל מהלכות כלאים דחדרבנן הוא. דלא
 אסרה תורה אלא במפולת יד ולתכי דתוה מדבריהם הלכך הקילו בדרכים הרבה. ועיין בדבלי הר׳יב פ״ג מ״ר וה: שני חמים ושעורה
 וכו׳. כתב הר״ב דלית הלכתא הכי אלא בכרס דצא אקרי כרם וכו׳ אבל שדה אקרי וכו׳. וכ׳׳כ הר״ש וש״מ דכלאים מיהא לא הוי בפחות
 משני מינים ובריש פ״ח הקשת על זה דאשכחן(ויקרא ימ) בהמתך לא תרביע כלאים ולא אמרינן שני מינין בבהמתך ויש לחלק עכ״ל. וכלומר
 דבבהמה כשמרביע מין אחד על שאינו מיט הרי שני מינין מחוברין ומקרי כלאים. אבל בשדה כי תימא דחד מינא עושת כלאים אס כן אין
 לך דבר שתוכל לזרוע בשדך. ועוד בבהמה שני מינים בבת אחת דהיינו כעין במפולת יד אי אפשר. [״ועי׳ פירוש בהמתך כלאים בתום׳
 דפסתיס דף מז]: [״רבי יהודה אומר איט כלאים עד שיהו שני חטים ושעורה וכו׳. וכה״ג פליגי בפרק בתרא לעני! כלאי בגדים דלרבי

 יהודה
 שלמה

. מון שטמן אגולה של לפח ואגודה שצ צנונוח ל  שאר כל הלכרים: בפי׳ ר״ע ר
 יחל ע״כ. אמר המלקט איני יולע מנין לו ז״ל לסי כן להא לקאמר ביר*1למי
 תני ר׳ חייא כגון אגולה של לפח ואגידה של צטטה אפי׳ הראנ״ל!״ל שם
 נהשגות אימ מcx רק שהירושלמי הזה נא להוליענו שאין לפת וצנונות לוקא
 ביחל אלא אי לפת או צטנות אבל אגולה צא שמעי׳ מהירושלמי אלא אפי׳ לפת א׳
 או צנון א׳ אין בו משום כלאים אפי׳ שצלעתו ו״ל הלפת והצנון הם כצאים זב״ז,
 והרמב״ם ז״ל סובר לגם אגולה לוקא בעינן לענין שלא יהא כלאים בכרם לכיון
 לאנולה גלי אלעתיה שאינו רוצה בהשרשתן אבל לכ״מ בין להרמב״ם ז׳יל בין
 צהראב״ל לא בעי׳ לפת וצנונות ביחל כלי להראות לעתו ולגלות שאין כוונתו
 להשרישן מאחר לאיכא תרתי לסיבותא חלא שהן אגולוח ועול שהן ביחל.שאין
 לרך בנ״א לנוטעם יחל. אלא ולאי מאתר שעשה פך לטמון שתי אגוחת ייחל
 ממינים שונים ולאי שאין טונתו אלא לטמון וצא לזרוע. וחפשתי בכל המפלשים
 ז״ל ולא מצאתי שוס א׳ שכתב מלת ביחד כלברי ר״ע ז״ל. ולשון הלמב״ם ז״ל
 שם פ״ב הטומן אגולת לפת וצנון וכ׳ו״ב תחת האילן אפיי תחת הגפ; אם היו
 מקצת העלין כו׳. ועי׳ בכ׳ימ שם פ״ג שיישב הירושלמי שהוקשה לו למה ייחל
 התנא צפת וצטנות וגפן להכי הו״צ למתני הטומן ילק תחת האילן להא אפי׳

 נשאל

 מלאכת
 הר״ן ז״ל שם בפ׳ במה טומנין וה״ט ללא הויא זריעה משום לבטומן אגודה
 עסיקי׳. והט פרישו לה בירושלמי באגולה שאי; זו זריעה. ודוקא טומן שאינו
 רוצה בהשרשתן אבל כמתכוין לזריעה לא. והכי אי׳ התם כירושלמי-אבל יש מי
 שגורס אם היה מקצת עליון מגולה. ולפי גי׳ זו אין אנו צריכין להעמיל באנולה
 שאפי׳ אינו אלא צנון או לפת יתילי כיון שמקצת עליונו מגולה אין דרך זריעה
 בכך עב״ל ז״ל. וגם הר״ש ז״צ הביא לברי הערוך ודחה אותם ועול כתב ז״ל
 מקצת עלי; מגוצין לענין כלאים ושביעית ומעשר נמי נקמיה לרבותא לאע״ג
 למחזי כדרך שתילה במה שמקצת העצין מגזצין אפ״ה אינו חושש כיון לאגודה
 טמן וגלי לעתיה ללא ניחא ליה בהשרשתן. אבל לשון אם משמע לללוקא נקטיה
 ולא לרבותא והיינו משוס שבת ע״כ. עול כתב זי׳ל לבירושלמי רוצה ללקלק
 למתני' ללא כר״ש מלאצטריך למיתני וצא משוס שביעית להא אפיי ספיחי
 שביעית שרי ר״ש ברפ״ט למסי שביעית ואסיק לא£י׳ לר״ש אצמריך למיתט לאין
 בהם קדושת שביעית וט׳ ע״כ. אבל הרמב״ס ז׳׳ל סובר למשוס כלאים נמי נקט
 עלץ מנזלין וללא כהראבי׳ל ז״ל שכ׳ ללא נקט ציה אצא משזם שבת וכמ״ש שם
 בפי׳ב לה׳ כלאים מהרי״ק ז״ל. ובירושלמי חזקיה אמר לא שט אלא לפת וצנונות
 הא שאר לברים לא ור׳ יוחנן אמר צא שניא. היא לפת. היא צנוטח. היא

ן י כ י ן תפארת ישראל ־ י כ  י

 עג) דאינו חייב לעשר מה שהוסיף בטמינתו. דלאו זריעה היא: עד) דלאו
 תולש הוא. ואוחז במלין ומוציאן. ואף דמסלטל להעסר. הו״ל טלטול
 מהצד לצורך דבר המותר. ואיט מנע באיסור. לשרי. ואפי׳ נתטון
 שישאר שסכל השבת. לא הו״ל הצטן בסיס לעפר. לאלרבה העפר
 משמש לצכון [מגיא שס]: עה) לענין מלקות. אבל לעמן איסור בלבי

 מיניו
 ראשונה ן

 מרצן נאסרו ובזה חלקו עליו ומיהו אם זרע מין אחל לתוך היפן ממש ניקה
 מלאורייתא אפילו ליכא שני מינים בכרמך. ולאו משוס כלאי הכרס אלא משום
ל שיהו שני חטים ושטילה.וכתב  הרכבת ילק באילן: ר״י אומל אינו כלאים פ
 מוי״ט לה׳׳נ ס״ל לר״י בבבלים על שישלש ע״כ ואינו מכוון לבשלמא הכא אינו
. אבל הל״ש כתב שיש לפלש נמי ה  קרוי כרם בלא תלצן. אבל =׳1ם לא שייך ז
 פלינתא דל״י וחכמים ללפכמיס שני מינים הוי זייעה ולל״י לא הוי זליפה
ט בגדיש שאינו תנול פח1ח מג׳ :  בפחות מג׳ וט״ז משיים לה״נ ש״ל לל״י ג

 משום שבת נקט מנולין לאל״כ א״א ליעלן מבלי שיזיז עפר ממקומו:
) משוס זורע כלאים . או הוסיף מאתיים תחת הנפן. ואע״ג למותר א  ע
 לערב גרעין זרעים עם גרעין אילן ולזרעם יחל במפולת יד [כלמב״ס ס״א
 מכלאים היו]. עכ״פ גרעין זרע עם זרע גפן אסור-לזרען יחל: עב) בטמנס
 בשביעיח. לא יהיה הורע ומותלים. ואפי׳ הוציא ספיחין בעמינתו:

 משנה
 הרמב״ם והלאב״ל נלאה בהפך לפלין מגולין דוקא שאין לרך זליפה 3כך.יפי׳
: הזורע ממה ושמורה כאחת. מ״ש הר״ב לבנלאי הכלם ב ״  פ׳׳ה למעשרות מ
. והיינו בכלאי הכלם.  אינו חייב על שיזלע חטה ושמורה וחרצן במפולת יל ט׳
 אבל בזלעים בלא מפולת יל נמי אסול ולוקה וכ״כ הלמב״ם בהליא בפ״ג מה׳׳כ
 לין מ׳ וללא כמ״ש כ״מ ספ״ל והביאו תוי״ט כאן ללא אסלה התולה אלא
 במפולת יל וליתא וכ״מ מלבלי כ״מ עצמו לפ״ה שם.וגם בכלאי הכרם נאסרו
ס  המירות אפילו בלא מפולח יל אע״פ שאימ לוקה ולהלמב״ס אף במין א׳ פ

 ציונים

 גלאיס.מ״׳ שס סייושו״ע שס
 טעיןי יא: שביעית. «׳׳׳ פ״א
 מי:לכות :מנוה ויוכל הגויי :
 וניטלין בשבת . מי״ פהי׳ה
 מהלכומ שנמ המ״ו, &מג צאו ן
 מה מול ושו״ע א״ח שימן שי״א
 שעיף א : הזורע חטה ־
 תוס' נ״ק נה. מיי׳ פ״א מהלכות
 קלא-ט ה״נ . מול ושו״ע יו׳׳ד

 סימן לצי העיף א :

 תוספות הרשים
 משנה מ [תוייפי דיה]
י חמים כו׳ ועיין כו׳ נ  ע
 יהוכ׳ כו׳ עכ״ל. והתוס׳
 שם לחו סי׳ מיל משום
 קישיאמ״ל ומפרשים לזריעה
 מאים משמע בב׳ מיני
 זרעים וחרצן לאו מין זלע

 הוא מכ״ל .
 (ממהורש׳׳ח זצ״ל):

 תוספות רע״ק
 [אות ה]בתו״ת ד״ה תי״ט
 ד״ה שני לאו טין זרע הוא)
 ועדיין קשה לר׳ יהודה נהי
 רעדך היינו זרוע מ״מ ניםא
 רלא תזרע כלאים היינו
 בהדי שרך שוורע מין אהר
 והוי כלאים עם ההכור
 לשדךכש כלאים דכהםתך:

 תום׳ אנשי שם
 אינו כלאים עס הגפן לפי
 ממקצתו ממלה והצנונות נמי
 מינם כלאים עם הגפן לפי
 שהס אגודה. והינ הלהת
 •אינה כלאים עש הצנונית(לא
 הבינותי דהא הלאב״ל כ׳
 בהדיא עלא שפשו בירושלמי
 אצולה אלא להודיע דהא
 דקאמר התנא לפת וצמנוח
 כאין לפת וצנונוח דוקא ניתר
 אלא או לפת או צכומש.
 מדא) לפי שכ׳׳א יש בו חדא
 להתירא. אבל לשימת הר׳׳מ
 וכן להר״ש אין בידי ליישב
 אלא עס מיש גהו׳׳ע דנקמ
 חל בלי יחיד ומד גל׳ לביס
 לרמוז שהס אנודה שרבים
 נעשו אחד. ובזה י״ל גיכ
 מקצת עליו דקאי על האגודה.
א משום מעשרות. ל  (שיל): ו
 זיל התוס׳ בשבח ע״כ גשלא
 השרישו מיילי דאי בהשרישו
 לא היו ניעלין בשבת זא׳ח
 בשלמא כלאים ושביעית
 אצעריך לאשמעינן דל״ג
 בשמתטיןלהעמיןאעוללמא
 אתי לנוטעה אבל מעשר
 אמאי נקשה לאפילו השרישו
 לא שייך מעשר כיון לליכא
 חוס׳ . ואי נקטיה לשלי
 לעשל מן התלוש ממק׳׳א
 עליו או לעשותו מעשר על
 השלוש ול״ח דלמא אשי לעשר
 מן התלוש על המחובר או
 להיפך א׳כ הדל למנקמ
 תרומה דבכל לוכתי מיל
 להזכיר תרומה ע״ז כדאמר
 אין חורמין מן התלוש על
 המחובר(תרומות נ״א מ״ה)
 ואומר ר״י לרגילות שא
 שמתוספיןכו׳ ומל אותו חוש׳
 קאמר דלא בעי עשורי ודוקא
 מןס המזמן אבל במתכוין
 לנזטעה חושש משוס ט לן.

 ע״כ:



 ד עובדיה כלאים החטים פרה א מברטגורד? קף תוספות יע*ק

 טיט [אית ד] וכוסמת:
 עיין תוי׳״&פיקסיחדשבר

 ריח וברשעים:

 תום׳ אנשי שם
 גר״ב דיה עד שיהיו
׳ לא איקרי שיה. אין  מ
 להקפות והא כתיב היום לא

 תמצאוהו כשמ והמדבר ארץ
 לא זרועה לי׳׳ל שלה מקרי
 אבל לא שלך שלא עשה גו
 מעשה . אן קשה קרא
 מהר לכתיב שלך לא תזרע
 ואפילו בשדה בור אכול
 ונראה דלי* הוצרך לסרש
 פדך לא תזרע בב׳ מינין לבד
 מהזרוע בשדה כי היכי רלא
 תקשי לאו דכלאי הכרם ל״ל
 והיכא דא׳כא למדרש לא
 מוקמינן גלאוי יתירי להט
 מפ׳ ל׳י ללא ממייב לשני
 מיני זרעים לחוד מכום
 כלאי ורעים . ולהכי ה״א
 דבי גרעינץ עם חרצן(ללא
 מקרי זרע כמ׳ש ההוספות
 בפסחים בד:) לא מיחייב.
 להכי כ' לא תזרע בלמו
/ חייב משוס ה כ  כלאים מ
 כלאי הכרס. (מר״נ) :
 תוי׳ט ר״ה דיי כו׳ גסי׳
 שהזכרתי. כ׳כ הר׳׳ש ומממ
 למד אותו הפי׳ שה)כיר
 אבל התוי/ן לא לק דהדיש
 כ' עול מעם לפלוגתא דר׳״
 ולבנן למ׳׳ס אין זליעה פחוח
 מגי נינץ ומ״ס מכ׳ מינין
 נמי הוי זריעה ואהא כתג
 לה׳׳ג םליגי גבי תכיפות אבל
 לפי שעם הנזכר לשיה
 בזלועה היא לא נגע אותה
 סלונתא לתפיסות ולא פגע

: (  (רמי

 א1

 (ייהי־א יס) שדך לא תורע כלאים וסבר מןרקע בלא זרע לא אקרי שדה ומשמע לא תזרע כלאים בהדי שדך שנזרע כצר וכן
 (לכלים ככ) לא סזרע כרמך כלאים לא תזרע כלאים דהייט שני מיני זרעיס בהדי כרמך ולא מחייב בכלאי הכרס עד שיזרע תעה ושעורה

 ותרצן במפולת יד. ואין הלכה כרבי יהודה. דקרקע אן* על פי שאינה זרועה קרוי שדה אבל אינו קרוי כרס בלא חרצן הלכך
ב ת יום טו ספו  תו

ה יהודה שלש תכיפות הוי חבור. ולרבנן ט  ח
 שגי תכיפות חבור . מצאתי

 בפירוש שהזכרתי]:
 יהולה ס״צ לאפי׳ בכלאי זרעים לא מיתייב אצא בג׳ זכלתנן במתני׳ עד שיהו שני
טסמת בך העלו חוש׳  חמים ושעורה או מסה ושתי שעורים או חננה ושעורה ו
. והקשה הר״ן ז״ל סט״ק לקמשץ וכי תימא ב ״ פ ׳ ו ל  ז״ל בה׳ אותו ואת מ
 כיון ללר׳ יאשיה לא מיח״ב משוס כלאי הכרם על לאיכא בלאי זרעים. לאו
ם. כבר נשאלה שאצה זו רעי  לכלאי הכרם למה לי תישק ליה משום כלאי ז

 אן־

ה ושתי שעורים . או ט  ח
: ( י  ושעורה *וכוסמת ע

 מלאכת שלמה

׳ לר׳ ׳אשיה כתיב שלך לא תזרע כלאים לאיזה לכר י ת  בירו׳ לגרסי׳ התם על מ
 נאמר כרמך לא תזרע כלאיס.רבנין אמרין להתראה שאם התרו בו משים שלך
 לוקה ומשום כרמך לוקה ומינה שאם התרו משום שניהם לוקה שתים עכ״ל זי׳ל:

 הזורע חעה ושעורה כאחד חייב משום
 כלאי זרעים ואינו חייב משום כלאי
 הכרם עד שיזרע חמה ושעורה וחרצן

 במפולת יד:

. וישבו בין צלעח הרמבי׳ם  כטאר אילנות שאינם רכים כנסן איכא צמיחש להכ׳
. על שיזרע תמה ושעורה ל ״ ע ז ״ ף פי׳ ר ו ס  ז״ל בין ללעת הראב״ל ז״ל: ב
. אמר המלקט כר׳ יאשיה לנהוג עלמא כותיה ושלש מחלוקות ל  ותרצן במפולת י
 בלבר לרבנן סכרי בין בכלאי הכרם בין בכלאי זרעים בשני מיבין חייב בכצאי
 הכרס כגון חטה וחרצן או שעורה וחרצן ובכצאי זרעים כגון חטה ושעורה. ור׳
 יאשיה ס״ל לכלאי זרעים חייב בשני מינים אבל בכלאי הכרם לא מיחייב אלא
׳ מינים. וטעמא לבכלאי זרעים מיחייב בשנים ובכלאי הכרם צא מיחייב אלא  מ
 בשלשה. משום לזריעת כלאים משמע שני זרעים וחרצן צאו מין זרע הוא . יר׳

ן י כ  ישראל י
. אבל מיהר לזרע! סמוכים בחייל וא״צ ל  וב׳ מיני זרעים יחל במפולת י

 הרחק ביניהן [שם ססלצ״ו]. וכלאי זרעים אפי׳ במפולת יד שרי חפי'

 לכתחילה בחייל נלצ׳ז]. וכל מקום שאסור לזרוע אסור לקיים. אבלפירות

 כלאים מותרים אפי׳ נא׳׳י חוץ מכלאי כרם.ובא״י אשור באכילה [ובמאה]

 מדאורייתא. ובח״למל״ס. מיהו מופר לנטוע ענף המורכב:

א דפרק א ל ל  כ
ק ל ש י ׳ ע ק . י ר י ק ב ר ו י ו א ע ו ט נ י א ש ן כ י ן מ ל י א ן ב ל י ת א ב כ ר  משנה ז ה

ל ו ע ל י פ א . ו ל ״ ו ה ף כ ד א ו ם ו א נ י ו ט נ י א ע י ן ב ל ו א . כ ב פ י ו א ן א ל י א  ב
ם : י ב כ ו ר כ כ ו י ע ד  י

ר ו ת א י ל ה . ו נ ב ל ה ' ר ק ם נ נ י א פ ל , ו ן ד ס ק ב ר נ י טי ר לי ו ס ט א ״ ה ט  משגה ח ו
ת : י ם ל ח ת ב ע ל רע ד א ז ל ח . ו י ט ב א ה ב ר ו ט א ׳ ל . ו ב ו צ ה ה ב נ א  ת

א ל ; ו י ר ת ש ו נ ל י ר א א ש ק ב ן ר ל י ע א ר ם ז ע ע ר ן ז י ע ר ע ג ו ר ו ל כ ד י ע ה ט א נ ש  מ
. ת גפן ה ק ת ר ת י ו ד ו ג ן א ו מ ט ר ל ת ו ה מ ״ פ . א ן פ ע ג ר ם ז ג ע ח ן ז י ע ר ג  ב
י ר ק א ט ו ל נ מ ט נ ם ש ו ק מ ו ב פ י ס ו ה ו ו ש ר ש ו ו ה ל י פ א . ו ה ע י ר ז ן ל י י ו א התכ ל ל ש  כ
ר ת ו ה מ ל ו ג ד מ ו ג א י ה ל ת ע צ ק ש מ א . ו ת ו ר ש ע ת . מ י ע י ב . ש ם י א ל ן כ י נ ע ה ל ע י ר  ז
, ה ק ו ת ל ח א ה כ ר ו ע ש ז ו ו ט ע ח ר . ז ו ע ־ י ש ו א ה ל ש ת כ כ ^ ׳ ש ב ת נ ם ט ה ן מ א י צ ו ה  ל
ס בהו״ל ן ג ל י ת א ב כ ר . ה ן ת ה ו נ ד ר ש מ ל ר ; ש ו ש א ר ו ו ט ן פ י כ ו מ ק ס ק ר ד ל מ ב  א
ר ו ס ד א ת י ל ו פ מ א ב ק ו ם ד ד י ב א ל ם . כ י ר ת ו ת מ ו ד י פ ל ה ב . א א ת י י ר ו א ד ר מ ו ש  א
ן י כ ו מ ן ם ע ר ז ר ל ת ו ל מ ב . א ט ״ ד ם מ י ר ו ס ת א ו י י פ ס ה ג . ו ס ׳ ׳ ד ל ט ״ ו ח ן ב ע ר ז  ל
ל . ׳ ו ח ן ב ע ר ז ר ל ת ו ד מ ת י ל ו פ מ ו ב ל י פ ם א י ע ר י ז א ל כ . ו ם י ר ת ו ת מ ו ר י פ ה . ו ל ״ ו ח  ג

ן : י ר ת ו ת מ ו ר י פ ח  ו

ן תפארת י כ  י
ל. כשזרק סמוכים אסורים  מימן אסיר עכ״פ מדרבנן אף שלא במפולת י

 ממראית עין [לכ״מ כש׳יל מכלאים]: עו) פלוגהיי׳ בלישנא לקרא. שלך לא

 תזרע כלאיס. לח״ק אפי׳ באינו זרוע נקרא שלה. ולרי׳י צריך שיהיה זרוע

. וקיי״ל ם ר  מלבל הכלאים. מיהו בכרם כעל״פ. לבאינו זרוע לא מקרי כ

ס בח״ל מלאוריי'.  כת״ק ןי״ל־ ל5״ז].ונ׳ מדריגוח יש. להרכיב איל! אסור נ

ס לוקא בזרע חרצן י ס אסור בח״ל לק מל׳׳ס אפי׳ באכילה. מ ר  וכלאי כ

א גבירתא ת כ ל  ה
ן . אי ג ו ג ז ו ו ז ל א ק ב ר . ו ה ב ר ת ה ו ר ו צ ד ל ר פ ׳ ג ן א י ה א יש מ נ ש  פרק א מ
ל . ע ו ת ע ל ו כ ש ם ו י ר י ע . ש ן י נ ו ז ן ו י ט . ה ה א ו ב ת ם . ב י א ל נ כ ו ו  י ב
ם : י ע ו ע ש ן ו ב ל ל ו ח . פ פ ו ט ן ו ד ק ר ו . פ ר י פ ם ל ו ו ת. פ י ן . ובקטנ ו פ י ש ן ו י מ ס ו  כ
ה ד י ש ש ל ו ע ן ו י ש ל ו . ע ן י ל ת נ ר ז ח ת ו ר ז . ח ן פ פ ל מ ת ו ו ש י ה ב ובירקות , ק נ ש  מ
ה ד ר ש ב ס ו ב ר ו כ ם ו . כ ל ״ נ ה כ ר י ש ש ר כ ן ו י ע י ר . כ ה ע י ר י ז ל ן ב י ל ד נ  ש
ה ו נ י ם ט י ר ש ח ד א ל ע כ א א נ ל ת ש ע ל ד י ו ר צ ת מ ע ל . ד . י ר צ ל ט ד ר ח ל ו ד ר . ח ל י ג  ב

ב : ו ר ח י ו ר צ ל מ ו ש . פ ) ח י מ ר  ב
ז : ־ נ ו י / ץ ו ר י . ת ד ת ב ו י ת ב ו ו ר ץ , כ ו פ נ ת ו פ ה ג ל  משנ

ף ת א ו נ ו ז ץ . ואלו ה ד ר ז ו ו י ן ו טי י י , פר ן י ל מ ת ש ו ר ק ן ו י ס ג . א ן ל י א ב ה ד ו  משנ
ן י ־ ס י פ . א ד ר ו ח ח ו ו פ . ת ם . באילן י א ל ג כ ו ה כי* ו ו . ח ז ״ ל ץ ו ם ו ד  ש

ן : י מ י ר ן ו י פ י ז ם . ש י ד ק ש  ו
ה : צ ו ם ר ת ו י ר צ מ ת ו י נ ו ת י ע ל . ד ן ם פ ל ־ ל ו ד ר . ח ץ ו פ נ ן ו ו נ ה ה ובירקות. צ  משנ
פ ו . ס ל ח ר ל ו ע . י י ב צ . עז ו י ר ש ו ב כ ל כ ל ו ע ו . ש ב ל כ ב ו א . ז ה ו ובב > ח נ ש  מ
׳ ה א מ ו ד ף ש ך א ע ו ג מ ו ל ז . כ ד ו ר ע ר ו ו מ . ח ד ר פ ר ו ו מ ח ד . ו ר פ  ו

ם : י א ל ש ט כ ו י ר י ב ח  ל

 ציונים
ג י . ג ח . מו״ק ו א ל ם  א כ
B031) .שא p * 3 ש ו . ה ' ז 5 
, פ׳״> ״ פ . ח  הלשכ׳׳א הימ! מ
 מהלכות כלא־ם ה״א. מול ושויגנ
: ף ה י שימו לצו א סעי ״  ע

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו  ת
ע ב ו  ש״ב מיא [אית ו] ר
 ממין אחר ימעט) נלע״ר
 םסוגיא רביב דף ציד עיא
 במה דמעני רובע דכלאיש
 כי רובע דהכא דסי,מכואר
 דדוקא ברובע דהמיעוטהוי

 רק

ם י ש ש נ ׳ א ם ו  ת
 פי׳ב א תוי׳׳ט דיה
׳ אלא ט ט ע מ  י
׳ כס׳ ע״ת ע /  כשאין נכרי! ט
 שכ׳ לאשכחן בסנהדרין דחל
 בחרי בטיל אע׳׳ג תיכר
 האחד לכתיב אתרי רגים
 למוות ומינייהוילפינןגעלטא
 כדאי׳ בחולין יא. דיל להא׳
 ליטול דהכא כההוא להנ;

 נע״ג

ב ספות כלאים כל סאה פרס ב יום טו  תו

. פי׳ הר״ב עד שיפחת מרובע ויתבטל בתוך הסאה. דדגר תורה חד בתרי בטיל אלא דחכמיס אסרו מפני מראית ט ע מ  פרק ב א י
 ^ העין והם אחרו לפחות מרובע לסאת מתבטל. כך פירש בריש במס׳ שקלים. [*ותמיתא לי מילתא ללא שייך
 ממול ברוב אלא כשאין ניכרין לנניכרין אין שייך לומר ביטול וכ״פ בש״ע י״ד ליס ה״נו ובתורת חטאת ר״ס ל׳יט ובשני מיני תבואה הרי
 טכרין וכ״ש בתבואה וקטנית דבמתני׳ דלקמן. ונ״ל דקיס להו לרבנן שהתורה לא אסרה אלא כשרוצה לזרוע כלאים אבל כשאינו רוצת לא אםרתו
רה « התורה אצאשתכמיס אסרו מפני מראית ו  ר״ע מברטנ
ס פטרוהו ! העין ונתנו שיעור לדבר נ י מ ) מ ע א ב ו ו ר ש ב י ה ש א ל ס ק ב א כ ר י פ ע ב ו ה ר ש ב י ה ש א  & ב א ס

י בממעט מקצתן שהם אמרו והס אמרו ם ר י י ב ) * י ב ט ע מ  הקב דהיינו אחד מכ״ד אחר י
, וכן משמע בירושלמי מה אק קיימין אם 0 נ ש א י י מ « . מ ל ש ו י 1 ה נ , ־ ג י , י ״  לסאה שהסאת ששה קבין: ימעט. אותו נ
רע. במתטין לזרע אפי׳ חטה א׳ אסור אס ע ז ב  מין ת
 יערב אפי׳ כ״ש אסור לערב [דרבי] אחא בר יעקב כו׳ אלא בשנתערבו דרך מכנס ופי׳ הראב״ד בהשגותיו פרק ב׳ מהלכות כלאים שבשעה
 שכנס תבואת זו המעורבת היתה כונתו לאכלה ונמלך לזרעה . והכ״מ פירש שבעת שכינס התבואה נתערב שלא מדעתו והוא היה חפן
 שלא יראה ולא ימצא זה המין האחר]: [״ימעט. ירושלמי כיצד ימעט או יוסיף על סאת או פוחת מרובע לא כן א״ר אבהו בשם דיי כל

ה האיסורים מ ל  מלאכת ש
. והיינו שיש כ״ג רבעים של ה א . פי׳ הח׳ םרי״א ז״ל פי׳ כגון חטים שיש בהן רונע שעורים. שעם אןתו הרובע הס ס ׳ ה מ א ל ס ק ב א כ ר  ה

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
ט ע מ מ י ב נ ׳כבמצא כלאים בשדהו ס . וכי ה א ס ב או יוסיף על ה ר ו ע מ ט המין ה ע מ ) קודם שיזרע י ה : ב א ס ד נ י נ . והוא א׳ מ ב ק ע ה ב ו ) ר j א ״ g 



 ציונים 208 ה עובדיה כלאים כל סאה פרק ב מברטנורד.
 יחכ״א. מיי' עם סיג . הול י

 י**׳״־ מין אחר המעורב בו עד שיפחת הרובע ויתבטל בתוך הסאה *מותר לזרוע ולח מיתםר משום זורע כלאים : יבור. מפיו!
. אבל תחלתו פחות מרובע  ראשון לציון שהוזקה למענו יסיר הכל משוס *רמיח׳י כמקיים כלאים מטון שהתחיל לברור אם לא היה. בורר את סלו
 משנה K [תייים סייח] שרי וחין הלכה כרבי יוסי: בין מטין אחד . בין שאותו רובע ממין אתד בין ממינין הרבה צריך למעע: לא אמרו אלא
. דאין שני מינץ מצערפין ד ח ב ממין א ת יום טו י פ ס ו א ת כ ה ׳ ו ו '׳*ף?' כ ט ע מ 2 
י לשיעוררובע: וחכמים אומרים כל ל בין משנ ד ה . בין ממין א ( נ ר ו ב י ר מ ו ל א ם שמה מ4׳קשוגג מותר מי ד מ *  ה
א שהוא כלאים ״)לסאה. איכא בין ל א א אמרו 8 ) את מרבה לבטצאיסו׳תורה מינין י). רבי שמעון אומר ל : אסור תמן# ' ו  ״־« כ
ל שהוא חכמים לתייק מון סאה שעורים שיש . וחכמים אומרים כ ד ח  תוספות רע״ק וכה את מרבה לבעל מפני מראית עין]: ממין א
פ י״י ־ באמת כלאיש בה רובע שבולת שועל וכוסמין לתייק * י ס ג ק חימיא דכלאים אבל *) >י? א  י
^ צריך למעט. לחכמים אין צריך למעט דאין שטלת שועל מצטרף לכסמין כיון ללא הוו כלאים בסאה של שעורים והלכה כחכמים: ״ י ^ צ י ^ 

מ זימתי*. י ד ^ ד 0 י * מ - ב י א ס נ ״ י נ ה ) מ ל  ש

 ;ופן מותרין באכילה כדאמרי' פ׳ כצ הבשר מה בהמתך היוצא ממנו מדור אף
 שלך היוצא ממנו מוהר ע״כ. וכתוב בחדושי הרשב׳יא ז״ל בב״ב לף צ״ד כל סאה
יט שמואל קולס שנזרע א״כ נזרעו  שיש בה רובע זרע ממין אחר פי׳ הרב רנ
. ולא היא שבכלאי זרעים הלברים ו ר ס א ר נ נ  קולם השרשה אבל לאחר השרשה כ
 אמורים וכלאי זרעים מותרין באכילה ובהנאה וצא אסרה תורה אלא כלאי
 הכרם כלמפורש במש׳ חולין ולאחר זריעה קאמר כלאמרי׳ למחזי כמקיים
 כלאים וצאחר שצמחו בא׳ באלר משמיעין עצ השקלים ועל הכלאים וכך היא
. ובירושלמי אנן חנינן שיש בה אית תנאי תנו שנפל כ ״  מפורשת במשקי; י ע
 לתוכה ומפ׳ ר׳ יוסי בר׳ בון מ״ד שיש בה בתלוש ומייל שנפל לתוכה במחובר
א ל ו א ר ב א א א ל ״ ש : ר ל  שגלל עמו ונקצר יחד לנפל משמע ל׳ במפולת י
ה אבל א ק על רובה של ס י . על ה א . ירושלמי היו שני מינין ל ד ח ן א י ס  מ
נ לכל מין ומין 7 ע ן. א ט המיני] עצ רוב הסאה מזלה ל״ש דמצטלפי  אם ר

 לעצמו

 בתום׳ שם דקאי ללישנא
 דקנשא. מ״מ ח־צ כמה
 פוםקיימ פסקו כהך ליעינא
 דקנסא כמו שפסק המור
 ח״מ רםי׳ רכ״מ ובהגהות
ט י״ל דכיון דהוי וטי  שם.
 םפיקא אס קיייל בלישנא
 דרינא w קנהא משיה

 מלאכת
 חטים ורובע של שעורים. אז צריך לברר למעט השעורים בי אע״פ שתטה א׳
ה אבליכשאינו מכוין אינו אצא  ושעורה א׳ הוי כלאים זב״ז ה״מ כשהוא זורען בטנ
. וכתב הר״מ בפ״ב מה׳ כלאים בל״א בשלא נתכוץ לערב  מפני העין ע״כ
 ובשלא נתכוין לזרוע השני מינין אכל אם נתכוין לערב זרע בזרע אתר או לזרוע
 השני מינץ אפי׳ היחה חטה אחת בתוך כרי של שעורים אסור לזרעה ע״כ
כח להא׳ ימעט היינו שאס זרע רובע ״קמו  גמזער פירות ונמצא"ייתר והוא מן היחשצמי. ובפ״ק דמו
. פי׳ כשרוצה לזרוע ע ב ו . וכתבו שמה התוס' ז״ל שישיבה ר ו רנ עי י ק הקב ימעטנו ו פ פ  מרובע מנופת לסארי ט
. מיהו בשמעתץ ר ב ע כ ר ז י להא מתני סיפא ר׳ יוסי אומר יבור והא צא שייך מ י ר ב י ל כ י מ  לא מהייבינז ל
רי [ י א לאיירי בכבר נזרע י״ל לצ״פ ע״כ בשנוי קצת. ח״ל ס׳ האגולה בקצת לנ y m א י 7 י י ־ י  כ

 הת יס׳ ז״ל כל סאה שיש בה רובע ממין אחר ימעט אפי׳ נשרשים יש לו תקנה
 למעט ואפי׳ גללו הרבה כלאמר פ״ק למ״ק יוצאין אף על הכלאיס.זהא לאמרינן
. ואפי׳ בכלאי זרעים ם ר כ מ בכלא׳ ה ״ ע מעיקרא בהשלשה ה ח  בפי כצ שעה ז

 עריב בכוונה .
 בלישנא דקנסא

ז ישראל ע ו  ב
י לגרי ע״ראאם״וזצוק׳עהכי׳מ-צדכיןביאור-^מ״ש ״ ב א ( א  £״ב (

 לליכא למימר להרובע בטל ברוב
 כתב

ד ה  לכאורה מוקשה. ל

 דשניא
 יכמ״ש
 בב־י שט . והכא בכליא־ם
 אזליגן לנץלא כלישנא
 דרינא ואף ביותר טיובע
 הדין דיט?ט ביון דמדאור'
 בלא״ח לא הוי נלאים
 אזלינן לקולא. ום״ט לאידך
 תירוצא רתום׳ דקאי גש
 ללישנא דדינא א״כ בודאי
 הדין דכיותר מרובע יבור
 כולו.ועיין בשיטת מקובצת
 רהביא ג״כ כמה שימות
 שסוברים דקאי גטללישנא
 דדיגא . ולדינא יש לרון
 דהוי כסו סיס להחמיר
 ספק דקיי׳׳ל כלישנא
 רקנכאוספקדאף ללי׳טנא

. ואע״ג'שיוסיף על המין המבטל . אעב״כ מדצריך לעשות בררהכל : ג)דמדהוזקק לברור י ( א י ™ בתערובת אסי׳יחטהא׳ בכרי אסור מד״ש ( מ א צריך ל ע ד  י
. ולא למי לחלב ולס י ח בע. ואת״ק נמי ק ח מעשה לבטלן ס״ל כמקיים התערובות בכוונה. אבל בהי׳ מתחלה פחות מרובע. א״צ: ד) ס;י ברו

ם \ ע ר  * ח

ם טעם האישור הוא. וכיון שטעם האיסורים משונה זמ״ז לא נרגש 0  והרמבים רפ״ב דכלא-מ שנתערבו בקרירה. שכל א׳ מסייע לנטל חבירו כיי׳ד ססי'צ״ח. החס רק כ
w תוספות אנשי שם 

 בפ׳׳ינ דפסחיס בצק שבסדקי עריבה אס אין כזית גמי־ן״א יעל במיעוטו אע״ג דניכר הממן

ן תפארת י כ  י
-ואף להו״ל מבטל איסור לכתחילה. להרי רובע  כך ןייל רצ״ן כדה].

 מדאורייתא ולוקה עליו [כרמב״ס פ׳׳ב מכלאים]. ונ״ל טעמו מפום ושיעורים

 חציצין ומתיצין הלממ״ם [סוכה ל״ה >׳] וליכא למימר להרובע בטל כרוב

 מדאורייתא. להרי מלניכר כל גרעין במקומו לא שייך ביטול [כי״י סק״ט]. ואע״ג דבב״ד אזלינן בת״ר אף שניכר המיעוט . התם לא שיהא״נוף החונק

 בטל. רק לעתו ודבורו. וזה לא ניכר. י״ל זהו בניחא ליי שיידע בתערובת משא״כ הכא שנתערב ממילת וגם לא ניחא ליי כלל בתערובתן. דמי טפי

 לחמין שהתליעו לשרי לטחנן מה״ע מילא ניחא ליה שיתבטלו [עייל פ׳׳י םיויי] והרי מבטלן קודם שיבוא לכלל אישור כדי כלא יעשה איסור

. ובממעט אעו ניכר כ״כ. מיהו בניחא ליה שיזרע . שיחשבו אח״כ כשיראו אותן גדלין. שבטונה זרען ן  בזריעה אינו רק מד״ס מפני מראית עי

 כתב ורע שנתערב בו זרע
 אהד אש היה אחד מכיר

 ע״כ. ואץ זה דומה לתערוכות איסור אכילה דהתס כטעמא תליא מלתא ולס׳׳ן י״ל אן
 שכבר זלע כלאיס ונעשה האיסור מה׳׳ת אזלינן בתי רוב ורכנן נהט שיטור רובע ואם
 ממעט שדי לקיים. ולשכוה זו ק׳ קושית תוס׳ כע׳׳ו ס״ה ונדה ס״א למה בגד שאבד ט
 חוט כלאים לא בטל במעוטו. זי׳׳ל דתוט מיקרי דגל חשזב במיש פבימ והפרישה בשי׳
 רציח. אמנם מתום׳ ורא׳׳ש בנדה שם נראה דלא ס״ל ״שוב זה ואסכא טיל דה׳ט דמוט
 דלא כטל דכל בי מינים המותרים כ״א בפיע ונאסרו כשנתערבו לא בטלו כלל כיון דדוקא
 מ״י תערובת בא האיסור והכא דשרי ע״כ כמ״ש התי׳׳ט וכ״כ התוה׳ ביבמות פ״ג וביב ב:
 דלא אסרה תורה חלא דומיא דוריעה דניחא ליה אבל להריכ בשקלים ההיהר מהית משום
 בטול מ״ל. ושיטת הרמב׳ם דלוקה אס זרע זמ1 שנתערב בו רובע לסאה דש״ל דהוא בכלל
 שיעורין הלמימ . וכ׳ בפיח למתני׳ דקתני באמת אמרו כוותיה מסתברא(ואין מזה ראיה
 מורע) מ׳־ל דמיש בירושלמי דשרי להוסיף כדי למעט הרובע משוס דאין כאן אישור הורה
 מלא מראית עין מיירי קודם זריעה דלא עשה פעולת איכול לאפוקי בשאר איסורין •ש
 מערובתן איסור ממש מיהו כשמיעה קודם זריעה מותר לקיים אף אחר שזרע. ודעה
 אתית יש לרבותיו של הר׳יב כריש שקלים עיש. וכ׳ עוד הרמב״ם בד׳א לשיעורו נרובע
 כשאין מכוין לערב סי׳ שתערובת הזיע בא מעצמו והוא יורע וזורע (דודאי בשעת זריעה
 ידע שיש כו ראלש״ה האץ־ לוקה) ולא ניח׳׳ל בתערובת אלא דלא קערת לברר אבל אס
 כיון אפילו חטה א׳ אבור לזרוע ולשון זה מורה מרובע לוקה אפילו היה נית׳׳ל יותר בלא
 תערוכת ליון דעכ״פ יודע שעושה איפור חמיא דאוכל בשר נכלה לתיאבון ואומר ניה״ל
 יותר אם היה שהוטה ולא כהתיי״ט שכתב דמה״ת נל לאיסור תלוי גניח״ל חלא הדין כמו
 בשאר איסורץ וכמיש הרמ׳־ז. ועוד חני אומר אפילו שפת דמלאכת מחשבת אסרה תורה
 מ׳מ בפסיק רישיה אף בלא מהכוין לרמכ״ס הייל מה׳׳ת ולא כתוס׳ וערוך והכא איכאס׳־ר.
 ולפ״ו לדעת הנ־מכ״ס ברובע לוקה חסילו א״ל הנאה יימנו. ובפחות אין אשוד מה׳׳ת אפינו
 בחפן לזרעם אבל רבנן אשרו אפילו הטה א׳ כחפ: לורוע אפילו לא ערב בכוונה או כשעירב בכוונה אע/ דבשעת זריעה לא נית״ל. ודעת הלאב״ד דכשלא עירב בכוונה אפילו בחסד
. התוי״ט משמע ליה דמ״ש כירושלמי אש במתכוין לזרע אפילו חטה א׳ אסור ליל אסור ׳  לזרעם שרי אפילו מדרבנן בפחות מרובע. (מרינ ורמ״ז): באיר וכן משמע בירושלמי כו
 :ן משמע כדבריו דכשרוצה לזרוע אפילו בכ״ש אסור מדאורייתא אבל הרמ״ז כתב ע׳׳ז שהוא ישור רעוע דמיש בירושלמי במתכוין לזרוע אפילו חטה א' אשור אי;

 ססק

 משנה ראשונה
ס ב א ף״י אומל יטל.ול6 אתפרש אי דוקא בממפט פליג ר״י לאם משייר ר ש פ י ט ח  פו׳ עד שימעט את ה
 או יוסיף על השעורים ואש אחר שהתחיל למעט נראה כמקיים כלאים . אכל אס מוסיף על
ן ממין אחד בין משני י * הסאה לנטל לר״י גמי שלי או דלמא ל״ש : ב י  זרע לוקח. ותמהני י
־ מינים . והא דאמלי׳ כעלמא איסולין מכטנין זא״ז. היינו באיסורים הטתנץ ' כ ב ה " ב " י י נ י ס י ב א ו ב  מ

ה מגמל א״ז שאין נרגש טעמו איל הכא האישור משום כעעסז ן דחלי ט מעם טו י ע י מ ח , י ד י ' ע ב ע נ ו י י  י
^ מראית עין בכל ענץ נראה ככלאים. והלכך לת״ק אטילו אחל מן המינים איט ס י י ׳ * ' J ל י?י1ישי!י  י
״ כלאים בסאה אשור דככל גווני איכא מראית עץ . ונלאה למלאית עין להכא ,  י ״
י כמבט,1 אינו משום שנראה הכלאים לעין להא יש מינים שלומין לגמרי נמלאה ובעלין ו א ה ״ ^ מ  ל
. והרי הטעם אינו נלאה ן מ ע ט ל ואפייה הם כלאים כלאמרינן בפ״ק שרחוקים ב ם ב  איסור כיון דמרבת ל
מר:  מפני מראית עיין ה־יינו לעין. אלא כיון שהכל יודעין שזה מין אחר 1ח:וק מחברו יאמרו שללאיש מו
. דס״ל לעיקר החשש הוא שמא יתכוון ׳  ר״ש אומר לא אמרו אלא ממין א
 ויזלע כלאים ובפחות מרובע לא חששו שאין לך אלם מתכוון לערב כלאים
 לבל מועט שאין בו חומלת . והלכך מה״מ גופיה בשני מינים מותר שאיו אלם
 עשוי לזרוע חצי רובע מין זה וחצי רובע מין זה:כל שהוא כלאים כסאה מצטרף.
 ונ״ל דמה שאיט כלאים לא מבעיא שאין מצטרף לאסור אלא שמצטרף להמיר
 שאם היו שם כ״כ רגעים ומצי שעורים וחצי רובע שבולת שועל ונתערב בהם
. וכ״מ בילוש׳ לאמי לר״ש כמו שאין שני הר מו  טמות מרובע כוסמין מתבטל ו
 מינים מצטרפין לאסור ה׳׳נ אין מצטלפין להתיל שאם היו כ״ב רבעים וחצי חטים
 וחצי לובע שעולים ונפל פחות מרובע כיסמץ אין מתבטל ואסור. משמט לוקא
 שעורים חין משלימין לחמים אבל זונין משלימין וליה לחכמים דבהא לא פליגי:

 בד׳א

 רנזדאורייתא ממילא מותר
 ייון דלא עירב אדעתא
 ׳*זרוע . ואיכ איך כתב
 ׳.•־מב״ם דורע לוקה הא
 מדאורייתא לא הוי בלאימ
 יצליע ועיין בתשובת מוצל
 מאש סי׳ מ׳: [אות ז]
ה יבור.דםיחזי  בהי־ע״ב די
 כמקייש) לפיז בב׳ סינים
 ץדיך לניר כל הב׳ מינים
 צן כתבהר׳ש-אבלהיאיש
 כתג דייל דוקא מאותו מין
ר י י - ׳  ׳״התחיל לכור אס י
 :זמנו ניאה כמקיים אבל

 מין האהר כיין דאין בו מדאורייתא ולכן כ
-ובע ולא התחיל לבור

א ממין אחר) וכשם שאין םצטרפין לאסור כך אין םצטיפין לחתיר בנון כיב רבעים וחצי חטים וחצי ריבע שעורים ונפל לתוכם פחות םרובע ל  יטנו לא הוי כמקיים: יאות ח] במתני׳ א
ן אין טצטרפץ להקל , ומח צו םפיש כ־ן ב־־בי־י ר ש במתני׳ שלאח ז ר ש אומר כיטש שאמרו להחמיר. היינו כמו שאין מצםדפין לחומרא כ  בפיו ו

 דאפר אח׳ב הפשתן בתבואה ודו חוזר לדנ-י תיק וא״טזינ; דפשהן בזרעוני ניי״דע
ב ש ט י  ע־שים ירושלמי יובא בתי• ;
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ס י ש ש נ  תום׳ א
 ספק לר״ל מדרבנן ל«מיא
 לאס עירב למכור לתרווייהו
 בחלא מחתא עיש . (שיל):
 בטענה מצטרף לרובע.
 לפום רהיעא משמע דאזלי
 לשיש* לפליגי נפיג מיי
 דערלה אם שט מיניה
 מצכזיפים. וקיל למיד בניב
 דרובע שכיח יותר מלובע
 לא שבית א״כ תלוי עיקר
 בשכיח ולא תליא מלתא אם
 מצטרפין עיש דין. איכ
 במאי פליגי ריש ורבנן וכי
 פליגי במציאות אם שכיח אס
 ל* ולרבנן מאי >״מ אי הוו
 כלאים בסאה או לא. ואה^ר
 דלא פלוג רבנן ומי ככל
 איסורים למל כדאיל ולמר
 כדא׳ל וכן ציל גמיב גבי
 דעוני גנה שמצטרפץ א'
 מכ״ד במפל לביס . וכן גיל
 לפרש במיג לאבא שאול גבי
 שלא ישייר רובע לבית סחה
 ועוייל משום השד כמ׳ש
. (שיי): ז  הר״מ פ׳ב ה׳
 ינ מצטרפין.מלתא א;כ
 אורחיה קמיל דמצטרפין זע״ז
 לאסור. (מ״ע). וכיה בפי׳
 הר״מ להדיא ומה תכין
 דברי «*מ ככיאור דברי
 ריש דהכא שהובא בהוליע
 במשנה הקודמת: בריב דיה
ד מעשרים וארבעה כו׳ ח  א
. כ׳כ גם הל׳מ ׳ ו  קב וחצי כ
 והוא מל׳ הילושלמי אבל
 בחגורו חור בו ומפי כהל״ש
 דאו או קאמל ודיל דיש מהן
 שנזרעין קב כביש ואוסרין
 בכביצה ויש שנזלעין חצי קב
 בביש ואוסלין בחצי ביצה .
 (פ׳מ): באיר בסאה ט׳
 תבואה יכו׳. וכ״כ לק׳ בדי;
 כשסכו' ולאדקלהל׳׳לנםא:
 פחות רובע דאינו אסור אל$
 בערך א׳ אל כ״נ. (לש׳כ).
 ומ״ש או של זרעוניכ ר'1
 סתסןרעונים הגהיסמזרעוני
 גינה ששיעורן כתבואה
 וקטניות. אבל זרעוני גינה
 שנתערב בזרעוני גינה שיעורן
 בא׳ 'מט״ז נקב שנתערב
 בתוך קנ ושבעה חלקי טיז
 מקב שביחד הס קב וחצי
 ותבואה בזרעוני גינה שיעוק
 ברובע תבואה שנתערב בתוך
 קב ושבעה חלקי ט״ו מקב
 זרעוני מה יפשוט. ולכאורה
 היה יכול לפרש דברי ריש
 ככה׳; דה״ק כשם שאמרו
 להחמיר בזרעוני גנה בתבואה
 כך אמרו להקל בתנואפ

 בזרעוני גנה־

אה. תכואת במין תבואה אי ב באמת אמרו. עיין בפירוש הר״ב בריש פרק ב לתלץמות:  ב במה דברים אמורים תבואה בתבו
 בקטנית הוא דאמרן ברובע לסאת ימעט אבל זרעוט נינה שנתערבו זרעוני נעה שאינן נאכלין. מבואר בלשון הדמכי׳ס שכתבתי בתחצת
 בתטאת או בקטנית: א׳ מעשרים וארבע בנופל. מהן לבית סאה המסכה ועמ״ש בםפ״ט דשבת:אחד מכייל בטפל לבית שאה.פי'הר״ב
 חטין כלומר כשיעור הזרע שזורעים מהן למקום שזורעין בו סאה של אתד מכייל [של קב וחצי שהוא אחד] מט״ז בקב. והוא רביעית הרובע.
 חטין׳ושיעור המקום שזורעים בו סאה . ושהוא כביצה ומצי מפורש בפ׳ כיצד
 של חסין הוא חמשים אמה על נ׳ אמת כלאים בטאה מצטרף לרובע ה< * ב במה משתתפי! בעירובי! וכבר התבאר גס
 ואין זורעים בו מזרעוני גינה אלא קב דברים אמורים י). תבואה בתבואה״וקטנית בסוף מסכת פאה. ונקרא כופל על
י שם שהזריעה הוא במפולת יד כ״כ רשי׳י ה א ו ב ת  וחצי לפי שהן דקין ובקב וחצי מה! יש בקטנית.תבואה בקטנית.וקטנית ב
) בפרק המקבל דף קה ע״א. ומ״ש הר״ב ״ ן י ״ ה ^ ו L נ ״ ן ״ ר מ m ״ L בה; כדי לזרוע מקוס שזורעים בו סאה 
. ׳ נ ל  שליחטין נמצא לפי חשבון זה שאם ששיעור בית סאה חמין הוא נ׳ ע
™ סייס ט •הרמב״ם ויהיה מדת המקום J ל םצטרפץ אהד מעשר ם וארב  נתערב בסאה אחת של t ש
ה לבית סאה ״) . רבי *»pl אימי אלפים וחמש מאות וכ״מ מן הארז שיש ע ב י א ד מ ח ם א ט ן ע ר ל ז ו ש ת א י נ ע י  ק

ן ד״י. בשם ט ת ע ב ר א . ב וארבע >-י״>מי ו נ ׳ ב ^ ^ ח ל ק  ^ ש

 שהוא אחד מששה עשר בקב חייב למעט. הלכך אם נתערב בסאה תבואה כביצה וחצי זרעוני גינה שהוא אחד מכ״ד בקב וחצי קב ימטט:
ס ש  מלאכת שלמה כ

 לעצמו פחות מרובע ואפי׳ רבו המינין נמי אם חזר והוסיף על הסאה והויא
 רוב חזרה להתירה הראשון. וכמו לר״ש אמר במתני׳ אין שני מיניןמצטרסין
 לאסור כך מא אומר אין שני מינין מצטרפין להיתר וכלמפ׳ לה התם > ב בד״א

 כוי. מפ׳ בירושל׳* לחני עצה לכל תבואה
 או קטנית שצריך מהן ל׳ או ג׳ קבין לבית
 סאה ריק בחבע קב לסאה כמו חטים
 הא קביים א׳ מכ״ל בנופל לבית סאה:
 באסת אמרו. מצת אמרו 3״ג לה.
 ירושלמי ותני עצה כנזן קב וחצי קב לסאה
 א:צ אס הם נסין שצריך שני קבין לזרוע

 תבואה לזרעוני גינה כי ממאה וקטנית ב״ס שיעורן כמו תבואה וקטנית דהיינו
 סצליכץב׳קיץלב״סדינסנא׳ מכ״לאכל רובע הקב לסאה והשתא פליג׳ הנך
מ בדי״ות אהלל־ ללעיצ משמע לאותן שהן י ש ר ׳ ב » ל  זרעו־' *
 לקין שבשני קבין זורעין ב״ס משערינן
 אחל מכייל בנופל לב״ס כשיעור זרעוני גינה וצא משני צהו בירושלמי. וכתב
 הרא״ש ז״צ ליש צהרצס להא לתבואה וקטנית לתנא לקביים כפחות מקביים
 ה״ט משוס לתבואה וקטנית גסין וחב מיק צדך סאה לב״ס. ואם נתרחקו
 מגבולם על שהניעו לכך לבקביים מהם זורעים ב״ס יצאו מכללן ונכנסו לכלל
 זרעוני גינה. אבל זלעוני גינה שהן לקין ובלגר גנועש ו1רעיס ב״ס אם נתרחקו
 מגבול; על שהניעו לכך שצריך מהן קביים לב״ס יצאו מכצצן ונכנסו לכלל תבואה

 וקטנית

 הגזלה לשון המ׳ הרי״א ז״ל פירשו
 בירושלמי דאשי׳ סם ממינים
 הלקים הרבהשא׳צ מהם לבית סאה אלא
 ג׳ קבין הוי דינייהו ברובע הקב אבל
 כשא׳צ לכיס אלא נ׳ קבין וביש פחות מזה
 דיגו בזרעוני גינה. וזרעוני גינה שצריך
 מהם ב׳ קבין לביש זכ״ש הצריכץ יותר
 גם הם דינם כתבואה וזהו סהשרש שבין

ז ישראל ע ו  ב
 כ׳ לפני זה להוא משיעורי! להם הצמ״מ. וא״כ איך שייך תו להקשות. ליהיה
 בטל בלוב. להרי הלמ״מ מסרה צמ להליא. לכאן שיעור האיסור הוא רובע
 וצא יהיה בטל. וי״ל לכונת ע״ר לגם בצא טעם להוא הלמ״מ ג׳׳כ לא שייך
 ביטול. בי) מ״ש ע״ר. לאימ בסל מדניכר כצ נרעין במקומו. כונתו עצ
לסי׳ רצ״טס״ק א׳ בשם הלבוש. לבשלמא בבי׳ח . לג״כ הוה ע  מ״ש השייך י
 כמו כלאים היתר בהיתר שע׳יי הערובתס נאסר. ואב״ה שייך בו ביטוצ.
 להתס טעם הבשר או ־החלב נתערב ונתפשט בטלו ואין כאן מקום מיוחל
 לאיסור . והוה כאילו נאבל מן העולה. משח״כ גבי כלאים שיש לו מציאות
 במקומו ולא נתפשט. מיהא לפ"! קשה מיבש ביבש. לג״כ יש להאיסור מציאות
 במקומו. ואפ״ה(איט) בטצ. אע״כ כמ״ש הש״ך שם. לשאני היכא שהאיסור
 רק מחמת שיתן טעס. דשם שייך ביטול. משא״כ כלאים שהוא נזרת הכתוב
 לאסור בלא טעם. בזה לא שייך ביטול. ומה שהרמה ע״ר מקוםלי״ד סי׳
 ק״ט. לא ילעתי לכויכו. ועי׳ עול בר״ן שבת פ׳ כלל גדול. במשנה המוציא
 מרשות לרשות. שכ׳לאי; עונשין מהלכה צמ״מ. ולא קשהמזהאלברי ע״ר

 יכין תפארת
זה. משא״כהכא הזריעה מאיט מינו נאסר.עיהו הא דקאמרלב׳  .הו
 מיני׳ מצטרפין. היינו לק לענין הרובע. אכל לא לעניין הסאה וה״קי(ב):
 ה) ר״ל בנתערבו ב׳ מינין כשבולת שועל וכוסמין. בסאה שעורים. והרי
 שבילד* םוטל אינו כלאים בשעורים. להט לחכמים אמ״צ. ולת״ק מצטרף.
) דצריך רובע לסאה: : ו ( ע  ולר״ש אפילו בשניה! כלאים בסאה אמ״ צ
 ז) ר״צ אותן שגרעיני זרען איט נאכל. רק הכלי או העלי! הצומחי׳ מהזרע
 [אב״י זנוין שצ זרמונין הוא נו״ן המקטין כמו אש1ן נח עין] כזרע כרפס ולפת.
 אם נתערבו בתבואה. ולסימנא בעלמא נקט שאיט נאכל. לכל כה״נ
 זרע דק הוא: ח) ר״ל אס נתערב חלק כ״ר משיעור שצדן לזרוע מהן
 בבית סאה. בסאה תבואה. הר״ז מצטרף להיות כלאים. לבית סאה הוא
 נ׳ על נ׳ אמה. ועל אוהו מקום זורעים סאה תבואה. מיהו זרעוני נכה
 שהן דקין זורעין על מקום כזה קב וחצי. רכל גרעין וגרעין צריך לגידולו
 רווח לבד. ולפיכך כשנרעיני הסאה הם רבים צריך רווח למקום זריעתן
 יוחל ממקום שצריך לזרוע גרעעיס נסים שאין בהן רק מעש בסאה ןלהכי
 מלצר? בתבואה א׳ מכ״ד לסאה. סגי בזרעוני גנה בסאה תבואה

 א׳
 שיעור מאיסורי תורה. והרי שיעורין הצמ״מ . אע״כ כדאמק. וצל״ע לברי רתוי׳יט בזבחים פי״ג מ״ו ל״ה ר״א. לחמה על הרמב״ם לפסק במנסך מי רג בחג
 בחוץ פטור. מלניםוך המים במג לאו לאורייתא אלא הלמ״מ. למ״ל מפורש בתורה. מה ל׳ הלמ״מ. שהרי שתים זו(כלומ׳ אנכי ולא יהיה כמכות כ״ל אי)
 מפי הגבורה שמענו. ולמה לא יהא חייב על מה שה-יא הלמ״מ כעל דאורייתא. דהנל נמסר לכי לק מפי משה . ואני לא זכיתי להבין ל״ק . לולאי שאני
i ושאני. היכא למשה כתב ע״פ הגבורה המצזה להליא בתורה. והיכא דלא הורשה לכותבה בתורה רק למוסרה בעל פה בתואר הלמ״מ . להיכא ל 
 כתבה משה בהליא. בוולאי להכי לא צוה אותו הקב״ה לכתבה בתורה . *לי שלא יענשו הב״ל העובר עליו. וכמו שהוכחתי מהר"! לשבת להליא. לאין
 עונשין מהלמ״מ. ועי׳ מ״ש עול אי״ה לקמן פ״ט מ״א : (ב) אב״י וצ״מ ג״ל. לבשלמא לם וחלב הם שני שמות. משא״כ הכא שם איסור כלאים חל
Q וכ׳ ע״ר לבינו  הוא. לאטו פירשה התורה איסור זה המין בפ״ע ושל זה המין בפ׳יע. רק כללה הכל נאיסול לשלך לא תזרע כלאים ועי׳ גסי׳ ס׳: (

 אאמ״ו
 ראשונה

 דרוכע למבואה היינו גמי אמד מכ״ל מופל מהן. לרובע לסאה הוי אתל מכ״ל
 וכל הסאה נופל בזריעת בית סאה . בהא ממירי זרעונים לשיעורן אימ
 אחל מכ״ל נמה שנופל עכשיו שבא לזרוע כל הסאה אלא מה שראוי
 ליפול מהן כשזורטן לבלן ואחל מכייל שראוי ליפול מהן הוא כביצה ומחצה
י גנה. פי׳ מ״ב שלאוי ליפול מהן קב וחצי כ׳׳כ נ  יאושל כל הסאה: זרעו
 הרמב״ס בפירושו. והר״ש כתב יש מהן שטפל קב ויש חצי קב. ונחטלו כתב
 הרמב״ם חרדל נופנ ממנו קב. וזרעוני גנה טפל מהן סאתיס ושיעורן לצי
ן אמד מכייל. קתני לשון מצטנ־שין לומר דצאי לוקא מין אמל י  קב: מצטרפ

ת זרעים] Q .27 מזרעונים ו י משנ ] 

 לעיל לב׳ בשס רמב״ם. ללוקין אכלאיס לרובע להוה הלמ״מ. לכוונת הר״ן
 לוקא נאם לייקר האיסור הוא רק הלמ״מ. משא״כ בכלאים לעיקר האיסור
 מפורש בתורה ורה השיעור לרובע הוא הצמ׳ימ. תלע להרי נלקה על אכילת

 משנה
 ב בד״א מבואה במבואה . משמע ממסני' לכל מץ תבואה וקטנית
 מוין שכולן שיעורן כרובט . שבכולן הלובע הוא אחל מנ״ל לזריעתו. שהרובע
 בעל כסאה והסאה הוא שיעור זריעת בית סאה בין בתבואה ובין כקטנית. וגם
 הרמכ״ס בתטרו סתס כלשון המשנה. ובירושלמי הביאו הר״ש מוכח למבואה
 וקטנית נמי יש מהן די להן בזריעת ל׳ קבין לכימ סאה ויש משלש ויש משתים:
 תבואה בקטנית וקטנית בתבואה.קצת קשה ללא תני נמי ותבואה בזרעונים
 להא משמע דלוקא זלעונין בתבואה שיעולן אחד מכ״לבטפל מהן אבל מבואה
 שנתערבה בזרעונים לעולם שיעולה ברובע: באמת אמרו זרעוני גנה ט/אע״ג



ה מברטנורה ד ב י ב כלאים כל סאה פרלן ב ר׳ ע ו ת יום ט ו פ ם  210 ת

 בו בחשבון התשבורת חלפים וחמש מאות אחד שתהיה מרובעת חו כשם שאמרו להחמיר. לזרעונים לקים אוסרים בשיעור מיענו
ם ס  עגולה או משולשת או על זולת תבנית זה נקראת בית סאה: באתד מכ״ד בטפל מהן לבית סאה כך אמרו להקל דזרעונים נ
. כ׳ הרמב״ס יופך ויהפך אחד והם הבקיאים בלשון שצריך מהן הרבה לזרוע בבית סאה אינן אוסרין בסאה חטץ אלא אחד ך פ ו י  ג ו
 הקדש אפשר שהיה אצלם זה הלשון שהיו אומרים [יפך] והפך וענינן מכ׳יד בטפל מהן לביס סאה כגון זרע פשתן שצריך שלש סאים לטת
 אחד וזה אינו חידוש בלשוכיט שהרי סאה חטים אין צריך למעט עד שיתערב
 יאמר ילך והלך והם שני עקרים והענין כשם שאמרו להחמיר«).כך אמרו להקל י). מהן שלש רביעים בסאה והיינו דקתני
 הפשתןיא)בתבואה מצטרפת אהד מעשרים הפשתן בתבואה מצטרפת אחד מכ״ל
 וארבעה בנופל לבית סאה יב): ג ודתה בטפל מהן לבית סאה וכיון דטפל מהן

 שדתזךועהחטיםונמלךלזרעהשעורים.
* ״. בירושלמי נמצא שאין צדך למעט ער , ״ י ,״ * י < L ״ ״ . 
כ שיתערב מהן שלש רביעים של קב ח א ) ו י י פ ו ) י V נ ? ™ ד ® ה ע I ל ת מ  י

ע.  יזרע . אם צימהה לא יאמר אזרע ואחב בסאה וכן הלכה: ג עד שתתלי

 אחד וכשיהיה הפעל העבר [יפך] יהיה
 הפעל העתיד ממנו יופך ואופך עכ״ל.
 והטעם כי במין הכבד הנוסף נחי

 אופך ״ אלא הופך ואתר כך זורע מי)
 כמה

 להןזמיר כך אמרו לתקל נילוש׳ להחמיר אף להקל ופיה נליס. ודג י
 ג לזרעה נד״ג לזורעה וכיה גירוש׳. שתתליע כירושלמי שיתליע .

 צימחה נו״ת צמחה מיה נייזישגמ•.

 פ״א יו״ל'ישתנו בעתיד לוי״ו כאשר
 תאמר מן ידע יודיע אודיע ומן יסף אל
 הוסף ראות פט (שמות י) ובא צירי תחת
 סמ״ך שהנח שאחריו הוא יו״ד הנוסף
 בזה המין בין עי׳ין ללמ״ד ומצינו
 בפתח (איוב מ) זכור מלחמה אל
 תוסף ולכך אין למטע מלקרות יופך

ם צמחה לא יאמר אזרע ט  הפ״א פתוחה: א

 ציונים
ק . מ״י' w היה. ו ש  מ
 ניר ישו׳״מ שט י ג היתה
 שדהו. מיי' שם הי״נ מור

 ישו/נ שה פ«יו ינ:

 תום׳ אנשי שם
ת . ל' נקנה פ ר ט צ  מ
 ימני שהסשתן נקראת בל׳
 מקיא פשתה. (הו׳ע) .
 ולישנא רמצטרפת צ״מ
 לשי׳ סר״ב שהוא מדברי
 ריש ואיהו ס״ל יאץ ג׳
 מינים מצנורפין ומצאתי בסי
 לח׳ש שכתב שלדעת הריב
 YS לגס ר״ש מודה בזרעוני
 גינה שכולן חשוכין כאחד

 ומצמיפין עיש:

 ושיעורה הוי כשתהא בארן שלשה
 ימים בקרקע לחה וביבשה צריך יותר:
 ויופך. יהפוך הקרקע במחרישה בשביל

 שלא

 ואן* על פי שהצמחים טפרים סם שבודאי יהפוך שלם אפילו הכי יהפך מתחילה:
י מ ל ח  מלאכת שלמה כ

 וקטנית ע״כ. ועי׳ בפי׳ הר״ש ז״צ המוגה ויובן לך יותר: בפי' ר״ע ז״ל. ואח״כ יהסכנה במחרישה ויזרע מין האחר שאם יהפכנה קולם שיחליפו לא עשה
. כ׳ עציו החי ה״ר יהוסף ז״ל. פי׳ זה כלום שיצמח במקום שנפל שם בהפיכה וכן אם החלימו וצא הפך הרי סופו לצמוח ׳  מון זרע פשתן שצריך שלש סאין ם

 איט נראה לאין זרע פשתן נסין אלא לקין. אך מ״מ אפשר לומר לצריך הרבה
 כי הרבה ממנו איט צומת ומתקלקל והוא נזרע זה אצל זה הרבה ע״כ. עול כתב
 ז״ל מ״ל הפשתן בתטאה נ״ל שאין זה מלברי ל״ש מללא קא׳ כגון הפשתן ותו
 להא ר״ש ס״ל לאין שני מינין מצטרפין לרובע לתנן לעיל ר״ש אומר לא אמה
 אלא ממין א׳ וא״כ היאך אמר כאן מצטרפת וצ״ע • עכ״ל ז׳׳ל: ג ויופך.
 הראב״ל ז״צ ס״ל ע״פ התוספתא לאו •וסך קאמר וכתב עליו הכ״מ למ״ש
 דבחלא סגי אינו נראה שאם לא הפך כי התליע מאי הוי שהרי סופם לצמוח
 ונוסחת התוספתא אינה מכוונת ע״כ. ח״ל ס׳ הלבוש בי״ל סי׳ רצ״ו בה׳ כלאי
 זרעים סעי׳ י״ג היתה שלהו זרועה חמים ונמלך לזרעה שעורים קולם שיצמחו
 החטק ימתין לה על שיפסלו ויתליעו בארץ כמו גי ימים אס אותה שלהו רוה

 והו* כלאים אבל אם יתליע ואח״כ יהפך יחלש כתו ע״י ההפיכה וצא יצמת עול
 רק ירקב במקומו. מיהו א״צ להפך את כולו על שלא תשאר חטה שלא תהסך
 אלא חורש השלה כלרך שחורשים אותו קולס המטר כלי שחרוה. צמחו החמים
 ואת״כ נמלך לזרעה שעורים יהפוך ואח״כ יזרעם ואם הוריל נהמתו לחוט
 וקרסמה את הצמח ה״ז מותר לזרוע שם מין אחר ע״כ. ונלע״ל לאם היתה
 זרועה ששרים ונמלך לזרעה חסים לא״צ להמתין שלשה ימים אלא יום או יומיס
 שהיא מתלעת יוחר במהרה מפני רכותה. ומה שכתב התי״ט ובא צירי תתת
 סמ״ך כו׳. אם כונתו על מלת אל תוסף ראות פני שהביא. במחילה מכבולו
 שאותה הסמ״ך היא בפתת קטן ואם ימצא שוס ספר שהיא בקמץ קטן הוא טעות
 ולאי שהמלה מלעיל. ואס כיון על מצות לבעצמא כגון יוסף ס׳ צי בן אחר ניחא:

 כמה

עז ו  ישראל ב
 אאמ״ו הגאון זצוק״ל וז״ל.ונ'׳ל לת״ק ור״ש לשטתי׳ בפ״ב לערלה לכל לשיעוק
 שוה מצטרפים אף בשמות מחולקים. משא״כ לר״ש שם. וכ״כ נ״ל לא׳ מכ״ל
O אב״י לכרי  לסאה לנקט הייט כשיעור חלה פ״ב לחלה מ״ז עכצה׳יט • (
 רביט מאורן של ישראל זצוק״ל הכ״מ הס קצלים ועמוקים וזאת היא טזנתס.
 א) לפי׳ רבינו להפשתן בתבואה חוזר ללברי ת״ק. א״כ צרכינן לומר. הא
ם שאמרו להחמיר כך אמרו להקל.ר״ל רק בזרעונים גסים ביותר.  לאמר ר״ש ש
. מיהו ה״ה להוה ׳  לא בפשתן. ולא פירשו רבינו. לממיצא שמעית לה מסי׳ י
 יכול רביט לשיטתו לומר לסיפא להפשתן בתבואה הוא ג״פ מלבדי ר״ש. וכמו
 שפירש ע״ר. לפשתן אע״פ שהוא לק. מכ״מ נזרע בדוחק. וזהו שאמר ליש.
. משוס לטפי עליף ליה־ לאוקמי הך סיפא ן  כך אמרו להקצ. ולא סי׳ רנינז כ
 כת״ק. דק״״ל כזזתיה. וכן פסק הלמב״ס בחיבורו ס״ב לכצאים. ול״מ
 הייתי אומר. להך סיפא הוא לברי הכל בין צת״ק בין לר״ש. ועי׳ בפירוש
 המשנה צרמב״ם כאן. לפירש האי כשם שאמרו להחמיר. ר״ל שאין ב׳
 מינים מצטרפים להחמיר כמ״א אליבא לר״ש. כך אין מצסרפין להקל. ועי״ש.
 ב׳) מה שפירש רבינו לפשתן יוצא משאר זרעוני גינה. אין כונתו הקלושה.
. להרמב״ס כ׳ בפירושו לכאורה בהיפוך. וז״ל שזרע פשתן  לרמב״ס פי׳ כן
 אינו מן הקטנית. אבל הוא בזרעוני גינה. רק כונת רנינו לאחוז בכצצ בשיטת הרמב״ס להך סיפא להפשתן בתטאה הוא חוזר למרי ת״ק. אבל בפרטיות
ן. אצא מפני שנזרע בלוחק. וטעמי  הסי׳ כבש לו רטט דרך סצוצה בעצמו. דאללבה ללת״ק זרע פשתן יוצא מזרעוני גינה. וזה צא מפני שזלטזניז נסי
 ונימוקו עמו לנסות בזה מהרמב״ם בפירושו. להרי הרמב״ם בעצמו בחיבורו שחיבר כנזלע אחר פירוש המשנה שלו. חזר מלבדו ופסק בפ״ב לכלאים ה״ה ־

1 ת ש ס  משנה ראשונה מ

ן תפארת י כ  י
 א׳מכ״ל מקב וחצי. והוא ביצה ומחצה: ט) בזרעונים לקים. לאפי׳
 בפחות מרובע ימעט: י) בזרעונים גסיס יותר מתבואה לצריך מהן טפי
 מסאה לנ׳ על נ׳ כפשתן וכו׳: יא) למלהוא נס זורע מהן ג׳ סאה לנ׳ על נ׳
 [כך פי׳ הר״ב ע״ד הר״ש . ותמוה מאד שזה מכחיש המפורסם ועיני לאו
 ולא ־-ר שזרע פשתן ליינזאמפן בל״א הוא קטן הרבה והרבה מקטניות ותבואה.
ק היא וקמ״ל ״  ולפיכך אין לט לפלש לק כהלמב״ם לנבא לפשתן לכלי ס
 לזרע פשתן אע״ג שאינו נאכל והוא לק י הוא נזלע בלומק. וזורמין ממנו ג׳
ה יסולן מה לקי להל״ב דאי לנקע פשהן מ . ו ׳  סאה במקום שהוא נ' על נ
 מלהן זלע גלול. א״כ מ״ש פשסן מקט טפי מאפונין הגמלניס כגדול•׳ הרבה
ת. אע״כ כהרמב״ס למרי ת״ק הוא וקמ״ל לזרע פשתן ו י  והרבה מתבואה וקטנ
. כסאה תבואה ן ה ׳ רובע מ י גגה1(ד):יב)לביש ג נ ו ע ל  יוצא מכלל של שאי ז
ל שיתפשטו שרשים מהחסין התולעים לקים. והוא ג׳  ימעט: יג) ר״ל ע
 ימים בקרקע לחה. וביבשה צריך טפי: יד) יהפוך הקרקע במחרישה.
 לאז לא יצמחו שוב החנדן: טו) והא מקט לא יאמר והול״ל לא יזרע ואח״כ
 יופך. נ״ללקמ׳׳ל לאפי׳ אס בשעת זריעה גלי רעתי׳ להפוך אח״כאס״ה

 אסור

 השרשיסהסלקים ואלומים כתולעת וכשהופכה אמ״כ כמחלישה מתים השלטים
ם צימחה לא יאמר. משום לתני לקמן נטועה ונמלך  ישיג אין גדלים ע״כ: א
ם עד פחות מטפח זורט ואח״כ משלש. קמ״ל להכא אפי׳ מ  לזורעה אם לצה מ
 צמחה ובא ליבום הצמחים מלמעלה ויזרע ואת״כ יופך לא מהני.דבאילן כטגומס
 מבטלו מאילן ואיכא היכירא ללא טמא וזה לא שייך בזרעים. וכ״כ הרמנ״ס
׳ לא  פ״ב מה״כ זין י״ב שלה שסימה זלועה וקצר הזרע ונשארו העיקרין בארן ט
כ והשיג הלאכ״ל שהוציא ׳  יזרע באותה שלה מין אחר על שיעקר העיקלין ע
 זה מקנבוס ולוף למשנה ה׳ והחס לא איילי בשקצל הזרע אלא שפליץ לא צמח.
לן תגי תקנסא לגומם זבזלעים לא:  ולמאי לעיי נלמד הלין מכאן מאי

6£ 

 מזרעונים אלא אפילו כמה מינים מצפרפין לשיעור זה וכ״כ הלמב״ם והיינו
 כלאמלינן לטיל גבי תטאה בין ממין אחל ובין משני מינים. וקמ״ל לבזרעונים
 כמי אע״ג לעמל שיעולא מצטרפין . והרתבי׳ס בחבורו לא העתיק בזרעונים
 שמצטרפץ. ו מ״ש הל״ב לזלפונים בזלעונים מל לינא כזלעונין במבואה מפי'
ם  הרמנ״ס העמיקו . אכל בחבורו לא הזכיר אצא זרעונים בתבואה וקטנית נ
 הר״ש לא הזכיר זרעונים בזרעונים: הפשתן בתבואה מצעזפח.להר"ב שמפרש
 לר״ש קאמר לס קשה לשון מצטרפת למשמע שמצטרפת עם מין אחל מזרעונים
 והא ר׳׳ש לית ליה צירוף במתני׳ ללעיל. והלמב״ם מפרש להך הפשתן בתבואה
 קתמא היא ולאו ל״מ קא״ל; נ עד שתסלימ. לשון הרא״ש כשמתפשעין



ב n״ ציונים ת יום טו ורה כלאי• כל סאה פרלן ב תוספו  ל׳ עובדיה מברטנ
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, י ^ • לשון הרמב״ם פירוש תלם הוא בקע שעושה המחדשת ד י מ ל ת  שלא יצמח הזרע: כמה יהא חריש. שלא תאמר שהוא צריך לחרוש כ
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ח ת י ה ה : ה ׳ נ י ) י ע ס י ־ ש ־ ׳ ו ש ד שלא ישייר. פירש הר״ב שלא ישאר בארן כוי. לשון הר״ש ו  שדרך בני אדם לחרוש אחר שתרד הרביעה שחורשים תלמים כ
S ! £ ״ r S  גדולים: כדי שלא ישייר רובע לבית סאה י שלא ישאר בארן יש לפרש בכל הבית סאה רובע במקום א׳ רש לפרש דכשתצמרןן מה ^
?ywk«X2*w ה ע ת ז  מקום שאינו מהופך אצא פחות מכ׳׳ד שאיט חרוש לא יעלה למגע: ף

א ונמלך לנוכועת. זריעת הזרעונים כמו ב ) הרביעה יי). א י ה יהא הורש כתלמי ט מ  בקרקע שהוא חורש דהיינו רובע קב כ
ת י ב בע ל א ישייר ״) רו ל ] שאול אומר כדי ש / 5 ^ ^ ״ « ת י א י ק י T נ נ י ג מ י 2 י ט מ ק ה ה ו א י ב ת  ה

׳  זריעה ומטע האילנות נקרא נטיעה • אשרש לשו! הרמכ׳ם ט
 לשוןהרמב״ס.והשתא מ״ש הר״ב והר״ש
ק  זרועה תבואה לדוגמא נקטה והוא ה
 קטנית וזרעוני גינה ומצאנו נטיעת
א הופך. ל  מושאל לירק בכוליה פ״נ: א
 פירוש לאתר שהתליעה - שכך לשון
 הרמב״ם במשנה דלעיל כשישחת הזרע

 בארן והופכין אותה במחרישה לא יצמח באריכות"בקרא'לדשנו
 אחר כן: אשרש־ לשון הרמב״ס מלת

 וענינו לכרות השורש ולעקור
/ וזיל רש׳י בימ לת.  אותו כו
 דכש והדניש יצא גןעם
 דוכשט והתנוין כמו (איוב
 ל״א) וככל תכואתי תשרש
 העקור שרשיה כוי וכיכ רשיי
 פרשת לך לך נפסוק מלן
' וכיכ רש״י סוד  ערירי ס
 סרשת הרומס כ׳ז סיג

א . ל ( כ ה ע ט ו נ נמלך ל : ף זרועה ו ( ם י ה א  ס
פך כ») א הו ל ך אופך א ע ואחר כ ט  יאמר א
א ורעה. ל נמלך לז עה ו טו . נ ע ט ו  ואח כ נ
ש ר ש א מ ל ש כב) א ר ש כ א ת א  יאמר אזרע ו
ת ו ח ה גומם «)' עד פ צ ם ר  ואח״כ זורע. א
: ךן רדתה ש ר ש ב מ ה א ח כי) זורע ו פ ט  מ
א יהא ס כה) או לוף כי) ל בו  שדהו זרועה קנ

 זורע

 לבית סאה ואין הלכת כאבא שאול
 ף זרועה ונמלך לנטעה. שהיתה
 זרוע: תבואה ונמלך למומס גפנים :
 גומם. לשון גוממו עם ה־שופי דפרק
 ניד הנש? [צב:] כלומר כורת הגפן
 סמוך לקרקע שלא ישייר גבוה מן
ף.  הקרקע טפח: ה קנבוס או לו
 שמינים הללו אין החלטה וחרישה
 מועלת בהן לפי שמתקיימים בארן שלשה

 שנים
 פיה דכלאיס

 תום' אנשי שם

. יהא חורש בירושלמי יהי חרוש. כתלמי נדו״ב בתלמי • ד לנוטעה בילושלעי ליטע. ו י  yn , כפה גן״0 וכמה מיה ני׳נ ז
 זורע ואח׳כ בנהלי• וזורע ואת״כ: ה קנבוס בז״נ קנבס.

 אשרש ומשרש נזור ממלת שורש וענינו
 לכרות השורש ולעקור אותו וכבר נמצא

' ג בר׳ב ריח כמה טי ר כ ד ה י - ' ו כ 1 ו ה ח ב ל ע ו ה מ ש י ר ח ו
ה  נ כ ל ת *1 ה ו ל ל ! ה ט י מ ב ש " ר : ה [*קנבוס או לון!. פי׳ ה ם י י  בספרי הנבואה(תהלים ננ) ושרשך מארן י

 מתליעים מלאכת שלמה מתליעים תלמים קנוניס כו׳. א״ה מל׳
 , , . . ״ ״ זה משמע שמס׳ סלם כהרדית
. זרש״י (שהובא בס׳ מ״ש כאן) כ ״ ק אסרה תורה קונבוס ולוף יותר משאר זרעים ע  הרגמ״ה ז׳׳ל ק״ל הי
 ז״ל פי׳ אסרה תורה בכרם דאין זלעם כלה שיש להם שורש ל״א קונביס ולוף ולפיז לא שייך לומר סמוכים
ן ול״ז שםמיכותהתלים איט י מ ס o ה m אסרה תורה דכתיב כרמך כלאים 

• נ ״  צ־רס ינה־ך ״יצין אשסלית׳ ־עץע־נ;ס ע
? ששורות  ורי׳ח כהן פי׳ בתמיה קונבוס ולוף ולא שאר זרעים סמוכים ע
דיחא ומיהו אין המחרישה קצרים וכשאינם  אתרים הא ודאי דכל זרעים דאו
 אדם אושר דבר שאיט שלו מה״פ משום דכתיכ סמוכים הם רחבים. ילשיז
ל ד ט ״ ^ ^ מ ח ק ל ס ט ו מ א ם ל ר א ן ־ כ י א י ה ן א ה 3 ך ן ר נ ל ח א ש ל ך ן ל  ^ ש

& ל צ א ת ט ע מ ה ל ,  קנסא בעלמא עכיץ לפי׳ סוגיית ההלכה אשר שם כ
 והוא מחושי תיצוניות. וחוס׳ זי׳ל מטין דבריהם הוא מס׳ מלם הבקע ולא
ד בהם ל׳ קטנים * כ  לפרש״י ז״ל וכתבו ללאו דוקא קונבוס ולוף אלא מ
ס גדולים.והר״ששכ׳ שתולשים ו ב נ ן ן ק מ כ ׳ י ד י א הף ד טן המי ה של ה׳ א ט  כל ת

י ^ ל נ ר י ע ב ד ? ה י י ח נ מ ם נ ת ר ה מ א ק א י ה ׳ י ת * י ש א ' ר פ  ״י י׳'3 ב
 םשי׳ שלא בדקדוק וצ׳׳ע :
. ׳ ה מ ע ו ר  ד במשנח ז
^ צריט דאי אתמר הסיא ״ ״ ״ , 
 זיל־^ץ 3י דלעיל שהם כלאי ורעים ה״א
 . וכמ״ש בהנהו דוקא סגי בהפיכה

 כמד. יהא חורש. ס״א חריש: כתלמי. פי' הרמבי׳ם זי׳ל תלם הוא בקע
. אבל רל״ק Yt כתב בשרש גלל ובשרש תלם בקעי המחרישה יקראו גלולים ׳  כו
׳ : כדי שלא ישייר, פי׳הר׳יב טלאישאר בארן ט  והגבוה יקרא תלם ע״כ
ה ע ו ר ׳ בתוי״ט) וכפי׳ ראשון מםתברא: ד ו י ע ) ׳  לשוןהר״ש ז״ליש לפרש מ
ה א מ ת ו א ק ר י שהיתהשלהוזרועה י מ ו ר ט ח . לשוןהר״מ ב ה ע ט ו נ ך ל ל ם נ  ו
. וגם שם לא הזכיר התלעה בוו המשנה. ונראה ללהראב״ל Yt ה״נ ׳ ו  ונמלך כ
. פי׳ וקצר הזרע כבר ונשארו ׳ ו ה כ ע ו ר ל: ה היתד, שדהו ז  הוי הופך לחו
. ;  העיקרין בארץ. צא יהא זורע ובא על גביהן זרע אתר. אע״פ שאותן העקרי
נטס או הלוף. על שיעקר העיקרין זהו ן הקו ל ג׳ שנים מו  אין לרכן לצמוח ע
. והראב״ל ז״ל פי׳ שאינו מלבר בזרוע ב ״  פ״ הרמב״ס Yt במשנה וגס בתבוח ס
 וקצור אלא בשזרען ולא צמחו שלא יחשוב עליהן שהתליעו אלא פעמים שהן כוהין
. וכמו שפי׳ הר״ש והר׳׳ע ז׳׳ל. כ ״  זמן גלול תחת הארץ משנה לשנה ומצמיחין ע

. וכן ג״ה כמבהר״ן כ ״ . וכ׳ ולוף ע ק ב ר ל ס ולוףאסזריןמן התורה שאר זרעים מ ו ג נ ו ק ל ׳ ד מ א ס  ובמנחות ש

 תהיה. וזיל ס׳ הלבוש בי׳ר
 סי׳ רציו ס״ג.וסה״נ
 במינים שאינם מאכל אדם אלא
 שהן דומים לכרס למלן אתר
ן קוכבוש ולוף ג׳׳כ סם  מו
 אסורין מה״ת בכלאי הכלם.
 לסי שק גדלים הרבה ומושץ
 אשכולות מפנים ואיכאעמובי׳
 שהן;'כ דומין בזה לכרמך והוו
 כלאים בכרס מהיה ע״כ והוא ל׳
 הלין;״ל שהעתקתי לק׳ כסמוך:

ז ע ו  ישראל ב
. אז צריך למעט. לפי שב״ס. ה א ׳ רביעים בכל ס ק ע  לבפשתן ר

 ג׳ סאה פשתן. הרי להליא להוציא הרמב״ם זרע פשתן מזרעוני גנה

 הופך ואת״כ זורע . אבל אם ניחא ליה לזרוע תחלה ומגלה דעתיה להדיא אצטרך 'לאשמעינן שריותא
tf הזמם . (שיל): תיי . ה ל ח ך. אז לוקא אם צמחה צריך להפוך ת  בשעת זריעה. שהוא חצה לה^ו
ה כוי ומנוע ע ו ר י דיה ז ״ ר ה נ מ ר ה  לא בהתליע. זגס רב״א מצאתי שפסק כע״ר זצוק״ל. וראיתי (

iJS î̂ SS :י ׳5יי!״3 ניחא" ת ע ט י ש ש ב ״ מ פ צ ס י י י1 ו ח ד ס ב נ כ כ א ו ש י ר ה מ >ש ר ת ה  פלעגקנ ש

ן תפארת י כ  י
 אשר. מיהו ממקט הכי דוקא נכי אם צמחו. נ״ל ללוקא בשכבד-צמחו
 אסור הכי. אי מדככר צמחו דצמא ממלך. ואי מפני מראית עין. דהרואת

 שכבר צמחו רואה שזורע שם זרע אחר . הא
 שזורע שס מץ אחר לא רואה שכיר זרוע שס

 וגס מדלא צמח עדין ״ לא חיישינן צממלך. רשאי««w j ״ 1״u ע ״ע!
 ולפ״ז מה הקט במשנה ך׳ זרועה ונמלך לנטעה לא יאמר וט׳ מייד בכבר
 צמחו. וראייתי. דהרי בנומם עד פחות מטפח שם באמת מוחר לזרוע
 ואח״כ משרש. ע״כ טעמא משום דכגומם כה״ג תו ליכא חשש מראית

 עין ולא חשש נמלך. ומרתוי״ע לא משמע כן שהרי כידצמחה לרבותא . האילנות נקרא מטע לאמר
 נקט(ה): טז) פורכע בל״א. והוא תל גבוה שנעשה בין שורות המחרישה. ר״א שהן רוחב השורות העמוקות בעצמן: יז) שא״צ להפוך במחרישה שם ואין מטעין אגו! של

: ח)  כל הקרקע. רק מניח תלמים רחבים כאותן שעושים אתר שירד רביעה ראשונה ואע׳׳נ שישאר טפי מרובע לסאה. טון דאינו אשור רק מו״ס. ערלס. (ע׳
 דלא תזרע כתיב. וזה לא ניח״ל בתערובתן. להט בהופך וגלי דעתי׳ כך. ליכא תו משוס מראית עין: ית) קרקע שאיט מהופך:
ט) במרץם א׳ ר״א אפילו ע״י צרוף הרבה מקומות שאינן מהופטן. לא יהיה רובע לסאה וכן מסתבר לפע״ד דמי עדיףמנתערב גרעיני סאה  י
 מם גרעיני רובע. דימעטכריש פרקן. אףי׳שהנרעיני הרובע גדליןמפוזרין בהרבה מקומות: כ) לרמב״ם [כלאים to ה״ו] דמותרלערב נרעיני
 זרעים עם זרע אילנות לזמנן כא׳ מכ״ש לזרוע זרעים אצל אילנות. א״כ ע״כ הכא ממומה בגפנים מייד. דאילו בשאר אילטת רק להרכיבן
 ע״ז אסור• מיהו הראב״ו שם הוטח מירושלמי דאףשאר אילטת אסור לזרוע אצלם זרעונים. [ורכ״מ שם יישב קושיתו] ועי׳ לעיל נס״א מ״ח].
. ליתא דהרי רק בגזע. אבל [ ז א בשאר אילנות. ואס״ה אסור מחשש הרכבה לגם מירק ואילן אסור [כפ״א מי  אגל אי״ל דלרמב״ס מייד מ
 במרטב תוך השרשים מוהר [כי״ל יצ״ז] והד הכא אינו זורע או טטע ע״ג הגזעין רק על השישים: כא) לאחר שהתליע: כב) אעקור שרשי
ת האילמת: בד) שלא ישייר טפח ממעל לקרקע:' כה) בלשון לאטינא מלת קאנאביס הוא האנף: כו) מץ בצלים : ר ט ( נ  הנטיעות: כ

 משנה ראשונה
. וחכמים ס״ל ללכתחלה לא  אבא שאול אומר כלי שלא ישייר רובע. מטמא לאבא שאול לכי היכי לאמרי׳ בל״פ שמא אץ שם זרע במקום ששייר למי כנתערב ממי
ה בין תלוש למחובר כמ״ש הרמב״ס פ״ב לא שרינן ליה בשום ענין ליכנס לספק איסור: ד ונמלך לנוטעה . פי' הר״ב  פחות ממבט בסאה במל ואין מיצוק מ
ה ב כ ם לא שלי אלא גפנים וכ״כ הי״ש לאילו שאר אילטת שלי לגמרי ואין בהם אלא איסור * ס . ונהי מ ל ט  מהי׳כ לין r׳ והלכך ס״נ כשלא ישייר רובע ב
. לפחות מטפח כמאן לליסא ואין ח פ ט ל פחות מ ה והכ6 היכי שרינן לים לזלוט לכחמלה. ס״ל לאבא למול כלאמרי׳ בפ׳׳ק: ממם פ נ  כשנשערג ממילא בלא ט

 8איל כיו! שמםפן כל השלם ונצי לעמיה ללא נימא לים בכלאים וגם ספק הוא בו משום מראית עץ כלאמלינן ספ״כ לשביעית:
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ס. צבעו דומה לתכלת קורין לו בערבי ני״ל  מתליעים לפי זה קשת מאי קאמר בתתלה שאין התלעה מועלת הא אין שטס ואינן מתליעין: אסטי
 בהן התלעה. ולשון תר״ש אין להס התלעה וחרישה שעומדין וכוי. ובלע׳יז(א) אנדיק״ו ורנילים שכורתים אותו וחוזר וצומח ומה שצומת
 וכתב הרמבי׳ם שאיט יודע היאך עושות לשלש שטם ע״כ. ובפירוש פעם שנייה נקרא ספיח אי כמי מה שצומת מן הזרע הטפל בשעת
ת. שדשים בו תטאת וקטנית: ו  שהזכרתי מצאתי קנבוס מין פשתן ובלע״ז קונבא. יש גרסי קרכום קצירה קרוי ספיח: מקום הגרנ
 וגירםתס עיקר שהרי אותס שאנתט תלתן . בערבי חולב״א ובלע״ז(ג)

א ל נן עושק א שאי ל גביהם «< 8 א ע ב  זורע ו
ה ה ב ל ע ה ש א ו ב . ת ( ח נ ם י נ ה ש ש ל ש  ל
ת ל) שעלו ו  ספיחי אסטיס«&p.1 מקום הגרנ
ה מיני ל ע ה נק הדבד-וכן חלתן ל») ש  בהן מי
. 0 ש * כ נ  צמחים אין מהייבין אוחו ל
ש או כיסה *) . אומרים לו כ  אם נ
: ( י ד ל ה ל חוי׳ן ממין א כ ת ה  עקור א

 הרוצה

 פיננריק״ו: אין מחייבין אותו לנכש
 דבלאו הכי סופו לעקרם לפי שאסטיס
 קשה לתבואה והעשבים קשים לתלתן
 כשנזרע למאכל אדם ומקום הגמד!
 נמי קשים לו הזרעים שמחלידם את
 הקרקע ומלקים אותה ולא חד תו למקום
. דהשתא ח ס  דישה: ואם נכש או כ
 גלי דעתיה מיחא ליה באותם הנשארים
 שהרי עקר הכל חון מזה אומרים לו
 עקור את הכל מפני שהוא נראה
. שעקר הצמחים ש כ  כמקיים כלאים: נ
. שחתך העלים ח ס ס השרש; כ  בידיו ע

 והשורש

נ לשלש ' « » ג יג לשלש שנים וכיה נימשצמ׳ ו ו  ה*נ , לשלשה שנים ג
 השנים . תבואה נד״ס (pin? מזנה זו גשגים וממחינ באן מיו רש
 נ6ל? זה •'נ משטוח יכיה נילושלמ׳. שעלה >נהדיי שעלו. אםטיס «״ג
 אםפס. שהעלה נדינ שהעלת ונזיש שהעלת סיני עשבין וגו מ*
ס לעקור : ; ? ״ נ  נילושצמי ומיק שה שעלתה עם מיני עשבים . לנכש נ

טס עושה בכל שנה  קודאין אותו קנ
 כמו פשתן. ובערוך מצאתי קנבוס
 ופירש לשם שהוא מין תבלין שמשימין
 בקדרה עכ׳׳ל. ממן* פרק ה כתב
 קנבוס קוטלו״א בלע״ז]: ספיחי
 אםטים. עיין מ״ש בפרק קמא דפאה
. ועיין ריש פרק ז דשביעית.  משנה ד
 ומ״שהר״בצבעו דומה להכלת. לשון
 הרמב״ס שצובעים בו תכלת . וכ׳יכ
 בפרק ט ממס׳ שבת משנה ה שצובעים
 בו כעין הרקיע. אבל במורה תלק א'
 בהקדמת י׳ למדברים כתב שהוא צבע
 שתור. ומצאתי בפי׳ הראבי׳ע בפרשת

 תרומה שכתב שיש קודאין לשחור תכלת בעבור שהיא תכלית הנווניס.[״ומ״ש הר׳יב אי נמי מה שצומח וכו׳ קרוי ספיח ובפירוש התומש להרמבץ
 בפרשת בהר כתב שנקרא כן לפי שהוא נספח אל קציר השנה שעברה מגזרת ונספחו על בית יעקב(ישעיה יד) מ״כ. וכתב הרמב״ם ויש
 מן הצמח מה שיזרעזהז(יקצרוהו ואח״כ יצמת פעם שניה ושלישית כגון העשב כו׳ וזה הצמח שיצמח בפעם שניה נקרא ספיח ועליו נאמר
 (ויקרא כה) את ספיח קצירך ומה שיצמח פעם שלישית נקרא שתים ועליו אמר הכתוב(ישעיה לז) אכול השנה ספיח ובשנה השנית שחיס
 עכי׳ל]: אין מחייביםחותו וכוי. פירשהר״ב העשבים קשים לתלתןכשנזרע למאכל אדם ובלאו הכי סופו לעקרם. וכ״פרש״יבפרק
 מרובת דף פא והקשו התום׳ דאי; מחייבין משמע שאין אסור בהנאתו. ועוד דאם מתייאש ומתעצל לעקרן למה לא נחייבנו רהא איכא

 איסור כבנת״אש כדתנן בפרק ה דכלאיס הרואה ירק בכרם ואומר לכשאחזור אלהטנו והוסיף מאתים אסור ונראה צר״י דאין מחייבי! אותו
 לעקור דליכא איסורא שהרי הוא לא זרען אלא מאליהן באו ומשוס מקיים כלאים ליכא דכיו; דקשו להו עשבים דדוקא היכא דניחא ליה חייבוהו
 חכמים שלא יחשדוהו שזרעם ע״כ. וכך הס דברי הרמב״ם בפרק ב׳ מהלכות כלאים רכל שיש לחשוד שנזרעו אסור מפני מראית מנין אבל בזמן
 שנראה שאין זה מדעתו של בעל השדה אלא מאליהן עלו אין מח״בין אותו למעט עד כאן. וכתב עוד ובמה יודע שהתלתן זרועה למאכל אדם
 כשהיתת זרועה ערוגות ערוגות ולה גבול סביב. עד כאן. ואוקימתא בש״םהכיהוא. ךוז״ש התוספות משמע שאץ איסור בהנאתו שיטת
ר. כתב הר״ב דהשתאגלי  הרשב״ם וליתא כמ׳יש בריש פרק קמא[לשקליס]ממתניתיןדדשפרקח:ואםנכשאוכסח אומרים לועקו
 דעתיה וטי מפני שהוא נראה כמקיים כלאים. ע״כ. וקשה דמ׳יש מריש פרקין דאתר שמיעט רשאי לשייר המותר; ומיהו לפירוש התוספות

פ • שכתבתי נ י ר  (א) אינדינ. (ב) באקשאק אייגע עאטםען פ
 מלאכה שלמה

 קונבוס ולוף אסרה חורה לאו צאפוקי חטה ושעורה לכל הי המינין ודאי כלאים עם מיני עשבים ולא נקע חלתן שעצו עמו עשבים רבותא נקע אפיי כשמתכוין
 צזרול! תחלה שאר זרעים והתלתן עלה מאליו אפ״ה טון להשתא מיהא צא ניחא
 ציה בזרעים מחמת התלתן שעלה אין מחייבי[ אוחו לעקור עכ״ל ז״ל. תני תנאי
 התנה יהושע שיהו מלקטין עשבים בכל מקום חוץ משדה חלתן למעלי לה עשבים
. ועי תו  הגדלות עמה כשנזרעה צמאכצ בהמה והתולשן מפסיל את החלתן
ת קא׳ אבל ו ת ג . פי׳ הר״ש ו׳יל לאמקוס ה ה ס ו כ ש א כ י ם נ  בירושלמי: א
 הלמב״ם ז״ל פי' ואם יכרות קצת מה שצמח מאלו העשבים וכו׳ משמע לקאי
ו הלשון וברישא כתב בבא לתלתן ואת״כ פ ק ראיתי בחבורו פ״ב ה . א  אטלהו
בספה כתב ואם הסיר מקצתן אומרים לו עקור הכל ת ו ו מ נ  כתב בבא למקום ה
. משמע שרוצה לפרש כ ״  חון ממין א׳ שהרי גלה לעתו שרוצה בקיום השאר. ע
ק אנרנות וטעמא משוס דבגרנות לרך שעולין מעין הרבה  גס הוא ללא קאי ר
ר את הכל חוץ ממין א׳ וגם ממה ק  כזקתני רישא הלכך שייך למיתני בהו ע
. למלקאמר לצפי׳ י א  שהקשה ותירץ בתוי״ט משמע לס״ל לאטלה מתני׳ ק
ל ניחא ותיס׳ ז״צ כתבו ומשום מקיים כלאים ציכא כיון לקשו להן  התוס׳ ד
. פי' הח׳ ה״ר יהוסף ז״צ פי׳ ל כ ת ה ר א ו ק  עשבים משמע לגם בתלתן מידי: ע
ק לעקור כלי שלא יטאר השרש כלצ ועיקר ע״כ:  אפי׳ לקצור את כולם אינו רשאי ר

 שלשה

 מה׳ית אצא לאפוקי שאר ורעוני גינה שאינם נאכלין לומיא לקונבוס ולוף שאינם
 כלאים בכרס כדתניא בתוספתא האירוס והקיסוס ושושנת המלך מין זרעים אינם
ה ואיכא ערבוביא ועושין טס ולוף לפי טגדלין הרנ נ . אלא דקו ם ר כ  כלאים ב
. ולשק הרמנ׳ים ז״ל פ״ה אימ כ ״  אשכולות כגפנים אסורים משוס כלאי הכרם ע
ס ולוף זכיו״ב מזרעים שנגמרין עם תבואת הכרם ופי׳ ט נ  חייב מה״ת אלא על ק
 מהר״י קארו ז״ל דהיינו שאינם עושין אלא לשצש שנים כמו קונבוס ולוף שאינם
ל ב לכלאים כמו שתבואת הכרס אינו ניתר ע ע פ  נעשין אלא לגי שנים כדתנן ב
. היא גירסת הר״ש ם י נ ש ש ל ש א ל ל י ן א ש ו ם ע נ י א  ג׳ שנים עכ״ל ז״ל: ש
 והרא״ש ז״ל אבל הרמב״ם ז״ל גריס אע״פ שאינם עושין כלמוכח בפירושו
. ושם השיגו הראבי׳ל זי׳ל על גרסא זו ועל פירושו כמ״ש  למשנה וגם בחבורו
: וכן ו . נ״א שעלו ב ה ב ר ם ה י נ י ן מ ה ו ב ל ע ת ש ו ת ג ם ה ו ק  לעיל: וכן מ

. בירושלמי כיני מתני׳ וכן תלת! שהעלתה מיני עשבים א! ׳ ו ן כ ת ל  ן מחייבין ת
 אותו לעקור. ר״ל לנכש להייט עשבים ללא מעלו. וכן הוא גרסת המשנה ס״פ
 מרובה לעקור ואפשר ששם היא ברייתא להכי קתני לה התם תלתן שעלתה עם
 מיני עשבים אין מחייבי[ אותו לעקור וכ׳ שם חוס׳ ז״ל והא לנקט תלת; שעלתה

ן י כ  ישראל י
 הן גרעיני הזרע שכפלו בשעת קצירחו שחוזר וצומח בין התבואה
 שנזרע שם אח״כ. ונקט ספיחי מלמצוי כך טפי. ממה שיהיה זרע אישטיס
) פענכעל א ) שדשין בם מינים הלבה: ל  מעורב במטאה בשעח זריעה: ל
) לעקור התערובות עם השורש, ב  רגיל לצמוח ביט מינין הרבה: ל
 מדנתערב ממילא. ונס לא ניחא ליה תערובתן. דצמחיהן קשיו למעין

) ר׳׳ל : מ  הללו. ומקלקלין מקום הדשה להט [לא הוי] דנו כסי׳ ב׳
) דאל״כ נראה כניחא ד  אפי׳ רק חתך עלי התערובות ־ ושייר השרשיס: ל

 צי8

ן תפארת י כ  י
 בו) אף אחר זמן והישן מ״ל: כח) כ׳ילדר״ל אף שאנחנו רואץ כצומחץ
ק שאינן מתליעיןעל נ׳ שנים.ואף שיהפך יחזור ויצמח.ואילה״ק  לאלחריש מ
 עכ״פ מה שיזרע השתא ע״ג יגמר בשנה זו ייתלשו מיל קודם שיצמח
 הקנבוס בסוף הגי שנים. נ״ל לג׳ פנים דקאמד אין ר׳יל ג׳ שניס רוקא.אלא
 ר״ל יש מהן מאחרין ויש מקדימין לצמוח תוך הג׳ שכיס. והיינו כדברינו
 מ״ל דחייטי׳ שאחר שיהפוך במחרישה שוב יתליע הקנביש גם כשנה
 זו ויצמח בתערובות : כט) וריועקרויע שעושין ממנו אינדיג. וספיחים

 תבואה. עיי׳ שס הימ. מול
 ושו״ע 2ס פעיו פ: מקום
 הנמות . מ״׳ שס הי•
 מור ושו״ע ש0 : וכן תלתן .
 ביק fic . ילושלמי פל? השעינה
' cc ס״ש. סיל ושו״ע שס:  מ״
 אם נכש. מ״' בם היי. סור

 ושו״ע שס:

 תוספות הדשים
 משנה ה [הוי״ט דיה]
 אי; מחייכין כו׳ שינות
׳ דלא כשיטת י פ  סרשכ״ס ט/
 הרשב״ס שסוע־ שכלאי 1רעיס

 אסזליס כהנאה וליתא כו,
 וראוי להגיה והוא שיטח.

: ׳  הרשב׳ס וליתא ט

 הידושי מהרי״ה
 מענת ה [תויימ ד׳ה]ואם
 נכש או כיסה כו׳ כתב
 היעיב דהיצתא נלי דעתיה
 כוי דאהר שםיעט רשאי
 לשייר המותר כו׳ עכ״ל .
 ונראה דעוקי־ הכל אינו
 פי׳ הכל וכל אלא הכל כל
ק מטין א׳ אבל  המינים ר
ך כל מין י י  באמת איני צ
 לעקור הכל רק צריך
. ועוד יש י נ  שיטעם כדי
 לומר דהא תני נטי מקיש
 הגרנות שעלו בו מינין
 הרבה איכ משתםא היה
 מכל סין שוה ורהוק למעט
 מכל המינים שלא יהיה
 נשאר מיל השיניס א'
 מכ״ד לכן נקט מלהא
 פשיקתאיעקור הכל ובאמת
 םמך על הדין כמו שהוא

 לעיל:

 תוספות רע״ק
 משנה ת [אות ט] שאינן
" עלשץ) והרמנ״ם בפי׳  י
 ובחמרו כתב דהיק דאעיפ
 שאין עושין עד אהר נ'
 שנים מיס אשור לורוע
 כתוך כך מין אהר עד

 שיעקור השרשים:

 תום׳ אנשי שם
 ה ד׳׳ה אין מחייבין אותו
. סי׳ ׳ ׳ והקשו התום׳ ט  ט
 לדבריהם דאיןמיז״בין משמע
 שאין אשור בהנאה אף אם
 לא ינולם לעתיד. ועוד
 לפירושו אף אם יטלם לעתיד
 יהיה אכור כהנאה כיון
 שכנת״אש זמתעצל כמו
 לכשאלזזור אלקטנו ט׳ .
 (מר\שיאשס):בא״דשיטת
 הר:כ״ס. א״ה ע׳ נשעהימ
 פ׳יא מה׳ כלאים הין שמגיה
 במרי התום׳ ש;״ל בהנחיט
 גמקום בהנאתו עיש :



ב p ציונים ת יום טו ספו רה כלאים כל סאה פרס ב תו ו ה טברטנ ד ב ו  ע
 ן הרוצח. מיי״ « «״ז
 היו. מור ישו״ע שם &עיו ל«

 ראשון לציון
 [משנתו] ובה׳א מלא
 העול השמני. פירוש כקפה

 ויש אומרים מקום ידוע גאון
 ישראל. מרוך ערן שרון

 ועמיש כשיד מינ ס f רביבי

 חרושי מהרי״ח
 טענה ו [תוייט ד׳ח]
 שלשה תלמים של
 פתיה. לשון הריבובירוש׳
 כוי ולקמן מיח דבור
 וניר מפסיקין לכלאים כוי
ה במשנה י' כתג  עכ׳ל. ת
 שם הריב דבור דשם
 היינו בית רובע או יותר
 ובפינ מיו מיש שם הריב
 דשתי אמות כויות הוו
 הפסק היינו לריי שם אכל
 לא לריע ולהכטים ואפשר
 שחיה מםופק להם בכמת
 הוא העול השרוני ושלמה
 תלמים חיח ידוע לחם.
 ובלא זח קרובים דברי אלו
 בוי אזי פסקו לחוטיא
 ולעולם ביח לכ\לא. והא
ן לענק פאת נ' נ מי  י
 תלמים חדא תוכל לימי
 תלמים לחוד ותלמים של
 פתיח לחוד כמו שכתב
מ פ׳נ י  חרב תוייט מ
 משנתנ׳עישתודדםסביא
 ניאד׳אזנלפאהאשהיורק
 נפרדות י באורך ורוחב ב'
m אמות ואחיכ נתחברו 
 נותן פאת אחת p חטקוש
 ששם נתחברו ואיכ כלאים
 קיל םפאח אלא באמת
 אין ללמוד זה מזח דחלא
 כמה וכמה דרכים יש בזה
 המסכת שיוכל לזרוע קייב
 מאד «ה לזה רק החילוק
 על איזח תםתח נירעח
 וחםעס וזוא כמו שהביא
ק  כאן חרב תוי׳ם ש
 התורה אינו אשור אלא
 שיזרע שני מינים במפולת
 יד וזהו הכל מדרבנן והם
 אםרו כל אהד סברא בכל
 תמונת אי&ר יורע סר
 מחמיר בזח ת־1סונח ומר
 מחמיר בזה דוק בכל
 המםבת ותמצא הבל ;

I 
. שכתבתי לא קשיא דהתם חכמים חייטהו למעט ואמרו דדו בכך. ר ש ( טשר מ : ח ס כ  והשרש נשאר באדן תרגום לא תזמר לא ת
ל פתיח. והלכך כשממעכו מפני החיוב שחייבוהו חכמים אין נראה כמקיים כלאי'  ערוגות ערוגות וכל ערוג׳ ממין אחד לבדו:שלשה תלמים ש
ר את הכל. מה שאין כן הכא דלא חייבוהו כלל למעע ר  כלומר מניח בין משר למשר ריוח שלשה תלמים של מחרישת מל׳ יפתת במה שאיט ט
 וישדר אדמתו(ישעיה כת) ובירושלמי מפרש שהם שתי אמות רוחב על והוא טושה מעצמו ועוקר מקצת ומטח מקצת נראה ודאי במה שמניח
/ שסופו י  שתי אמות אורך ואח׳יכ מיצר והולך אם כמקיים כלאים. אבל הר״ב פ
ר. אם כי לא התירו לו אלא ל לעקו כ ר *0 מ ש ר מ ש ת שדהו מ ו ש ע  ירצ׳ עד שלא ישאר ביניהן בכוף״)המצר ן הרוצה ל
ל שיעקור ולמת לא תםגי ליה נמי במיעוט ה תלמים ש ש ל  אלא כל שהו שהרי בכך הן נראים שלא מין לי) • ביש אומרים ש
, ואין לתלק כלל ביןכשממעט קודם שנזרע ני לח) א העול השרו ל . ובהיא מ ( י ה ל . פתי י נ מ ש  נזרעו בערבוביא: העול ה
. לממעט אחר שכבר צמת רתשתא ( פ £ ל י א ר ב ך ת כ ן י ״ ד ^ ^ י א ר ב » ך 3 r w  כמלוא רוחב העול שחורשים בו בשרון •
 דהיינו בבקעה שהוא רחב מן העול י 1 הכלאים זרועין ועומדין. להא קי״ל
. ששיעור שלשה תלמים , ברואה כלאים בשדהו ולא ידע בו כשזרע שחייב למעט כמו בתלוש ׳ ט  שחורשים ט בהר: וקרובים דברי אלו ו
 *) בל״ו המצר של וסגי ליה בכך וכמ״ש הרמב״ם בפירושו לריש פרקין. ובחבורו פ״ב.

ה תלמים של פתיח. לשק הר״ב ובירושלמי מפרש שהם שתי אמות רוחב וכו׳. ש ל  ועיין במשנה דש שקלים ובש״ם מסכת מ״ר, ד׳ ו:( ש

 ולקמן משנה ח דבור וניר מפסיקין לכלאים ובפ״ג משנה ו פירש הר״ב דשתי אמות בורות הוו הפסק. אם כן שתי אמות דלקמן אליבא דב״ש.
 ובירושלמי הכי איתא רבי זעירא ר״א בשם ר׳ חייא רובא עושה שתי אמות טל שתי אמות ומיצר והולך אפילו כל שהוא ע״כ. ומסתמא אליבא
. והיינו טעמא רהרמב״ס שפסק לדר״ח בפ״ד מהלכות כלאים והא דבריש פ״ב דפאת מפרש ה ״  דהלכתא אתי לאשמועינן והייט שיעורא מ
י בירושלמי י״ל לשיעורא זוטא היא מדב״ה. ולענין סאה מודו ב״ה לחזמרא דאפילי שיעור זוטא  שיעור בור נ׳ תלמים. והתם ר׳ יוחנן אמר מ
 תחייב בשתי פאות. אך קשה דא״כ ב״ה דהכא למומרא דבעינן שיעורא רבא לכלאים והו״ל למתני בעריות גבי קולי בייש וחומרי ביה ופיץ

ל ו  מלאכת שלמה ע

. פי' הרמב״ם ז״ל בפירוש המשנה להיינו נ״ה שיעור של מצא העול ולא אמרו 3׳ אמות לפי שזה מצוי ביל כל זורע ויכול ח י ת  לצמצם בו אבל מלילת האמה אין הכצ בקיאין בה ע״כ מן החי הרי״א ז״צ: ן שלשה תלמים של פ
 עוד בשי׳ ר״ע ז״ל. שכתוב שם על שלא ישאר ביניהם בסוף החצר צריך להגיה
 כסוף המשר. והא לקאמר בירושלמי שתי אמות פל שתי אמות לא שיהו מרובעות
. אית למפרשי שם י נ מ ש  אלא על אורך שתי אמות שכצות על כל שהו: ה
 מקום. נלסי׳ בירושלמי א״ר יזנה הלא לתימר בעשייה משרין משרין לנההוא
 לא חשיב כל מין וממי בהרחקת שצשה תלמים. אבל בעשויין משר אחל ובא
 לעשות משר א׳ ממין אמר בסף או באמצע לא סגי כהכי ושיעורו בית רובע
. פי׳ ו ל י א י אלו להיות כדבר ן תטאה בתבואה: וקרובים דבר י  מ
 קרובים לברי ב״ה לב״ש לבציר משהו הוא להוי שיעורא לב״ה משיעורא לשלשה
 חצמיס של פתיח. וליכא צפרושי קרובים לנרי ביש לב״ה ללא טפו עצייהו ב״ה
 אלא משהו לא״כ ב״ש לקולא וב״ה לחזמרא והו״צ למחניים במס׳ עליות גבי
 קולי ב״ש וחומרי ב״ה כלאמרי׳ בכל לוכתי. וציכא למימר למשום לחני וקרובים
 לברי אלו להיות כדברי אצו לא חש ליה וצא תגי ליה להא בריש מסי שביעיח
 נמי תנן וקרובים לבר, אלו (היות כדברי אלו ואפ״ה פריך עלה ביחשצמי

 דליתנייה

 הארץ כשתממר יתבקעו בה בקעים מתרחבין ונקרא כצ בקיע מהן תלם
 של פתיח. ואיט נטן דמה שייך כאן שם תלמים. ועול להיכי הוו בשלש מינייהו
 כשיעור שתי אמות להייט י״ב ספחים. ועול לפתיח משמע מל׳ יפתח וישלל
 אדמתו וכן פי׳ הר״ש ז״ל וגם הרא״ש ז״ל לכך נראה לה׳ דהי׳ק ג׳ תלמים של
 פתיחת המחרישה והא ללא תנא נ׳ תלמים סתם משום לקא משער בתלמי חרישה
 דקה כשמתחיצץ לפתוח האלמה ולמעוטי תלמי הרביעה ללעיל תני הכי. וכך
 פירושא לשלשה תלמים של פתיח לטליה תצמולא כך נ״ל. הרש״ש ז״ל: בפי׳
 ר״ע ז״ל. משר משר ערוגות ערוגות. פי׳ זה אינו נראה לא״כ היימ קרחת
 וקרחת אסור לסמוך וצריך הרחקה בית רובע. ע״כ נראה למשר לשון שורה .
 והפי׳ לזקב המשר זורע עושה אותו שיעור שלשה תצמים ש3 פתיח. ואם ירצה
 לעשותו פחות מוה רשאי הוא להיות פוחת את המשר על כ״ש. ובלבל שיעשה
 בתחלתה רחבה ג׳ תלמים של פתיח באורך ג' תלמים כך מפו׳ בירושלמי וא״צ
 הרר!קה כלל ביון שהוא עשוי שורות שוחת כן שכיח בירושלמי. ונ״ל כי בעבור
 זה אמר תלמים של פתיח בדי למעט תלמי רביעה שהן גלולים יותר ומה שאמרו

 תוספות רע״ק
 משנה ו

ן י כ ל י א ר ש  י
וח והולך  והא דלא קאמר ב׳ אמוח. הא קמ״ל. דאף שאח״כ מתקצר מז

. דתי  בין המשריס. עד שלא יפסיק לבסוף בין המשרים רק כ״ש שרי

. והא רלקמן מ״י צריך להפסיק בין ב׳ מינין בית רובע. ׳  אינן בערטבי

. א״נ להט נקט הכא משר  נ״ל דהתם בין ב׳ שדות גלולות בעי טפי

 דהיינו ערוגה ארוכה. דסגי בהכי. משא״כלקמן דמיירי בקרחת דהיינו

 ערוגה מרובעת צריך מרתק רובע. והיינו משום דערונות ארוטת הן

גובבו ׳ [אות י] וקרובץ ו י סופה. ואין לט לחוש רק שלא יהיו נראים כ  הולכין מחחלת השרה ע

ה במתני'שביעית פ״א מימ: ך ש ם ^ ? ק כ ה ״ א ש י ״ מ כ ה 3 , ג w ס j _ ס י 3 ר ן ע ת מ ו ג ו ר ע  לאשי ה
 כין' לארכה בין לרחבה עשוי ערוגות ערוגות מרובעות. אי לא יניח רווח

 גדול מכל הצדדים לכל ערוגה וערוגה. יהיו נראים. כמעורבים כל

 המיני[: לח) כרוחב עול שחורשים בו בעמק. והוא רחב מאותו שחורשים

 בהר: לט) ואעפ״כ שיעורו דב״ש נפיש מדב״ה דאס לא כן הו״ל חומרי
ה ״ ב  ראשונה ל

 שצ״פ ללימ למיקצ מובא בקלחת ולא מצריך הפסקה כלל היכי פליג אב״ש
 ואב״ה להכא בסכלות הפוכות לגמרי ללליליה צ׳׳ל בהפך לקלחת קילא ממשר .
 ואם נפרש התני' להכא כפי׳ האחר שכתב הל״ש ללאו לענין הרחק איתמר
 פיטורי לב״ש ונ״ה הכא אלא ברומכ המשל פצמו א״ש . אבל הרמב״ש פילשה
ל.  נמי לפנין הרחק כפי׳ השני של הל״ש וכפי׳ הר״ב: וב״ה אומרים מלא העו
 מ״ש חוי״מ למשמע לשיעולא לכ״ה להחמיר הוא להא גבי פאה אמרינו שלשה
 תלמים ומשוס להכא לחותרא והנא למומרא. לא צליך לזה לודאי שיעור לב״ה
. והא לבפיאה $ליך הפסק עפ׳ משום להמם בין שמי שלוס  להכא זומר להקל
. ואע״ג ללענץ כלאים נץ נ ״  וממיר עפי לענץ הפסק משורה כמ״ש הר״כ פ״ג מ

 עמי

ת ר א פ ן ת י כ  י
 לי׳ במה שמשייר. והו״ל כמקיים כלאים. דדוקא במ״א לעיל שנתערב

 קודם זריעה. א״צ לברור הכל. משא״כ הכא שכבר הגיע שעת איסור.

 עוקר הכל. כ״כ ע״ר אאט״ו הגאון זצוק״ל. ואילה״ק הרי במשנה ג׳

 שכבר זרוע ואפ״ה א״צ לעקור הכל. י״ל התם אף שכבר זרוע. עכ״פ

 בשעה כצו קר אין כאן עוד כלאים. ואי״ל רכמו במוצא כלאים בשדהו

 ס:י בממעטו עד פחות מחלק כ״ד [כי׳ד רציז ס׳ח] ה״כ מלת הכל לאו דוקא

. ת א  אלא ר״ל כל מה שמחויב לעקור. דהיינו עד שלא ישאר רובע לבית ס

 ליתא דש לחלק הרכה ושאני הכא מיכש מתחילה כדי לקיים הנשאר.

: לה) בעטהע [ י  להט לעקור הכל ממש צריך [וכ׳כ הרמביס גש׳ב מכלאים. הי

 ארוכה. אבל מרובעת נקראת ערוגה: לו) בל משר ממין אחר: לז) ר״ל

 מניח רווח בין משר למשר נ׳ תלמים. כאותן שעושה מי שרוצה לפחח

 ולשדר אדמתו לשיעור שלשתן יחד ב׳ אמות כן מניח בין ראשי המשדם.

 משנה
״א ג' מלמיס.קא פסיק ותני הני שיעורי לביש וב״ה בכל מין ומין בץ בילק ש  ו ב
ע ירק בירק ששה ב  ובין בתבואה . והא לאמרינן לקמן מ״י מבואה בתבואה בית מ
 מפתים המם בקרקע שוה שלא נחתך ולא נחלק ערוגות פלוגות.אבל הכא משל משר
 איכא הפסקה ושגי בשיעול מומנו ואע״נ לירק בירק התם סכי בששה מפחים וזומר
 שיעויא מלהכא . כיון לששה מפתים להמם ע״פ כל אולך השדה והכא אינו
. והא ללקהן מ״ע ער ו  אלא כדיו ב׳ אמות ההפסק ומיצר והולך משיב שימור ז
 בקרחת יהבי חכמים שיעולא לבא אע׳׳ג לאיכא הפסקה שנחתכה לקדמות. כנר
 כ״,יהר"5 במ״י לבמרוכע מחמרי׳ מפי מכשורה והנא המשל ארוך כמו השולה
 והקרחת מרוכעת ומשמע למלובפ ממיר כמו שלה שוה שלא נחתכה כלל. אלא
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ר; הוא שם . ועיי; בפי' הר״ב ריש פרק ג ליבמות וריש פ״ח של פתיח קרוב להיות שוה למלוא העול השרוט: f תו  עוד במשנה ג פ״ג
ש תור. כתב הר״ב ועל שמו קורי! זרת המחודדת תכשיט של אשה שצורתו משולשת כלומר בעל שלש זויות לשק תורי א  דחולין:f ר
 ראש תור. ור״ל מכל איזה תבטח שתהיה בין משולש בין מרובע או׳ זהב נעשה לך(שי׳ם א) ועל שמו קורין קרן זוית המחודדת ראש
ס בתוך של שעורים תור ואס קרן זוית של שרה שהיא זרועת חטים ככנסת בתוך שדה שצ כנ  שאר תבנית וכן מבואר בפירוש הרמב״ס: נ
 שעוריס מותר מפני שהוא נראה כסוף
ל שדהו וניכר'שלא כזרעו בערבוביא: ך ש ו ת ס ב נ כ ר המים מ) נ ש ת א  ן היה ר
ף מותר לסמוך לו מאותו המין. מותר ה כסו א ר א נ . מפני שהו ר ת ו  שעורים *א). מ
. לסמוך אצל שדה חמין שלו מאותו המין ר ח ל חבירו מין א ש  שדהו מב). שלו חטים. ו

 מותר. כבר כתבתי בסוף פ״ק בשם
 כ״מ דמן התורה לא נאסר אלא
 כשזורע במפולת יד ורבנן אסרו שלא
 במפולת יד כ״מ שיש מראית עין ולפיכך
 התירו על הרבה דרכים: מפני שהוא

L בשדהו משוס מראה כסוף שדה . ״1n ״ L M ״ i « י י  נראה כסוף שדהו. וכן בלשון הרמב״ס ״
, ל ש ם ל ת ו ל ד ו מ ם ר ל ת ו ל מ ם ש ל ך לו ת o ושל חבירו חטים. מותר לסמו ^ ^ i ^ ^ ^ 

ר בשדה השנייה נחשבת  הראש מ
 הכניסה בכלל אותה שדה שהרי בה היא
 הלכך כשאנו מתידן ונחשבה מכלל

, m *של שדה חבירו ואין נראה ככלאים ( ן מ ד כ ו ה ך ל ו מ ס  m ל

״ בשדהו משוס מראה כסוף שדה חבירו: ״ ״ י  1 י

. ן  ^ % , ! L ^ ״ • , ^ מותר לסמוך לו תלם של פשת
ש שהרואה יודע שלא זרעוהו שסאלא י ״ ( ח ן אחר מ ם שלמי ל . ולא ת ( י  פשתן מ

ל המינין •< * כדי לבדוק שדהו אם טובה לזרוע בה רע פשתן ואהד כ ד ז ^  אומר *
 ח׳ג. ז נכנס ונכנס. כסיף ״״& בסיף. רבי פשתן אם לאו לפי שאין אדם עשוי לזרוע
ף שדה שיוצאה ממט. תלם אחר של פשתן שאין לו בו שום תועלת אבל של מין אחר דאדם ס  השדה שממנו יצאת עלינו לומר שנראית כ
 אבל אין לנו לומר שהיא סיף^שדה ממש שהרי היא בכלל השדה שט עשוי לזרוע ממנו תלם אחד בלבד אפילו לא זרעו אלא לבדוק שדהו
: אחד זרע פשתן ד ליהנות ט  נכנסה: מותר לסמוך לו > פירש הר״ב אצל שדה תטין שלו. ומסיים אסור שהרואה אומר לצרכו זרעו כ
 הרמב״ס ובלבד שיסמכהו לשדה חבית: שלו חטים ושל חברו ואחד כל וזםינין.אסור לסמוך תלס אחד שהרואה איט יודע דלבדוק

 חטים מותר לסמוך לו וכו׳. ולא הוי משום מראית העין כמו באמצע שדהו
[ אתר דהא מותר לסמוך לו מאותו המין ובכ״מ  שדהו. ולהט חנן ושל חברו חטים דאילו ממין אחר משלו לא הוה מצי למתני ולא תלם של מ,
ל פשתן. פירש הר״ב שהרואה יורע שלא זרעוהו שם אלא כדי לבדוק שדהו.  בשם הר׳יי קורקום דלרבותא דלא של מין אחר נקט הכי: ש

ם י י ש מ  מלאכת שלמה י
 ככלאיס כשדה חנית אלא נראה כסוף שדה חמים ע״כ: ולא הלם של
. כתנ החי ה״ר יהוםף אשכנזי ו״צ ברוכ הספרים מצאתי מותר  מין אחר
 לסמוך לו תלם של פשתן או חלם של מין אתר. אך יש ס׳יא דגרסינן ולא וצ״ע.

. כראשו של שוד ר ו  לליתנייה התם אלא ולאי כלאמרן. הרש״ש ז״ל: ז ראש ת
 לראשו רתכה לצל קרניו והולך ומתקצר כזה , ז וללעת הרמב״ם ז״ל

 הוא כמו משולש כזה
 ולפי גירסא לאו צ״ל חסודי מחסרא וה״ק או תלם של מין אחר לברי ר״ש שר״ש
 אומר אחל זרע פשתן וכוי ע״כ. זזה שלא כלעת הירושלמי שאכתוב בסמוך גם
 שלא כלעת שום מפרש או פוסק: ר״ש אומר אחד זרע פשתן ואחד כל
 ז״ל מלפרש מותר לבעל המיגין. מן הירושלמי מוכח לר״ל מותר. לה״ג התם ר׳ שמואל בשם ר'

 ופי׳ ראש / V תור מן כאלי לחייך
 פי' רש״י / \ !״ל בסוכה פ״ק.
נמותר ׳ ג ׳  במ״ש לק, / \ פ״גסי
י ר״ע ז״ל הוא פי׳ —  :פירוש שפי, ׳

\ פי'  בתורים. ופי'א׳ הוא /
 כ״כהרש״שז״ל. וע׳

. הפירוש שפי, ן  לסמוך לו מאותו חמי
 הרמב״ם ז״ל וגם הוא הפי׳ שנראה יותר להר״ש

 השלה של המים לסמוך חסים אצל שלה מין אחר של חבירו ואין בראה זעירא לר״ש כלעתיה דאמר לקי פ׳ המבריך אין אדם מקלש דבר שאינו שצו
V 

ז ע ו  ישראל ב
 (ו) כ״כ הרמב״ם בפ״ג מכלאים. ומה שהקשה הראב״לשםלזהו רקלר״ש
 פ״ז מ״ה ללרש כרמך. נ״ל לרמב״ם לשעמיה אזל לפסק שם פ״ה ה״ח באמת
 הלכה כר״ש. ורכ״מ נלחק ליישב הרמב״ס יע״ש:(*) ור״מ ור״ב כ' אסור .
 וק״ל מירושלמי למייתי הר״ש. לר״ש לל\צא קא׳. וכן מוכח צע״ל. דהרי
 בכ״מ נקמ הפשוס קולם. כמו א׳ עצם שיש ט מוח ואי עצם וכו(כפסחים

ן תפארת י כ  י
 דב״ה וקולי ב״ש והרי לא חשבינן בעליות פ״ו: מ) תור הוא תכשיט
 זהב משולש שבראש השים. והושאל על שם ערוגה משולשת:מא)ר״ל
 אם קרן ערוגת החמין נוגע לרוחב ערוגת השעורים: מב) דהרי נראים
 מוגדלים וליכא ערבוביא דדוקא כשסמוכין ב׳ המעין ארכו של ערוגה
 זו אצל אורך ערוגה אחרת צריך שיהיה המשולש שמרחיקים זמ״ז רחב

 בראשו כמלא עול השרוני. וכמשנהו׳. משאי׳כ הכא שאורן ערוגה זו נגד רוחכ הערוגה האחרת סגיגם בשמרתק המשולש בראשו הוא שחוח
 מזה . אמנם טעסכל היתיריס הללו. היינו משום דהתורהלא אסרה כלאים רק כשזרען במטלת יד. ורק חכמים אסרו גס שלא במטלת ד
 _ משוס מראית עץ. ולהטנמי התירו בכמה מוכי. כשניכר שחשש יעל השדה לאיסור כלאים.ומשלןנתט לן [אב״י עי'מיש בסי׳ ניל אייה]: פנ) מותר
 teviliTzmvvw לסמוך לחיטין שלו מין אחר כאותו של חבירו. מראה כאילו גס זה שייך לשדה חבירו. והרי בין ב׳ מינין של ב׳ בני אדם א״צ הרחקה. מדכתיכ
 א׳ והפסיק באמצמס עם«יז שדך לא חזרע כלאים (ן): מד) דהרואת יודע דחלסא׳ פשתן לא חזי לכלום. ורק לבדוק שדהו עושה. והו״ל כזורע להשחתה. מיהו באמצע
. וכירושלמי. והא דנקט שלו ושל חנירו מין אי. דאי של סטרו מין אחר. לא הוה מצי למנקט  שדהו אשור לזרעו. דהו״צ מראית עין טפי
 בסיפא. ולא של מין אחר. דהרי מי! של מביט מותר להסמיך. כסי׳ מ״ג: מה) אפיי ההטון לבדוק שדהו. עכ״פ הרואה איט יודע: מו) מותר(ן):

1 ת ש פ ב  משנה ראשונה ל

 ציונים
ye ראש תור , מיי* פס , 
 הי״יז שול ושז״עשס סעיו כה:
.  שלו חסים . מ״׳ כס המ"!
: שלו נ  מור שייע שם סעיף כ
 חטים . מיי' שם הי״ז עור

 ומייע » פעי• ע :

 תוספות רע״ק
 גישנחז[אות יא] בהיעיכ
ר לשמיך לו ת ו  ר״ת פ
 מאותו חמץ . של שדח
 חבירו) דמדינא מותר
 לזרוע חטים בצד שית
 שעורים של חבירו דכתיכ
 שדך לא תזרע כלאים אין
 א״םוי• אלא שיזרע שדהו
 כלאים שלא נאמד הארץ
 לא תזרע כלאים ומשיח
 אפילו זרע סמוך לשדח
 חטים שלו זרע שעורים
 וםשך זרע ודםעורים עד
 שסמכו לשדח חבירו הזרוע
 שעורים הרי זח מותר
 שנראה השעורים שבצד
 שדהו שהן סוף שדהחבירו
 הרמביש סינ הטיו דכלאים.
 וכתב חכ׳׳ש דוקא היכא
 דנוימו תחלח ב' חשדות
 בהיתר ואח״כ זרע שעורים
 והמשיכה עד שדה חבירי:

 תום׳ אנשי שם
 ז חוייט ד״ח כפני כו׳
 כהרי בה היא כו׳ משמע
 שמה' נכנסה ממש כזה* וכן

 מ:מע
 מלשון
 סריש

 אבל מל
 הרימ
 בפי'

 משנת
 עיו;ה שהעתיק התוי׳ס לק׳
/ משמע ס  וכיה בחבורו ס
 זמש׳ נכנםה לאו לוקא אלא
 ריל שנגע כמו שמצוייר שם
 ולסין כסוף שרהור׳לשאע׳פ
 שאינו סוף שדהו ממש
 משעולים נמי שלו הם
 כמיש בסו״ע ועי מה״פ:
ו חטים כוי לאילו ל ה ש '  ד
. בסי ביל ׳  ממין אחר ט
 רוצה לפרש לבזה יש נ״מ
 דאס נס של חבירו חטים
 אסור להסמיך לו מין אחר
 אף כשדחיק משלה שלו
 בשיעור שהעים שמותר
 להסמיך לשדה חבירו מ׳מ
 הכא כיח שש:י הבלות הס

 ממים . הכא לא צריך למיסני של מבילו אלא לרבותא לאע״ג להפשתן באמצע
 לבכה״ג בשלה שלו אסור בשל מבירו מצל אמר מושר שהשלוח מלוקיןואץ *
 באמצע . ואפשר כמי ללוקא בשל מבילו מצל אמר מומר אבל הכל שלו אפילו
 בורה מצל אחל של הפשתן אסור שמא למחל יזרע אותה ונמצא הפשתן באמצע.
 והחילוק בין באמצע ובץ בסיף שבסון< השלה נראה שאינו מעיקר הזלע ונם אינו
 נראה מעורבב כ״כ נמו באמצע: תלם של פשתן. בכולה משניות וגמרא קתני
 פשתן בנו״ן ולשון מקרא בכל מקום פשתים כמ״ס וה״נ גבי חורים וחורץ כמ״ש
 לש״י כפ״ק לחולין: ר״ש אומר אחל זלפ פשתן טי. הל״ב פ״ ללמומרא פליג
 לאסור אף בפשתן וב׳׳כ הרמב״ם. ולפ״ז צ״ל לפליגי גבי פשתן לרוב העולם
, ן  יולעץ שאינו אלא לבלוק ומשום מפופ ס״ל לח״ק ללא מיישינן למראית עי
 ור״ש חייע אף למיפומ ואע״ג לבעלמא משמע לכ״פ מולו לאפילי למיפוע
 מיישי' כלאשכמן לענין שבת בא״ח לסי׳ רמ״ל בהגהת"ש״פ וכן משמפ קצת
 מלאמרינן כ״מ שאסרו מפני מלאימ פץ אפילו כחללי חללים אשור הכא
 לאיכא כתי מעם להימלא לנסיף שלהו לא חיישינן לתייק. ולי יוסי לממיר אף

 באמצע

 שתי שלות לא סגי בשלשה חלמים ובעי בית רובע היימ להחמיר. ובפאה הוי
ר לסמוך לו מאותו המין. שיי הל״ב שנראה ת ו : ז מ ל ע  חזמלא בשיפול ״
 כסוף שלה מטרו ע״כ ומשמע לחבירו מוסר לזרוע סמוך לשלה אחר והייט
 כל״י ול״ש דפ״ז מ״ה לאין אלם מקלש לבר שאינו שלו וכ״כ הרמבי׳ם בהליא
 בפ״ג דין מ״ז היתה שלהו זרופה מעיס מומר לחבירו לזרוע בצלה שעולים
 שנאמר שדך לא תזרע אין האיסור אלא פלא יזלפ שלהו כלאים ולא נאמר
 האלן לא תזלע כלאים ע״כ זכ״כ הלאב״ל שם דלר״י ור״ש מומר לחבילו לזרוע
 לכתמצה ולא ידעתי למה כתב הב״מ שהלמב״ם אינו מתיר לכתמלה כיון שכתב
 במפולש מותר לחבימ לזרוע בצלה ולעפמיה אזיל שפסק בפייה כר״י ור״ש
 ומתני׳ דהכא לקתני שמותר לסמוך מאותו המין של שלה חבירו וע״כ משים
 שנראה ששוף שדה חבירו הוא ומומר משמפ בהליא שחבילו מותל. והלאבי׳ל
 שכתב למתנ׳, לא שרי לכתחלה אלא שמחחנת היו שני השמת זרועות בהיתר
 מותר אח״כ למשוך ולסמוך בצל פרה חבירו פ״כואיט מובן מה הפרש «ש בין
 סמיכה לזורע ממחלה כיון שבשמיכה זו זולע כלאים לכממלה: ושל מבילו

 אחר וצא הרחיק רק מצל
. אבל אס של הכירו מין  א׳
 אחל אין אסור לסמוך שלא
 מאותו המין אא״כ לא הרחיק
 כשיעור משדה שלו וציתא

 לבהדא כ' שש הרמב׳׳ם
 היהה שדהו זרועה חטים
 ושרה מכירו בצדה זרועה
 חטים מותר לזרוע תלם של
 השתן כ1' אגל מין אחר אסור
 לזרוע בין ב׳ שדות אלו שהן
 ממין א׳ מד שירחק בתוך
 שלו ע״כ. הא קמן לאף
 כחטים וחנויס מותר לזרוע
 כל מין שירצה סמוך לשדה
 חכירו ובלבל שירחיה בתוך

 שלו. (שיל):'



ב קךן ציונים ת יום טי ספו ! כלאי• כל 0אה פרלן ב תו ת ו נ ט ו ב  ו* עובדיה מ
 ח אין םומכק . מ>«׳ »
™1 כי־ ס ט להשחתה . סי׳־ה.מור פ ר . שהכל יודעים ומסיים הרמב״ם בפ״ג מהלכות כלאים ונמצא מ  שדהו הואעושה: מותר לבדוק בתלם של פשתן

 שאץ משטין לקיים הפשתן אלא לבדוק שדהו אס היא יפה לפשתן ובירושלמי הביאו הר״ש דאף תנא קמא דוקא במתכוין לבדוק שרי חדושי מהריי׳ח
: ח חריע. כרטס יערי וקורין לו בערבי ומכל מקום אסור באמצע שדהו מפני מראית עין ובדפוס הירושלמי מ־ענהחאיןסומכיןלשדת א מ א ק נ ת ה כ כ ל ה  י
א ו והרעית ח י ה כ א י כ  אלקורטו״ם ושני מיטם הללו דהיינו חרדל ותריע הן מזקין לתבואה הגירסא משובשת: ח אין סומכין לשדה תבואה חרדל וחריע. ה

 ואס לא שבעל השדה זרעם ורוצה ופירש הר״ב ששני מינים הללו מזיקין תום׳ אנשי שם
ף באמצע שדהו מותר לתבואה והוי עד הלכך נראה כמקיים ח תי״מד׳ה אין סומכץ . א ר מ ו  בקיומם לא היה מניח לאדם אחר שיזרע רבי יוסי א
^ ^ מ ^ * ם ^ ״ מ מ ה ם . ג ן מ ד : ח אין ^צאיםמלה. מ ( ״ ן ת ש ל פ ם ש ל ת ק ב ת ב  אחד משני אלו המינים סמוך לתבואה ל
. בפירושו יהיב טעמא משום שאלו רמריל וחריע אסור צסמוןאף ל וחריע מח) ה חרד א ו ב ה ת ד ש  שלו הלכך נראה כמקיים כלאים בשדה: םומכין ל
^ X i 1 ! 1 אבל המינים מפסידים וכי׳. וקשהדאסנ ל ב  א
 שאר כל המינים מותר לסמוך ולעיל לא שרק אלא תלם של פשתן ושאר כל המינים אסור. [״והכא נמי דתנן אץ סמכי! לשדה משמע דכין ששמוכין לו הוא;רעס(ולש״!
ם *רע '£׳V חטים בל! מל£ י ע ו י ו ז י צ ב ו ש י ב ח

ה  ד ש * י י י * ה 5 ת י ם ה * ל ת כ ט ל ה P מ D *1 א בסו י ד ה ס ב ״ ב מ י 1 ה ! לשי כ ר ־ ו ז 1 אי ל מי א ש ל ה ו ^ ב ל ת י ש י ב 1 ל י ו P ש ל  ש

 שני מיני תבואה. וידוע ששם שטאה איט כולל רק החמשת מיני דגן וכדכתב שם הרמב״ס בסוף פ״ק וממשנתיט הוא במשנה פ״ז מלרים החדזלייוחריע שסומך לבל
א>אז

ס 

^ע ל

ש

^ ל ל י ש ץ^ ג ט הכי 5 ק  ולכך אץ לומר דהכא מייד ששדה של חברו זרוע חרדל וחריע וקמשמע ל; דאפילו הכי אסור הוא לסמוך]. ועוד קשת מאי שנא מ
ן בהדיא. והרמב״ס בחבורו סוף פרק ג' פירש הטעם שיחשדו אותו דלא תדע  ולא נקט ספיחי סטים למזיק נמי לתבואה ולא שרינן לעיל אלא בעלו מאליהן. מתנ
תר ?5 י "*ישלו י ר ^ ^ שיי * י ' ם כ ? ג נ ש ^ מ ש כ W ב P W * ה * ת 5 H * 0 5 ' נ י ^ י ש נ פ מ ה ^ ב ת ' ה ז מ ו ! ח י מ ל כ ע ל 1 י ל אי ח ד י ז ר *5IT י ח ו ^ מ כ ו ש פ ה  ב

אין ט הכא חרדל וחריע משום התירא נקט להו דמותר לסמוך לירקות חרדל וחריע וסלקא לזי!ע כלמהישלב\מפ̂ז ק  שרינן אלא פשתן ותירן בשם הר׳יי קורקוס דהא מ
ין ליךקות לו למוש שמא יחשדו למטרו.  דעתך אמינא שיהיה מותר לסמוך גם לתטאה קמשמע לן דלא. לפי שאין מפסידן אותה. וכל שכן שאר מינים שאסור לסמוך ב
S .שלו•f בין לתבואה עד כאן. אבל לפירושם דהכא איט עולה זה התירוץ. ולקמן אכתוב קצת יישוב. ומה שכתב הד״ב ואס לא שבעל השדה זרעם בשיא הרחק 
 ורוצה בקיומם. כלומר דאי אפשרג״כ לומר שזרעם לבדוק בלבד להא על כרחך אנן במתכוין לבדוק קיימינן דאי לאו הכי אפילו תלם של שפיר מקשה הסוי״ט ללעיל
»fow^־wsV<Sה בי*ץמם צ א י  1 פשתןנמי אסור כמ״ש לעיל בשם ירושלמי אפילו הט מפני מראית העין אסרו בהט שלפי שתן מזיקין הדבר נראה םאילי ל
ד לבדוק שדהו בלבד הואיל ומזיקין. והיינו שסיים הר״ב הלכך נראה כמקיים כלאים. דעיקר קפידא אקיום כלאים אבל חט״ !רוע חרדל ומריע  לא היה זורען כ
tmyS\wSa ' ו כ  אזריעה ליכא קפידא דבמתכרן לבתק קיימינן. אלא מפני שמזיקים יאמרו הרואים שלקיומןזרען. ומ׳יש צא היה מניח לאדם אחי ו
 אתיא כרבנן דרבי יוסי במשנה י פרק ב דבבא בחרא דסברי על המזיק להרחיק עצמו. [״ואפילו להרמב״ם דמצריך שלשה טפחים ותריע לא מגי סמיך אף
? 5 t t ^ H j S ג ל£ה ״ נ כ ^ י ל ר מ ^ ^ ת ו ב ם ר ד ו ב י ל ל ד י ח : : ת י ^ ל  להרחיק הא לא סגי לענין כלאים בירק בתבואה בפחות מששה טפחים] ־ יהאי לקאמרי ו
 דדטרים נמימזקילחרדל כמו שאכתוב שם בסייעתא דשמיא. אפילו הכי לא יסמוך. וכ״ש לאסור לסמוך לחמאת שאץ התבואה מזקת תטאה^מה^ינדט דגן
י p י ל שדה וחרדל וחריע * ע  החרדל. ולפי שההלכה כרבי יוסי איכא לאוקמי מתני׳ נמי טתיה. וכגון שידוע שהשדה שבו זרוע החרדל ״חריע היא שצ ב
r»?התבואה. וקמשמע לן דאסור לו להניח לאחר לזרען. דאע״ג דלא אםרינן אלא כשהוא בעצמו זורע לו כדדייק. הרמב״ס בפרק ג׳ מהלשח מיא^ו להר״מ משי 
 כלאים שלא נאמר האדן לא תזרע כלאים אלא שדך לא תזרע כלאים הלכר מותר להכירו שיזרע שעורים בצד שדה חבית של חטים. הכי שאפילו הרחיק «וך"שלו
\ 5 ״ » י ר ? מ

נ ^ ג ^  נמי נידק אנן מדלא קרינן תזרע הזיי״ן בקמץ ולגרשה מלשון נפעל. והיה משמע שלא תהית נזרעת בין על ידו בין על יד אחרים אלא ב
 קרינן תורע הזי״ן בשבא ורפויה שמשמעו אתת לא תזרע שדך. אבל אין איסור לאחר הזורע מין אחר בתוך שדך כשזורע לעצמו. ,קמשמע עיש מ״מ בהק׳ מ״ש ׳י־א
™tmvZ?? *?^i ' ע ר ז י ד ש ח ח ^ י נ ה ש ר ש פ י ^m&לן מתניתין דאפילו הכי באלו המיני; אסור להניח לאחר לזרוע משום הרואים שיאמרו שאי א נ י מ ו ה  ל

ן חוץ דלעיל ניקנןה ליבוה(/ ט הכי תרתי דהא באחר שזרע; קיימינן ולא דמיא למאי דאסרינן לעיל כל ממי ק  סמוך לתבואתו. אלא הוא זרען. ולפי זה ניחא נמי מ
J J f א,״ן":!^ * 1 * ה י י ט ש  מתלם של פשתן דלעיל כשהוא עצמו זורע. אלא שלשון תר״ב והרמב״ם בפירושם לא משמע לאידי באחר אלא בעצמו. •גם קושיא ה

ג מ׳ השילה  לא תני ספיחי סטים עדיין במקומה עומדים[״ואולי י״ל בזה דאין דרך לזרוע ספיחי סטיס אלא ערוגה ולא תלם כל שכן שדה שלימה]:[״וחריע• אשממ־נן דא«;
• «t*W״• חוךת מין א׳ אפ׳יס (יסור לזרוע י ״ י * ^ 
U ביניהם אלא פשתן אע״פ ) J

׳ ז  י ׳ ט ר " ש - א ל  מ
 כך הוא אומר נכי כלאי זרעים אין אלם חובש לכר שאינו שלו: ד׳ יוסי אומר הר״ש ז״ל. וכתב הר״מ בחבורו אכל אם היחה שלהו זרועה חטים מותר צחנמ דאינם אלא 3׳ מינים טן
 טי. לר׳ יוסי לא חייש למראית העין ותייק חייש למראית העין כיון שהוא באמצע לזרוע בצלה ששרים שנאמר שלך לא תזרע כלאים אין האישור אלא שיזרע השדות ומה שזרע ביניהם
׳ ואפילו שנימ^מיבי ממאה. , . ה י 0 ז ן  שלהו. ור׳׳׳ש ס״ל דאין אלםמקלש לכר שאינו שלו כצומ׳ ומתוך ללא מיתסר שלהי כלאים שלא נאמר הארץ לא תזרע כלאים ע״כ־ה אין סומכי
% b ל השדות?מעי מד י ר ה ה ל ש ה ה ת ו א י ל ו מ ש א ל א ב ו ה י ר ח ה א ד ה ש ל צ ה יאי1 א א ו נ ה ת ל י ש ל ש י ש 1 כ י ו י ה י ת ל י 6 ג ד " ע [ י י מ י נ ס ו ה • יי' י ' ש פ נ ם ל י ש ' מ מ  משום חבירו לא מיתסי נ
 ארס אושר לבר שאינו שלו בההיא להמסכך את גפנו מ״מ אסר הכא בשלו. וחריע אסור אע״פ שאיט אלא׳ מן הצל אבל שאר מינים מותרים. ומה שאמר מותר לזרוע י ניניהם חרדל
 לעיל וחריע אע׳׳ב דהוו שלשה
י י • • — י ־ דהיעו כ׳ מינים בבי השדיש — י — — 

ד ^ ) ע ^ י ל י 4 ל י א ט ז ש ע י י כ א ר ש ת י ר א פ ז ת י כ  י

 מו) דבסשהן ליכא משוס מראית עין (ךן): טח) ווילדער זאפראן . דף פ״ח ע״א). וא׳ ימה ואי כל מקום וכוי (ר״ה כ״פ בי). ובפרט בדאיכא ג^׳ר כפיהי'כטיס קו׳ י.
יד דשל חבירו תבואה סלוגתא (כרשי׳י סוכה ל״כ) א׳ גלולה ואי קטנה. (וכתוס' כהוטת דף כ׳ ע״כ) לוס י״ל דא:בר דסטיס כ״ ק  והאי אמתני' דלעיל דמיירי בשלו ושל מבירו. ה״ג מי
^ נס צדקות והנא כעי למימני 0 ה ס ד ן ש פ י ה ן ה א ך, ן ב נ 4 ״ ף ^ ע ם ד . ח ב / ז ס ן ת י ן ״ ב א ף ^ n7wp _ ן י ק מ  ן

ז) לחטאה  מאינו סשומ. אז אפי׳ קאי אקרא נקיט שאינו פכופ] רקהיכא מקנו בין בין. אפי׳ קאי אפליגתא . נקט לרוב שאינו פשוס קורם (כסמ״ע סעי׳ב סק״
) לא ישטחנה לאבירה בין לצרכה זבין לצרכו. אמנם מצינו נמי איפכא(ביצה ל״ב בי) ועיי עוד(חולין ק׳יו ב׳) לנקיט כין בא״ד מותר להקיף. מלשון  וכלאשכחן נמי(פסחים כ״ו נ׳
 בתרי גוונא . אכל ק״ל מה מקשי(במ״ק ל״ב א׳) השתא מעין שיצא נתהצה ללא אתא לאנפוצי משקין. ב״ש מעין שלא יצא מתחלה . ומאי קושיא הרי אין מקיפין שתי חביות דפי־
ף דביצהע״ש בפי^הרינ ועי , ל , ע פ ן t W כ < D • ; ע א ב ת ו ב ן ר י ב ה ( ^ מ כ ס נ י ה , ץ ש ך ת י ר , ש פ א א ל כ , ו ה א ל ׳ מ מ ו ל כ י ״ ב א  אשכחנא סובא דכוותיה לנקימ שאימ פשוט קודם. !י״ל. [
n - w 1י גא׳ד^להי 6אי ר ה ־ ו מ ״ ו י מ ר ט ש ה בי1 ב א ו ל  וכלמתרץשס הגמרא באמת. דאפילו מעיין שלא יצא בתחלה בית הבעל לא] ועיי(ב״מדט״ו) אחריות פ״ס בין בשמיי ה
. לפ׳ז"טעם היתר ׳  מ״מ רבותא טפי לעביל אינש לזבין ליומא] י•(ח) קרא עניא אבבא. בלעינא קולפא שבא. לגם מ״ח לא נתבאר באבוב למרי!מרא תביבא. כראי' לרעיא ט

^ " ע
א : ^ ר י ^ א א ר נ ׳ ח ד ג ר ש א ה ר ג ש  מ

י שדהו הוא דבעי אבל דבר מ ' ייקא נ י נ ת מ א י נ ש י ה ל א ר נ ש ו ״ ר ה ׳ ב י ל מ ז י ם א פ מ מ  באמצע סבר שאין שום אדם פועה מל הפשחן וליכא מראית מין כיל והיייו בירושלמי דלקי׳א ו
 שכתב הר״ב בלר״י שהכל יומין כו׳. ינ״ל מ״ש הרמב״ס והל״ש שלי ייסי אינו דלקולא מדקאמר אחל זרע פשתן ואחל כל המינים ומהאי לישנא בהט ה^יס׳ זה ־נל״מ דדוחק״גדול לומר
 מישש למראית מין נמי כוונחם לוקא הכא בפשתן כלפי׳ ומ״מ במילתיה לל״ש פ״ב לכתובות דף כ' לכל בץ בין המשוש קודם: ה חרדל וחריע. פי' הר״נ שיש טעמים הפוכים בדברי
 מפרשי הר״ש והרא״ש לצקולא פצינ לאף שאר מינים מוסר נשוף שדהו וכ״ם מפנישמזיקין לחטאה אסולין וכ״כהרמב״ם. ולעיל בפשתן משמע אללמ מם הרמב׳סעצמו ודקשס מדידה
̂י במציאו׳  שאין אלילים בענין הת
 ומול דאי עקר טונח הרמב׳׳ס הוא לרבותא דהיתרא כדכ׳ הריי ל\רקום. ט בהיתר הול״ל ציחן טעם שהוא העיקר. ^ם דמה קמיל רמפשידין לירקות דאיכו רנותא טפי ולהשמעינן נכי תבואה דלא מפסידן דספס זרעיה
 לא מק• דא לדא ואי W לפשתשינא ה״א דע׳ס טא בדברי הריע ו:״ל מפני שהן מזקין וכלכתב בפי׳. (למ׳ז), וכיכ הביל והש״ל. אבל הרא׳׳ש מני כמ׳ש הר״י קורקוס למרדל וחריע מזקי לירקות ולשיטתו פי' במשנה
v משם לאללנא קשה אמתי שליט ניללןות. ודגלי ה»ץ נ»המ1י\ן:בא^ להרמביס דמגלין ג׳ע»י8 u .ג^רסתני? דעעמאלהלסכל סשמןמשםמשתן מקלתטאה.ע״ש־.כ»^ איטעו3ה;0מ«לח 
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. ועיין, מ״ש בזה במשנה ה פרק ג אבל םומכין לשדה ירקות - שאינן מזיקין לירקות והרואה אומר ט׳  פירש הר׳׳ב כרטס יערי ו
ם אחר הם ובעל הירקות אינו מקפיד עליהן אם הם ד א ל  דעוקצין]:לבור.עיין פרק ג משנהו ומת שכתבתי לעיל משנהו: ש
. פירש הל״ב גדר אבנים סדורות. ועיין מ״ש במשנה ב סמוכים לירקות שלו לפי שאינן מזיקין לה;: וסומך לבור. אם יש ה פ ג ל  ו
. פירש הל״ב דרך היחיד. מפורש בריש פרק בתוך שדה של תטאה מקום בור שאיט חרוש וזרוע בית רובע או יותר ך ר ד ל  פרק ו דפאה: ו
 ב דפאה ארבע אמות. ולא תנא הכא סומך שם זרע אחר וכן סומך אצל ניר
. והוא מקום חרוש:ולגפה.נדר אבנים 0 ע * י ר ח ל ו ד ר ת ח ן כ ר ה י ד ש ל םוטכין ל ב  שביל הרבים ושביל היחיד הקבועים א
) סדורות כעי; חומה בלא טיט: ולדרך. י נ ך ר ד ל ו ( ג נ ה פ ג ל ו ( כ נ ר י נ ל ו ( « נ ר ו ב ל ( נ ך מ ו ס  כרתנן התם לענין פאה. י״ל דהתם ו
א אם דרך היחיד מפסקת כין שתי שרות ו ה ולחריץ ש . ה טפחים>ה) ר ש ה ע ו ב ר ג ד ג ל  מפסיק וצריך ליתן שתי פאות. והנא ו
א מותר לזרוע מין א׳ בזו ומין א׳ בזו: ת ה ני)ולאילן ש ע ב ר ב א ח ר ) ו י נ ה ר ש ע ק ו מ  אינן מפסיקין ואסור לזרוע שט ע

T מימי i י ' ׳  משני '
 מלאכה שלמה

 לעיל מותר לסמוך לו תלם של פשתן ולא תלם של מין אחר מיירי כשיש לחנירו לנרי ר״מ. ל יהודה אומר צכל מקיפין חרדל וחריע מוץ מן החטאה. ל״מ
 שדה שהוא זרוע סמוך לשדהו מזכר• לעיל וצ״פ כירושלמי. הר״ר יהוםף ז״צ. אומר לכל מקיפין חרדל וחריע ואפי׳ לחטאה. רשמ״א ערוגות קטנות של ירק
 ובירושלמי כיני מחני׳ אין מקיסין להייט מל׳ רוחות שהוא חכוש הא לסמוך מקיפין אותן חרדל וחריע. ובשלמא אי גרס״ במחט׳ אי; מקיסין מצינן צאוקומה
 סומכין ומתני׳ ל יהודה היא לחטא אין מקיפין חרלל וחריע אצא לחסיות בלבל כר׳ יהולה אבל אי תנן אי; סומק מחני, אמאן תרמייה: וסומך לבור כוי.

 סי'

ז ע ו ל ב א ר ש  י
 חגרא לפהיק שלי נגובא. ואין אופין פת עבה. ככירה שהסיקוה כקש
 וגבבא. להנה הל׳מ והל״ב פי׳ ללהכי אין שמכין חרדל וחריע לתבואה.
 למלמזק׳ לתבואה ש״מ לחצה בקיוק . וק״ל היכא איירי אי באמצע שדהו
ץ חטאה שלו  אפילו פשתן אסור כלעיל סי׳ מ״ה. ואי בזרע חרלצ חריע נ
 לתבואת חביח . מאי אריא חרלל וחריע. אפי׳ כל מיני ללא מזק׳ נמי אסור.
 כצעיל סי׳ מ״ו. ואי״צ למשום סיפא נקע חרלל וחריע לשרי בירקות. כאמת
 קשה מ״ש ירקות משאר מיני לאסור. ואי למיידי לשלה חנירו ג״כ מרלל
 וחריע. ושלו תבואה אסור לסמוך ביניהם תלם חרוח״ר. ציתא דמלבל שרמב״ם
 בפ״ג מכלאים כ׳ למיידי ביש תבואה מב׳ צלדים . נם לישגא דמתניתין לא
 משמע שיש בצל התלם. שלה של חרות״ר. ורתוי״ט כ׳ דמתני' מיירי בזרע
 אחר תרוח״ר בשלה תכירו. והקשה לעכ״פ למה לא תני אססיס ופואה לג״כ
 מזיקים לתבואה כמ״ה. ואי משוס הא ל״ק ללילי. לי״ל לעכ״פ אססיס
 ופואה מזיק לתבואה ספי מחרוח״ר. ולעיל רטחא קמ״ל והכא רטחא קמ״ל.
 עכ״פ הא ק״ל הרי גם מין אחר אסור לזרוע בשדה חבית. לאף אי יהיבנא
 לרתוי״ע סגרתיה למיתר לזחע כלאימ בשדה חבירו עכ״פ הרואים יסברו
 שנעצ השלה בעצמו זרען. וצדידיה אסור אם לא סמוך לכמין חברו כס״ מ״ל.
 והמחוור מהפירושים. הס לברי רבינו הרא״ש . למתני׳ מיירי נשלו ושל
 חבית תבואה. ואסור לזרוע ביניהן תלם תרלל וחריע. למדלא מזק׳ לתבואה
 אמריגן ללקיימן זרען. משא״כ בירקות בסיפא . חרות״ר מזיק לירקות.
 הרואה ילע לרק לבלוק שלהו זרען עכ״ל. ולדברי רבינו צ״ל מקס חרוח״ר
 ברישא. אף לכצ המינים אפורים. רק משום סיפא נקנו חרוח״ר לבירקות
 מוהר. אמנם תמהני עצ טלם להרי בירושלמי קא׳ בפירוש דמתניתין מיירי
. ולכן מ!טע יוצא בקכ שלו לפרש  במקיף חרוח״ר לתטאה אבל לסמוך שרי
 אשר חננ׳ הי: (ט) אב״י לברי ע״ר
 חיזוק . לכך כ׳ הר״ש והר״נ בהליא.
 דאפי׳ דרך יתיר מפסיק. אבל מ״ש ע״ר למדלא זרען יחל במפולת יל לא אסור
 רק מדרבנן. באמת כן כתב הכ״מ ברמב״ס פ״ד דכלאיס הט״ז. לגם בזרעי׳

ן תפארת י כ  י
 ומקיף לו חרדל וחריע בשדותיו סביב. והו״א דשרי. אע״ג דכל הקפה
 במין א׳ סביב למין אחר. אפילי מרחיק כראוי אסיר. כר׳יב מ״י. זהו
 בהכל של אדם א׳. אבל הכא דהן של ב׳ בני אדם הו״א דשרי כמ״ש לעיל
י  סי׳ מ״ג בשם הרמב״ס מדלא כתיב ארצך לא הזרע כלאים. ש״מ דבי מ
 אזכ א״צ הרחקה בין שדותיהן. קמ״ל דאפ׳׳ה הכא אסורים לסמוך זא״ז
 מפני החאים. דמדמזקי חרדל וחריע לתבואה. יאמרו דשל ארס א׳ הן.
 דלולא כן היה מוחה בחייה לסמוך אצל שלו. כדפסקי׳ באמת ןגח׳מ קנ״ם
 סל׳א] דצריך להרחיק כרישין מבצלים ד״ט: מט) דמדלא מזקי שרי לסמוך
 מנ׳ בנ״א: נ) ב׳ מיני תבואה אס יש ביניהן טר או ניר וט׳: נא) מקום
 שלא נחרש ורחב וארוך כשיעור בית רובע. דהייט י׳ אמות וחומש על י׳
 אמות;חומש. ואפילו אח*כ מסמיכץ יחד שדי: נב) ±ך חרושה שאמך
. ט]  ורחב כבית רובע ואפילו אם בסוף מסמיכץ יחד שרי [כרמב׳ם ס׳ג ה׳
 וקמ״ל דכל שיש ביה רובע ביניהן. בין שטא בור או ניר מפסיק:
 נג) אבנים סדורות כחומה בלא טיט: גד) מדנקט סתמא משמע
 כל דרך ואפי׳ של יחיד שביעורו ר׳ אמות רחבו [כסאה למיג]. ואע״נ דבמר
 וניר צריך שיהיו ברוחי ואורך בית רובע. וכלעיל. הכא מדהולכיםשס
 ארס ובהמה יש היכר שפיר גם ברוחב ד' אמות. דמזלא זרען יהד במפולת
 לא אסר רק מדרבנן מסוס מראית מין. ולהט כל שיש היכר שרי. וכדשרינן
 לבשל ישר בחלב שקלים ומניח שס שקרים [י׳י >*׳׳](ט). מיהו שביל אפי׳
 שלרבים דרחב טפי מד אמות. אפייה טון דאיט עשוי רק להילוך בני
 אדם ולא לבהמה לא מחשי הפשק עד שיהא ארט ורחבו כשיעור בית
 רובע. דאז לא גרע מבור וניר. ונחל ושלולית דמפסיקין לפאה [כרפ׳׳ב לפאה]
 לרתוי״ט הכא מדלא קתני לי\ תנא הכא בכלאיס. ש״מ דבכלאים אינן
 מפסיקין. ואילה״ק לדבריו הרי אמה המיס שעמוק טפח זורעים בתוכו
 ג׳ זרעונים [כפ״ג מיג] מכ״ש בב׳ עבריה. וק״ו בן ק״ו נחל ושלולית
 שמפסיקץ . י״ל המס בזרעונים מועטים. משח״כ בין ב׳ שדוח גדולות
 צריך הפרש גדול [ועי׳ מ״ש בס״ד פ׳ג שי׳ ג׳]. ול״מ נ״ל מחל ושלולית דמפולם ין
 כין כי השדות ודאי מפסיקץ. רק כל מי דנקט תנא במשנתיט מייד
 באינן מפולשץ. וכדבגרנן למימר לקמן. ונקטינהו תנא לרבותא דאפ׳׳ה

 מפסיקין: נה) ר״ל חומה גבוה י״ט. ושיעור עובי׳ לא הזכיר הנא מפיס דסגי בכ״ש. וליכא למימר דרוחי ד׳ שנזכר אצל חדן אגדר כמי קאי.
 ליתא דממ״נ. אי רוחב גדר הייט עיביה. וכי גרע מאילן המיסך דסגי בעובי כ״ש [וכלקמן פיל מ'ל].ואי רוחב גדר הייט גבהו. הרי בהדיא תמנן
 דצריך גובה י״ט י וג״ל עוד דמשו״ה הפסיק עס דרך בין גפה לגדר. היינו דלא תימא ושיעור גובה דתט גבי גדר אגפה נמי קאי. אלא גפה מדאין
 האבנים שבה מחוברים ודבוקים יחד בטיט וסיד כגדר בנוי. מסחמא ממחין הרבה ביחד בעובי כבגל. ומדעב הרכה א״צ גובה י׳׳ט: נו) טפחים:

 אם

 כפי קט שכלי ע״ד הירושלמי כפי
 אאמ״ו הכי׳מ זצוק״ל אינם צריכים

 צריך מפולח יל אבל לבריו צ״ע ממ״ש בעצמו שם פ״ה ה״א . לבכלא׳ זרעים
 אפיי בלא מטלת יל אסור מלאורייתא. וכמו שהעיר אאמ״ו רבן של ישראל
 זצוק״צ בעצמו בנציון הרמב״ם שלו והוכיח כן מרמב״ם פ״א ה״כ שם דלוקה
 במנכש ומחפה. אלמא דאפי׳ שלא במפולת יל אשור מלאורייתא. ואני אביא

 ראשונה
 לקתני לרך מפסיק ואינו אלא ל׳ אמות והא לקמן אמלינן לבעי בית רובע ולא
 מסתבר למימר בדרך איכא היכל מפי ולא בעי׳ הרחקה כולי האי לא״כ ליתני
ל הרבים אע״ג לזוער עובא כיון לרבים בקעי היכלא איכא. ויש לפרש ט  נמי פ
 כל הכי לממני' סומך ולא בעי הרחקה כלל וכולהו כשנבוהץ משרה הפחים מיירי
ט נלל לאו אגדל למול קאי אלא אכולהו. ותלמ לקתני  ולקתני גבוה משלה נ
 גפה וקתני נדי והשתא גפה מששיק נלר מבעי אלא טלהו בגבוה משלה
 וקמ״ל לאפי' גלל שקבוע בעי טבה עשרה וני היכי לגפה מיירי דוקא בגבוה
 פשלה ה״ה טלהו וסי׳ה. לה״מ למימני שטל לבכה״ג לגטה משלה בכל לסו

 משנה
י כעלה להשחתה. ואע״פ שיש לחלק מ״מ נלאה ט  מאין ט תועלת מומר ל
מ פלתטאה אין מזיקין ולילר\מ מזיקין וכ״כ ט ח  עיקל כלברי הלמב״ם ב
 הרא״ש . ומ׳׳ש סוי״ע למתג׳׳ מ״ל׳ שהאחל סומך כשלה של מטרו למלאולייתא
מפ בשלה של;ה אלא באלו המינים אסור להניחו וטי דבריו תללז  חטרו מו
 תמוהץ שאם ;ולמ מדעת בעל השלה הרי הוא כמשאילו או משכיר לו המקום
 וקלינן ביה שלך:וסומך לטל ולניל.פי׳ הר״ב שיש בהם בית רובע או יותר וכ״כ
 הל״ש.וצ״ע להא תני לה בהליא בס״פ תבואה במבואה וילק כתבואה בית לובפ
 ותרתי למה לי. ועול להכא משמע לא״צ להרחיק כלל רומיא לגדר וחלין.ועיל

 ציונים
 וסומך לבוד. מיי' DE ימיו.
: » v»» w »'*פיל י 

 חלופי גרסאות
 חיסוצך גדיס סימך וכיה
ה ננהד«" שהוא ט  בילוש׳. נ

 נכוה וכן גכמיו .

 חרושי מהרי״ח
 והרשות נחונה כי ניאה
 לומד שהמשנה אשרה אץ
 סומכין כו׳ היינו אפילו
 חבירו כשבא לזרוע בשדה
 שלו סמוך לשדח חמאה
 של חבירו אפיה לא יזרע
 חרדל וחייזנ ובל שאר
 מיני; שבעולם מותר לזרוע
 בשדה עלו סמוך לשדה
 חבייו דהא שדך לא תזרע
' כמו שמביא הרב תוי׳ט  ט
 אפיח חרדל וחריע לא יודע
 מפני מראית העין שהעולם
 יאמרו ודאי שזה של אחד
 שאם היח של אחר אז אפי׳
 לר׳ יופי דסבי על הניזק
 להרחיק עצמו אזי היה
 באמת חנחק מרחיק ?צמו
 בשביל יעשרו ובכלאים
 רוב איסורן הוא מפני
 מראית ימין ובתכי לא
 קשיא כל מח שהקשה
 חרב תיים ובתכי ניב ניחא
 מה שהקשת דדכ תוייט
 כבבא בתיא במשנה י׳
 פיב א2אי לא תני אח
 החרדל מחחטאח דל»*ז
 ניחא דבלא הרחקח נזיקין
 אסור משוש כלאיפומה
 לא פלינ ר׳ יוסי ואפשר
 כשמ״חיקין משוס כלאיס
 כשיעור אז אינו מפסיד ניב
 לחבואה כך אפישר לומר:

 תום׳ אנשי שם
 ו״ דמ5ריך למדי! להרחיק
' מפתים  מן הניזק ג
 אפילו לר׳י משוס דהוו גירי
 ויליה (עמיש העור כחו״מ
 הי׳ קנ׳׳י.) הא לא ס:י כו׳
 ולפיכך ליכא לאוקמי אלא

 כרבנן.(ב׳ל)



Ĵ חלופי גרסאורג rj ב ת יום טו  ר׳ עובדיה מברטנורד, כלאי• כל 0אה פלה ב תוספו
ה מ י ד ת : ח ר ת ק ח ר  ט ק

 מלש ?לחה השני?:
 תוספות רע״ק

ת יב] ו א ה ח [ נ ש  ס

ה ולםלע-חואיל ״ ט ד ׳ ׳ י ת  ב
( י ו כ ר ו ד ם ג ש ה ל ש ע א נ ל  ו

ו ע ב י ר ר ב י ד ג מ ו מ ב נ  ש

ר ד ג ם כ ג ה . ד ו ט ב ״ י ו ח  ה

א ל ' א ו ד ב ח ׳ ר י ע  ב

י שיעור־ ע א ב ו ל י ב ו ע ב  ד

י נ ה מ ע ל ם ב נ י ח ט ו ״ ב י ב נ פ  ו

ת י ח מ ' ו ב ד ח ר ש ו ״ י כ ב ו  ע

י ר ה ע . ו ר ע נ ל ס ר ד מ ו  ל

ן נ י ע ם ש א ב ד ת ב כ י ע י  ח

ע מ ש ׳ מ ו כ ע ו ל ו ס ל י ש א  ר

ף י ד ע ע ל ס א ד ר ב ס ד מ ״ ס  ד

י פ ל א ד מ י ך נ י א ־ ו ד נ  מ

ר . ד ג ע מ ר ע נ ל ח ס מ א  ה

י ר ב ד ב כ ת ש כ י ר ח ן ב כ  ו

ן נ י ע ם ש א ל ך י ׳ ד ט צ א ב ד י ע ר  ה

׳ ב ד ח ו ׳ ר י ע ע ב ל ס ו ב ל י פ א  ד

ה מ י ש א ה ל ! ת מ ו ה פ ב  ד

ן ח כ ש א ר ק כ י ס פ ה ה ל צ י ח  מ

ף ן ד י ב ו ר י ע י פ״ק ד ה ל ש  ב

א י ה ה י ל מ ד מ י ד ר  ם״ז ה

י ר ר ה ד י מ י י י מ ן ד י ב ו ר י ע  ד

א ם ל ל ו ע מ . ו ם י ו ם ש נ י ד  ד

ע ל ם י ד צ א ־ י ש ו ט נ ע מ  ש

י ר ב ד ו ו י ב ו ע ׳ ב ' ד י ע ב ע ו ד  נ

: י נ ש בעי י א ל פ ו נ ל ט א י י ו ח  ה

 מיסך על הארץ. שאין טפו גבוה מ! "אין שלשה טפחים אס יש משני עבריהם מזה ומזה. ותרוייהו לחומיא. והייט כמי טעמא דלא
. כתב ה־׳יב לאשמועיכן ע ל ס ל  תחתיו זרע מותר לסמוך מבחוץ זרע אחד דכגרר דמי: ולסלע. לא תני הכא נחל ושלולית דתט התם: ו
 אצטריך למתנייה דאין לך מחיצה גדולה מזו אלא לאשמועינן דאפילו דאפילו סלע בעינן ארבעה רוחב [״*הואיל ולא נעשה לשם גדר
 סלע בעינן ארבעה רוחב דבפחות מכאן אי! שמה מחיצה להפסיק: שאילו נעשה לשם גדר סגי בגבוה עשרה ורוחב כל שהוא. כך מצאתי
. מקוס פטי שאיט זרוע , , , בפירוששהזכרתי].וכתב הר״שורוחב ת ח ר ק  ט
ה ני< ארבעה דקתט ברישא גבי חרק אגפה ר ש  כשהוא מרובע קרוי קרחת כמו בקרחתו מיסך על הארץ ») ולסלע גבוה ע
ת וגדר נמי קאי ומיהו לא יתכן דאינו : ט הרוצה לעשו ( ח ה נ ע ב ר  השער והמקום חלק: ורהב א

 עשרים
 דהיינו שנמרט

ה מעטן אחד דארבעהדגדר לאו בעובי ש ו . ע ן י ל מ כ ת נס) מ ח ר ת ק ח ר  שדהו ק
 עשרים גדר אלא ברוחב אע״פ שעביו כל שהוא
 אבל ארבעה רתרין אפילו ארוך כמת״אמות בעי ד׳ טפחים משפתו אל שפתו ע״כ והטעם מבואר דגדר נראה שמפסיק מה שאין כן מרין.
. פירש הר״ב מקום פנוי שאיט זרוע וכ״פ הר״ש. ועל שם ת ח ר : ט ק ק י . ועיין פרק ג משנה ג וריש פי  ועיין בפרק ד מ״ג ד
 שמתחילה קודם הזריעה חולק השדה לחלקים קורא טלן קרחת קדחת בין הנשארים בלתי זרועים ובין הנזרעים. והראב״ד בפרק ד'
 מהלכות כלאים כתב מקום הזרע נקרא קרחת. ונראה לי שרוצה לומר נקרא גס כן קרחת לא כדברי כסן) משנה שפי׳ דרוצה לומר דוקא
 מקוס הזרע דמ״ט. ומ״ש הר׳יב כשהוא מרובע. כלומר דאילו ארוך היינו משור. וז״ל הדמב״ם בפרק הנזכר ומה בין המשור לקרחת שהמשור
 ארוך והקרחת מרובעת. ע״כ. ומכל מקום אינו מרובע שוה הצלעות ממש שאי אפשר לך לרבע בית סאת מרובע לעשרים וארבעה חלקים
 שיהיה כל חלק מרובע שוה הצלעות שתגטרך לעשות ששה שורות של ארבע ארבע יעלה כל חלק שנים עשר אמות ומחצה על שמונה אמות
» רובע מ  ושליש. אבל יקרא גם p מרובע חע״פ שאינו שוה הצלעות כי תמוכות רבות בכלל המרובע ואין להאריך בהם. ובתוספתא ו
 עשר אמות ומחצה על עשר אמות ומחצה מרובעת. רבי יוסי אומר אך ארכה כבנים ברחבה. וכבר כתב הר״ב במשנה ו פרק ג
 דפאה דשיעור עשר אמות וכו׳ שתן בקירוב ובעל כסף משנה כתב בפרק ג דמחצה דבתוספתא לאו דוקא. והר׳יש כתב במשנה דלקמן

ה צ ח מ - מלאכת שלמה ה
 ספחים וכשמזכיר מחצה ר״ל נאמה כת חמשה ספחים. בתוספתא לכלאים וכמה
 היא מדת רובע עשר אמות ומחצה׳ מרובעים וצא תמצא המק הזה מכוון אם
 צא תאמר שהאמת מות שש מפחים ואז תוסיף על האורך שני מפחים ומחצה
 מאותם מפחים ולא הוי חצי אמה וא״כ חצי אמה דקאמר ר״צ מכין ספחים שמונין
 לאמה בת ה׳ספחיס צחצי אמה דהיינו ב״ע ומחצה.ודו׳׳ק.דתנן במתני׳ פ״ב דכלאי'
 הרוצה לעשות קרתת קרחת מכל מין עושה כ״ד הרחות לבית סאה מקרחת
 לבית רובע והמצא הרובע עשר על עשר ועוד להוסיף על האורך שני ספחים
 ומחצה באמה בת ששה לבית סאה נ׳ על ב׳ והרובע של קב היי א׳ מכ״ל לסאה
 לסאה ששה קבין ובבית סאה יש בה כ״ה רצועות עכר על עשר קח כ" ל רצועות
ל י׳ עצ י׳ בעשר אמות יש ס׳ ספחים באמה בת ו' . והרצועה הנשארת ש י  י׳ עצ י
 מפחים לכל שתי רצועות צריך להיסיף באורך ה׳ ספחים נמצא לי״ב רצועות ה׳
ל י׳ על י׳ יש בה ס׳ פעמים ס' טפחים ע״כ:  פעמים י״ב והיינו ס׳ להרצועה ש

 והיץיי

 פי׳ כשיש בחזך השלה מקום כור אז לא תייש׳׳ שיאמרו שנזרעו בערבוביא ומותר
 לסמוך לשלה שם אצל הבור וכן אצצ הניר ומפה וכוי. ונ״צ דהאי צבור וכו׳
א ^ ׳ נ  לא קאי אחרדצ וחריע לחוד אלא מילתא באנפי נפשה ר
ם ו ק מ ה כ י ג ה  ש

ה א ר ן נ כ . א א פ י ש  ברישא ב

ן 5ורן למי שיעיין שש:  דאי

ה לע׳יד א ר  הגה׳ה נ
ק לפרש ח ו ד ך צ״ל. ד ר ו א  ב

ן ו ת ח ת א הצד ה ד * כ י ח ו ר  ד

ה שמתקצר מ ר ו ד ג  של ה

א ו ה ל ש ה כ ל ע ה לצד מ ל ו ע  ו

׳ בצלאל ר : י אלא ש נ ו א ע ר  ק

: ו ה י ג י זיל לא ה ז  אשכנ

. פי׳ הר״ש ן״ל ׳  היא. הרר״׳ אשכנזי ז״צ: ורחב ד
. אגפה וגדר נמי ץ  לורוחב ל׳ לקתכי בסיפא* גכי חר
 קאי. ומיהו צא יתכן דאיט מענין א׳ לארבעה דנדר
 לאו בעובי גדר אלא ברוחב* אע״פ שעביו כל שהו. אבל
 ד׳ לחריץ אפי׳ ארוך כמה אמות בעי ד׳ מפחים משפתו
 אל שפתו לבכיר מהכי אזיצ שפיר מהאי גיסא להאי
• ט הרוצה לעשות שדהו קרחת י כ "  גישא ע
 קרחת כו׳.כ׳ בס׳ כריתות בלשון לימוליס שער ב׳ סי׳
 ע/ ח״ל מצינו תנא שמזכיר אמות וכל אמה בת ששה

ז ע ו ל ב א ר ש  י
 עוד ראיה מפורשת מרמב״ם פ״ג הס״ז עי״ש ולו״ק. ועי׳ הלכתא גבירתא
 פ״א מ״ס: (י) כ״כ תוי״ט וכתב מלה רביט הגאון מהו׳ עקיבא שליכו״א
 [נאות יב] וז״ל שנט ממני לברי רתר״מ ט' ומעוצס לא גמענו לסלע נרע
. וצע״נ עכלה״מ . ויעל כיונק תינוק שנמצא בצל העיסה ׳  ובעי עובי ל

 רוחב ל׳ מקט הנהייה. ויאמר גדלה עלי מלורת התימה. ללפ׳ לברי לכיני
 מתני׳ גבי סלע קאי אהמשך הפסק כותל שבין ב׳ מיני הזרעים. וזה לא
 מצאט. לבכצ מקום שנזכר מלת רוחב בבניין. קאי אעובי ולא אהמשך כפ״ק
 לערובין ריתב קורה ספת. וכ״כ התם פ״ז מ״נ כותל שבין ב׳ חצירות גבוה
 יי ורחב ל׳ דבטלן ר״ל עובי ל׳ (חוץ מאצל לנר לק ומסולסל) וכן ילוע
 בלשון. לגי מרחקים שיש לכצ נוף. נקראים אורך ורוחב וגוכה. וכ״א הוא
 עובי הנוף. [השיבני רבינו נ״י ח״ל לעל״כ התם בקורה שמוכח מכותל לכותל
 למשל ממזרח למערב. הוא וודאי יותר מספח. שפיר שייך לקרוא לעובי
 שמצפון צדרום. בשם רוחב. וכ״כ בכותל שבין ב׳ מצירות. ע״כ שמפסיק בכל

ת ר א פ ן ת י כ  י
) אס זרוע תחת האילן מותר לסמוך בחון זרע אחר . אם ו : 
 מפסיק ביניהן נופו שאינו גבוה מן הארן ג׳ טפחים: נח) מיהו דוקא
. משא״כ נפה וגדר דבירי אדם '  סלע מתהווה ממילא צריך רוחב ד
) • [אב״יי ולא קשה מאילן שהוא מיסך דג״כ כמהווה ממילא י  סגי בעובי כ״ש (
 יסגי בכ״ש כמ״ש ע״רזצוק״ל לעיל סי׳ נ״ה. להתם האילן מיסך סביב כל הזרע
 שנזרע תחתיו ומבדילו ממה שכחו; משא״כ הכא ועי׳ מ״ש ע״ר בבועז כאן]:
 1נ״ל עוד רהא דלא תכי תנא בכל המפסיקין הללו• שיפור המשכן כמה.
 דליכא למימר דכולהו מיירי במפולשין בין ב׳ השדות. דהרי בור וניר בבית
 רובע סגי להו בשמסםיקין רק בהמשך י' אמות וחומש. אף שאח״כ ב׳
 השדות דבוקות וסמוכות יחד. כלקמן סי׳ ע״ג. אלא שיעור המשך
ניר. דהיינו באורך י׳ אמות וחומש חע״ג  המפסיקין הללו הס כבור ו
: גט) ערוגה מרובעת קודם שנזרעה  שאח״כ ב' המינין סמוכין יחד שרי

 משך החציחת דמסתמא הוא יותר מד״ס. שפיר שייך צקרוא לעוני שלמעלה מצפון ללחם בשם מחב. משא׳יכ הפא דסומך לגדר דמיירי לסמוך כגד הנדר.
. ואם יהיה העובי מצפון לדרוס ג״כ ל׳ או שניהן יותר מאן מפיס לקרוא לזה או צזה בשס רוחב עכלה״נן. ואני בעניותי לא ילעתי דברי  דמהני במשך ד׳
 קדשו. רק כפי מ״ש מלשון בכ״א בגי מרחקים הנ״ל]. ותו ק״ל דלפי לנרי יבינו לסמך אר״ש . ומדמייתי ר״ש ראיה מעירובין. ע״כ דסנירא ליה
 דהכא בפרוץ מרובה על העומד מיירי. דאל׳יכ מאי ראיה מייתי מעירובץ. אע״כ להר״ש ה״ק לכמו דהתם בכותל פחות מהמשך ד׳ - ופריץ מרובה
 עה״ע. גס נגד העומד אסור ה״נ הכא . ומזה מוכיח הר״ש דהכא ביש בהמשך כותל ד׳ מיירי ולהכי אף דפרוץ מחנה מותר נגד העומד. ותמוה
 דמצבד דמתנ״ לא הזכיר מפריץ ועומד כלל. בל״ז ק׳ דהי״ל למנקס נמי דבעומד מרובה על הפרוץ גם כגל הפרוץ מותר. כמקמ לקמן בכלאי כרם

 ראשונה פ״ל
 גלר אבל משיי לשם גלל סגי ברוחב כ׳׳ש. לע״ל לא נלאה חלוק זה כיון לאיכא
 היכרא לענין כלאים סגי אפילו אינו עשוי לשם כך להא אילן המיסך אין עשוי
 לשם כך ׳וקתני סתס דהוי הפסק . ובת״ז דעירובץ ממכן שבין פתי חצירות גבוה
 פשרה מפסיק ולא קסני רוחב ל׳ אע״ב לאינו עשוי לשם כך וכן משמע לקמן
 מ״י ונראה מה שדחקו לחלק כן משום למשמע ליה לח: ל׳ לסלע הוא בעוביו

י מ  [משניותזרעים] כח .א2 ?

 משנה
 מפסיק אלא דאין ללך לעשות שביל בגובה כיון לזוטל יפלו מממ המובלים ונ״ל
 הא ללח חני הכא נחל ושלולית לבכלל חריץ כינהו. ובפאה לא מני גפה ואילן
 המיסך ליכ1ל גדר כינהו וסמיך המם אממני׳ להכא והא לאמרינן הכא ללך הוי
 י הפסק ולקמן פ״ל מ״ז אינו מפסיק. לשורות הכרס לרכן להיות רחוקות זו מזו:
. מ״ש חוי״מ הא לנע׳ לחב ל' כשאינו עשיי לשס  ולסלע גביה עשרה ורחב ל׳
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. ובכל קרחה זורע מין א׳ וביש ה א  עשרים וארבעה קרחות לבית ס
 סאה הוא חמשיס אמה על חמשיס אמה וכשאתה עושה בו נ״ר קרחות
 נמצאת כל קרחה עשר אמות ושני מפחים ומחצה אורך על עשר אמות
 רוחב כיצד אם תעשה מחמשים על חמשיס כ״ה קרתות תהיה כל קרתה
 עשר על עשר קח אתת מהן כדי

 רצועות נמצא כל רצועה שט כופתים
 ומחצה רוחב על אורך עשר שכל אמת
 היא בת ששה טפחים הרי ששים טפחים

) שישארוכ״ד קרחות ותחלקנהילכ״ד ס ת סאד׳  עשרים וארבעה קרחות לבי
ל ה כ כ ו ת ) וזורע ב ת רובע סא י ב ת ל ה ר ק  מ
ת או ח ת א ח ר  מין שירצה *< . היתד, ק

א יזרע x , , ״ , , ש ל ל . ש ( י  שתים *) זורעם חרדל ם
י לעשר אמות תן כל רצועה מאלו לראש ( ה ס ל ד ר ה ח ד ש  הרדל מפני שהיא נראית ב
 כל קרחה״) נמצאת כל קרחה עשר
. שהרי יש בסאה עשרים וארבעה רביעית של קב תן אותם ע ג  'אמות ושני טפחים ומחצה אורך על עשר אמות רוחב: מקרחת בית ה
 לעשרים וארבעה קרתות הרי לכל קרחה בית רובע: כל מין שירצה. ולא מצריך רבי מאיר הרחקת כלל דכיון דמרובעות הן נראות מופרשות
 ומובדלו׳ זו מזו: היתה. בתוך שדה תטאה קרתת אחת של בית רובע או שתי קרתות: זורעם חרדל. דאינו נראה כשדה חרדל בתוך שדה

ף המשנה קרחה בה׳׳א כתוב קרחת בתי״ו. תבואה ו _ *) בדיו גכימ שכתוב ל!כא; ועד נ _ _ _ _ _ 

 המחצה באמה בת חמשה טפחים והעשר באמה בת ששה טפחים:
 זורעםחרדל. ומתני׳ דלעיל דלא כרבי מאיר ולא הויסתםואח״כ
 מחלוקת. דחכמיס ל״פ הכא לענין חרדל. אבל אין נראה לפרש
 דלהכי לא פציגי משום דבקרחת המרובע סבירא להו נמי דחרדל

 שרי ראם כן הוי ליה להרמב״ם לפסוק
ש לא יזרע חרדל. ל  ק־בחיבורו: ש
 פי׳ הר״ב שנראה כשדה חרדל אבל
 בפחות מכן לא. והיינו לענין כלאים.
 אבל לעני! פאה הוי כל ערוגה כשדה
 בפני עצמה כדלעיל במסכת פאה פ״ג

 מ״ב

 חלופי גרסאות
 כייושנמ• לבית

 ני׳׳נ
בע  רו

ע ת״ה ב ו  בית י
 לא יזרע נד״ש לא יורעם

̂מ׳ •  וכיס נימ

 תום׳ אנשי שם
 ט תיי״ט דיה קרחת
. ׳  כוי באמה בת חמשה כו
 לא ידעתי מה תיקן בזה
 דאפ״ה אין החשבון ממון
 והנכון במיני שיש ש״ס
 לחוםסתא ובתוי״ע וצ״ל ירד
 אמות ומחצה על יו״ד אמות
 לגהכי איש כחשבון הר׳׳ב
 דהאי מחצה הוא באמה בת
 הי. (הו״ע). ובסי ביל הגיה
 שכציל וכמה רובע יו״ד אמות
 וממצה מרובעות: במשנה
ת לבית רובע. ע׳ ה ר ק  ס
 הפא״י. ולכאורה היה אפשר
 לומר דאצכוריך למיתניי' דלא
 נימה דכיד קרחות לב״ס
 מותר אף באינן שוין שהאתר
 יותר מרובע והפני פחות
 קמ׳־ל דכל קרחת ניל לא
 שהות מרובע אבל ודאי אם
 רוצה לעשות פחות מכ׳׳ד
 קרחות לב׳׳ס שיהיה כל
 קרחה יותר מרובע כיש
 דשרי. ולא שג* למנקמ עושה
 כל קרחת מבית רובע משוס
 דסלוגתא דר״מ וחכמים הוא
 במכין הקרחות לביס ולא
 בשיעורן. ועיין: בריב ד׳׳ה
ל מין שירצה כו׳ מיון  כ
 דמרוקעות כו׳. ותימה שהרי
 בירושלמי במ׳׳ו וכן במ״י
 מפורש דראוי להחמיר
 במרובע יופר מבשרה .
 (הו'ע).וע׳ בפרא במ״ו שכ׳
 מבית רובע מרובע לא
 בעינן מפולש ובארוכה ואינו
 מפולש אשור ובמפולש אפילו
 בארוכה שלי ע״ש :

מ״חדלא כר״מ ) ו ד : ם ר ח ו ת או י ו ״־« פחו נ ה מ ת י  ד״ח ה
 כו כ ה נ הר ס . ומנ

 הל״מ משמע דקאי אכ׳ד
 קרחות שעושה לכ׳׳ס ומפרש
 ששתים מהס מומי לזרוע

י לקה כ״ש צא מהכי עומל מאליו. אכל בעושה סוכתו בין אילנות וכלימה לבעיא מחיצה רחב ל׳ מהנ ח ל  חרדל אבל ג׳ סמוכות אסור משום הכירא . הרי אף אי משום מחיצה . יש לחלק מ
״ ־ • ־ ־ • •־ . - י . . . . ב . ש י י ^ ^ ^ ן ר ע מ ן ר ן י  ג

ס ע ר ו  סיתה : תוי״ט ד״ה ז
 חרדל כוי ללא כר״מ כוי.
 דבריו אינם מובנים דכא

 מועם לבג׳ קרמת pncft רובע יהיו ל׳ קרחת ברוחב על ו׳ קרחת באורך. וא״כ מלכל קרחה ארכה י׳ אמות ו3׳ מפחים וחצי על רוחב י׳ אמוח . יהיה מקום כל הכ״ל קרחות ס׳ אמה
 משוס מראות כאילו פל
 השדה נזרע מאותו המין
 וכמ״ש הרמב״ם בפ׳׳ג מיא

 אבל בב׳ קרחות אין נראה
 כשדה חרדל מפני ההיכר של
 שאר קרחות שהן מרובעין

רתא. לא חשיכ. ונקרא שפיר רביע שוה הצלעות. וג״ל עוד למה״ט לא סיני ליה לתנא למתני שעושה כ״ל קרחו ק פו . עכ״ס כיון להוא ר ו ב ח  ומותר אבל בהא ילעיל לאק יתר על ר
 סומבין לשרה תבואה חרדל י • 1 ־ -י

 וחריע הטעם הוא שיאמרו
 בודאי שהוא של בעל השדה
 דאי של אחר מ״ל לבעל
 השדה למחות במ״ש הריב
̂וא״כ ממילא אין חלוק  שס
 בין החרדל מיעע ובין
 החרדל מרובה לעולם אסור.
 (משיח) . והרמי! כתב
 דאשתמימתיה להתייע הא
 דאי׳ בתוספתא ומייתי לם
 בירושלמי אמשנה דלעיל
 מתני׳ דר״י דתכי עלה אין
 מקיפין חרדל וחריע חלא
& י  לחסיות בלבד דר״מ. ר
 לכל מקישין חון מן התבואה

 רשיא לכל מקיפין: בא׳׳ד אע״ג לגהלחקס שלי אפילו סובא לליכא מא! לס״ל הרחקה לא מהני אלמא
א הוי סתס כוי ר״ל ל  ו

 דא״כ אין הלכה כשתם. ותמוה דהא כ' התוס׳ בריש ביצה דאשילו בסתם ואת׳ע מחלוקת מהנ׳ הסתם להיות ברבים נגל יחיל. ועול ק״ל במיש למש׳ה לא הוי סתס ואחיכ מחלוקת משום לחכמים
יל להרמביס סי.  ;c בזה וכי מפני זה לא הוי סתם ואח״כ מחלוצ! כיה דסתמא דלעיל אסר והכא ר״מ פרי וחכמים לא דברו בזת היינו סתס ואת׳׳כ מחלופת כמ׳׳שהתיס׳ ענמ! שה בריש ניצה. (שיל): בא״ד הו

ז ע ו ל ב א ר ש  י
. ז י ר י רבינו ב״י ולאי מתני׳ לא מיידי כלל מדין פ נ ב י ש ה ] . ׳ ד  ס״ל מ״נ ו
ק להר״ש מייחי ראיה ק במפולש ובלין מחיצה שמפסיק בין ב׳ מיכין. ר  ר
. כמו בעירובין לפרוץ מרובה ע״ע אינו ׳  למתיצה לא מפסיק רק במשך ל
. ש מ ק שמקום הפרוז שם לא מקרי מחיצה . אבל לא׳נרעממפולש מ  פועל ר
 ודל הפרוץ מהכא. לא יהיה מתיצה כלל רק מקום העומל . לשתרי לזרוע נגלו.
תו ק״ל ארבינו לאי  אע״כ ללא מקרי מחיצה מפסיק רק רוחב ל׳ עכלה״ש]. ו
ק במציעתא  רוחכ ד׳ אגדר נמי קאי והיינו המשך. למה הזכירו רוחב ד׳ ר
. ולסש״ד נ׳ כרמב״ם פ״ג הס״ו . ולמה לא כייל סלע וגדר בחד בבא א פ י ס  ו
. רק במפולת ומבדיל המחיצה בין ב׳ י ר ״  למחיצה דמתני׳ לאו בפרו׳ן ועומד מ
ה שהקשה מ . ו ט ״  המינין. ורק בגלר סגי בעובי כ״ש אבל בסלע צריך עובי ל
. ת״ש כותל שונית. פ״ז דאהלות ר ל ג  רבינו דמעולס לא שמענו דסלע נרע מ
. לא עדיף במחיצה אחריתא. כ״כ ם ד  מ״א וחוי״מ שם. דמללא נעשה כילי א
נ א׳ בסלע לא הוה מחיצה מה״ס. וליכא ״ . וכ״כ סי״כ דנגעיס מ ם  רתוי״מ ש
. דחשיב ליה מחיצה נ״ל דבסלע ן ד י  לאקשויי מאילן המיסך על הארץ במתני׳ ד
ס הר״ש  שאני דלית בה תפיסת ידי אדם כצל. משא״כ באילן. וכמדומה נ

ת ר א פ ן ת י כ  י
ת אורך ח ר ם תחלקו לה׳ ק ה הוא נע״נ אמות א א ) בית ס : ם ת ח ר ת ק א ר ק  נ

ה י׳ ח ר . ויהיה אורך כל ק ת ח ר ל כ״ה ק חב . יהיה מ ת רו ח ר  על ה׳ ק
ת ח ר ק ח 6׳ מ . ק ם י ח פ ת ו׳ ט . וכל אמה ב ב ח ו ת ר ו מ  אמות אורך על י׳ א
. יגיע לכל ת עו ם וחלקה לרחבה לכ״ד רצו י ח פ ׳ ט ם על ס י ח פ  שרחבה ס׳ ט
. הן רצועה א'לכל ה צ ח מ ם ו י ח פ חב ב׳ ט . על רו ך ר ו  רצועה י׳ אמות א
. על רוחב ך ר ו ה י׳ אמות א ח ר . א״כ יהיה כל ק ת ו ח ר ה מכל הכ״ד ק ח ר  ק
. ב (יא) ק ע ה ב ו ) ר״ל וזה שיעור ביח ר א ת וב״ט ומחצה: ס  י׳ אמו
ת מכ״ד . רכ״ש פחו א ק ו . לאו ד ה א ח לבית ס ו ח ר  מיהו הא דשרי ר״מ כי׳ד ק
ט הייט שלא יוסיף על ק רק כ״ד מ ה ־שרי לר״מ. ו ח ת ס ת לפחות מבי ח ר  ק
. ר ת ו ס שרי ולא י י ע . דרק ו׳ מ ג ״ פ ה דלקמן ר ג ו ר גמת ע ת דו ו ח ר  כ״ד ק
בע ועי״ז יתהווה ה קטן מרו ח ר  דכשיוסיף על מניין כ״ד יהיה כל ק
. ה ד ש . דאז מחזי כ ע ב ו ר ת גלול מ ח ר ס לא יהיה כל ק ג . ו ת ו ב ו ר ע  ת
ת ח ר ק סרק ב רעי . וה״ה בשאר מיני ז  וכדקאמר בחרדל מדמחזי כשרה תררל
ת נראות בעו ) דס״ל לר׳ימ דמזהן מרו ב : ס ק י מ ס ה בע ס״ל דמותר ל  רו

בה. ושרוחב ד׳ קאי נמ׳ אגדר . גמ״ש ו תזר בו מלאוקמה מתני' בפרוץ מרו ה א א ת ס א ט ט ה m ש א ו ב ה ח ד ע ש 5 מ א ) ב נ : ם ר ח ר  מופרשוח וא״צ ה
י רבינו הנ״ל ח״ל מ״ש ידידי נ ב י ש ה ט׳ יע״ש. [ ו אח״כ ח״ל ומיהו לא יתכן ו ה י ה י מ א ן ב ה ח ד ך ש ו ה ) ב ה  ־- ס
א הרב נ״י מפ״ז דאהלות. נתטון במ״ש בתוי״ס והמגדל כו׳ שן סלע וכו׳ ונ״ל ק ו 7

 1 

ס בשבי ד׳ לא לנהני . וזה לא  דהיינו דמש״ה לא קחני אם אין בו פ״ס . דבעוצה מאיליו בודאי ליכא חלל באמצע. ותו דאי בעומד מאליו צא הוה מחיצה נ
ן ס״ו א׳) קס״ד כמו דסליגי בלתי סליגי נמי במחיצה ת״ש וכו׳ ובמסקנא פציגי דמ״ס לחי חבי (בעי ׳ עי  מצינו דבעזמד מאליו בעי מחיצה משלה ביותר . ו
י עומד מאליו. אכל בעושה סוכתו בין אילנות וכדומה דבעיא מחיצה רחב ד׳ מהני מ י לקה כ״ש צא מ ח ל  משום הכירא . הרי אף אי משום מחיצה . יש לחלק מ
. לאע״ג לעומל מאליו. שמה מחיצה. ואילה״ק ו ל י וראה מה למסיק התם דבמחיצה כ״ע מו ת ב . ש ס בעומל מאליו אע״כ ללעניין זה אין לחצק עכצה״ט]  נ
ך פי' הר״ש והר״ב. ולפי פי׳ זה א״א שיהיו הכ״ר  ממ״ש מתני׳ לאהצות . י״ל לנהי למחיצה לא הוה מציצה מיהו הוה להפסיק בץ אויר רה״ר לרה״י: (יא) כ
ת. אלא הכ״ל  קרחת על מקום שהוא;׳ על נ׳ אמה לעל מקום כזה א״א לעשות כ״ל קרחות שיהיה כצ א׳ בארכה י׳ אמות ו3׳ מפחים וחצי עצ רוחב י׳ אמו

 על רוחב י׳ אמות . יהיה מקום כל הכ״ל קל
ע שוה הצלעות יהיה נ׳ על נ׳ אמה ט ר . או ס״ב אמה וג׳ ספחים אורך על רוחב מ׳ אמה שכשתרבע מקום זה או זה ב ם י ח פ  אורך על רוחב מ״א אמה ולי ס
. כל א׳ מרובע ממש. להיינו י׳ אמות וחומש על י׳ אמות וחומש לזהו שיעיר בית רובע כמ״ש הרמב״ם הכא ת ו ח ר ה״ה בעושה כל הכ״ל ק . ו ה א  להיינו בית ס
. ואילה׳יק דעכ״פ למה לא נקסז הר״ש והר״כ כסשוסא. שיחלק הבית סאה של ב׳ אמה על נ׳ אמה לכ״ד י כ ק מדהוא רק רובע בקירוב להכי לא ,נקטו ה  שרי ר
. ור״מ לא התיר ך ק רבוע ארו  חלקים ויהיה באמת כל חלק י״ב אמות ומחצה אורך על רוחב ח׳ אמות ושליש . י״ל דא״כ לא יהיי: כל א׳ רבוע שוה הצלעות ר
. ואע״ג לשיעור הקרחת לנקטו רבותינו ארכו ב׳ ספחים ו ״ . כלעיל מ . משר שמו ך ו ר בעת. משא״כ ערוגה העשוייה רבוע א . להיינו ערוגה מרו ק בקרחת  ר

 הצלעות. וג״ל עוד למה״ט לא סני ליה לתנא למתני שעושה >
. אלא קמ״ל דלא תימא דנ׳ על ני אמה יחצקוס לכ״ד חצקים. אלא דא״כ ע״כ שיהיה כל קרחת רבוע ארוך ע ב ו . ול״ל תו למתניי מקרחת לבית ר ה א  לבית ס

ב. והרי אס יהיה כל א׳ רבוע ארוך לא יהיה נקרא . דהיינו שיהיה ארכו כרובע ורחבו כרובע בקירו בע ו . להט סיים מקרחת לבית ר מ ״  ובכה״ג לא שרי ר
. כגון ה א א למעוסי דהא יתר מבית ס ת א ד ל ״ . נ ה א א ללא סג׳ ליה למנקט עושה כל קרחת מבית רובע ול״ל למנקט שעושה כ״ד קרחת לבית ס ה . ו ת ח ר  ק
ן ל בפחות מבית סאה מו ב ר לעשותן ל״ו קרחות סמוכין זל״ז. או סאתיים אסור לעשותן מ״ח קרחות סמוכין לע״י רבויין מאל מחו׳ כמעורכין. א מ  סאה ומחצה א
ד עו . ו ( י (כלקמן פ״ג סי׳ ג . לכל שהשטח הנזרע הוא מועס יותר . קיל טפי ת ח ל  חצי סאה שרי לר״מ לעשותו י״ב קרתות וכן שליש סאה מותר לעשותו ת׳ ק
. אלא ה״ה ח׳ אורי ב ח ו ת. כמה קרחות יהיה באורך וכמה ברוחב. ש״מ דא״צ לוקא ו' קרחות אורך עצ ל׳ קרחות ר  נ״ל למדלא הזכיר התנא סדר הקרחו

: ן י ע . וכ״ש בעומדים כל הכ״ד קרחות בשורה א׳ דשרי. לכל בכה״ג מתמעט העירבוב ספי למראית ה ׳ . או'י״ב אורך על רוחב ב '  על רוחב ג

 ראשונה
 .הרחקה עדיפא. ומיהו חכמים לסבלי דקרחת לא הוי הפסק בכל המינים
 ולעולם בעי הרחק בית מבע פשיעא לכ״ש לאסל׳ בחללל אפילו בקלחת אחת
 וזה פשוע ולבלי תוי״ס בזה הם שלא בדקדוק. ומתני' דלעיל לאין סומכין
 חללל אתיא ככ״ע להמס שלא בקלחת מולה ל״מ לאסיר והכא בקרחת לל״מ
ש לא ל ש : ר ו ס ק בכל מכין א ס פ ה  שרי אמת אי שתים ולחכמים לקלחת לאמהני ל
. פי׳ הל״ב שאין לרך לזרוע מן החלמ שלה בלולה ושאר מיכץ  יזלע חללל

 משנה
 כמו גג׳ מריץ. ובאמת י״ל לאינו כן אלא הא כלאיתא והא כלאיתא לגבי סלע
 היינו בלוחבו ממש . ועיי >tni דעירובין מ״כ וני • ט היתח קרחת אחת או
. כולה מלבלי ל״מ הוא וה״ק אע״פ לס״ל לקרחת י  שתים זולמם חללל שלש לא ט
 ממבע לא בעי הרחק כלל למרובע הוי הפסק כמו הרחקה. מ״מ לענץ. חללל
ת אסור לזורען חללל מ ר  מודינא לסלמק מהכי וקרחת לא מהכי שאם הן שלש ק

 מיל



 ציונים
ע קרחות.(j״׳cc פיל ש  ט ת

: c נ  היז. מור ונויע 8 סעיו ל

 תום׳ אנשי שם
 ק׳ הא ר״מ םובר דמוה*
 כשני קרתות למרץ מקרחת
 א״צ הרחקה אבל הרמכ״ס
 נושק כחכמים וקרחת לא
 הוי היכר ואשור ל1רזע רק
 ט׳קרתוהכדמוכח במשנתינו.
 (משיח) : כריב דיח
 והכ״א כוי דהיינו ה׳
. כזה ובירושלמי ׳  סורות מ
 א כ ג

ב קי ת יום טו ורה כלאים כל סאה פלק ב תוספו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

ע קרחות. פירש הר״ב ש  הטאה אבל שלשה קרחות נראות כשדה חרדל בתוך שדה תבואה לפי מ״ב. ועיין בפרק דלקמן מ״ב: ת
 שאין רגילות לזרוע מן החרדל שדה גדולה ושאר מינים אפילו שלשה עושה לבית סאה כ״ה קרחות וכו/מסיזברא דכ״ה קרחות שוים קאמר
 קרחות אינן נראין כשדה כיון שתילץ לזרוע מהן הרבה ביתדוחבמים כל אחת עשר על עשר. א3להרמ3'ס מפרש דקרחח הזרוע היא
ע קרחות מותרות. ארישא קמהדר דקאמר רבי מאיר בית רובע והפנוי שיש בין הקרחות הזרועות הוא פחות מכן. ועעמא ש  אומרים ת
 דזורע כל כ׳יד קרתות מכל מין שירצה נראה שסובר שלא חלקו חכמים על ר'
ע קרהות מותרות*) מאיר במה שאמר קרחת לבית רובע ש  וחכמים אוסרים לסמוך מין אצל מין אחר דברי ר״מ # והכ׳׳א ת
 אלא עושה לבית סא׳ כ״ה קרחות דהייט עשר והוא מפרש קרחת מקום הזרוע כמו
 חמש שורות וכל שורה מחמש קרחות וזורע קרתה ראשונה של שורה שכתבתי לעיל.ואע״ג דבמשנה דלקמן תנן בית רובע לענין הרחקה

 •ראשונה ומניח שניה שאצלה בורה וזורע שלישית ומניח רביעית בורה התם

 ג ב א
 איתא האיך עבידא תלתא
 ותרתי וחלא ותרתי וחדא.וכ;
 בהו״ע שלהר״: ה״פ תלת
 באלכסון העומדיס על קו ג
 גי ותרתי העומדים על קו ב
 כ׳ ותדא העומד על קו א' א׳
 מצד א' של האלכסון שהיה
 הקו;' ג׳ וכן מצד השני של
 הקו ההוא כאשד אתה רואה
 בהציור . אבל הוא תמול
 מה השמיענו הירושלמי
 בסדור זה ומה היה חסר אכ
 היה אומר כפשוטו תלתח
 תלשח והלתא והיה ה;״׳
 ביושר ולא בלזלכהון. וכצח״מ
 למשניות כת׳ שלדעת הירושל;
 הציור הוא כזה זריל תלתת

* 
s ח* 

 בשורה השלישית ותרתי וחדר׳
 למעלה ממנה ותרתי וחדי,
 למנוה ממנה. וגס 1ה תמוה
 דלפ״ז הקרחת האמצעי
 שבשורה האמצעית מנע
 בארבעה ראש תור והד׳
 קרחות מונעים בה ברא5
 תור והיינו הב׳ שבשורה
 הב׳ והב׳ שבשורת הד׳ כיא
 מהם מנע בנ׳ ר״ת. והי״ל
 להתיר יותר הל׳ קרחות
 שבד׳ תרמת ולא יורע
 הקרחה האמצעי ״ שבשורה
 האמצעית ש;ס אז ־ ישארו
 הקרחות שבשורה ב׳ ודי כ״א
 נוגע רק כנ׳ ראש תור ואין
 אף קדחת א׳ שיגע בד׳
 ראש תור ויהי ה מותר לזרוע
 ׳״ב קרחות כזה ועוד דל־:״־

ת י ש י מ  שלמה ח
 זרת של דרום ומזרח זב׳ כשורה שלישית דהא אינה סמוכה ולא חנושה וני׳ל

 דעיקר דברים הללו הוא דרבנן אזלי לסעמייהו דתניא כתוספתא וכמה היא מדת
 רובע עשר אמות ומחצה על עשר אמות ומחצה מרובעות ר׳ יוסי אומר אפי׳
ם ברחנו ע״כ ופי׳ ר״ש ז״ל על? האי מחצה באמה בת חמשה והעשר י נ  ארכו ש
 באמה בת ששה ומרובעות דקתני לא שיהא הרוחב נחירך שאין בית רובע עולה
ב עשר אמות ותו לא ע״כ ותימה ח  כ״א עשר חמות זב׳ ספחים ומחצה על ח
 גדול הוא דקתני בה בהדיא עשר אמות ומחצה על עשר אמות ומחצה מרובעות
קא. וראיתי להרמב״ם ז״ל הכחב בפ״ג כלשון  ולימא רנימ שמשו; ז״צ דלאו דו
 הזה שדה שהיתה זרוע מין תבואה וגקש לזרוע בתוכה מץ תבואה אחרה כשדה
 (אחר)[אחת] מרחיק ביניהןבית רובע והוא כעשר אמות וחצי אמה על עשר אמות
) בין מן האמצע בין מן הצד ואם לא היה בהן כשיעור אשור  וחצי אמה מרובע ״
 ואיני.לוקה עד שיהו קרובים בחון ששה טפחים ע״כ דברי רבינו נספרים
 המדוייקיס והכי מסקי׳ לעיל בשלהי ס״ק דמכלתין והראב״ד ז״ל נזדמנה לו
 נשיזא משובשת שהיה כתיב בה ואיני לוקה עד שיהו קרויים בתוך טפח ולכך
 השיג עליו א״א אין הדברים הללו אמורים אצא לדעת ר׳ יהודה אבל לדעת
׳ ספחים  חכמים לאסור בבית רובע וללקות בו׳ מפחים וצר׳ יהודה לאסור ט
 וללקות בספת ע״כ ולפי גרסתו יפה השיג עליז אנצ טעות היה בהפרו ז״ל אכל
 מ״מ אתה רואה ששני הרבנים הללו ז״ל מוסכמים כדברי התוספתא ואמת הוא
. ונ״צ לפרשה כן דכפ׳ עושין פסין אשכחן נבי קרפף דר׳  ומרובעת לץקא קתכי
 יוסי גופיה דפלינ הכא אזיל לטעמיה התם ואמר דאפי׳ ארכה כשטס ברחבה
 מזתר ור״ע פליג עליה התם זאמר דוקא מרובעת רצפי לה מדכתיב ורוחב חמשים
 בחמשים ודרשי׳ מזל חמשיס וסבב ממשים הזאיתא התם זמשי׳׳ה גבי קרפף דאיכא
 דבר מועט לא בעיי ליה אצא דוקא מרובע הוא דבעי׳ והכא גבי כלאים מחמר׳׳
ן לאיכא רצועה נותרת ש5 ב׳ ספחים ומחצה בעינן נמ׳ רצועה אחר דכוותה  לטו
 ורבוע ג״כ לקרנה כדי להשוותה מרובעת **) וכיון דנ׳ על נ׳ דהוי בית סאה
 ממשכן גמרי׳ מודו רבנן לר״ע גבי כצאיס לכל תלקי בית סאה דלהוי מרובעים

V 
 מלאכת
. כתב החכם הרי״א ז״ל נראה ל׳ שרבי מאיר אמר ׳ ם ס י ר מ ו  וחכמים א
 שני דברים דין כ״ל קרחות ודין היתה קרחת א׳ וכו׳ וחכמים חולקים על חלוקת
 כ״ד קרחות וראב״׳ אינו חולק אלא על דין היתה קרחת אתת או שתים וכו׳
. אפי׳ שנים קטומים ׳  וכך יש במס׳ סוכה פ״ג ר׳ ישמעאל אומר ג׳ הדסים וכו
. ועל מה שסי׳ ר״ע כ ״ ׳ ר״ט אומר וכו׳ ר׳ עקיבא אומר כשם זכו' וע״ש ע ס  ז
 ז״ל קרחת מקוכ פנוי כתב היא ז״צ פי׳ זה אעז נראה רהא קאמר שיזרע את כולם
 ונראה דשדה שהיא עשויה ערוגות ויש בה מינין הרבה היא נקראת קרחת מפני
 שאין צורת כל הזרעים שיין שזה צבעי שחור וזה אדום וזה ירוק והוא נראה
. עוד כתב על מ״ש ר״ע ז״ל עשר אמות ו3׳ ספחיס ומחצה אורך כ ״  כקדחת ע
. כתב סי׳ זה א׳ אפשר להיות לחלק שדה מרובעת שהיא ב ח ו  על עשר אמות ר
 נ׳ על נ׳ אמה צקרתות מרובעות שכל קרחת תהיה עשר אמות ובי ספחים [ומחצה]
 אורך על עשר אמות רוחב כי א״א לשנר את המלה וצחתכה צרצועות וליתן את
 המותר שבאורך לרוחב. אלא נראה שא״צ שתהיינה הקרחות מרובעות לנמרי
 אלא כשהבית סאה הוא מרובע יעשה שאורך כל קרחת ׳״ב אמה וחצי ירוחב
 ח׳ אמות ושליש. מ״ל רלענין ירק אין מותר אלא ס׳ קרחות וזהו שנינו לק׳ ירק
. והרמב״ם פסל, כחכמים וכתב שכל קרחת בית רובע ונמצא רחוק כ ״  כירק כז׳ ע

 v בין קרחת וקרחת קרוב לעשר אמות פחות רביע שכל ב״ס נ׳ על נ׳ ע״כ
 ושם
 בהשגות כתב הראב״ל ז״ל מקום הזרע נקרא קרחת וכתב עליו מהר״י קארו ז״ל
 ופשוט הוא ולא הוצרך לכתוב כן אלא משום ללשון קרחי! משמעי שהוא מקום
 קדח בלא זרעים וירקות וקאמר דהוי אפכא למקים הזרע הוא הנקרא קרחת
 ע״כ חסו שלא כפי׳ הר״ש ז״ל זהרא״ש ור״ע ז״צ שהכ כוונת פיחשם שסרשז מל׳
ו מין  קרחה שנקרח מן השער שכן זה מקרית שדהו ממין הזרוע בו כלי לזרוע נ
 אחר והרמב״ם ז״ל פי׳ דלפי שמנקים מרובע קראו קרחת ולמקום ארוך קראו

. ובירושלמי היך עבידא תלת  משר

 פלינ הכא והתם ולא קיי״צ כוותיה ואע״ג דאיהסיקא הלכשא

re 

 ותרתי זחלא ותרתי ותלא וצייר
־ ח״ל לצר״מ ^ ה ז  הרש״ש ז״צ כ
 ד׳ שורות יש בהן ה׳ טבלאות ושורה
 חמשית אין בה אלא ד׳ טבלאות
 דהויין כ״ד טבלאות. ורבנן סבלי
 בעינן שלא יהא שם שום מין סמוך צו
 וכ״ש מקיף צו מד׳ צדליו הלכך
ן עי  בשורה ראשונה זורעין בה ג׳ חנ
יה  לג׳ מינין ויחריבו ב׳ רובעין ושנ
 שנים *)זורעין זרעים ושלשה בורים
 שלא לחבוש ולא לסכנוך. ובשלישית
 אחת זרועה ותו לא. וברביעית שנים

 זרועים ושלשה בורות ונתמישית א חת זרועה ותו לא ע״כ בקיצור מופלג. והקשה
 על סי׳ הר״ש ז״ל שהניאו כבר הר״ע ז״ל וגם הקשה על פי׳ הרא״ש ז״ל. וכתב
 עוד ח״ל וא״ת ולפי׳ דידן אמאי לא שרו רבנן לזרוע י״ב רובעין ותהא א׳ בקרן

 *) ציל רובעין זרועין .
 *) א״ה לפניני כתוב כעשר אמות וחומש חמה על עשר אמות וחימש אמס (עיש ברדב״ז וגכימ : **) א׳־ה לא זכיתי להבין מי מחייב אותמלתח את כל הרצועה
 לצד אחד שכדי לרבעה נהיה צריכים לקחת עוד רנועה אמרת לכוותה. ולמה לא נחלק אותה לשניים מתן מחציתה היינו טפח ורביע לצל א׳ ומחציתה הב׳ לצל הב׳ ולא יחסר לנו רק
 המרובע של טפח ורביע על מפח ורביע. ועוד שכבר באר הר״מ שרובע מרינע הוא עשר אמות וחומש כקרוב על עשר אמות וחומש בקרוב: ***) איה לא מצאתי שהזכיר מעם

 זר יוסי
ק אבל גבי כלאים דאורייתא ועוד י ר  התם כר׳ יוסי היינו נשום דעירובין ל
 לחמירי לבעינן כל שיעזרייהו שוחקות כלאיתא בפ״ק דעירובין מולו רבנן
. מראה בעיני לפרש לאף החצי אמה להוי ג׳ מפחים כשאר האמות ע ״ ר  ל
 לסתמן בת ששה טפחים מן הטעם שהזכרתי ״״*)והשתא מיתרצא שפיר מתני׳
 לאמאי לאי שח רבנן אצא ט׳ קרחות לבית סאה ותו לא האיכא ג׳ טבלאות
 שאינם לא סמוכות וצא חבושות . אלא היינו טעמא דכיון דבע׳ לרבנן דכל
 הטבלאות להוייז מרובעות רחבן כארכן יכדפדשית וכדברי התוספתא

ן בשיעורן ובמשפטיו אלא כ״ב ותו לא דהא עי  נמצא שאין בבית סאה חנ
 כי מפרנסינן אורך ורוחב כל בית ריבע ורובע בג׳ טפחים הוא דמפרנסיק
 הוו להו כ״ה טבלאות של י׳ אמות על י׳
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 מזרח

 יכך הוא הענין. בית סאה
 אמות הח טבלא א׳ וחצרה לעשרים רצועות כל רצועה רחבה ג׳ מפתים וארכה
 עשר אמות ושים כל רצועה ורציעה לכ׳ טבלאות לצד מזרח נמצאו עשרים טבצאות

 רק לב׳ עפחיס וממצה שהיא שימור הרציעה הנותרת אבל ליותר מזה לא שמענו

 היה יכול לזרוע טשר כזה שא*

if; 
ן תפארת ישראל י ד י י כ  י

 דוקא חרדל. אכל שאר זרעים. אפי׳ ב׳ קרחח מחזי כשדה. דרק בקרחת יהד ט׳ קרחת זרועות. ומניח שורה ב׳ וד׳ פנויות. ואי״ל יזרע י״ג קרחת.
. ואף שיגעו בזוויות בקרחות ד . וזורע לבשורות ביוד׳ יזרע גמי קרחתב' ז ׳ ה ל  רובע מתיר: םו) דעושה בבית סאה כ״ה קרחת. ה׳ ע
. ר ו . יותרו בראש תור כמ״ז. י״ל ראין היתר ראש ת . דהו״ל שבשורות א׳ ג׳ ה׳ ׳  כשורה ראשונה ושלישיח וחמישית. בכל אחת מהן קרחת א׳ ג׳ ה

 משנה ראשונה
 מילין לזרוע הלבה ביחד וכ״כ הלמב״ס בפירושו. ובחבורו ספ״א מה״כ כתב ויש מזרעוני גנה זרעונים שדרכן לזלוט מסן שדות כגון הפשיזן והחרדל י ויש מייז ועוד קשה' ךלכליהש
 שאין לרך לזרוע מהן אלא ערובות ערוגות קענומ כמן הלפת והצנון כו׳ וצ״פ: י!בל

 היינו ממעטים בראש תור.
 פי׳ לא



 תופ׳ אנשי שם 220 תוספות כלאים כל סאה פרס ב יום טוב

 התם לאו בהרבה קרחות והוי בית רובע דוקא: עשר אסורות. תימה אמאי לא יהיו אפילו שלש עשרה מותרות והיינו הראשונה ושלישית
 וחמישית מהשורה הראשונה. ושנייה ורביעית משורה שכייה. וראשונה ושלישית וחמישית משורה השלישית. ושנייה ורביעית משורה רביעית.
 וראשונה ושלישית וחמישית מהשורה החמישית ואע״פ שבזויות נוגעים הזרעים זה בזה הא שרי ראש תור במ״ז. והרמב״ס כתב בסוף פ״ג
 מהלכות כלאים מ״ש שתי זויות הטגעות זו בזו וכמ״ש בתחלת פירושו לרפ״ג. וי״ל המו שפי׳ רש״י במסכת שכת פרק ר״ע דף פה עי׳ב

ע מברטנורה  אדאמרי׳ התם אץ ראש תור כירק פי׳ ד
 אץ תורת ראש תור אלא משדה גלולה עשר אסורות ״) • ד אליעזר בן יעקב אומר חמישית קרחה ראשונה ושלישית
. עשי ״״D יעשי ״יה ני״שיי • אפילו וחמישית הרי תשע קרחות זרועות לבית ע  לערוגה או מערוגה לשיך שדה גדולה ח
 אבל שתי ערוגות לא הוי היכר אלא דומה כאילו הן אחת דלא חשיבה סאה: עשר אסורות - שצריך שיהא מפסיק בין כל קרחת וקרחת

 כל חד באפי נפשה ע״כ. ובפ״ג מה׳ מתנות עטים קורא הרמבי׳ס כשיעור
. אבל לדבריו  שדה קטנה לחמשיס אמה על שתי אמות והיינו חלק אחד מכ״ה לבית סאה והוא פחות מבית רובע. ועיין בפ״ג משנה ד
 שכ׳ שחלק הזרוע דהכא הוא בית רובע קשיא. ומיהו לשמואל בסי׳ התוס׳ דס״ל החס דיש ראסתור בירק. וכן לפי, האתר של רש״י בדר׳ יוחנן

י נ ס  מלאכת שלמה ד

 •וכל לזרוע ע״פ זה הסדר
 רק ניס אתה אכל אם ירצה
 לזרוע סמוך לה עור ב״ס
 ע׳׳ז הסדר יגעו הקרחות
 שגצדרים אהדדי. ולולי דבר•
 הירושלמי היינו יכולים לסרש
 שציור זריעמ הט׳ קרמת
 הוא כזה דוק וששכח שבאופן

 ווו הצורה לפי לעת ר״מ והיא קרחת אי מן הכ״ד קרחות שמאחר שאחה רואה
 הנה מאה
י אייות נשבור ר ו ת א ו מ ר א ש  ע

 מרובעו' עם
 חזמשיהןשעלו
 עשר אמות
 וחומש על
 עשר אמות
 וחומש שהם
 ק״ל אמות
 וחלק קכון
 אחד מכי׳יה
 משם תבין
 לספור כל

 שאיהקרחו׳
 שיעלו כל
 לנו חלק מן

 אלו ה!
 הווומשץ
y׳r *1 מזכלץ מגלי הווי האשכנוf>tats מה שיןלאה 3שס הומש חמישית 

 הכ״ד
 הארז

 קרחוח עד אלפים וחמש מאות עם חומשיהן. ויש
 :הוא חמשים על חמשיס אמה ויעלו כ״א מהחלקים כ״ה עשר מל

ס עשר אמה* שהם כולם אלפים וחמש מאות אמות , ס ק ^ ל ח ת ש ״ כ ת ס ד ן ג  ה

 וחמש מאוח לכ׳ה בשבור ואט חצים לעשות מן הכ״ה כ״ד וע׳ בזו
 חלקיה יהיה כנ חלק עשר הצורה שלמעלה שהיא עשר על עשר אמות אחד

 על עשר : מן הכ״ה חלקים ויתר התומש אשר משני הצדדי

 י' אמות וגי ספחים מן המזרח למערב ומן הדרום לצפון רחבים עשר אמות
 ותו לא קח טבלא אחרת וחלקה לעשרים רצועות אחרות כל רצועה רחבה ג'
 טפתיס וכו׳ ופרנס אותן כ׳ טבלאות לצד צפון ונמצאו עכשיו עשרים טבלאות
 מרובעות ארכן כרחבן י׳ אמות וחצי אמה על י׳ אמות וחצי אמה אלא
 שקרניהם פ;זמ1ת צא ופרנס שתי טבלאות אחרות לארכן ולרחבן ונע׳ כל
ק נ׳ טפתים זלפרנסס למזרח ולצפון ח ר  חלא שתי רצועות ארכן עשר אמות ו
ק ח  כמו האחרות ובעינן להרוס סבלא אחרת'ולחתוך ממנה שתי רצועות ר
ק והוו להו ל׳ רצועות רחבות ג׳ טפחיס ח ר  אמה וארנן י׳ אמה ולחלקן ב
 וארכן י׳ אמה ולתת לסבלא האחת א׳ למזרח וא׳ לצפון וכן לטבלא האחרת
 ועול בעינן למלאות קרניהן כ״ב רבועים שצ ג״מ על נ״ט ובעי׳ רצועה
 רחכה חצי אמה וארכה י׳ אמות וחלקה לעשרים חלקים שוין ונמצאו בה ב׳
 רבועים רחבים נ״ס וארוכים ג״מ זתן אותן לקרנות נמצאו בל סב3א!טבלא
 מהעשריס שפרנסט עשר אמות וג״ס באורך על י׳ אמות וג״מ ברוחי עם
ס. ועול בעינן שתי ריטעים אחרים לקרני שתי טבלאות  הזוית ככל מרובע שו
 האחרות שתשבורתן י״ח טפחים טפח על מפח נמצא עכשיו כשפרנסנו כ״ג
 רובעין בשיעורן ובמשפטן הרסנו שתי טבלאות ועול מטבלא ג׳ נטלנו ממנו ב׳
 רצועות וחצי רצועה ועול י״ח טפח וכיון להרוסה היא ללית בה שיעורא בסלה
. הלכך לרבנן אין בבית סאה רובעים אלא כ״ג כמשפטן ובשיעורן א י  ה
 וכדפרישק זכיין לא״א לזרוע בטבלא של ר מ5 נ׳ לליהזו הזרועין כמשפטן
 מרובעות והקרחות ג״כ כמשפטן הוצרכו להחריב עול טבלא אחרת כאשר אתה
 רואה ונתגלה*) טעמה של משנתינו לאין לזרוע בה עשר וברוך הקלוש בספירותיו
 עשר עכ״ל זיל. וראיתי לצייר הנה ג״כ מה שמצאתי בעלה ישן כתיבה אשכנזית

 ווה לשונה הרוצה
 חמשים אפה רוחב
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rwft עשר 
 וחימש זרוע

 על עשר אמית
 וחובש כנ״ל

 ש׳ אמות
 ישלש

 חימש׳ומ
 Jm׳

 כשר אמום
 וחומש ורוע

 על עשר אמ>ת
 וחומש מ״ל

 ט׳ אמוס
 ושלש

 חוקשיומ
 וחני

 עמר אמוה וחומש
 זרוע על עשר אמור,
 וחימש היא כמ7ת
 הקלחת א' המצויירת

 לדעה ל״מ
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 עשר אמות
 וחומש ורוע

 על עשי אמית
 וחומש «״;

 מי אמות
 ושלש

 חופשיומ
 ומצי

 עשר אמומ
 וחומש על עשר
 אהומ וחומש
 זרוע כגיל

 ש׳ אמות
 ושלש

 חומש יוה
 וחל

 עשר אמות וחומש
 ורוע על עשר אמות

 וחומש כנ׳ל
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 עשר אמור.

 וחומש זרוע
 על שער אמוח
 וחומש מ׳׳ל

׳ אמות 2 
 ושלש

 חומשי ומ
 וחגי

 עשר אתית
 וחומש זלוב

 על עשר אמות
 וחומש מיל

 נוי אמונו
 ושלש

 וזומשיות
 הוצ*

 עשר אמות וי!זמ:
 זלוע על עשר אמות

 וחופש ננ״ל

 ועתה טול את החומש ומנה כי יהיה ארבע אמות וחלק א׳ מכ״ה חמשיזת.
 שתמצא ק״ל אמה וחלק א׳ מכ״ה בשבור. ועתה אלמדך שתעשה זה החשבון.
 אתה ילעת כי חמש חומשיות באמה ותמצא בצורה שלמעלה עשרים חמשיו׳ והחלק
 הקטן שהוא חזמש תמשית בין הכל ל׳ אמות וחומש חמשית זכשתעשה כ״ל
 חלקים מן החלק שהוא חמשים על תמשיס כל חלק וחלק יהיה מחה וד׳ אמות
 וכ״ה חומש חמשית ועוד ישאר לך א׳ חומש חמישית ע״כ מה.שמצאתי ועי בפי׳
 הרמב״ס ז״צ אם הוא פ" לפירושו ז״ל. לשון הח׳ הר״ר יהוסף אשכנזי
. בירושלמי קאמר שלרבנן ׳  ז״צ פי׳ ר״ע ז״ל ומניח שורה שנייה בולה בורה וכו
 צריך שלא יהיו סמוכות ונם שלא יהיו חבושות זקאמר א״כ איך זורעים מ׳ קרחות
. וסי׳ א ל ח  שלא יהיו סמוטת וצא חבושות וקאמר תלת ומרחץ וחדא ותרתי ו

 הדבר הוא שבמקום שיש כ״ה קרחות שכל קרחת היא
 בית רובע דהייט בשדה מרובע שהוא בית סאה
* ה  ורובע. באותה שדה אפשר לזרוע ס׳ קרחות 0
 כן נ״ל לפרש ופי׳ המחבר אינו נראה כלל עכ״ל ז״ל.
 וע׳ תי״ט שהעלה דשאני ראש תור א׳ מהרבה ראש תור
 ביחד ולזה אפי׳ ראש תור א׳ לא נתיר בכאן ע״ש יבזה

 ניחא לי הא ללא תני וחכ״א על מ׳ קרחות מותרות ותו לא אלא לאי הוה תני

 הכי
ה לא וכיתי להבין אס רצונו שיהיו זרועים בבית סאה המרובע שהיא נ׳ על נ' יקשה כי לפיו לא יוכל למצוא בתוכה רק ד׳ שורות פל ד׳ ד׳ טבלאות מרובעות י׳ אמוה ומחצה י  *) א
 על י׳ אמות ומחצה ויהי׳ שטח מרובעם מ״ב אמה על מ׳ב אמה יישאר מ׳ אמות מצד מזרח וחי אמות מצד צפון ואיכ איט יכול לזרוע בשורה הראשונה ג׳ טבלאות של עכר ומחצה
 ואפילו אם יזרע נם בשורה ה;׳ ב׳ טבלאות לא יוכל לזרוע בשיה רק ח׳ טבלאות. ואס לא יקפיד על רבוע הבית סאה כ״א על רבוע הטבלאות מה היעיל בזה שהוציא לסי חשבונו שאין
 בכל הב׳׳ס רק ב״ב רובעין אם יסודרו חמשה טבלאות ומחצה באורך וארבעה ברוחב ולמד לא יזרע ג׳ בשורה הראבונה ושנים בשניה ושלש בשלישית ושנים ברביעית ויהיו עשר. יצ׳יע.

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
י א רכל השלה עשוי רבועיי׳ רביעיי' - סג רק מ ע [זכמ״י]. ו ב ו ק ר ח ר ה והל׳ אין לן ה ו מ ת ן פי׳ לש״י [שבת לס׳׳ה ב] ו כ ה [ ה גלולה לקטנ ד ק בין פ  ר

ם ביש ת ג ק י׳ אמו ח ר ם מדמצרט מ ל ו . א ה מ א נ״נ להו לרבנן בריחוק י׳ על י׳ א ל . א ר  קטנה בקטנות ספי מהן ללקמן [לפ״ג] ואפייה שלי במ לאש תו

י מאיר נ ר ־ ק דסליגי א ס כן כל ש . א ה א ה ריבועים בהבית ס מ . יהיה לפ״ז חבוש מכל הצללים כ ׳ ד  דהיינו לאסור משום לקלחת האמצעי שבשורה ב׳ ו

. דלרבגן ל ל ת א׳ או ב׳ של חרדל לזרעו בלי הרחק כ ח ר ק הו אפ״ה דמיקל ב . מי [ ן קל ל כל קרן ו  לאפי׳ ננר הקרנות יהיה ב׳ לאש היל סוגר ע

ק כשיעור קרחה בין מין למין: ס פ ך ה ר צ ) ו ו : ס ע ב ו אה ותבואה צריך הרחק ר ) רבנן טפי מבשאר רוכתי דבעינן בהו בכל תבו מ  מקילי ה

 היא

 בזה יוכל לזרוע ע״ז הסדר
 עצמו כמה ביש סאיס שירצה
 מכל הצללים ולא יגעו זה
 בזה. ומה׳׳ט נמ• לא התיח
 יותר מט׳ שאם יזרע אי
 יותר אז כשיזרע הביס
 השנית יגעו זב״ז.אבל ליישב
 ד׳ הירושלמי נ״ל דלא התירו
 אלא בבית רובע מרובע עשר
 אמות וחומש Ju עשר אמית
 וחומש כמ׳ש הרימ וההסםק
 •היה ג״כ בית רובע מרובע.
 וא׳׳כ בביס מרובע נ׳ עצ נ'
 א׳יא למצוא רק ד׳ על ד׳
 קרחות שלמים של בית רובע
 דדיה עשר אמות וחומש
 עולה מ׳ אמות \רי חומשין
 ונשאר ט׳ אמות וחומש שאין
 בו כלי רוחב הבית רובע
 ואיכלסוםרסיטא א״א למצוא
 שיוכל לזרוע בו יותר משמנה
 קרחות שנים בכל שורה.
 וזה בעצמו כוונת הירושלמי
 רמקבה היכי עבידא ר׳׳ל
. וע״ז משני ׳  האין יצוייל ט
 שיצוייר כשבה״ס עומדת
 נאלנסין ייזרע באמצעה
7 ולמעלה  לאורך האלכסון ג
 מהם ב׳ ולמעלה מהב׳ א'
 וכן למטה מסג׳ יזרע ב׳
 י>מטה מהם עוד א׳ כוס

 לעשו׳שדהו קרחת
 קרחת ורוצה לזרוע
 בכל קרתת מין
 אחד סלה שהוא נ׳
 על נ׳ אמרו שהוא
 יכול לעשות כ״ה
ת וכל קרחת מ ר  ק
 זרועה תהי׳ עשר
 אמות וחומש וחרב
 שגיןקרחת לקרחת
׳ אמות  יהי׳ ס
 ושלש חומשיו׳\חצי
 ובין הכל היה
 חמשים אמות וזה
 צ ו ר ת ו * לפי
ם י מ כ  דעת ח

 דלפיז עומל אלכסון הקלחת
ל יושר הביס ולפי חשבון  מג
 אמחא ברבועא אמתא ותרי
 חזמש׳ באלככונא עולה
 אלכסון כל קרחת ארבעה
 עשר אמה ושבעה חלקי
 חמשה ועשרים כאמה ועולים
 שלשת האלכשמיס מיב אמה
 וכ׳א חלקי כ״ה באמה וכשאר
 עוד ז' אמה ודי חלקי כ״ה
. ולכי זה מיושב  גאמל פעי
 הכל כי יוכל לזרוע בשדר זה
 עוד כמה בית סאין שירצה
 ודוק כי נכון הוא לעיל :
ע כו׳ לאו ש  תויימ ר״ה ת
 בהרבה כו׳ . לא נהירא
 ואדרבא מצינו לעולם דחשו
 רבנן לעשות הרחק כשהם
 הרבה מינים במק״א.(סו״ע).
 ולכאורה אפשר לומר דהתס
 בעינן בית רובע כשהזמע
 איננו בית רובע מרובע אכל
 בקרחת מבית רובע מרובע

 סגי בפחות:



 ציוניים
 טור ושי ׳׳ב שס סעיף כס : כל שהוא . מיי׳ oc ה״נ
 סי״ג ה״2 סיר ישי׳*ע שס סעיף תבואה בתבואה . מיי' שש
 ט!: ירק כירק . מיי׳ נס היי.
 מיש״ע שס סעי1 יז: תבואה
 ושו״ע שס סעי1 יח : בירק. מיי׳ שם הי"* • פוי

 תוספות רע״ק
[  םש1ה י [אוח ע
 תבואה בירק) היינו בכי
 שדוח אבל אס לידוע שורה
 ירק טצד שדה תבואה
 סגי בוי מפחים כדאיתא
 לקק במשנה בתרא דע׳׳נ.

 הרבעים בחבורו :

 תום׳ אנשי שם
 תוי*ט דיה עשר אסורות
 כוי שיעשה א׳ בראש
. אחר שהניח י  תור כו
 שאסורים הרבה ראש תור לא
 ידמתי מה שחזר והקשה בא׳
 ראש תור דאיכ הויל ה'
 קרחות בדי ראש תור דוק
 ותשבח. (רמ״ז): בא׳ד
 אלא ממשה כו׳ זה חינו
 דהא הרמב״ס פריך כפ״נ
 מיא אמאי לא התירו למשות
 בערוגה ס׳ מיני! ותירץ
 דח״כ יהיה בי! צלע לצלע
 פחות מעפח ומחצה מיש
 איכ מוכח דמותר אפילו ע׳
 ראש תור. וקושיתו נראה
 לחיץ דהרמב״ם מסי דכל
 קרחת הזרוע יהיה רובע
 והמרחק שביניהם יהיה פחות
 מרובע ולפ׳״ז איש שלא יוכל
 לעשות 1^ קרחת א׳ שיגע
 בראש תור אס לא יהיה פחות
 מרובע ובזה לא התירו.
 (משיח) כשינד לשון קצת:
ן פ ג ה ת ל י כ א ה י ד מ י י ו ת  י
 כוי אלא כרי ישמעאל כוי
 לפ׳ז למאי דקייל יגפן
 יחידית אוסרת כל המרע
 בתו־ עבודתה אין אכילת
 הגפן עולה במדת בית רובע
 ואיש מה שדלגו הר״מ

 במטרו. (פ״מ):

ב היא ת יום טו  עובדיה מברטנורה כלאים כל סאה פרס ב תוספו

ר. לסבר ליש ראש תור בירק. 'כמי קשיא. ואפשר לומר דשאט ראש  כשיעור קרחת דהיינו בית רובע בקירוב והלכה כחכמים: בית כו
 צ׳ שאים ועעמא דרבי אליעזר בן יעקב לא אתפרש: י" כל שהוא תור אחת מהרבה ראש תור ביתד דלא שרי. וא״ת נתיר עשר והיינו
. כגון נקעים מלאים מיס אף על פי שחינס ראוים שיעשה אחת בראש תור וי״ל דטון שראוים כולן להעשות ראש תור ע ב  בתוך בית ת
 לזריעה עולים למדת בית רובע ליחשב הרחק בין מין ומין: אכילת גזדנן שלא לעשות אפילו אחת. אבל לא טחא לשרש כן להרמב״ם
 בפירושו לערוגה דרפ״ג שהוא מתיר
 ראש תור בערוגה. וי״ל דהתם נמי לא
 התירו אלא חמשה כמו שאכתוב שם
 בסייר. והלכך איכא למימר דבהבואת
 דבה איירינן השתא לא התירו ראש
 תורכשזורע מועעודוקא משדה גדולה
 וסיהתירמאע״ג דאמר בירוש' אמתני׳
 ו׳ שמותר להקריח בית רובע ולזרוע בו
, מיני תבואה מק״ו דערוגה • י״ל שלא  ה
 הביאו בק״ו אלא ה׳ מיטס אבל לא לעטן

א יעשה ת כור סח) ל ל שדהו בי  אפילו כ
ל שהוא ת «c : יי כ ת ת א ה ר ק ה חוץ מ כ ו ת  ב
ת בית ר מ ת רובע ע) עולה ב ך בי ו ת  ב
לת הגפן והקבר והסלע עולין  רובע״•). אכי
ה א ו ב ת ה ב א ו ב . ת ( ב ת רובע ע ת בי ר מ  ב
. ה טפחים עה) ש . ירק בירק עי) ש ( ת רובע ע  מ
ת רובע עי). י ה ב א ו ב ת ה בירק ירק ב א ו ב ת • 

׳  ר

 חנפן. מה שהגפן תופסת ואוכלת
 סביבותיה דהיינו כדי עבודתה עולה
 למרת בית רובע להשלים עשר אמות
 ובי ספחים ומחצה אורך על עשר אמות
 רוחב דאמרינן לעיל שהוא שיעור בית
 רובע שצריך להפסיק בין מין למין. וכן
 הקבר נמי עולה וכן הסלע. ובסלע
 שאינו גבוה עשרה מיידי דאי גבוה
 עשרה הוי מחיצת ומפסיק בפני עצמו:
 •תבואה בתבואה בית רובע. היתה

 שדהו זרועה חנף! ורוצה.לזרוע בה ח . בית ביר נד׳׳נ ״מט מלת בית: י בתוך בית יובע ״־׳׳־ בתיו ראש תורי. ךומ״ש הר״ב שעושה כ״ה
, , J .1 , רובע זכ״ה נמשג״ג. ירמ בתבואה כד״ס וירמ בתבואה ונ״ה בירזש׳ , . 

 שעורים צריך להרחיק בית רובע ובלבד 1 1 קרחות דהיינו הישורות וכל שורה מחמש
 שלא יהיו חמין מקיפים את השעורים מדי רותות דהתס לא מהטא קרחות, לאו בדוקא קאמר שהשורות הנשארות אין צריך לחלקס.
 הרחקה עד שיהא פתוח מרוח אחת: ירק בתבואה בית רובע. ולשון הר״ש ואת״כ תחלק שורה ראשונה ושלישית וחמישית וכו׳].
 ודוקא ומ׳יש הר״ב והל׳ כחכמים. אע״ג דמשנת רבי אליעזר ב! יעקב קב
ל שהוא בתוך : י כ [ ב ״  ונקי הכאלא אתפרש טעמיה ועיין מ״ח פ״ל: [״בית כור. פי׳ הר״ב שלשים סאין ושיעורו מפורש ברפ״ן מ
לת הגפן. ירושלמי הביאו הר׳׳שר׳בוןבר׳חייאבשם  בית רובע וכוי. לאתרי נקעים מלאים מים וכו׳ [כמי] שפירשו הרי׳ב והר״ש: אכי
 ר׳ זעירא לא שנו אלא אכילת הגפן הא גפן עצמה לא למה מפני שהיא אסורה בהטיה ותרי הקבר אסור בהטיה. קבר אין איסורו טכר.
 ועבודת הגפן אין איסורו בהטיה. אלא כרי ישמעאל דחמר אין עבודה 'לגפן יחידית ע״כ. ואכילת הגפן דהיינו עבודתה מפורש בפייה מ״ד.
. כתבו הר״ב והר״ש ובסלע שאינו ע ל ס ה ד לה אכילה מצאתי בפי'הנזכר לפי שנראית נאכלס סביבותיו שאסור לזרעה]: ו ק  [*והא ל
ה בתבואה וכוי. א ו ב  גביה עשרה מיירי דאי גבוה י׳ הוי מתיצה וכו׳. ור״ל בסלע שאינו גבות י' אע״ג דרוחב ד׳ דאי רוחב ד׳ וגבות י׳ וכו׳: ת

ו ב ה  אוכלות כארון לפ״ק לכ״ב וכלי מקרא נמי כי יאכלו אתיקים כיחזקאל. ורביע מלאכת שלמה כ
 יצתק בעהתו״ס ז״ל פי׳ אכילת הגפן גסן יבש ולא נשאר כי אם השרש בארץ
 עולה למדת בית רובע ע״כ והר״ש ז״ל פי׳ זה הסי' בשם י״מ. ובירושל׳ ר׳ בון
 ב״ר תייא בשם ר׳ זעירא לא שנו אלא אכילת הגפן הא גפן עצמה אינה עולה
. למה מפני שהיא אסירה בהנאה. ן פ  ומוסיפים על הרובע קרקע כנגד גוף מ
 ופריך והרי הקבר אסור וקתט דמשלים. ומשני קבר אין אסירו ניכר אלא שהוא
 תל בעלמא דמייריבקנר קרקע עולם ולא ע״יבנין והדר פריך ועמדת הגפן
 אינה אסורה בהנאה והיכי דייקת מינה הא גפן עצמו לא והא שניהם שוין וכולהו
 אסורץ בהנאה ומוקי לה כר׳ ישמעאל דס״ל דאין עבודה לגפן יתידית אלח כשאר
 אילנות דשרי לזרוע דצא אנמריה רתמנא למשה עבודה אלא גבי כרם: תבואה
בע . תני ובלבד שלא תהא חבושה מארבע רותותיה:  בתבואה בית רו

 ר׳

 הכי ה״א דאה״נ לנהנהו לשייך בהו טעם ראש תור דשרי כמי אלא דתכא לא
 איירי בהכי להכ׳ הדר תני עשר אשוחת לאשמעי׳ דאפי׳ מהו שהדעת נוטה
 להתירן מטעם ראש תור גס מנה בכלל האיסור ואפי׳ אמת מהנה כך נלע״ד לפי
 דרכו של הרב הנזכר בר״י: י כל שהוא בתוך כו׳.ע׳ ברמב״ס בחבורו.ואה״נ
 שמודה הרמב״ם ז״צ לסי׳ הר״ש ז״ל דכל שהוא בתוך בית רובע לאתוי׳ נקעים
 וכוי וגם גדר שאין גבוה עשרה ספחים אע״ס שלא הזכירם לא בפי׳ המשנה ולא
 שם בס״ד. ופי׳ החי הרי״א ו׳׳צ כל שהוא בתוך בית רובע. פי׳ לעיל גני קרתת
 אמרו חכמים שצריך הרחקה בין זרע לחבית בית רובע וע״ז קאמ׳ שכל מה
 שהוא בתוך בית רובע עולה במדתו ואמר עוד שבקרחת של מה אמה שצריך
 בית רובע דוקא בקרחת של תבואה בתבואה אבל בקרחת של ירק בירק עשרה
. לשון תפיסה כמו כמה לוחות  [אולי צ״ל ששה] טפחים ע״כ: אכילת הגפן

ן י כ  ישראל י
. דהיינו ו׳ עפתים לכל צד. או שהיה ד פטדתו  להרחיק ממנו זרע כ
 שם קבר. דמדאסור בהנאה. ג״כ לא חזי לזריעה. או שטה שס סלע
 שאינו גבוה י׳ [ראל״כ הו״ל מחיצה] רג״כ לא חזי לזריעה . אפ״ה עולין
, שדות  למדת טח רובע. להיות הפסק בין מין למין: עג) ר׳׳ל אם זורע ב
בע. והוא י׳  גדולות מבי מיני חבואה. מרחיק ביניהן כשיעור רובע מרו
 אמות וחומש אמה על י׳ אמות וחומש. בין שהרתיק כשיעור הזה בהתחלת
ק סמוטס מ ב  השדות. בין שהרחיק באמ5ע השלוח. ובחחילתן ו
ד תחותיו. . ודוקא באין מין א׳ מקיף לחבירו מ . שרי  ומקורבים יחד
 רבמקיפו הו״ל חבוש. ולא מהני הרחקה כלל. מיהו נ״ל במקיפו באופן
: ג . כדמוכח בפ״ . שרי ר ו  שאין הרוחות נוגעות זב״ז רק בראש ת
) ב׳ שדה ירקות ב׳ מינים שנזרעו זא״ז: עה)א״צ להרחיק ביניהן רק  עד
 ר טפחים על ו׳ טפחים בין בתחלת השדות בין באמצען כלעיל: עו) מיהו

ל  ראשונה כ
 אפילו עובא דמי ממיל מקלחת הכרם בלפ״ל . אלא כלומר דבמי טפי מבית רוגע
 וצ״ע בכמה שיפורו: ירק בילק ששה. נ״ל לילק דהכא לאו למטוסי מין זרעי ס
 כההיא לפ״נ מ״ב. לא״כ אמאי לא תני לן שיעול זרפיס בזרעים. אלא הכא
 דין זרע כדין הילק ומשוס דלענין כלאי הכרם דין ילק כדין מבואה מדאורייתא
 וזרעים לא כמ״ש הרמב״ס פ״ו מה״כ קמ״ל ללענין כלאי;רעיס בהרחקה יש
 חילוק בין מבואה לירק לירק למי בהא לזרעים : ירמ בתבואה.ביס לונע.כתל
 הר״ב ולוקא במטבע ש' מ״כ, ובראה דבין שלה לשדה שלא נחתכה כלל לו

 *הומת

ן תפארת י כ  י
 סח) הוא שלשים סאה: סט) נראה לי דמדלא קאמר לא יעשה אותה
ר רק  רק קרחה אחת. שמע מינה דאין ר״ל שיזרע כל הבית ט
. והרי ודאי יסל לזרוע ן  מין א׳ בקרחת א׳ למהיכא תיתא נימא כ
 בבית כור א׳ כמה מינים כשירחיק בין מין למין בית רובע. ודוחק לומר
בע.  דאב״י פליג אמשנה דלקמן דקאמר׳ בפירוש תבואה בתבואה בית רו
. ויש באמציעוהו קרחת  לא ה״ק דאפילו בבית סר שכולו זרוע ממין א'
 ממין אחר סמוך למדן שחוצה לו סביב מותר. אבל טפי מקרחת א׳
 סור . אבל במרחיק בין מין למין בית רובע ודאי דגם לראב״י שרי.
 לרבנן אפילו קרחת א׳ אסור לפשות בתוך השדה כשהוא סמוך למין אתר.
ר ויותר: ע) בתוך הקרחות  ין באמצע בית סאה או באמצע בית ט
 ,מפסיקות לרבק בין כל מין לחבירו: עא) אפיי נקעין מלאין מיס שאינן
. שצריך ן פ ) ר״ל אם היה בקרחות המפסיקות הנ״ל ג  אויץ לזריעה: עב

 משגה
 כל שהוא במוך בית רובע . פי׳ מ*ב אפילו נקעים מלאים מיס דלא חזי
 זרימה וכ״כ הל״ש כלומר דש״ל כיון ללא חזי לזריעה לא נסכיץ לשיילן משוס הפסק
 'א משום ללא מזי קת״ל דמ״מ מפסיק. ומכאן נמי לאיה למאי לסי׳ לעיל
 ־"ח דכל הפסקות לכלאים אפילו אינם פשוץ לשם הפסק מהני. ונראה להט
 קמים אין פמיקין פשלה אי אין רחביו ל׳ לאל״כ היינו חלץ דלעיל מ״ח לבפט
 צהו הוי הפסק: תבואה בהבראה בית רובע. כתב הר״ג ובלבד שלא יהא מוקף
 אלבמ מחיס ללא ממי הרחקה וכ׳׳כ הל״ש. אץ לומר ללא ממי הרחקה כלל



נ כלאי• כל 0אה פרלן ב ר' עובדיה מברמנורה ר  ציונים 222 תוספות יום ט

 כתבו הר״ב והר״ש ובלבד שלא יהיו חמין מקיפין חת השעורים ולוקא במרובע הוא דבעינן הכי אבל אס רצה לעשות שורה של ירק
 מארבע רוחות דהתם לא מהניא הרחקה עד שיהא פתוח מרוח בתוך שדה של תבואה עושה אורך שורה של עשר אמות ומחצה על רוחב
 אחת ע״כ . ולשונם זה אינו מדוקדק לעד שיהא וט׳ קאי ששה מפחים שהחמירו במרובע מפי מכשורה והכי אמרינן בירושלמי:
 רבי אליעזר אומר ירק בתבואה
ם. דסבר לא מחמדי  ששה טפחי
 במרובע טפי בבשורה ואין הלכה כדי׳א:
. ה א ו ב א תבואה נוטה על נבי ת  י
 כגון שנזרעו כהלכתן אלא שהשבולים
 מתוך גללן נכפפים ושוכבים זה על זה
 וכן כול!: חוץ מדלעת יונית. שעלין
 שלה ארוטס ומתפשמין ביותר וכשהן
 מעין ע״ג תבואה או ירק הן מסתבכין

 ומתקשרץ יותר מכל שאר מיני
. (א)  כלאים: ופול המצרי

ה טפחים: ש  ר׳ אליעזר אומר ירקבתבואה ש
. ( ז ה ע א ו ב ל גבי ת וטה ע ה נ א ו ב א ת  י
ה ע״גירקעי). ירק א ו ב ג ירק עי). ת  וירקע׳
ת ע ל ד ל מותר «״) חוץ מ כ ה ״< . ה א ו ב  ע״ג ת
ת פ) . ר מאיר אומר אף הקשו ( פ  יונית ע
ת דבריהן . ורואה אני א ( א  ופול המצרי פ

: ( ב י פ  מדבר
ים ז ׳ נ מ p . ירק ו T ח״ג , אליעזר כדי: ו״נ אלעזר . תבואה ע׳׳נ 

מר . ר או רק בו׳ וכ״ה נייישצמ׳. ר״ מאי י  ותבואה ע״נ ירק ו
 בז׳׳ש רבי אומר וכ׳׳ה נילושלמי .

 אדהתם דהיינו במוקף מארבע רוחות
 והתם מאי פתוח שייך. והכי הוי ליה
. ולא שלתתי  למימר דלא מהטא וכו׳
 יד בלשון הר״ב להגיה הואיל וגס
 בפירוש הר״ש כתוב כן . רבי
 אליעזר אומר ירק בתבואה ששה
 טפחים. ל׳ הר״ב רםבר לא מחמרינן
 במרובע ספי מכשורה. וכ״פ הר״ש
 וא״כ לא פליג אלא ארוחב אבל
 באורך םבירא ליה כמי עשר אמות
ה אשכחן בספי׳ג דהנן  ומחצה וכיוצא מ

 ומיחזו
 פשול״י
ת דבריהן מדברי.שאין בהן מסבטן ומסתבק  ששה ספחים רוחב ולא תנן לאורך בכמה ופירשה בתוספתא בלע״ז: ורואה אני א

 עשר אמות ומחצה כמ״ש שם הר״ב: כדלעת יונית. וכן הלכה שהכל מותר חון מדלעת יונית:
קשע באחנע י ה (ft) מי מ ל ת ש כ א ל  מ

י אומר שאע״פ שאי; משמע א ר״מ אופר . צריך להגיה ת  ר׳ אליעזר אומר ירק בתבואה כוי. ד אליעזר ביו״ל גרםי׳. בחטאה: י
 ומשמע דגם בתבואה בירק פליג ר״א וצאו דוקא נקס במלתיה ירק כן מפי׳ הרמב״ם ז״ל ק משמע מהירושלמי שהביא הר״ש ז״ל:

ן י כ  ישראל י
 בכלאי זרעיס פרי: עט) שעליה מתפשעין ומסתבכין ביותר: פ} ביביי

) שמינקבאמען: פב) רק שכך קבלתי א  נקרא קשואין. נורקע בל״א : פ

. ואף על גב דמסתבך דלעת יורת. י  מרבוחי ואי אפשר לי לחזור ב

 הרי גם קישוח ופולין מסתבכין. ואפילו הכי כיון דרק משוס

 מראית עין נאסר סיבוך. לפיכך כל שאינו מסתבך מאד כדלעה

 אין לא&ור :

ק ב ו פ א ד ל ל  כ
ז ב י ז י י ו ש ה ו ד ש ח י י ל א ש ו ה ו ש א ־ י י ו ו ר ק ח י ן ש ו י ב כ . ד ״ א נ מ י א נ י ל א מ א . ו ו ר י כ  ה

פ י כ ע ל ד ״ י ם . י ו ר י י כ ו ש ל צ ם א י ב כ ו ד כ ב ו ע ה ש ם ׳ ו ש ה ו ד ש ח י ו ש מ . כ ד ת י ל ו פ מ  ב

ו ב ש ח י ד ו ד ו ע ר ק ח א י ו . ל ר י ב ל ח ת ש מ א א ב ו ה ן ש י ר ו ע ש ה ד ם ח ק א ל ש ח י ן ד ו י ן כ א  כ

ד ס צ ו ס ש ן מ י א ת מ ב ש כ ב ״ א ש . מ ן י מ ח ל ה ע ל ב א ש ו ל ר י ב ל ח א ש ו ר ה א ש נ ס ה ג  ש

ה ג ו ר ע ע ר ז ן ש ו ג כ - ח ת ה ש ה ע ל ר ו ז כ ב ״ כ ] ו ת ו ס י ר א ה ב ח ק ל ב ש ו ש ח ו ל ע ט י ה ש מ ת מ מ א  ב

ם ק א צ ז י ד ד ק ש ו ד ב ק ל ר ! ד י ע ד ו ל י כ ה . ד ו ר י ב ל ה ן ש י מ ח ו ל ל ן ש י מ ן ח י ן ב ת ש ל פ  ש

ע ק ר ק ^ ה ו ר ב ן ל ה י נ ו ש צ ר ת י ה א ד ת . ו ו ד ש ' ה ן ב י ה כ ג ו ר ע ה ד מ ; ו ן ת ש פ ה ל י י ו א  ר

: ף ו ס ב ה ל ע ר ו ה ז י ה ה ק י ד ב ו ל ל י א ' ד ם א ל ק ת ו ר ל י פ ר א ו ס ו א ה ד ע ש צ מ א ל ב ב . א ל י נ  כ

; י מ נ ד י ע . א י ר י ב ל ח ע ׳ ה ' א ו ב ה ת ד ל ש צ ע א י ר ה ל ו ד ר ע ח ו ר ז ר ל ו ס  משנח ח א
ו ב ש ח ה י א ו ב ת ד ל א ם מ י ק י ז מ ר ך מ נ ה פ ב י כ ך ע י מ ס ה ר ל ת ו ה מ י ר ה ח  א

ו ח ו ד י מ ח א י ל ו א ר י ם פ מ ד ה ב ו ר ך ל ו מ ע ש ר ו ז ה ש צ ר ת א ה ו ל ר י ב ל ח ה ש י ה י ש ל ו ל  ש

י ק ז א מ ל ד ו מ י י ב ל ה ת ש ו ק ר ה י ר ל ש צ ן א כ ט ס ר ל ת ו ל מ ב ן . א ו ה ל ן ש ה י נ ש  ש

ר . י ו נ ה א ר ו ה ב ד ן ש ה י נ י ק ב י ס פ מ ש ם ב י כ ו מ ם ס י נ י ׳ מ ע ב ו ר ז . מותר ל י ד ד ה  א

׳ מ ב מ א ו ב ש א א ר א ב ו ה . ו ש מ ו ח ת ו ו מ י א ל י ש ע מ ו ד ת ו ו מ ׳ א ה י ו ז ה א ז ש  כ

י ע ם י י ר ד ו ס ם מ י נ ב ן א ה י נ י ק ב י ס פ י ש ו ב . א ד ח ם י י כ ו מ ם ס ו ק ר מ א ש ב ף ש ת א ו ד ש  ה

א מ ת ס ד מ י ס פ ו י ם ד ב ח ם י י ק ב ו ד ם מ נ י א ; ד ו י ב פ . [אביי ר י ה י מ ו נ נ י א ף ש ר א ד נ  כ

' ו ד ב ח ר ה ש מ ח ב ם י ד א ל ך ש ר ן ד י ק י ס פ מ ש ו ב ] א ל ג ב י כ ב ו ע ד ב ח י ה ב ב ר ץ ה ח י נ  מ

ק ייש . ו מ ע ץ ש י ר ו ח . א [ ש י ו נ י ב ו ע י ו ב״ א פ [ י ה י ו ב ) ג י ו נ ב ר ( ד ו נ ; א ת ו מ  א

: י ס פ מ ש ו ב . א מ ״ ב ד ח ו ך ר י ר י צ ב ה . ל ש מ ן מ י ל ו ד י כ ן ה י ק ב ס פ ץ ה י ר ה ן ב י א ד מ  י

י ס פ מ ש ו ב . א ע ק ר ק ה ם מ י ח פ ׳ ס ג ת פ ו ד ד ש ה ע ט מ ן ל י ל ש ל ו ש מ ן ה ל י י א פ נ ' ע ן ה י נ י  ב

נ י י ה י [אביי ד ב ח ך ר י ר ם צ ד י א ד י ה ב ש ע ק נ ס פ ה ן ה י א ד מ פ ו י ה י ו ב ג ע ש ל ן ס ה י נ י  ב

ש מ ו ח ת ו ו מ ' א ק י ן ר כ ש מ ה י ב נ ו ם ל ל ; ה , ק י ס פ מ ל ה כ . ו ם י ח פ ' ט ] ד ו י נ י  ע

נ ם ש י [אב*י א ר מ ג ם ל י כ ו פ כ ש י ח א ת ו ו ד ש ׳ ה ן ב י ׳ ב ם א ו ק מ ק ב ק ר י ס פ מ  ו

מ י י א ת י י מ ח ״ ו • ל י ב ו ט ע י י ע ח ל ם ב ר ח ו ר ר ד י ע ׳ כ י פ ח ש א ר ע נ ל ס ל ה ו י ט ד ״ י ו ת  ר

ע י ר ה ד ל נ ו ש ב ח ו ר ר . ו ד ג י א מ י נ א ץ ק י ר ר ח ח ה א נ ש מ ר ב מ א נ ה ה ע ב ר ב א י ח  ר ח

ו ע י ש א ד צ מ . נ ם י ב ד י א נ ו ה ו ש ל ה ש כ ש מ כ ה י ע ג ל ס ב ד ה ו ר ן ה כ . ו ו ל ה ש כ ש ט  ה

' ע ר ח ן מ ו א נ ה כ ל י ח י א ת י א ן ר כ . ו ! ת כ ש מ ר ה ו ע י ו ש נ י י ה . ד ן י ו ע ע ל ס ר ו ד ג ב ד ה ו  ר

: [ ס ״ י ו ת ל ה ה ע ט ת . ו ן ם כ י ש ו ד י ח ן ב א ב כ ת כ ל ש ״ ק ו צ  ז

ה ם ש ן ר ל מ ם ע י נ י ח מ מ נ ת מ ו ע ב ו ר ת מ ו ג ו ר ה ע מ ת כ ו ש ע ה ל צ ם ר  משנה ט א
ו נ נ י י ה . ד ו ל א ח כ ו נ ו ר ׳ ע מ ר מ ת ו ת י ו ש ע ר ל ו ס . א ה מ ' א ל נ ' ע  נ

ק ו ח ה ר נ ו ר ל ע ה כ י ה י ן ש פ ו א . כ ע ב ו ת ר י ה ב ג ו ר ל ע ה כ י ה י ן . ש ב ח ר י ל ג ן ו כ ר א  ל

ע : ב ו ר ת מ ו ז ו ת פ ו מ י א י ב ל ו ר ד ק ל צ כ ה ב ת ר ב ח  מ

מ ח ק מ ר ז א ל ״ א מ ש ו ק ן פ י נ י ׳ ם ן ב י ק ב י ס פ מ ע ה ב ו ת ר י ב ש ב ו י ל י פ א  משנה י ו
י ר ז א ל י א ו ש . א ת י י נ ב . ׳ ע ! ק ר ו ק ם א י ם מ י א ל ם מ י ע ק ן נ י נ ; . כ מ צ  ע

י פ י ע - ז ר ו ז נ מ ק מ י ה - י ה ך ל י ר צ ק ש ח ר מ ה ן ו פ ו ג ר א ב ן ק ו נ . כ ר ו ס י ת א מ ה  מ

י ר ת צ ו כ ו מ ת ס ו ל ו ד ת ג ו ד ש ה ב א ו ב י ת נ י ׳ מ ע ב ־ ־ ו ז . ה ע ב ו ת ר י ב ל ח ל כ ס ב י כ ש ח  נ

ר • ! י ל נ ב ק . א ר י ה ל א ו ב ן ת י ק ב ר ר ה א ה ו ! ד כ . ו ל ב ו ת י י ן ב ה י נ י ק ב י ח ר ה  ל

ם : י ח פ ' ט ל ו ת ע י ח פ ' מ ק ו ח ר מ י ב ג ק ס ר י  ל

׳ ן א י ן מ כ ס ו ו ל ד כ ג י ה א . ו י ו א ר ם כ י נ י מ ' ר ן ב י ק ב ח ר מ ה ה י ח א ב  משנה י
כ ר ו ע מ י ב ז ח מ ר ו ת ו י ך כ ב ת ס מ ת ש י נ ו ת י ע ל ד ץ מ ג ר . ה ת ו י מ ר י ב  ח

ח : י נ * ל י ס ק ! מ ב ח ס נ ש ך כ : י פ ל  ל

ן תפארת י כ  י
' י צ רק ו ״  כל זה בבי שדות. אבל בשורה א׳ ירק סמוך לשדה תבואה א

ם היינ]: עז) שהותיקן זמ״ז כדינן י א ל כ / ל ם ס ׳ ׳ כ מ ר כ ' טפחיס [  עפחיס על ו

 לעיל. רק מחמת גידול נכספו השבלים ושוכבים זע״ז. וא״וז כיון דתבואה

 בתבואה בית רובע וכלעיל. א״כ היכא אפשר שיהיו השבלים ארוכים כ״כ

 שיכפפו זע״ז\״ל דמיירי הכא שמרוחקיםרק במקוסאחהואח״כ מקורבים:

ה ״ פ א [ ר ״ מ ז ״ פ ן מ ק ל כ  עח)נ״לדקמ״ל אע״ג דבכלאי הכרס אשור כה״י [

א גבירתא ת כ ל  ה
ר ו ס ר א ח ץ א מ א ש ו ו ה נ מ ד מ י ק ב ל ח ע ש ר ת ז ב ו ר ע ל ת ה א כ  ב משנ
ה י ו ח ל י פ א ל . ו ט ב מ ל ה ף ע י ס ו ו י ל א & ג ת מ ז ט ו י ע מ י ד ש ד ע ח ן י ע ר ז  י ל

ם י א ל א כ צ ו מ כ ב ״ כ . ו ד י כ ׳ ס א ן ל י פ ר ט צ ז מ ״ ׳ ב ם ז י א ל ן כ ה ן ש י נ י י מ ב ל מ ט ב ת מ  ה

ך : ר כ ו ע י ד ש ל ע ם ב ת מ ט ה ע מ מ י כ ג ו ס ה ד ש  ב

ת י נ ט ק , ו ר א ו ב ו ת ת . א י נ ט י ק נ י ו ב' מ ה א א ו ב י ת נ י י מ ב א ב ״ ד ה ב ב  משנ
ה . מ ׳ א ל ג ם נ׳ ע ו ק ל מ ע ע ו ר ז ה ל א ק ס ך מ י ר ן צ ל ו כ ב . ש ו ב ר ע ת נ  ש

ש י . ו ה מ ל נ׳ א י ע נ ב ב ק ק ן ד ה ן מ י ע ר ו ז ש ש י ם ש י ק ם ד י נ ו ע ר ר ז א ש ל ב ב  א

ן י ד ע ש ן מ י ך א נ ל ה כ ה . ב מ ל נ' א ' ע א נ ו ה ם ש ו ק ל מ ה ע א ס ר מ ת ו ן י ה ן מ י ע ר ו ז  ש

ן י ע ר ו ז ה ש מ ד מ י ק כ ל ח ץ ב ר ע ש ק מ . ר ל ם ב ט ה ד מ י ק כ ל ל ח ט ב ת מ ח ה י ה י ש  ב

ן י ע ר ו ז ן ש י פ א מ ו ל ה ט ב ת נ ה ן ש י . ב ל ט ב מ ם ה ע ש ר ז נ ם ש ו ק מ ל ה ן ע י ו מ ת ו א  מ

ם ״ ב מ ר ל ו [אב״י ו נ י מ ן כ י ל מ ; כ י ר ע ש . מ ה ז ם כ ו ק ל מ ט ע ע ו מ ה א ב ר ו ה נ מ  מ

ק . ר ה א ת ס י ב ב ב ן ק ה ן מ י ע ר ו ן ז י ן א י ת י נ ת מ ה ד ע י ג נ ו ע ר ז . ב ר ״ ש ה י א ל כ ב ד י  פ

: [ ט ע מ ך ל י ר ב צ י ק צ ו ח נ י י ה ד ד י ק כ ל ק ח י ר כ ה ל ה , ו א ת ס י ב ם ב י ת א ה ם ב ר ד  א

ן י מ ח ה ה ב י י ש ד ם כ י מ ׳ י ן ג י ת מ ן י י ר ו ע ה ש ע ר ז ך ל ל מ נ ן ו י ט ע ה ו ר ה ז ד  משנה ג ש
ם ׳ ׳ ב מ ר ל ! [אביי ו י ר ו ע ע ש ר ז כ י י ח א ס ו י ש ר ש ר ה ו ק ע ש ל ו ר ח י ם ו י ש ר  ש

כ ״ ח א ן ו ר ק ע ש ל ו ר ח ן י י פ ח ו ח ח מ ר צ ב ם כ א . ו [ ץ ר א ד ב י ס פ י ע ש י ל ת י ש ש ו ר י פ  ה

ם ד ו ש ק ר ו ח ם כ י ב ח ם ר י מ ל ה ת ש ו א ע ל ה - א ד ש ל ה ש כ ו ר ח צ ל ׳ ׳ א . ו ץ ר ו ע ש ע ח ר ו  ז

ע : ק ר ק ך ח כ ר ה ל נ ש ת ה ל ח ת ן ב ו ש א ר ר ה ט  מ

ש ו ר ח . י [ ע ו ר ז ר ל ו ס ם א י נ פ ג ק ב ש ר י ב מ ר ל ה [ ע פ נ ך ל ל מ נ ה ו ע ו ר ה ז ד ה ד ש  משנ
ע . ר ו כ י ״ ח א ש ו ר ש . י ע ו ר ז ך ל ל מ נ ע ו ט ה מ י ח . ו ע ט כ י ״ ח א ל ו י ג  כ

ש : ר ש כ י י ח א ע י ר ז י ע ו ק ר ק ח ל פ ט ת מ ו ח ד פ ת ע ו ג ל י א ם ה ר מ ג י ל א ש ג ר י ח כ ק ב ר  ו

י נ ח א מ . ל ר ח ן א י ו מ מ ו ק מ ע ב ו ר ז ה ל צ ו ר . ו ף ו ו ל ס א ו ב נ ע ק ו ר ה ז ד ה ה ש נ ש  מ
ם . י נ ' ש ר ג ח ד א ר ע ת ן א י ם ט ע ש ו ר ז ר ל ו ס א . ו ן ר ק ע ם ל ד ו ק ו מ ת ש י ר  ח

׳ ה י פ ה ם י ע ה ב ה מ צ ה ש א ו ב . ת ם י נ ' ש ך ג ו ת . . • ו ח מ צ י ן ש ה ל ע ש ר י ז ע ע ר ג ש ב י ר  מ

ט . ע מ ל ר ו ק ע צ ל ״ ד א י ק כ ל ן ח ו ה ל י פ . א ן ת ל ן ת י ו ב ה מ צ ם ש י ב ש ו ע ם . א י ט  ס

ך י ר ר צ ו ק ע ל ל י ה ת ה ק ב ר . ו ה א ו ב ת ד ל י ס פ ט ד ה מ נ ו ו כ א ב ל ע ש ד ו נ ן ש י ע ד ו ל י כ ה  ד

ר : י א ש ה . ש ד ס ה ב י א ל ח י נ ו ד ה ו ד & ו ו א י ל ' ש ן א י ט ץ מ ו ל ח כ ר ה ו ק ע  ל

ד . ח ן א י ה מ כ ו ר ל ע . כ ת ו נ ו ר ע ם ב י כ ו מ ם ס י נ י ה מ ב ר ע ה ו ר ז ר ל ת ו  משנה ו מ
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 משנה ראשונה
 לקרחומ ולא לשורות דינה
 כמרובע כלפי׳ במ״ו
 ולעניו ילק בירק לאמרי׳
 הכא ששה מפחים כתב
 הכ״בבהליא בפ״ג מ״נ
 דהיינו בין שלה לשלה .
 ומ״ש הר״ב אבל אם לצה
 לעשות שולה של ילק
 בתוך שלה של תבואה
 עושה אורך פורה של
 עשר אמות ומחצה על
 רוחב ששה מפחים ע״כ
 כלומר שיעול ההרחקה
 בין ;ה לזה כך הוא
 וכדמנן ספ״ג גבי שולה
 של דלועין במבואה :
. ואפי׳ תל  *א הבל מו
 תבואה או ילק תחת
 הגפנים מותר כה״ג
 כללקמן פ״ז מ״ז ולא עול
 אלא להמם תני סתמא
 •לא אמר מון מללעמ
 יונית: ורואה א ני את
. ומה  דבריהן מדברי
 שנחלק עציהן היינו לפי
 קבלתו שכן קכל מלפוחיו:



 ציונים
 א ערוגה. שננ! «ל: 6סוזים >5:
' שיד מהלכומ צלאים ה('פ . ״ 0 
 פול תו״ע •ויל סימז לצז א' סעין
 צד: ארבעה בארבעה רוהות .

 קלישיז >מ::

 ראשון לציון
 ם׳טכה א [בתוייס דיה]

. י ו ה בארבע רוהוש כ ע ב ר  א
 וקרא להכא דקשיד אערבוב אינו
 אלא אסמכתא כוי ברס 1״ל כר״ש
 בהליא מוכח כירוכלמי לקרא
 עיקר מ־שאזלאו אסמכתא כוי:

 תוםפות אנשי שם
ה ג ו ר  פיג א בריב דיה ע
 כוי והר״ש זיל סי' כו'.היינו
 משוס דסיל שאין היתר לזרוע
 הערוגה על הצורה שצייר הרימ
 משוס דכגמ' מסקיק לאין ראש
 תור בערוגה. ומ־ימ סיל כדיי
 שס ליש רית בערוגה . (רלב״ז
 כביאורו שם): י באיד מפח וחצי
 חומ: כוי. ע' בהגר׳יח בכה:
 עא*5 להניח בקרנות חרב אלא
 מפח וחצי שביעית על טפח וחצי
 שביעית שהוא בסיה ט״ו חלקי
 י״ר ובאלכסון כתוסף שוד :ש
 חלקי י״ד םבם״ה הס כיא ה5קי
 י״י שהוא טפח ומחצה אלא שמיצר
 והולך עד שכלה לרוחב מפח חסר
 שביעית ויהיה מדת כל הזרוע ייד
 טפחים ודי שביעיות ע״כ. וה״ה
 שיכול לזרוע לשיטת הריש בכל
 צד ג׳ט ומחצה על רוחב טפח
 ובאמצע טפח על טפח כזה*ויהיה

 כלאים ערוגה פרק ג יום טיב סיב
ף יום טוב ראיתי כי סוב להעתיק הנה לשון הר״ב ברפ״ט לשבת ששם שנויה ג״כ רישא למפני׳ ופירש׳ הר״ב. ואחר £  פרק נ א
 שאני מעתיק לשוט על הרישא הנני יוסין* להפליא בה וגם בסיפא ע״פ לרכו של הר״ב שהוא ע״פ לרך רש׳׳י ז״ל למסכת
 שבת ואת״כ אני מעתיק כל לשון הרמב״ם בפירוש המשנה הזאת ואשים ציוריו כל אחל במקומו לא כאשר נמצאים כבר בלפוס כי כולם
 מוטעים ואחר לשונו אשיב ירי לפרשו במקום שהוא צריך לבאור: א זורעים בשוכה ה׳ זרעונים. ל' הד״ב ויש בה כרי להפריש
 ביניהם הפרש הראוי ולא הוי ערבוב.
 ארבעה מארבע רוחות הערוגה .
 ממלא את כל הרוח על סמוך לקרן
 ובאמצע איט זורע אצא גרעין אחר

ה ־ ־ 1 ע ב ר ה זרעונים«) . א ש מ ה ח כ ו ת  זורעים ב
* ע צ מ א גה ג) ואחד ב ת הערו ת ו ע ר ב ר א  ב

 היה
ת . ח א ג ו ״ נ ו ״ ד ד נ ח א . ו ג י ש ל י ל ה ג ג ו ר ע  חלופי גרסאות , א ה

 ר״ע מברטנורה
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 מדת הזרוע מ׳׳ו טפחים ואפשר
 שזהו מה שתרצו גזירה שמא
 ימלא הקרנות ור״ל שיזרע הערוגה
 על w הצורה כי הציורים שצייר
 הריב לקי בהא דממלא הקרנות
 הס לדעת הר״מ ואינם עולים
 לדעת הר״ש דלא ס״ל ראפ סור

 נערוגס :

 כדי שיהיה הגרעין שבאמצע רחוק
 שלשה ספחים מן הזרוע שבכל רוח
 דשיעור יניקת כל זרוע מפח ומחנה.
 ואע״פ שחצל הקרנות שברוחוה
 הזרעיס קרובים זה לזה ואין ביגיהס הרחקה שלשה כיפחיס ויונקים
 זה מזה אין כאן בית מיחוש דאכלאיםבלבד קפיד קרא דלאליהוי
 ערבוב וליטקה לא חיישק כדתנן(ב״ב כו.) היה גדר בינתים זה
 סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאןואע״ג דנקי מתתאי וכחן
 יש היכר גדול שרוח זו זרוע צפון ודרום ורוח זו זרוע מזרח ומערב
 אבל בין זרע האמצעי לזרעוני הרוחות אין היכר ואי מקרבי הוי
 ערבוב הלכך צריך הרחק כדי יניקה עכ״ל הריב במסכת שבת
גה. ל׳ עברי הוא מערוגותמטעה דיחזקאליז(ז):  פ״מ: ערו
 זורעים בתוכה חמשה זרעונים. כדשגן בפ״ע דשבת שנאמר
 (ישעיה סא) כי כארץ תוציא צמחה וגו׳ ושם פירשתיו בס״ד :

 [״חמשה זרעונים. זה השם זרעונים כולל לכל הנזרע אבל בכאן
 הכונה לזרעים מיוחדים והם הזרע של מיני ירקות וכרתנן בריש
 מתני׳דלקמן. ועיין בדברי הרמב״ס שהקדמתי לממתא הזאת]:
ה בד׳ רוחות הערוגה ואי באמצע. פירש הר׳׳ב דשיעור ע ב ר  א
 יניקת כל זרוע טפח ומחצה. וכן פי׳ רש״י. וכתבו התום׳ בד״ה
 וקים להו וכו׳. וא״ת יזרעו ט׳ מינין בערוגה ד׳ בד׳ קרנות וד,
 באמצע כל רוח וא׳ באמצע רכל א׳ רחוק מחבירו שלשה טפחים
. והכי איתא בירושלמי דפליגי ר׳ כ ״  וי״ל דבכולי האי הוי ערבוב ע
 יוחנן ור״ל. ר״י ס״ל כולהו בתוך ו׳. ור״ל ס״ל טלהו חון לו׳ ופריך
 אם כולהון חון לו׳ טתני תשעה משמע דאילו למאן דאמר בתוך ו׳
 לא קשיא ולא מידי והיינו טעמא דאע״ג רלא ינקי אסור משום
 ערבוב וכ״כ הר״ש. ועוד תירצו בתוספות דהשתא יכול לזרוע
 הרבה מכל מין שברוח וכתבו ג״כ דאע׳יג דבערוגה שהיא חמשה
 על חמשה יש באלכסונה שבעה דכל אמתא ברבוע יש באלכסונה
ד קרעת ובאמצע. ותירץ ל״י  אמתא ותרי חומשי ויכול לזרוע ב

א ה מלאכת שלמה י י י  כ

. אמר ה* עכז אמנ  כזה* שלשה על כל גובל וגובל וא׳ כאמצע כזה* ר׳ יהודה אומר ששהנ

 טפחים
 רם. מפורשת למטה בסוף הקונטרס:
ה בבל הדפוסים לא נמצא הס" הזה בסוף י  א
 הקונער' ועתה כאשר וכינו לאור הס׳ מלאכת
 עלטה מצאנו כו העתק הפי' הזה של הרע״ב עם
 :גהותיז .ולמען תהיה תורת ה׳ חמימה הדפסנוסו

 פה על המקום הראוי לו .

ה שהיא ששה טפחיס וכו׳ זורעין וכו׳. בפ׳ ר׳ עקיבא ג ו ר  ע
 דרש לה מקרא דכתיב כי כארז תוציא צמחה וכגנה
 !רועיה תצמיח(ישעיה סא יא) תוציא חד צמחה חד הרי תרי זרועיה
 תרי הרי ר׳ תצמיח חד הרי חמשה. והא דתנן לעיל בפרק שט
 ירק בירק ששה טפחים הט מיני בשדה גדולה שיש בה ירק
 הרבה אבל הכא דאין זורע מכל אתד ואתד אלא מעט לא

 תיישינן. ומה שיש להקדים לפירוש המשנה הוא כי אנחט צריכי;
 שיהיה בץ כל זריעה וזריעת רחוק

 [הגה״ה זה שלא כדעת לש״י
 והראב״ל ז״ל שהה ז״ל סובלים-שצריך
 להרחיק בין כל זרפ וזרע שלשה
 כופחיס . אבל בשבת פ' לבי עקיבא
 העתיק מפירש״י ז״ל להתם כמו

 שכתוב בתי״ע] :

 טפח ומחצה* כדי שלא יינקו זה
 מזה אלא אם תהיה זויות בצד
 זרות או בצד צלע מקום זריעה
 שנייה אז לא יצטרך. כי הגבלת
 הזויות יראה הבדלתם ואז אין

 חוששץ ליניקהס אפילו הם זה בצד זה ואי׳כ בערוגה שהיא ששה
 אפשר לזרוע בה חמשה מיני זרעים
 ולא תהיה כלאים וזו צורתה*:
 ויהיה מדת מה שנזרע בזו הערוגה
 כ״ד טפתים ואמרינן בגמרא פרק
 ר' עקיבא דבערוגה בחרבה שנינו
 אבל ערוגה בין הערוגות אסור
 לזרוע בה חמשה מיטן שאם יזרע
 בכל רוח שבערוגה זו ובכל רוח
 שבערוגה שכביבותיה יראה הכל

 כמעורב. והרי׳ר שמשון ז״ל פי׳ ע״פ הירושלמי לכך הוא סדר
 הזריעה. מניח בקרנות חרב טפח וחצי חומש על טפח וחצי חומש

 פרק ג א זורעים בתוכה חמשה זרעונים
 המליט כ׳ החי הרי אפריס אשכנזי ז׳יל
 אלו הציורים העתקתי אותס מהמשניות של הח׳
 מוהר״ר יהוהף אשכנזי ז״ל ואני שמעתי שהן
 מיוהסות להרא״ש ז״ל. אחר זמן ר3 באו לידי
 משניות של הח׳ הר״ר יהוסף זי׳ל ומצאתי שס
 הציורים הללו . ועל הצורה הראשונה ראיתי
 שכתב פי' ה׳ זרעונים מלא הערוגה וא״צ
 הרחקה כלל כיון להוי כמו ראש תור ותנן לקי
 היה ראש תור וכוי מותר בלא הרמקה ק נ״ל
 לערש הלכה זו כמו שציירתי עס שיטת התלמול

ק נ״ל לפרש ששה באמצע לאמר ד . ק נ״ל לפרש זריעת י״ג מינים בערוגה עם הגוב3.ע״כ.ועל הצורה השלישית פתב . ב ת  ממס׳ שנת ע'׳כ.ועל הצורה השנייה כ

ן י ב  ישראל י
 בכל זויח פנוי. וזורע ד טפחים' האחרים ברוחב טפח. וכן בכל
 רוח ורוח ואף שארבע מינים שבארבע רוחות מגעים זה את זה
 בקרנית. הרי נגיעה בראש חור מותר. נלעיל פ״ב מ״ז : נ) דהיינו

 ראשונה כצורה
 ספי׳ק ושם כתבנו שכ״כ הרמב׳ים בחבורו בהליא וללא כמ״ש הכ״מ ותי״מ ש6
 וכתבו התות׳ בשבת

 וא״ע
ה בארבע רוחות המלונה ע ג ר  וכאז :כתא הוא : א

ן תפארת י כ  י
 פ׳יגא) אף דבכל רוכהא. מלת זרעונים כולל כל דבר הנזרע. הכא
 לוקא בירקות מותר לזרוע ה׳ מינין בערוגה. וכדמעיק במפנה
 ב׳. מרחין זורעין מהן רק מעט מעט: ב) מניח יכל רוח טפח ע״מ
 משנה
ה זרפוכיס. מקרא יליף לה במס׳ שבת ומוכח לכלאי זרעיה ש מ ? ג א ה ־ 0 

 מסול מו המורה שלא במפולת יד כדמשמע נמי מלשון הר״ב
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 דהא מקרא ילפינן ואין להעמיד המקרא בעני; זה שאינו שיעור לא כדי שיתרחק זרע מזרע. זרע מזרח מזרע דרום שיעור אלכסון
. ומ׳יש הר״בדאכלאיסקפיד קראדלא של מפח וחצי חומש דהיינו מפח וחצי וזורע בכל רות ארבע פ ״ ע . ר ב  ליניקה ולא לשום ד
 ליהוי ערבוב.כבר כתבתי בספ״ק בשם הכ״מ שלא אסרה תורה אלא טפחים חסר חומש באורך ורוחב ספח ומחצה אלא שמיצר
 במפולת יד . וקרא די:כא דקפיד והולך בכל צד עד שיהא כלה לרוחב
ה מפח חסר חומש כרי שיהא לעולם ב ו ח ח י) זורעין ב פ ל גבוה ט ה גבו  אערבוב אינו אלא אסמכתא. ומ״ש היה ל
 הר״ב שרוח זוזרוע צפון ודרום ורוח ח׳׳ג, נבול ״׳& נובל. שלשה בין זרע דרוס לזרע מזרח טפח
 זו מזרחומערב. ומ״מצריך שיניח קצת להפריש ביניהן כדפי׳ רש״י וחצי וכן לכל רוח עד שיהא מניח באמצע הערוגה שלשה על

ה בממלא קרנות. ומ״ש הר״ב דאמצעי צדך הרחק שלשה ועושה באמצע ד  בגמרא ב
 כדי יניקה - ושיעור שלשה מפחים היינו עם מקום הזרעים. וכתב נקב וזורע בו גרעין
 הר״ש והא דתנן לעיל בפרק ב ירק בירק [*ששה טפחים] א׳ כ«ה*.והקשו בגמרא
 הני מילי בשדה גדולה שיש בה ירק הרבה אבל הכא דאין מאי דוחקיה לאוקמיה
 זורע מכל אחד ואחד אלא מעט לא חיישינן ורכותה אשכחן גבי בערוגה שבחרבה
 תבואה בתטאה בית רובע ואמרינן בירושלמי שרשאי לזרוע ה׳ יקיפוה ערוגות מכל
 מיני תבואה בבית רובע אחת דבכל מקום שאין זורע מכל צד כנגד הקרנות ואין

 מין ומין אלא מעט לא תיישינן אלא ליניקה. ע״כ. ורש״י עצמו בה דבר זרוע. ותרצו גזירה שמא ימצא הקרנות ויזרע הערוגה

 ןהגה״ה י״מ שלא
 יעלה כל
 הזרוע שבצורה זו
 לק פחות משנים

 עשר מפחים*)]

 על זו הצורה: או על זו הצורה
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 והטעם שלא אמרו בערוגה שהיא ששה על ששה ספחים זורעין
 לפי

 פירש בגמרא בברייתא עבודת ירק בירק ששה טפחים ורואים
 אותה כטבלא מרובעת. דהיינו בערוגה שהיא ששה מפחים על
 ששה טפחים קאמר שזו היא עבודת ירק בירק לזרוע בה ה׳
ק בירק נראית כפירוש ר  זרעונים. ע״כ. ופשטא דמחניתין ד
 הר״ש. ופה״ג מתרצים הרמב״ם והר״ב במשנה ג בפרקין:
. וגם ברחבו טפח כדאיתא בפרק ט ח פ  היה לה גטל גטה ט
 רשבת דף פה מדרבי יהודה דאמר לקמן במתני׳ ג רוחב
 הפרסה. וכתבו התוספות דאע״ג דר״י דלקמן לא מייד אלא לענק
 הפסק נראה לגמרא דלא שנא לגבול דה״ה נמי ששיעורו מפח:

 שלשה
 בתוכה מ׳ זרעונין ויהיה בין כצ אחד טפח ומחצה כזה .

 שכל הנזרע ממנה הוא ט' מפחים בלבד ועל זי שהקדמנו יהיה כ״ד מפחים והא דנקמ ערוגה ששה על
 ששה לפי שהיא היותר קטנה שבערוגות שהיא אמה על אמה והשמיעט שאפשר

 לזרוע בה זרעים משתנים ולא יהיו כלאים: היה לה גובל גבוה וכו׳. בירושלמי״ [הגה״ה if1 מאיי
: ה ^ הבבליפ׳ ל״ס] כ ן ן י . ב י ע ר ן ! , p ל / ע ה ק ג ן י ע ח ה ^ 3 ן ג 3 ה ח ן ר ס ג ן ש ר מ  א

 עשר. שלשה על כל גובל וגובל וא׳ באמצע סה״
 שלשים טפחים. והרא״ש ז״ל פי׳ על כל גובל
 ובין כל קרן וקרן# שני [הגה״ד, פי׳ שאל כל
ן לקלן] ל ק מ ש ל נ מ  שלשה על כל גובל משום ם
 ומונה קרן אחת לכל רוח וכין ד׳ מיני! שבכל
 אוירין שביניהם ד׳ טפחים וחני. וישאר למקום
ך וניתני ג׳ על כל ד  שמינית טפח. ובירושלמי פ
 מיני! ומשני משום שהגטליס ממעטים. פי׳
 [הנה״ה פי׳ מפח ומחצה״ ולא נשאר מקום

 וא״מ יזרפ מ' מינין
 ארבעה באלבמ לוחות
 וארבעה באמצע כל לולו
 ואחל באמצע. וי״ל לכולי
 האי הוי ערבוב ע״כ וכ״כ
 הליש להא לאמרי, לעיל
 ילק בילק פשה מפחים
 והכא במלונה ליכא
 הרחקה .ששה . להמם
 בשלות שזורע הרבהאיכא
 מלטב ובהט מיושב
 ללעיל פ׳׳ב מ״י לכלאי
 זרעים המוקפץ מאלבמ
 רוחות אסיר מל שיהא
 פתוח מלוח אחת והכא
 זולע כל ארכפ לוחות
 יהלי מקיף הזלפ שבאמצע
 אלא לבמופבו ליכא פלבוג
 וגס הרמב״ם בחבורו כתב
 בפ״ל יותל מחמשה מעץ
 לא יזלמ בפלוגה אע״פ
 שמרחיק ביניהן לפי
ד הן  שמעין הלבה ה
 ננמועץ בפרבוביא מ״כ
 אלא שבסוף הפלק שם
ל אלו הלבריס כ ה . ב ת  כ
 :תבאר לך שבזמן שיש בין
 שני מיני; הרחקה הראויה
 להם כדי שלא יינקו זה
 מזה איו חיששץ למראית
 עץ יכו' ע״כ וזה נלאה
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 ויהיה מרת הזרוע ממנה
 וגובל זורע ל׳ בל׳ הקרטח
 מיני זרעים והא רקתנ
 לקרן אחר נמנה עם הבנים
 רוח צריך להרחקת שלשה

 זרע ל׳ מינין ג׳ טפחים ומחצה והוא לכל מין מפח חסר
 גובל וגובל וחמשה באמצע כמו בערוגה לרישא ולהוי י׳יז
 שצריך להרחיק זרע הערוגה מזרע הגבול מפח
 פעי לזרוע בערוגה כי אם שלשה על שלשה. וא׳ית למה לא
» יזרע על כל גובל וגובל חמשה מיני! ששה טפחים לד׳ אויריס שבין חמשה מינין וישאר שני טפחים לחמשת המינין. &  ומחצה מצל מזרח ימ

ת יעול שלשה על כל גוכצ וטבל  שלשי' ולא/שאי ^7 שני חומשי טפח לכל מין באורך טפח ויהיו בין הכל ט״ז מיניך [זזגה״ח פי׳ לי לל׳ הקמו

א ; הלי ששה עשל מיכץ י׳יץ מן האמצעי]: י 3 ן 3 ר  ויש לומר דשמא ברטי המינים איכא ע
ד עפחיה רמי י׳׳ג וארבעה מומשיו, י י  . *) ניל שצריך להיות פחות מ

r מלאכת שלמה 
. ״ל ערונה סי . ומה הקונכו׳ ע״כ. האלהיס אנה אותה לילי בכתיבת יל.זהא לך כל לשונו ו כ ״ . ר' יהולה אגובל קאי ומכל שכן ארישא ע ל ו . וכתב ע כ ״  יהולה ע
] ע״כ מה שמצאתי מלי ה ה ר ר ת ש א ב כ ״ ע ר ׳ ה י ה ה ב מ ו ק ל מ ה ע ט ב ש ו ה מ נ * א ו מ ר ה מ א  שכתב ר״ע ו״ל ערוגה׳ שהיא פשה על ששה ספחים מפורשת למעה בסוף [

ן י כ ל י א ר ש  י
 ואסמכוה אקרא. שנאמר כי כארן הוציא צמחה וכגנה זריעיה ח5תיח ^מחה

 תרי. וזרועיה תרי. והצמיח חד. הו״ל ה׳
 מיניןוה״ה שיכול לזרוע בהיתר כתמונ׳ זו*
 ויהיה ג״כ רק ה׳ מיניי. אבל ירוימ
 שיהיה זרוע כ׳יז טפחים [וסייע כש׳ס סרק
. אלא האקמ״ל  לע״ק בשתייז שימלא הקמות]
 דחפי׳ בתמונה א׳ שזכרנו שרי. ולא אמריק
 רהזרוע באמצע הוי׳ל חכוש. מדמוקף רק
: ד) וגס [ ג  כד׳ ראשי תור [ועפ׳ב סי׳ עי

ת ר א פ ן ת י כ  י
 0רה זו* ונמצא שיהי ה זרוע כ׳׳ד טפחים. שהם ב' שלישים מהל f טפחים
 של כל הערוגה-ובלבד שיהא הירק שבאמצע
 מובדל כד יניקה. שהוא טפח ומחצה. מכל
 מין שבדוחות. או שיגע בהן בראש תור.
 ואעי׳ג דבפ״ב מ״י אמרינן ירק בירק ו״ט.
 התם בשדה גדולה. משא״כ הכא מזרע
 מעט. במרחיק שיעור יניקה ליכא ערבוב.
 מיס טפי מה׳ מינים. אע״ג שמרחיק,[ זה
 מזה פישר יכירה אשור. מדהו׳יל ערבוב.
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j ציונים p ב ת יום טו ספו ה מבלטגורה כלאים ערוגה פרל! ג תו ד ב ו  ד ע
" שם היינ. פול  . ״ י לא יסע, מי

* ״ * • ם ? * S o S * ל ^ 5 ם 1 י ק ח י ב מ " י ו ד צ 0 , * 5 י ב י " י ל ה ש מ י מ ; ו ל י ב ג ל כ ד ל ע ׳ י ש ל ה ש ד י ז י י * י : ל ב ו ג ל כ ב ' ג ע ו ר ז ל ל כ א ץ ל ־ ו י י * ^ 3 0 * * י * י נ פ  מ

. בירושלמי לריש זרע זרעה זרועיה הרי מרחק שלשה" מפחים הם ל״ו מפחים ואין בכל מבולים סביב ט אם  אומר ששה באמצע
; מפחים • משנה ראשונה  תלתא ׳רהו״מ למיכתב זרע וכתיב זרועיה ותוציא צמחה תצמיח תלתא כ״ח מפתים. לשתים מתרוחות הארבעה. לכל אחת ח

 הרי ששה. וכתב הר״ש ז״ל דבירושלמי פריך למאי לשנינן לעיל ולשתים לכל א׳ ו' מפחים. ואין נראה לפרש שר״ל ג' שזורע על שמת לא יעפ לאש הלפת.
ה בחילין לף צי׳כן מ״ב ז מ  לרבנן שהגבולין ממעמין היט תני ר׳ הגבול מלמעלה ועל שני צלץ מזה ו
S T O D * ^ 1 ל ויכול לזרוע כל הרוח בץ מלמעלה וט! * ל גבו ל כ ה ע ש ל . ש ( ה ר ש  יהודה ששה באמצע ואי תימא ר׳ יהורה שלשה ע
ש מהצדדי;.ואל תתמה על הזריעה שבצדדין ומשמפל^דמאאסול א א יטע ר . ל ע צ מ א ק חמשה וגבול י) ואחד ב י  ארישא קאי פי' שאומר י
מ מ נ ) לאש הלפת מ : . שק שטנו ג״כ בסון* מס׳ ב״מ (קיח 0 ו ה א ל מ ל מפגי שהוא מ ך הגבו ת בתו פ ל  והוא אומר ששה הא הני ר׳ חייאד ה

^ ^ ץ ב ^ ג ״ ז ״ ג י ה ה ג ש ע צ מ א ה ב ש ה אובד ש ד ת  יהודה אומר י״ח באמצע אלמאאסיפא רבי י
 קחי ופירוש ששנים עשר על הגבול ^ שפירושו בזקיפה הגבוה שזו גבוה מזו . לא״כ מישא כמי. איו
. איט נראה ק . ה״נ ותני לה בסיפא ל ט . דלשון על נ ה כ י מ פ ו ^ ה ו מ ש ל מ נ ב ו נ ל ו ב ו m נ y m ל ו ב נ ל ו ו ב  וששה באמצע הרי שמונה עשר ואינו m י ג
ל 'ניכר שימ״דל אסו? ו ב ג ל ו ט ל ג כ ה ב ש ל ל ש " ל ו ה D ™™ : י ' " ^ י י ת ה נ א ר 1 נ כ ל ־ ה י מ ל ש ח י ם ב ו ל  מתיז כ
ל שעל כל גכיל וכ״ש ברישא. וכן נלאה  שגובה הגבול עולה למטן הריחוק דאי לא תימא הכי אמאי נקמ שלשה על. משמע דעליו ממש הוא זורע שלש - ולק ל
 היה לה גובל גטה מפח ליתני היתה הערוגה ח׳ על ח׳ אלא ודאי הוא זורע ג' וכך יכול לעשות שמניח טפח הסמוכה לקרן וזורע ממקע לפת ולא נקע
ע ללעת יונית לבכל לוכסא י ו ם ״ י ח פ ך ^ מ ו  תנא גבוה טפח לאשמעינן שהגובה בכלל מדת הריחוק. וצריך לומר מין אחד ומניח ג׳ מפחים וזורע ומניח ע
! B S W ° W W ל ו ב ג ל ו ו ב ל ג כ ה ל ש ו ^ פ י יכ1 ס נ ש י בי1י1 ה ו נ ח פ פ י י כ ו ש ע י ^ ש צ מ נ N ו ? P ט י ו ° י ה ס ר פ ב ה ח ו א ר ל מ ז כ י ק ר י פ  דר׳ יהודה לטעמיה יאמר ב
 ואין ונמצא שיש בין מין ומין שלשה מפחים שיעור הרחקה. מלבד באותן ושמא ללפת מין. זלעים:

 שסמוכות לקרנות שאין ביניהן הרחקה לפי שאין צריטןשיש היכר בדרך שנזרעין שזה נזרע צפון ודרום וזה מזרח ומערב כדפירשהר״ב
 ברישא - שהרי כתבתי דרוחב הגבול טפח. ונמצא שזורע באורך טפח ויש היכר בזריעת! כמו שבארנו. משא״כ ברישא שאם יזרע ט׳ הוי ערבוכ תום׳ אנשי שם

^ » N r a ^ f i v ^ S ט י ל א ו ב ג ת ה ו ה ב ג ־ י ע צ מ א : ייאחי ב 1 ' א י ע ר ן ה״א ג י ל מ כ ע מ ו י '  כמ״ש בשם התום׳ בתירוץ הראשון לפי שאין כאן היכר כלל. שלא יוכל ל
 מפסיק. ובירושלמי שלשה על כל גבול וכו׳ ניתני ששה באמצע תסתר שהגובלין ממעטי! ששה. וכתב הר״ש ח״ל וטעות סופר הוא לי *מצו להא דלעיל אידי
ס מדאורייתא והכא קיימיע ט ן נ כ ך ה ז ש מ ה ח כ ו ה c ל m n ה  דתמשה גרסינן כלומר מתני במתני׳ ג׳ על כל גבול זה׳ באמצע כמו בערוגה דרישא שאין לה נטל גוב
ה משוםמרחיתמעץ.(inו! ה ^ ג ו ר ע ז י ך ן ז ס ^ נ כ  וליהוו השתא להךדאיכא גבול [י״ז] זרעים ומשני תפתר שהגבולין ממעטין כלומר שזרע הגכוצין נ

 מששה על ששה טפחים. וצריך לדקדק היאך ממעטין ומדוע נכנסין לתוך הערוגה דלא מסתבר כלל למימר משוס דאי אפשר שלאיפול
 לתוך הערוגה מזרעים שעל הגבול אלא היינו מעמא דממעע לפי שצריך להרחיק זרע הערוגה עצמה מזרע הגטלין מסביב. ע״כ. והיינו
 ממעמ. שע״י זריעת הגבול לא יוכל לזרוע בארבע רוחות הערוגה ומה שהגיה שצ״ל ה׳ אץ נראה שגם הרמב״ם בפירושו מביאו בזה הל׳
 וניתני ששה באמצע. אבל נראה לומר שאע׳יפ שאינו יכול להקשות אלא וליתני חמשה דודאי דמשוס הגבול לא תהא אמצעית הערוגה עדיפא
 לזרוע מין אחד יותר ממה שיוכל לזרוע בה כשאין לה גטל מכל מקום נקע ששה לישנא דרבי יהודה. כלומר מאי טעמא דתנא קמא דפליג
א ינוע ראש הלפת בתוך הגבול מפני שהוא ממלאהו ״ והרחקת ג׳ מפחים לא  אדרבי יהודה דתני ששה. ומיהו למר כדאית ציה דהיינו ה׳: ל
 מהני דאכתי הר נראה מעורבב ואע״פ שאין יונקין זה מזה אבל בערוגה פשועה דרישא רשאי לימע אפילו ראש לפת באמצע לפי שאץ
 כאן אלא ד׳ מינין לד׳ הרוחות לא נראה בערבוביא כך נראה בעיני. ולא נהירא מה שפירש בכף נחת ח״ל ממלאהו וממעמ מקום
 יניקת האחרים עד כאן ראם כן ברישא נמי: רבי יהודה אומר ששה באמצע. מפרש בירושלמי דדריש זרע זרעה זרעיה זרועיה כלומר דמצי
 למיכתב זרע דמשמע תד וה״מ למיכתב זרעה והוי משמע תרי וה״מ למיכתב זרעיה והי משמע תלת וכתב זרועיה דמשמע ארבעה וכתיב
 תוציא צמחה דתוציא חד וצמחה חד כמו לת״ק הרי שית. וכי רמיז קרא שית זרעונים בערוגה בת וי מפחים קאמר דקים ליה לד׳
׳ לא ינקי כמ״ש הר״ב במסכת שבת וע״ש. ולאאתברר כמה הוא  יהודה דשית בשית לא ינקי כי היט דאמרינן לרבנן דקים להו דה׳ ט
 שיעור הרחקת לר״י. ואמר מהר״ר וואלף ולעקל״ש דלא פליג רבי יהודה אדרבנן בשיעור יניקה ולדידיה נמי שיעורו ג׳ מפחים כמו לת״ק
 אלא דר״י לטעמיה דפליג נמי בספ״ק וסובר דחינו כלאים עד שיהו שני חטים ושעורה או חטה ושתי שעורים או חעה ושעורה וכוסמת והלכך
 קאמר הכא שיזרע ששה לפי שבאמצע הערוגה זורע שני מינין ואינן עושים כלאים לדדיה וגס עם מה שזרועים בדותות לא הוו כלאים דכמו
 לרבנן שיעור ג׳ מפחים היינו עם מקום הזרעים ה״כ לרבי יהודה שיעור היניקה עם מקום הזרעים ואע״פ שהם שנים הואיל ושניהם אינן
 כלאים זה בזה אינן ממעטץ שיעור ג' טפתיס והא קמ״ל קרא להוציא צמתה [*דבשית רשאי לזרוע שית ותו לא דאינו רשאי לזרוע באותן
ה באמצע. ר״י פליג בץ בסיפא בין ברישא והכי איתא בירושלמי שהבאתי לעיל תחלת דבריו. ניתט ש  שמןהצדדן בכל צד ב׳ מינץ]: ש

ה ש  מלאכת שלמה ש
 ר״ע Yt לפירוש משנתינו. ובאו לילי ג״כ ציור לדעת רש״י ז״ל גם כפי הד שלמה שירילי״ו ז״ל ולאהבת הקצור לא העתקתים מה : גובל .
י פי׳ בעליו הוא מקום לריסת האלם סביב הערוגה לשון גנול הוא ע״כ: ח  לעת הר;'ז הלוי ו׳׳ל שהוא קרוב ללעת רש״י ז״ל. נם הציורים שעשה ה

ז ע ו  ישראל ב
 g״J (א) הקשה בירושלמי לגם בסיפא כין הנבולים יזרע ממש מיניה
 כדשא. ותירץ מפני שהגבול ממעשו. ונתקשו קמאי מה משכי
 בזה. ומי׳ אאמ״ו רביט מאון זצוקי׳ל וז׳׳ל זני׳ל ע״פ מ״ש ר״ש לנהי לגובה
 נבול לא ממי כראש תור. עכ״פ מצמרף טפח גובה הנבול למרחק ספח
 ומחצה. וסגי במרוחק מתחתית הגבול חצי טפח . א״כ בשלמא ברישא
ר שפיר לזרוע בה חמש מ  לציכא זריעת נבול (לערוגה בחרבה שניכו) א
 מינים . משא״כ בשזרוע על הגבול. נתמעטה הערוגה עכ״פ חצ« פסח
:  מכל צל . ולא שתייר רק ה׳ מפחים . ואז אסנ־ לזרוע בם ה׳ מעץ

 רק ד׳ מינץ שרי: ח) גס ברישא פליג דס״ל דבערוגה וע״1 זורעין בה ו׳ מיכיף
i% ט ת ז־עים] כ ו י משג ] 

ן תפארת י כ  י
 ברחב הגבולטפח: ה)דמרהשחא ס״ל הערוגה עם הגבול ח׳ עלח׳
) דמניח טע״ט שבקרן.  טפחים. גס כשיזרע בה י״ג מינין ליכא ערטב: ו
 וזורע טע״ט ומניח טפח ומחצה חורע טפח ומטח טפח ומחצה וזורע טנח
 ומניח טפח שסמוך לקרן. דהו״ל יחד ח׳ טפחים. וזרוע מהן ג״ט.וק לכל
 רוח על הגבולים סביב. דתו״צ יחד י״ב מיני ן על הנבול. ומכ״ש דמוהר
. רק דקמ״ל דהכא מדליכא ערבוב מותר נס '  למלאות כל הרוח כלעיל סי׳ ב
. ׳ ה ג״כ ספח. וכדמסיק במשנה ב ו  להרטת כמינין. ודוקא כשהנבול ע
 אבל. בכל שטח שוה ח׳ על ח׳ אסור נהרטת טפי מה׳ זרעונים(א): 0 אף

 דמרחיק שיעור יניקה. מראיכא מעץ הרבה מתערבב. משא״כ ברישא רליכא
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 ששה באמצע תפתר שהגובלין ממעטי! ששה אם כשהגובלין ממעטי! ששה כדה
ק ר״י אומר ששה באמצע וקיימטה ולא ידעין אי חבריא קיימנוה אי רבי אמי נ  ה
 קיימה. על ראשה. ואין על ראשה כדה תני ר׳ חייא ר׳ יהודה אומר שמנה עשר.
 ע״כ בירושלמי. ותחלתו פירשתי לעיל. וכתב הר״ש ומשני וקיימנוה ולא ירעץ
 וכי׳ כלומר תירצו הדבר ולא ידעי[ אם החברים בני הישיבה תירצוה אם רבי אמי
 דרבי יהודה ארישא קאי ולא אגבול.הדר פריך ואין על ראשה כדה תני רבי חייא
 ר״י אומר י״ח כלומר על כרחין [אסיפא] קאי ואי! מתרץ כלום בירושלמי ע״ן
 עכ״ל. גם הרמב״ם כתב כבר הקשו בש״ס על דברי תנא קמא ח' באמצע ואמרו
 ונישני ששה באמצע והשתדלו לפרק וו הקושיא ולא עלתה בידם. ע״כ. ולעניות
ן ד פ  דעתי נראה שהקושיא מיתרצת בתירוצא קמא שהגובלין ממעטין. והא ל
 עלה מדר״י דאמר ששה. הייט שסובר המקשה דכי היכי דשמעינן לר״י דאי!
 הגובלין ממעטין לפי שיש היכר בגבהות הגבול ויכול לזרוע מתחת בערוגה כמו
 בערוגה שאין לה גבול. ה״נ לרבנן. דלא ס״ל שיהיו חולקים בסברא זאת וגם
 המסרן לא רצה לעשות מתלוקת ביניהם בסברא זו ולהט מתרן ליה דר״•
. וכשהביא אח״כ  ארישא קאי. דלמעט במחלוקת ולהשוות הדעות עדיף טפי
 המקש! תני דרבי חייא ר״י אומר י״ח דאשכח; דפליג בסיפא אע״ג דקישיא מדר׳יי
 אדרבנן הדרא לדוכתא מ״מ קושיא דניתני ששה לא קשיא ומיתרצת שפיל
 בתפתר שהגבולין ממעטי! ואע׳יג דלר״י ליתא להן סברא דהאאשכחן דבהדיא
 פליג אף בסיפא. לרבנן מיהו איתא שפיר. ור״י ורבנן פליגי נמי בסברא זז
 דגובלין ממעטין רלרבנן ממעטין ולר״י אין ממעטץ ואפשר שגס הר״ש סובר כ!:

ת ערוגה נ ש מ  לשק הרמב״ם בפירושו ל
ט בגנות ערוגות מרובעות כדי לזרוע בם הדקות ושמור אלו העקדס י י ש ו  ע
 והוא שכלאים אין האזהרה ט אלא למראית העין לפיכך כשיראה
 הצמח האתר מובדל הוא מושר ואפי׳ שיהיה סמון לו כמו שאמרנו בראש תור
ן אם היתה זוית הזרע הזה סמוכה לצלע זרע אחר =  תיטים ומפני כן ^ ף
 יהיה מותר מפני שהוא ראש תור וכ״ש אם
K ^ זה נדבקת בזרת האתר כך״ 

 הזרע הזה מקביל לצלע השני כמו
 האתת בשנית מפני שיתערב

 ונקשרה ט כך
 היתה זוית זרע
 ואם יהיה צלע

" אסור להדביק ה ר ו צ  זאת ה
 הכל ויטה כלאים ודרך ההפרש ביניהם על אחד משלשה
 דרכים האחד לחפור ביניהם חפירה שיהא בעמקה טפח ובארכה
 ששה מפחים אם שני המינים הם ירקות כמו שיתבאר בזה הפרק.
 או ישים ביניהם גטל שיהיה רומו מפח ורחבו מפח. והדרך
 השני להרחיק ביניהם מפח ומחצה והוא שיעור שלא יינק זה מזה . הדרך
 השלישי להחזיר העלים של זרע זה לזה הצד. והעלים של זרע אחר לצד שני מל
 שיראו מובדלות. כמו שיתבאר בזה הפרה ועל כל אלו העקרים שנא׳ שערוגת
 ו׳ על ו׳ אפשר לזרוע בה חמשת מיני! מן הזרעים ולא תהיה כלאים וזו צורתה*

 ויהיה מדה כל מה שנזרע מזו הערוגה כ״ד כמו
 שיתבאר בש״ס וכבר יחדו זאת הערוגה בש׳ים
 ואמרו ערוגה בחרבה שניט ר״ל שאסור לזרוע
 אותה כמו שציירנו אלא אם תהיה [בחורבה]
 לבדה ולא תהיה סביבותיה ערוגה אתרת כדי
 שלא יתערבו בו הזרעים שבאחד מצדי הערוגה
 עם הזרעים שבערוגה הב׳ הסמוכה לה .
 והקשינו שם ואמרנו מפי מה לא התרט לו

 לזרוע חיץ מן הערוגה כנגד הקרנות שאין בה דבר זרוע ואמרנו שהוא
 אסור שמא ימלא הקרנות ויהיה זריעתו לערוגה
 על זו הצורה השנית״ ויהיה מה שנזרע מן
 ערוגה בזו הצורה שיעור מדתו כ״ז טפח וזה
 תכלית מה שיוכל לזרוע בערוגה שהיא ששה על
 ששה כשיזרע בה חמשה זרעונים בלבד על
 התנאי שאמרנו: היה לו גבול גבוה טפח
 זורעין בתוכה שלשה עשר. שלשה על כל טנול

 וגבול
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 ואין צדך להדחיק ט אס טפח והשתא טון שגובה הגבול מן המכין לרבי
 יהודה יכול לזרוע בכל הערוגה. וזורע בה ששה מיני! שלשה בשורה אחת מ;
 המזרח ושלשה בשורה אחת מן המערב וכל מין ומי! מפח ושליש טפח רוחב
:  באורך ב׳ מפחים ומחצה*. ורוחב כל זרוע מאלה [הנה״ה פירשו לי שמא כזה]

 מפח ושליש באורך שני מפחים ומחצה והקו הלבן
 התרב שבין גי שורות שמצד זה לבין ג׳ שורות שמצד
 האחר. הס ששה טפחים באורך הערוגה. והחרב
 שבי; זרוע לזרוע הוא שני טפחים וחצי כאורך הזרוע
 אבל רחבו טפח אחד כדעת ר׳ יהודה דלא בעי
 הרחקה רק טפח והם ד׳ אוידס שה! עשרה טפחים
 סך כל החרב בערוגה ששה עשר טפחים וסך כל
 הזרוע באמצע הערוגה מלבד הגובלין עולה עשרים

 טפחים . ולרבנן זורע מי; אחד בערוגה חמשה על חמשה ט צריך חצי
ם עפמ שבטבה # מכל צד מן הגבול. וא״ת לרבנן אמאי אינו [הגהי׳ה פי׳ ס  טפת
» כדמפ מ מ ל הגובל הוי מפח ו ו כ א י צ ה ה ו ג ו ר ע ל ה כ ד 3 ח ן א י ס מ י א ע כ ר ן  ז

כ \ *5] ל ח מ א י £ fi^TS !יקי P P <  לזרוע בה חמשה מינין טפח על טפח «
 וטפח על מפח באמצע ובלבד שלא יהא אלכסון

 של טפח האמצעי כנגד אלכסון הערוגה שאז לא יהיה טפח ומחצה בין זרע האמצעי
 לזרע הקרנות לפי שאלכסון הערוגה שבעה מפחים* [הנ״ה פי׳ ל״ל מחה מלא נשאל

 ואלכסון הזרעים של הקרנות והאמצעי ד' מפחים
 וחומש. וי״ל מדלא שרא רחמנא אלא חמשה בתוך
 ששה מכלל דפחות מששה איכא ערבוב. והר״מ
' שדעת רבי יהודה שאפשר שיזרע  ז״ל פי
 בזו הערוגה שהיא ששה על ששת ויש לה גבול
 טפח שמנה עשר מיני! סו הצורה*. ויהיה מדת

 הידוע ממנה
 שלשים טפחי׳

 לק ממשה מפמים שכבל אכלנו
 חצי מפח לכל צל חשלום מפח ומצי
. ואלכסון זלעיס של  כלאמרן
 הקרנות והאמצעי ל׳ מפחים
 ומומש פי׳ שני אלכסוני הקרנות
 מם אלכסון האמצעי פולין ל'
 מפמיס וחומש. ופירש המכס
 ה״ל אברהם אזולאי נל״ו .
 שהלי כשמתן מפח;רוע לכל קל!
 וקלן ומפח זלופ באמצע אם
 יהיה אלכסוט כנגל אלכסון
*. הנה שלשה ו  המלונה כצורה ז
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 מפחים הזרועץ עם חומשיהן של
 השלשה אלכסונים המכריס הס
, ספחים ומומש נשאל מן השבס  ל
 שהוא אלכסון הערוגה של חמשה
 מל חמשה שלשה ספחיס פחות
 מומש לשני ההרחקות ואנו צריכץ
 שלשה שלימין עשח ומחצה לכל צל
 שהוא גיפח ושני מומשין וחצי
 חומש וציכח בכל צל לק משמ ושני
 חומשץ לזה צריך שלא יהיה מפח
ל ג  הזרוע באמצע אלכסונו מ
 אלכסון הערוגה אלא צלעו כננד
 אלכסון הפלוגה כזה*. כי בכך

 ו
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 וכשתסתכל
ה זו ר ו צ  ב
 תמצא ששה
 מסומני׳אורך
 כל אחד ג׳
 מפחי׳ ורוחב
י טפחים נ  ס
 נמצא כל צלע

 מהן אלכסון מפח ומחצה על טפח נמצאו הזרעים
 מרוחקים זה מזה יותר מטפח ומחצה אמנם אם
 נרצה לומר לר׳ יהודה שיזרע ט׳ מינין בערוגה
 באמצע וכמדת הזריעה הזאת ונצייר אותה כמו

 זאת הצורה*
 זה אי אפשר
ל כ י ש פ  ל
ן מ ו ס  מ
ה ע ש ת ה  מ
ן י נ מ ו ס מ  ה
יירין  המצו
 הוא א ר כ ו
 שני מפתים
י נ  ורחבו ש

 מפחים נמצא כל צלע מהם אלכסון מפח על מפח
 והוא מפח ושני חומשי! ואנו צדטן לטפח ומחצה

 וליכא. והלכה כר׳ יהודה:

 ישאל לשני ההרחקות שלשה מפחים הצליכין ועוד חומש אמר יתל.כיצל תן מפח ושני הומשץ לזרג
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 דרך חרוב כל אמתא ברבועא אמתא ׳ותרי חומשי באלכסונה ומה שהצריכו כמו
 כן שלה יאמר בערוגה ששה על ששה שזורעין בתוכה ס׳ זרעונים זה מבואר

 בצורה זו לפי שכל מה שנזרע ממנה הוא
 תשעה נופחים בלבד ועל הצורה שהקדמנו יהיה
 הנזרע ממנה כ״ד טפחים כמו שבארנו במה
 שהקדמנו ומפני כן אמר חמשה ולא אמר תשעה
 ומה שכיון לערוגה ששה על כשה מפני שהיא פחות
 מכל הערוגות העשויות רוצה לומר אמה על אמה
 ובא ללמדנו שאפשר לזרוע בערוגה הקטנה מכל
 הערוגות זרעונים משתנים ולא יהיו כלאים כמו

 שבארט וגלינו:

 עד כאן לשון הרמב״ם

ה שכתב והדרך השני להרחיק ביניהם טפח ומחצה והוא שיעור שלח יינק מ  ו
 זה מזה. כתב בכ״מ ח״ל ואע״פ שכל זרע מתפשט יניקתו טפח ומחצה
 וא״כ היה ראוי להרחיק ג׳ טפחים. י״ל שלא חששו אלא שלא יינק מין זה מהמין
 האחר עצמו אבל לעירוב יניקות לא חששו והיינו דקאמר [בגמרא] לא ינקי מהדדי
 ולא אמר לא ינקי אהדדי דלא חשו אלא שלא יינק זרע זה מהזרע האחר עצמו
ה שכתב תמצא מ  וכ״כ רבינו שלא יינקו זה מזה ולא כתב זה עם זה עד כאן: ו

 ויהיה מדת הזרוע ממט
 מינק שלשים טפח כמו
 למסתכל בה. ואמר ר'
 בזו הערוגה שהיא ששה
 טפח יי׳ח מינין י״ב על
 קמא וששה באמצע
 ממנה שלשים טפחים
 יחסר לט ממרת הזרוע
 וכשתסתכל בצורה הזאת
 כל מסומן מן הששה
 שבאמצע שלשה טפחים
 בין ב׳ צלעיס שהם
 אותם המסומנות גדר
 אתדוד׳תמישיותבקרוב.
 שטח משתוה הצלעות
 מצלעיו בשני חלקים
 מקורות בקוים קרים
ה בתוך ש מ נ  השני ה
 הראשון אשר חלקנו צלעיו

 וגבול כמו הצורה הזאת*
 באלו השלשה עשר
 שנתבאר בזו הצורה
 יהודה שאפשר שיזרע
 על ששה ולה גטל
 הגבול כמו שאמר הנא
 ויהיה מדת הזרוע
 ,וירבו המינים ולא

 כלום וזו צורתה״
 היטב המצא מדת
ם י מ נ ס ו מ  ה
 ותמצא המרחק
 משתנים מצלעות
 שלשהורביעוהוא
 ופירוש זה שכל
 כשנחלק כל צלע
 והחבמו ב י ן
ת י נ ב  יהיה ת
 תהיה מדתו חצי התבנית התבנית הראשון

 וכשתסתכל כל מסומן מן הששה המסומנים שנזרעו בתוך הערוגה שהיא ששה מדת כל מסומן מן הששה המסומנים באמצע רצה לומר שהם מסומנים בסימני
 על ששה תמצא כל מסומן מהם על הצורה אשר זכרנו ויהיה התבנית שנעשה בו זריעה ואמר ג׳ טפחיס וזה יטאר בסמוך: ומי׳ש ותמצא המרחק בין שתי צלעים

ל המרחק שיש בי; מסומן למםומ!  שהם משתנים מצלעות אותם המסומנים ד
 ויש לגרוס משתויס לפי שכצלע המסומן האחד כן שוה וכדומה לו הוא הצלע
 שכנגדו במסומן השני שהמרחק הוא ביניהם ר״ל בין אלו השתי צלעות. אבל
 נראה לי שלא להגיה וירצה במה שקורא אותם משתנים כאילו אמר מתנגדים
 וכל שני קוים מתנגדים ומקבילים אם יוצאו עד בלתי תכלית לא יפגשו זה את זה.
 והרי אלו שני הצלעות שעל זה המרחק הס מתנגדים ומקבילים זה לעומת זה ואס

 אחד מן המסומנים בארט שלשה טפחים ורחבו שני טפחים ויהיה מדתו ששה
 טפתים ויהיה מדת המסומן שבתוכו שלשה טפחים וזה צורתו*
 וכל אלו הענינים מבוארים למי שיש לו חלק בתכמת המרות והתשבורת
 אבל כל מי שלא הסתכל בחכמת ההיא ילמוד אלו הדברים בקבלה
 ואס יהיה לו שכל טוב יהיה תכלית הבנתו לראות בעין לבו הענק

 לא שיתבאר לו במופת. והנני חוזר לענין וכבר הקשה בש״ס על דברי ת״ק
 אחד באמצע ואמרו וניתני ו׳ באמצע והשתדלו [לפרק] זו הקושיא ולא עלתה יוצאו עד בלתי תכלית לא יפגשויוקוריא המרתק לא כל השטח אלא קי ישר ממנו:
 בידם אבל אמרתי לך זה ללמדך שדעת ר׳ יהודה בעני; זה נכון ואמת ומ״שגדר שלבה ורביע. אמר שזה המרחק ר״ל הקו הישר בין אלו שתי צלעות
 והיינו יכולין לומר שרבי יהודה חולק על תנאקמא ודרך המחלוקת ביניהם שרבי ממסומן למסומן הוא גדר שלשה ורביע ר״ל שלשה טפחים ורביע מטפח
 יהודה אינו מתיר להיות אחד באמצע מפני שהערוגה נראית כולה מן המי; בתשטרת.שתמכא בו בין כל שטחו ג' טפחים ורביע ואולם גדרו הוא צלע אחד
 ההוא ויהיו המינים שעל הנבול נראין כלאים על הדרך הזה אשר הקדמנו באמרו מן המרובע. ואמר שמדת הצלע האחד שהוא גדר לגי ורביע הנה הוא טפת
, חומשי;, ור״ל בקרוב שכשתרבעט׳פעם כי׳  מפני שנראית כשדה חרדל ונמצא תנא קמא מתירו ולהתיר זה העני; נתטין אחד ודי חמישיות בקרוב שתם ט
 ת״ק באמרו אחד באמצע ולא אמר ששה באמצע אבל אין זה הפירוק בש״ם הם פ״א עשה־מהס טפחים יעלו כ״ה לכל מפח שכן רבוע הטפח יכיל ה' פעם
 ומה שנתפרק מכל הענין ונתברר בש׳׳ס שמותר לו לזרוע א׳ באמצע ומותר לו ת׳ חומשין שהן כ״ה. יצאו נ'מפחים לע״החומשין ונותרו ו׳ חומשין מ; הפ״א
 ג״כ ששה באמצע כמו שציירנו ואם תרצה להקשות ותאמר ולמה לא אמר רבי ואינם מגיעים לרביעית הטפח כי המפח ד׳ פעמים ו׳ חומשין ועוד חומש אחד
 כאשר אמרנו. וטי חומשים הוא יותר מטפח ומחצה וזהו מה שבקשנו שיהיה
 טפח ומחצה בין כל צלע המסומן לצלע שכנגדו. ואני אציג לפניך שני מסומנים

 מ! הששה ועם המרחק שביניהם וזו היא הצורה. 8^
 הכה המרחק שהוא גדה״ו וקו ג״ה או קו ד״ו כל אחד
 הוא קו ישר והוא אותו שקרא מרחק שבין שט צלעות
 והוא ט' חומשי; כאשר אמרנו ויתבתר לפנינו בם״ד:
 ומ״ש ופירוש זה שכל שטח משתוה הצלעות. אולס כל
 אחד לדומה לו ר״ל כל ב' קוים הדומים במדת אורך וכל
 שני קוים הדומים במדת רוחב הנה הנם כל אחת משתוה

 לדומה לו אבל צלע האורך וצלע הרוחב אינם צריכים להיותם שיים:
 ומיש

 יהודה השעה באמצע והוא אפשר להיות על זו
 הצורה ^ והרי הוא לא יחסר ממדה למ״ד
 הזרועים בערוגה [כלום]יש לך לדעת שזה אי אפשר
 מפני שיהיה בין שני צלעי שני הזרועים מן התשעה
 פחות מטפח ומחצה וזה כי התשעה מיני; שבתוכה
 יהיה בין צלע כל אחד לחבירו מפח ושני חמישיות
 לאט צריכי; לטפח ומחצה כמי שציירנו ודרך היותו
 מפח ושני חומשין מבואר היטב לפי שצלע כל אחד
 מן התשעה הזרעונים הוא אלכסון מפח על טפח

 ואלכסון מפח על מפח הוא מפח ושני תומשין בקירוב כמו שאמרו בדבריהם על

 אנשי שם
מ הנמשן ניניהם על זויה כצבת הננו צריכים לחלק איו מדת השנוח שכין המסומנים  ולדעת אה אייר הקו ה
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, אס נרצה לעשות ממנו מרוכע נצב הזויה נוריד מנקודת  ד
 הקו איד על ווית נצכת וכן;וריד מנקודת;/קו;׳ו המקביל
 נמשיך עד נקודה ו׳ ויצא לנו ממנע נצי הזויה במ׳ס השוה
 המעויין אכג״ד מפני ששעח המשלש אהיכ עגרענו ממע
 המשולש דויג שהוספנו עליו מעברי מזס. כמבואר

J J W W ( ׳ V . M ; W T T ׳ W W ישתוו שני צלעות-וזויח ממשולש א' אל שני צלעות וזוית 
 ועני הזיית האמרים והשעמ ממשולש האחד כזה אל המפולש -האחר ובהמשוצשיס שלפנינו הנס צלע א׳ג
 שוה אל צלע ניד וצלע ביה שוה לצלע;׳ו ומיח אהיי שוה לווית זו״ג ששניהם נצבות וא״כ;ס צלע אויה שוה

 >צלע

 שהמרובע המעויין איב׳ ג׳
 ב׳ 6ת הקו ביה שיחתוך את
 לקו ביה ואת הקו ס׳׳ל

 במדת שעמו לשעח המרובע ־
 מעיר מזה שוס אל שעת
 בחכמת המשולשים שכאשר
 ממשולש אחר יהיס גסהצלע

 תוספות
ד הקרעס כוי . לכאורה ק' הא כשקרע נגד הקרנות יהיה בין  תוייט דיה עושים בגעת כוי מנ
ר. אבל הממיין 00 עמי יראה דמה  ערוגה הגי לזרע שנזרע בצלע ערוגה זו רה מפח חה אכו
 שהקשה עמי הוא משוס דבהכרמ אף בלא איהור כלאים אל אס כ' הערוגות ממין א׳ מכל מקוס
 מוכרח שיהא בין ערוגה לערוגה מרחק מפח כמו שפי' רש״• ומושי עיש ואיכ הקשה שסיר ויזרע כנגד
 הקרנות וממילא יהיה מרוחק בקרנות ב' עפחיס. (משיח): דייה ומ׳׳ש גדר ג׳ ורביע כוי ועי חומשים
 הוא יותר מספח ומחצה כוי. כדי להראות דבר זה שהקו ההוא הוא יותר מעשמ וממצה לא היה צריך
 להאריך כ׳כ במופתים. אחרי שהוא אלכסון של מסח ומחצה על עפח ומבואר בחוש שכאלככק גדול
 מהצלע היותר גדול שבצלעי מרובע נ5ב הזוית והוא מהמושכלות הראשונות וא״צ למופת. אבל באמת אין
 די לנו במה שהקו ההוא הוא גדול מטפמ ומחצה אמרי שהוא אינו מותך את קוי המסוק על זויות נצבת
 ופשוע שהקו הישר בין מסומן למכונה אשר יומשן ביניסס על*ית נצבת יהיה קשן הרנה מן הקו ההוא.
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ה זטנו לדן שהמרחק ת ע מ  המסומן שבתוט החצי ממנה שהוא שלשה טפחים: ו
 יהיה א' וד׳ חומשים שזה הקו המשוק* כין שני המשולשים אשר זכרט הוא
 המרחק בעצמו שכן אתה רואה כללי קוי המשותפים לשני משולשים הם מקיפים
 להמרחק וזה הקו המשותף הוא מיתר ממשולש מתתלף הצלעות ונצב הזויות ט
 משולש אה״ג זוית אה״ג כצבת אחרי שקו אייה וקו ג״ה הס הוים ישרים שנפלו
 זה על זה והזוית ההיא נצבת בהכרח. והיא מתחלף הצלעות שחין צלע לומה לצלע
 במשולש וקו א״ה הוא טפח וקו ה״ג טפח ומחצה. וכשנרבעכל אחד. [*בדרך
 רבוע מספר שאין בו חלקים עוד דרך אחד תמצא בו במשנה ה פ״ב דעירובץ]
 יהיה הטפח שלה טפח בלבד. וטפח ומחצה עולה ב' טפחים ורביעישתאמר
. חצי. הרי ג' רביעיות. אמור ׳ . ותאמר חצי פעם א ע י ב ר  חצי פעם חצי ״
. אי. הרי עוד א׳ ותצי. תצטרפס  כמו כן א' פעם חצי. חצי. ותאמר א' פעם א'
 צג' רביעיות עולים ב' טפחים ורביע. הרי רבוע הקו הא׳ הוא א' טפח. קו השני
 ב׳ טפחים ורביע. ובא מופת חותך שאין עליו סותר שכפי שט הרבועים הנעשים
p יש ברבוע הנעשה על מיתר הזויות . ת ב צ  משתי הצלעות המקיפים הזויות מ
 בלבדו. כמספר כל שניהם. נמצאת למד שזה המיתר שהוא בעצמו צלע המרחק.
 ששטת רבועו הוא ג׳ ורביע. וכבר התבאר כמו p שגדר ג׳ ורביע הוא א' וד׳
 חומשין שכן רבוע ט׳ חומשים עולים שלשה ורביע. ונמצא שהמרחק בין כל
 מסוק בסימני הזרע. לשני לו. הוא אחד ודי חומשין שהן יותר מטפח ומחצה
 כשיעור הדין. ואמנם שזה דבר אמתי שהרבוע מן המיתר כמו כל שני הרבועים
 מהצלעות מקיפים זוית מצבת מבואר מאד. ועמדתי על אמתתו בלמוד מ״ג
 [צ״ל מ״ו] מהמאמר הראשון לאקליר״ו מהקדמוני׳ שבאתונ״י עיר החכמה הנזכרת
 בדברי חז״ל ואם הייתי מעתיק דבריו ולבארו להבינו כל קורא הייתי מצטרך
 לכמה הקדמות ולמופתים הקודמים בידיעתו עד שכמעט יהיה חבור קצר בפני
 עצמו. ואם אעתיקהו ואניחהו סתום א״כ יהיה ללא הועיל כי אס ליודעים והמה
כ ללא צורך. אבל מה שרציתי בכאן  כבר ידעוהו מהספר ההוא בעצמו ויהיה ל
ל יבהלוך רעיונך להשיב א  הוא לבאר שטחית דברי הרמב״ס עד שיוודעו דרטו: ו
 אל לבך ואיך יצדק שזה המיתר הוא גדר ג' ורביע כמו שאמרט והרי כל ד'
 מיתרים המקיפין מסומן אחד מן המסומנים כולם הם מיתרים שגדר כל אחד
 מהם גדר ג׳ ורביע והשטח אשר בו מקיפים אינו ט אם ג׳ טפחים בלבד כמו
ה. ט מה שאמרנו שהמיתר  שאמרט ג״ה בצורת השתי תבניות אשר זה בתוך ז
. אבל כל הרבועים ת ו ר  גדר ג׳ ורביע הוא אם נרבע ממט רבוע נצב מ
. [״ואם  שבמסומנים האלו אינם נצבים הזויות אבל ממוינים ולפיכך נתמעטו
ת יהיה גם זה ט ח ר  נפשך לומר שהמיעוט מפני זוית החדור נתמלא בזויות מ
 מכלל השטחים שאין גדרם ידוע. וכמ״ש שם בעירובין. עוד במשנה ז פי״ב
ה הוא גדר לשלשה  דאהלות] ולעולם זה הקו ר״ל המרחק והוא המיתר בעצמו מ
 ורביע אםנרבעהו לנצב הזויות ולפיכך זהו מופת עליו שארכו א׳ ודי חומשין
 כאמור: ומ״ש וכבר הקשה בגמ׳ על דברי ת״ק ונסכי ששה וכו׳. ומחדלו לפרק
 זו הקושיא ולא עלתה בידם. ולפיכך בחבורו אע״פ שפוסק הר״י בסיפא די״ת
 זרעים זורעים. פסק ברישא דדוקאה׳לפי שסובר לפירוז־ דגובלין ממעטים
. אבל לפי מה שכתבתי לעיל על דרך פירש״י ז״ל דלא נדחה כל  נדחה מכל ו
 ומתורצת הקושיא. כמו כן טכל לפרש בכאן ור״י פליג נמי בדשא. ולהרמב״ס
 קשה דרבי יהודה יסמר בסיפא ששה באמצע ואילו ברישא דאין גובלין מודה שאין
 זורעים רק תמשה. ואפשר שסובר שהגבול מקבן הראות ויוכל להטי ההבדל

 אף

 ומ״ש כשנחלק כל צלע מצלעיו בשני חלקים והחברט בין
 הנקודות בקרם ישרים כצורה זו ששתי צלעות האורך והן
 קו וא״ז וקו חב״ט הם משתרם באמן והם כל א׳ ארכו שלשה
 טפחים ושתי צלעות הרוחב והן קו וג״ח וקו זד״ט משתוים
 ברחבן והם כל א׳ רחבו שני טפחים וחלקנום בנקוד אגב״ד
מת בקרם ישרים מנקודת א׳ לנקודת ג׳ עוד  והחברנו מקו

. עוד מנקודת ב׳ לנקודת ד׳: ׳  מנקודת א' לנקודת ד׳. וכן מנקודת ב' לנקודת ג
 ומ׳יש יהיה תבנית השני מעשת בתוך תבנית הראשון יהיה מדת חצי תבנית
 הראשון אשר חלקנו צלעיו. וזה מבואר מאל שאחרי שנקודת א׳ חולקת לקו וא״ז
 לחלקים שרם. וכן היא הנקודה ב׳ חולקת קו חב״ט לחלקים שויס.כשתחבר קו ישר
ה  בין האל״ף והבי״ת הנה חלקנו כל שטח וחז״ט לשנים חלקים שויס. וכמו כן מ
 גקורות ג״ד חלקו קר וג״ח זד״ט כל אחד לשנים חלקים שוים א״כ כשנחברה בקו
ה כמו כן חלקט עוד כל שטחוחז״ט לשני חלקים שרם.  ישר נקודות ג״ר. מ
ם מתחלקים על נקודה ה׳ ר״ל קו גה׳׳ד וקו אה״ב. ונמצא שכמו ד ט ח  ושט קוי ה
 שנתחלק כל השטח לשנים חלקים שויס ע״י קו תה״ב. והחלק הא׳ אוח״ב והשני
 אבט״ז. וקו אה״ב דומה לקו וג״ח. וכמו שנקודת ג׳ חולקת קו וג״ח כן נקודת
ה גם קו ג״ה חולק זה השטח אוח״ב ג״כ לשני חלקים  ה׳ חולקת קו אה״ב. מ
 שרם. ועל זה הדרך בעצמו חלק השני שהוא אבט״ז מתחלק לשנים תלקים שוים
 בקו ה״ד והד לפנינו בזה השטח ד׳ רביעיות שוים הצלעות. כל צלע לדומה לו
 וכל הרטטים שרם כזה כן זה. וכביט אל א׳ מהם ונאמר רבוע אוג׳׳ה קו א״ו
 האורך הוא חצי קו אורך שטח כולו ויהיה אם כן ארכו מפח ומחצה שזה השטח
 אשר הנחטהו כל מדת ארכו שלשה מפחים. וקו ו״ג מזההרטע הוא חצי קו
 רוחב שטח כולו ויהיה א״כ טפח אחד שכן השטח טלו שהנחנו רוחב כולו שני
 מפחיס כאשר יזכיר הרמב״ס לפניט. וכמו כן קו ג״ה שהוא דומה לקו ו״א
 אורך מפח ומחצה. וקו א״ה שהוא דומה לקו ו״ג רוחב א׳ טפח שהדי הוא
 מרובע שוס הצלעות ואולם כל אתר לדומה לו.וכבר חברנו מנקודת א׳ לנקודת
. שני משולשים שוה [צ׳יל שיי] הצלעות כל ע ט ר ה נעשה מזה בתוך זה ה  גי. מ
 אחד לדומה לו. שמשולש או״ג שוה למשולש אה״ג ואולם קו א״ו ממשולש ארג
 שוה לקו ה״ג ממשולש אה״ג וקו ו״ג ממשולש או״ג שוה לקו א״ה ממשולש
ה כל משולש  אה״ג והתושבת שהוא קו.א״ג משותף לשני המשולשים מ
 שוה למשולש כבר יצא לט שזה הקו אי״ג מתלק לזה הרטע אוג״ה לשנים
 חלקים שרם. ובדרך הזה דעת לנבון נקל ביתר הרבועים והד אתה מוצא שזה
 התבנית השני מעשה בתוך תבנית הראשון ע״י חבור אלו הנקודות הוא חצי
 תבנית הראשון. ודרך ידיעת חלוק כל קו לחלקים שויס־יש בו גם כן מופת תותך
 אין מן הצורך להאריך בו מלבד מה שנקל לעשגתו במחוגה: ומ״ש וכשתסתכל
 כל מסומן כולו תמצא כל מממן על הצורה אשר זכרנו. ר״ל שכל מסומן הוא חצי
 תבנית מן שטח משתוה הצלעות ר״ל שני צלעי ארכו שויס זה לזה ושני צלעי
 רחט שויס זה לזה והתבנית המסומן בתוכו נעשה בחבור הנקודות המחלקות כל
 קו וקו והנה השטת ר״ל התבנית אשר בתוס נעשה המסומן ארס הוא שלשה
 טפחים שהרי הוא חצי כל אורך הערוגה ששה טפחים.ורחבוהוא שני טפחים שהד
 הוא שליש מרוחב הערוגה טון שנעשו ג׳ מסומנים זה בצד זה שנמצא שכל אחד
 מהם מחזיק השליש מהערוגת.ואם השמח אשר ט המסומן הוא ג׳ מפחיס ברוחב
 ב׳ טפחים שהגא ברבוע שלש פעמים ב׳ שהוא ששה טפחים יהיה א״כ מדת

. אם ׳  דיח ומיש יהיה הצניח כוי ודרך יליעת חלוק ט
 לחלקים שוים תחוג עגול א׳ אשר יהיה מרכזו בנקודת א׳
 ותעשה עגולת גביר ואח״כ תעשה עגול אחר שיהיה מרכזו
 בנקודת א' ותעשה עגולת גא״ד ומה יפגע אלו השני
 זא׳ז בשני נקודות והס נקודות ג׳ ודי ואמיכ .תמשוך לזו
 לנקודת ד' ובעברו על קו א' ב׳ בנקודת ה' ושם יחלקנו
 עליו בשני צדדיו בזוית נצב. והמוסת בקצור תדענו גכלל
 היוצאים מן המרכז ומגעים צהקף הם פוים ולפיכך יהיו
 האי והולכים להקף והס קוי א״ג א״ב א״ד שוים וכיכ 4היו
א ביל.ומעם  היוצאים ממרכז ב׳ והולכים לעגול והם ביג ל
 ט שני העגולות ניתנו על מרחק א' ואין השרש ביניהם

 אנשי שם
 למה קצרו במקוס מהייל להאריך ודיל

 תרצה לחלוק קו איכ _ נ _
 והקיפו מגע בנקודת ב'
 בנקודת ב׳ והקיפו נוגע
 עגולים זב״ז ויחתכו

 אשר ילך מנקודת ג',
 לחלקים שוייס ויעמוד
 שיש לנו שכל הקויס
 הקרם היוצאים ממרכז
 שזים אליהם הקוים
 השואתס פשוע הוא

 אלא שא׳ מסס מרכזו נא׳ והקשו גבי. והבי מרכזו בב׳ והקפו באי. ועלו כידינו כ' משולשים והס אגיד בגיד
 שרם מל ט התושבת גיד משותפת גיניהס והיא מנלעיהס הם שויס ול״ז כמו שאמרנו ומפני זה הקו אסר
 יצא מן הזרת המקכיל התושבת והוא זוית לא״ג ויעבור על התושבת המשותפת בניידת ה׳ וילך על הזוית

 המקביל

 תוספות
ו חרת באיה שוה לזויה גד״ו וזרת אביה שוס לווית דג״ו ושמח כל המשולש אהיב שוה אל שנות  לצלע ד
 כמשולש דויג. 1«ס צלע האורך מהמרובע נצב הזרת גגז״ה שיצא לנו הוא קו ביג שהוא בעצמו הצלע המעויין
 וצלע הרוחב ממנו הוא קו ב״ס והוא אשר נרצה לדעת מדתו. ובאשר דמנו אשר שנוח כל מרובע כצב
 הזרת מצא מהכפלת צלע האורך עם צלע הרוחב מבואר מזס שאס נעלם מאתנו מדת צלע א' ממרובע
 נצב הזרת אשר ששחו ידוע לנו. נחלק את השטח על הצלע הידוע לנו והמנה אשר תצא ־מהחלוקה
 ההיא תודיע לע את מדת הצלע אשר היה נעלם ממנו. ומבואר מה שרצינו שמדת כקו הישר אשר ץמשך
 בק המסומנים עלזויהנצבת תצא לנו מחלוקת השמח על הצלע המעויין. ולזאת האריכו הר״מ והתר/ז
 להודיע לנו בדקדוק את מדת אורך הצלע ההוא חשר עפיז יצא לנו מחלוקת השמח שהוא ג׳מ על הצלע
 המעויין שהוא מפח ודי חומשי; ויצא לנו מדת הקו ההוא מפח ושני שלישים שאס תכפיל מיחומשץ עס
 ה׳ שלישים ע״פ משפמ הכפלת השברים כמה בכמה ואיכה באיכה (כמה נקרא מנין החלקים הנתונים,
 ואיכה המנין המורה במה חלקיס מהם יש כשלימה. בגון בענין שלפנינו ס' חומשין. המספר p׳ נקרא
 כמה כי הוא מורה על מנץ המלקים מתמים. והמספר חמש המורה שחמשה מלקים כאילו יש בשלימה
. שממר מיה הוא הכמה בהמכסלס ו . מי '  נקרא איכס) ותאמר p׳ שעם ה׳ שלה מ״ה. ה׳ פעם ג
* מל הר״מ והתרינו  זיוצאת וממפר ס f הוא האיכס. ור״ל מיס מלקי מיו שהוא ג' שלימים. ומימ צ,
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 שדרכן לזרוע מהן שדה גדולה לא. משוס דמיחזו ככלאים: אפונים לשאלות אחרות. שנשאל ונאמר, שיוכל לזרוע תשעה מינין ויהיה
 חשופים. אפונים חלקים שנראין כאילו הנזרע ממט עשרים ושמנה ספחיס על

. זאת הצור׳״ ( ל מין זרעים אין זורעים בערוגה מ  הן משופין בכלי שמשפץ ומחליקין ט ב כ
. הרדל ( גה ט ת זורעין בערו p ר כל מין י  ו
 ואפונים השופין י) טין זרעים • אפונים
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 בכל קרן מרובעים וביניהם מעיינים ואם
 עמוקים

ם. הנמלניס י נ נים . מ״ש החרדל והאפו . ב הרדל ואפו נ ״  ח
 בד׳*ג הגמלונים , גבוה טפח גד״נ נשממ מלש טפח .

 העצים. פירוש אתר אפונים [השופיס
 קמניס] גמלונים גסים וגדולים לשון
 ארמי קורץ לדבר גדול גמלונא: גבול.
 כמץ אצמבא של מימ מגובל שעושין
 סביב לערוגת לדריסת רגלי אדם :
 שהיה גבוה טפח.כשזרעו [בו ״*)שנים
 עשר מיני זרעונים] ונתמעט מותרים
 הזרעונים שגדלים בו אפי׳ לאתר
 שנתמעט ואין צריך לעקור משוס מקיים

 כלאיס כיון שהיה כשר מתחלתו בשעת זריעה ומיהו איט יכול לזרוע
 *) בדיו נוכל וכן בכהימ. **) בדיו י׳ג • 3ן

 יעשה בהפך שיעשה בקרטת ממוינים
 וביניהם מרובעים שיהיו כמו כן תשעה מינים ויחזיקו כ״ח טפחים.
 אבל בחבורו כתב בזה הלשון זורעים חמשה מיני ירקות בערוגה שהיא
 ששה על ששה. והוא שיזרע ד׳ מינים בד׳ רוחות הערוגה וא; באמצע וירחיק בין מין ומץ כמו טפח ומחצה כדי שלא יינקו זה מזה אבל יותר
 על חמשה מינץ לא יזרע. אע״פ שמרחיק ביניהן. לפי שמינין הרבה בערוגה כזו הריהן כנטועין בערטביאעכ״ל. וזה הטעם מספיק וכולל
 לומר שלא רצו להתיר מינץ יותר משוס שנראץ כמעורבבין. [״ובני האלוף מהור׳׳ר אברהם שי׳ דן לפני שגם בפירוש המשנה מתורצת כמ״ש
ל מין זרעים. פירש הר״ב שדרכן לזרוע מהן שדה גדולה.  על הצורה שלפני האחרונה שאץ בין צלע לצלע רק אלכסון של טפח וסי] ־• ב כ
ל שהיה גבוה  כלומר יותר מערוגה ולא שדה גדולה ממש דהא במשנת ט דפרק דלעיל כתב שאץ רגילות לזרוע מן החרדל שדה גדולה: גבו
 טפח. פירש הר״ב כמין אצטבא של טיט מגובל. נראה דגרס גובל ולא גרס גבול. ואין לומר דגבול מפרש כמו גובל. דא״כ כבר פירש
 במשנה דלעיל.[אע״פ שבידינו לא נמצא פירושו] ולמה לו לפרש עודשנית. [״אלאדהכא גרס גובל ומתני׳ דלעיל גרם גטל אבל בסדר
ש ורוחב התלם ששה והן באמת המים זורעים לרחבה של ד ם ואמת המיס. לשון ה ל ת  המשנה דירושלמי הכא ולעיל הגירםא גובל]: ה
 אמה שהיא כמו כן ששה וכשיבשו המיס דחזי לזריעה ע״כ. ומ״ש הר״ב לזרוע כל מין עד שיהיו מרוחקים זה מזה טפח ומחצה. כן הוא
 לשון הר״ש. ולטעמיה אזיל שפירש למשנה דלעיל להרחקה שבין כל מין ומין טפח ומחצה וכדעת הרמב״ס אלא שיש לו שיטה אחרת בסדרן

! ת כ ל ה  מלאכת שלמה' י
 הכללות ואפי׳ במקום שנאי בהן חוז.הרש״ש ז״ל. ובירושלמי תני חרדל והאפונים
 השופין מין זרעים אע״פ שזרען לירק אין נותנין אותן ע״ג ערוגה האסונים
. זרען לירי, ה ג  הגמלונים ופול המ5רי שזרען לזרע אין נותנין אותן ע״ג ערו
. ושאר זרעוני גנה שאין נאכלין אע״פ שזרע; לזרע ה ג ו ר  נותנין אותן ע׳יג ע
. ורוחב ם ל ת ים: ה . פי׳ בערוך קטנ ם י פ ו ש ק אותן ע״ג ערוגה: ח ת ו  נ

 התלם

. ופי׳ ל״י בעצ השוס׳ . שוס מין כמו כל מלאכה לא חעשו ם י ע ר ל מין ז  ב כ
ן ברישא חמשה נ ק  כל מין זלעיס אין זורעין משוס לזרעים אלימי ליינק. והא מ
 ״רעוכים או שלשה זרעונים משום זרועיה נקס הכי כלישנא לקרא אבל דוקא בירק
ט וכל מין ירקות זורעין בערוגה לאו רוקא להא דלעת אסור ת ק . והא ל ר מ א  ק
. ואין למדין מן ה ס מ  ולפת נמי תכן במתני׳ לאסור בנובל אבל נראה לשרי ל

ן י ב ן תפארת ישראל י י כ  י
 ט) ה׳ מינין: י) באהנען קטנים: יא) באהנען גחליס: יב) ושאר מיני זרעי׳ יג) וזרע בה י״ג מימן כנ״ל: יד) נעשה כמוך מטפח: טו) וא״צ־לעקור מה

 שזרע כבר. ואסור לזרוע ט להבא עדשיגביהו טפח: טז) פורכע: יו) שיבשו ירקות ידועים• רק הזכיר הנך ב׳. דסר״א להיפך. להט קמ״ל דאינו כך:
ו י מ י  תוספות אנשי שם מ

 המקביל התושבת גמשזלש האחר והוא בנקודת ב׳ בע״כ הוא מתחלק עיי החושבת מקודח ה'
 לחלקים שרש על כי יש מאותה נקודה לכל זוית מאלו הבי זרות גא״ד גב״ל שבשני המשולשים
 מרחק שוה על בי המקים הסובבים הזוית הם שויס זל׳׳ו והתושבת משותפת ביניהם. והמוסת
/ נצבות הוא מבואר שהרי קו איו שוס לקו היב כמש״ל וקו ג״ז הוא ה  שיהיה שני הזוית או״ג ב
 קו משותף לבי הזוית ורנה שני התושבות המקבילות אלו שני הזחת והם קו א״ג וקו ביג

 משנה ראשונה
ל מין זלעים אין זולעץ בערוגה. פי' הל״ב שלרבן לזרוע מהן שלה  ב כ
 גלולה ומיחזי ככלאיש ע״כ וכ׳׳כ הלמב״ם נראה לה״ק כיץ שללכן לזרוע
 שלה גלולה א&ילו לא זרע אלא ערוגה אחת אסור דגזרינן שיכא להתיר כזה נם
. והר״ש והרא״ש ׳ י ל ז  בשלה גלולה אבל ילק ללא שכיח לזלוע שדה גלולה לא ג

 שוות כמש״ל והלמוד הזה בעצמו תעשה בשני זוית אחרות שלמטה מסס והם בז׳ד אח״ד וכבר ידעת שאותם השני תושבות איד ביד המקבילות לשני הזוית אחיד בז׳׳ד הס שוות לשני התושבות הנ׳ל
/ אחיד בז״ד הם שוות בע״כ צ״ל הזויות שוות ואיא להיות ־' זוית הנענו׳ עיי שני קוים מחתט׳ זמיו שתת ארבעת׳ 1ל״ז אס לא יהץ ה  במש״ל והואיל וכל התושבו' המקבילו' הדי זויות אויג ב
 טלן נצבות כי חוש העין זרה זה שאס לא יפול הקו על חבירו במשור כ״א מנוי׳ קצת יעש׳־שני זויות חדים ושמם מרווחים כזה / וא״כ איפא אין ארבעתם שוות משא״כ כשיפול
" בחנס נלחק וכתב שאין גדרם ידוע דהא מבואר " ' נתמלא בזוזת הנרחבות כוי •״ ך ל יגהלוך ט א  עליו במשור שאז יהיו כל זוזתיו שוות והנס הס נצבות. (האג): דיה ו
 בדברי הרמב׳ס זבהתיינו שכל מעויין מהששה המסומנים יש כשכוחו ג׳ נוסחים משום שכל מממן הוא חצי רבוע / החצון שארכו שלשה ורחבו שניס. אבל כשנעשה
 עיכ בהכרח שתעשה מאותן הד׳ רטעיםשכיאטסחמחב
 ובאמצען יהיה שד רבוע קטן מחצי טפח על חצי טהח וכשתחלק
 קו האלכסון עיכ •היה במרובע הפנימי ג' טפחים ורביע. היינו ג׳
 רוחב על אורך שפח וחצי והמרובע הקנון שבתוך המתנע הפנימי
. לא דק שגם אלו שביניהם י ׳ וביניהם ממוינים כו  דיה ומ״ש לפי ט
 גמורים לפי שהס שוי הלעות וכצבי הזרת והמעויץ הוא מרובע שוס
ו כן תשעה מינץ ויחזיקו כיח טפחים. כן כתוב ס  בא׳׳ד כ
 נופחים. ושנה ברואה וכונת התוי׳״נו שכשיזרע בהפך אז בהמעויינים
 חלק אלא משלשה זרת אבל בזוית הדי שהזא זוית הערוגה
 אימ סמוך לשוס זרע ואם כן הוא מכוון כיח טפחים . כזו
י האלוף כוי. יפה דן ומעיקרא אין כאן קושיא. (ביד): נ ב  בא׳׳ד ו
. אין מזה הכרח שהרי גס ראש תור פי׳ הריב לעיל ׳  כבר פירש ט
 כתב שפי׳ משנת ערוגה מפורשת למטה בסוף הקונטרס וא׳כ שמיר

 מ*ז ומוז5יז

 יו״ע
VO'X 

/ 

 npp ועיזצה

 מקו אלכסון של מרובע טפח רוחב מל טפח ומחצה אורך לבוע נ5ב הזויה
 וטפח וחצי אורך רבוע א׳ שיהא אותן הדי רבועים הלל ארוך בצד קצר הזה
 אחיכ כיא מהדי מרובעים הנ״ל לחצאין באלכסון ותעשה רבוע בתוכו על

 טפחים מהד׳ חצאי רגועיכ שכ״א טפח
 שעולה רביע טפח ווה מבואר. (מש״ח):
 המונחים כעין ראש תור הס מרובעים
 הצלעות ואינו בצב הזוית. (ביד):
 בדפוסים הישנים והביד הגיה כיו
 שבקרנות הערוגה לא יצטרך להניח
 אין צריך להניח חלק לפי• ששס
 הצורה צ&י־. (ספר תכונת השמיכ) :
׳ דא״ה  ב תוי״פ דיה גבול ס
 פ׳ב וחזר ופרשו לקמן. ועול שהריב

ל פירושו. (רמי!). איה ועתה שזכינו ל?י׳ הריב למשנת ערוגה הנט רואים כי באמת גורס גס התם גובל ולא פי' הסס כלוה ל  &ך %' כאן מנין גטל שהרי מת?,׳ זו המאוחיס קומה מ
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. , ר . 5נה פה; , ו  ג ח*״ ראע ת
 •י׳ » * «״*«י י*״• והלכתן. אבל הל״ג שסובר כרש״י שצריך הרחקה ג' טפחים הנה בו [בתחילה] לאחר שנתמעמ על שיעמידנו על גובה ניפח: )אחת
. בשפת התלם לרחבו ואחת בשפה האחרת ואחת באמצע  5״?» 9"׳׳!!i™JT ברותב הששה לא יוכל לזרוע כי אס גי גרעינין ובאורך יכול לזרוע מכאן
* 1 כל האורך כולו ואין נראה כלל לחלק ולומר דהכא שרי הר״ב בסרחקת התלם והולך וזורע מכל מין ער שיהיו מרוחקין זה מזה טפח ומתצה י י נ :  ״ ס
 תום׳ אנשי שם יניקת הזרע מזרע עצמו אע״פ שהיניקות מתערבין משא״כ בערוגה ושהן עמוקים טפח לרבותא נקט משום רבירושל׳ איכא מאן לאסר
. קרן זוית ר ו  למיחזי כחבוש:J ראש ת
 מחודדת נכנסת לתוך שדה אחר כתורי
 זהב של תכשיטי אשה שיש להן שלש
 זרות מחודדות: שהוא נראה כסוף
. וניכר ולא מיחזי ככלאיס : ו ה ד  ש
 מפולש. פתוח משני צדדיו כמו מבר

ה ש ל ן ש כ ו ת ) זורעים ל ח י ה פ ם ט קי  עמו
ד ה א כן ו ד מי ח א כן ו ד מי ה . א ן י נ רעו  ז
( רקל ר י ו ש ת א ה ר י : ג ה ( ם י ע צ מ א  ב
י נ פ ר מ ת ו ר מ ת ק א ר ה י ד ך ש ו ת ס ל נ כ  נ

ה מפולששפתוחמשתירוחות:ר׳עקיבא ת י • ה ( H S ה ™ א ר  m נ

. לא בעינן ם י ח פ w אומר אורך ששה ט o ע ט י ש ל ק ב א מ ת רק ו ו p י ה ד  ש
ל מפולש אלא שיהא התלם הזרוע ארוך א ע מ ש י י ב . ר { ר « ח רק א ל י ה ש ר ו  ש

י • ששה ״ ה ! מ כ ד ו מ ש *< 3י״י א א ר ש מ ל ו פ ם מ ל ת א ה ה י ד ש ר ע מ ו  א
ם י ה פ ה ט ש ך ש ר ו ) א י נ ד מ ו א א ב י ק י ע ב . ר ( ״ ו ש א ד ר ע ה ו ד ש  ה

רוחב  ו

ה דלעיל דלא ידענא טעמא לחלק ולכן אני r על ״ f f**™ 
׳ 1 ״  שהקדים לסרשו במשנתינו t 1 1 י

 » «י׳ש הלמ׳ז : אומר שלפום ריהטא העתיק לשון הר״ש
ש תור. טיק במשנת ז א  ילא לק: ג ר
 פ״ב מה שכתבתי שם וכן מ״ש שם על
ה של ירק אחר. עיי ר ו  מון* שדהו: ש
ש א ר : מ  במשנה [״ד ומשנה] ו
 השדה ועד ראשו. שתי הקצוות כל אחד
 ראש וסוף ובמשנה גפ״התנן מראש
ך ו׳ טפחים. ר ו : א ו פ  הכרם ועד מ
 לשון הר״ב לא בעינן מפולש אלא שיהיה
 התלם הזרוע ארוך ששה טפחים. כן
ע דעת הר״ש לפי מאי דס״ד דכולהו מיירי ק ב  חיג . שגישה נד״; ו״נ שלש וכיה נז׳׳פ . ג כשוף שדהו יל״נ בפ־ף שדהו ונל׳׳ש סוף . זרוע נילושגמ׳ זרועה • והוא מ

: י פ ו נליס סו ש א  נל״ס ובקש . בתוכו נילושלמי בתוכה . ישמעאל נל״כ שטעו; . ר
 ברותב השורה הנזרעת אבל לענין
 הרתקה לא איירי הכא אלא לעיל סנן

 בפ״ב עבודת ירק בירק ששה טפחים והכא שמעינן דאע״ג דממדק כדיט בעינן שיעור לאורך ורוחב ירק אחר עצמו דבפחות מהכי
 למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה לא חשיב מילתא באפי נפשיה ובטיל אגב שדה ותשיב כלאים. וכתב על זה ותימה דבפרק רבי
 עקיבא [במסכת שבת] מייתי לדרבי יהודה לענין הרחקה ועוד היכי מצי למימר דבפחות משיעור זה לא מהניא הרחקת הא תניא
 בתוספתא אפי׳ אין שם אלא קלח אחד נותנין לה עבודה ששה טפחים לפיכך צריך לפרש דכולה מתני׳ בשיעור הרחקת דלרבי
 ישמעאל תלס חשיב הפסק ולרבי עקיבא ששה טפחים ולרבי יהודה פרסה ע״כ . והר״ב פירש בהדיא בדרבי יהודה לענין הפסק
 שכתב שצריך להיות בין ירק לירק וכו׳. וכן פריך ומשני למתני׳ דלעיל עבודת ירק בירק. וכדרבי עקיבא מפרש לענין זרע עצמו
 כדסלקא דעתיה דהר״ש , עירוב פירושים כתב כאן ואינו נכון. ומ״ש אף על פי שזרע אחר מקיפו משלש רוחותיו. גם הוא לשון
 הר״ש בדסלקא דעתיה וכלומר שההפסק הוא בזרע האחר שנזרע בתלם אע״פ שמקיף בג׳ רוחות זרע השדה פיון שהוא תלס ובצד
 הרביעי אץ בו זרע שעכשיו איט חבוש הוי הפסק. ולמאי דהדר הר״ש ומפרש משנתינו לענין הרחקת כתב בדרבי עקיבא דלא קאמר
 אורך ו׳ ורוחב מלואו למימרא דתסגי בהכי לשורה גדולה של ירק אחד אלא אשמעינן דאפילו בקלח אחד של ירק אחר בעינן הפסק ששה
 טל ששה ולעולם לשורה גדולה בעינן [ששה] על פני כל השורה סביב ע״כ. והרמב״ם כתבור״ע פי׳ כי כשיהיה בארס ששה טפחים

ר ב ל  £לאכת שלמה ב
 התלם ששה וכן נאמת המיס נזרעים לרחבה של אמה שהיא כמו ק ששה כראש השור ע״כ. ודוגמתה איתא בגמרא בפ״ק לסוכה ד׳ ז׳ ויעמידנו כמל
 וכשייבשו המים לחזי לזריעה. ונראה דה״פ מפח אחד זרוע מן הצל האחד של ראש תור ופי׳ שה נ״כ רש״י ז״ל ראש שור. אלא שר״ש לוריא ז״ל מחק משס

 התלם או של האמה ושפח ׳*חצי הפסק ומפח זרוע באמצע וספח וחצי הפסק.
 ומפח אחר הנוחר מן הששה זרוע מן הצל האחר. והכריח הרש״ש ףל מן
 הירושלמי לשהן עמוקין מפח דווקא כקש וללא כהר״ש והרא״ש ז״ל: זורעין
 בחובה שלשה זרעונים. ירושלמי חכי בר קפרא אימ זורע בתוכן אלא מין
 אחל בלבל. ופי׳ הרש״ש ז״ל חולעץ שלש בתוכן למתני׳ לאו דוקא אלא א׳
 לממה בתוכן ע״כ . ונראה שרוצה לפרש לבר קפרא אתי לפרושי מתני׳ אבל
 נראה ללא יחכן דהטחא שנאמר לשלש בתוכן לקחני לאו דוקא אבל א׳ מכאן

 פי׳ ראש שור שסובר ששם רש* ז״ל מפרשו לשון חורי זהב ע״ש בספרו וללא
 כדעת הרש״ש ז״צ שכתבתי נפרקין דלעיל סי׳ ז׳.ובד״ה כתי׳ וראיתני כתור האדם
 המעלה ה׳ אלהים ופי׳ שם המפרש ז׳׳ל כתור פתרונו שורה ודוגמא ראש תור
 ירק. ר״ל שהשויתכ׳ והושבתני בשורות הגדולים ודוד אמרו כשבשרו נתן הנניא
 כשם ה׳ יתעלה ועשיתי לך שם כשם הגלולים אשר בארץ: עד שיהא התלם
 מפולש. פי׳ הח׳ הרר״י ז״ל פי׳ במה שאמר לשון תלם בזה ללמדך שרוחב
 השורה הוא כרוחב התלם דאי הוי פחות מתלם נראה כאילו נזרע בערבוביא
 ואינו מדבר בהפסק אלא בתלם הזרוע וא״צ הפסק כלל כך נ״ל עכ״ל ז״ל:
. ס״א ועד סופו והכל אחד דלכל שתי קצוות יתכן ו ש א  מראש השדה ועד ר
, לפרק ה׳ נמי חנן מראש הכרס ועד סופו:  לקרות ראש וסוף ולקמן סי׳ ג

 ר׳י

 וא׳ מכאן זא׳ באמצע מאי איפא למימר ומאי אתא לפרו בר קפרא הא בהדיא
 קתכי א׳ לוקא באמצע. לכן נלע״ד דמתניתא לבר קפרא פציגא אמתני׳ וכמו
ש תור כו׳. בשבת שם פי׳ רש״י ז׳יל ראש תור א  שפי׳ הר״ש ז׳׳ל: נ היה ר
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 ס״ו־: כא) וליכא ערבוב כפ״ב מ״ז: כב) והרחיקן כדינן כס״ב סי׳ ע״ו:
 בג) פתוח מב׳ צדדו:כד) צריך שיהי׳ התלם הזרוע אורך וכר. ור׳ ישמעאל
 כמי מצריך הכי. רק לר״ע א״צ מפולש. וי״א דבהרחקה פליגי. דלל
 ישמעאל צריך שיהיה השלם המפסיקן מפולש. ולרע״ק סני כשיהיה המרחק
 במקום א׳ וע״ו טפחים.ולר״י סגי באורך ו׳ על רוחב טפח. ואע״ג דלעיל

3 ״  ראשונה ס
. לגבי ירק א״ש לקאמר מערוגה נ ״ פ  ג״כ לשון כסוף בכ״ף שלקלק מוי״מ ב
 מוחל לאש תור כהו משדה לשלה ואיידי דהכא חני נמי האי לישנא גתטאה.וניחא
 נהי לנקמ הכא ירק אע״ג ללענין לאש מור זלעים נמי לינא הכי אלא משום לירח
 ללכה במלוגומ כללעיל. ומיהו סיפא היחה שדהו זרועה ירק ומבקש לימע
׳ החם ודאי לאו דוקא ירק לה״ה לזרעים ואיידי דיישא חני  בסוכה ילק אחר ט
. כתב הר״ב דוקא שורה אבל נין שלה לשלה מנן לעיל ר ח ק א י  לה:שורה של י
ה במוך שלה מבואה של מץ א ט  ירק בירק ששה ספחים ע״כ וצ״ע שוהה של ח

 אחר
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 מימיו: יח) ורחבן ששה טפחים. ועמוקים לרבותא נקט. אף על גב
 ראותו שבאמצע נראה כחבוש דאיכא למ״ד בירושלמי דאסור. ואע״נ ולא
 קיי׳יל כן. אפ״ה קמ״ל רבותא גם אליבי׳: יט) ובלבד שירחיק המיני! שיעור
 יניקה זמ״ז: כ) קרן זרת מערוגה מחודדת של ירק. וקמ״ל דבירק שנזרע
 מעט מעט. שרי בראש תור אפי׳ כשדה גדולה ושדה קטנה ועי׳ לעיל פ״ב

 משנה
. וגבי חטאה בפ״ב  מפרשי זלפים אלימי וינקי שסי: ג לתוך שלה ילק אחל
 מ׳׳ז לא חנ• למוך שדה אלא למוך של שעורים. משוםדהכא בראש תול הבא מן
 הערוגה מיירי כסתם ירק שאין לרך לזרוע מהן שדה וקמ״ל למממגה לשדה שלי
 ראש מור לאפוקי הערוגה לערוגה ללא שרו ראש מור כדאמל בשבח דף פ״ה
 אץ ראש מור בערוגה לזבל מועע הוא וליכא היכר אבל מערוגה לשלה ש״ל
 כלפי׳ רש״י שם בסיף הסוגיא לר׳ יוחנן ועיי גחוייע פ״ב מ״מ . וניחא השחא
 ןצריך למימני לין ראש חור כירק אע״ג לתני לה גבי תבואה. ומלוקדק בזה



 ציונים
M B׳ : i t . חב ״א רו  רי
ת . ת ו  ד הנוטע שת־ ש
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ב קטז ת יום טו ספו r פרק JJ תו t T P J ורה כלאים ?  ד עובדיה מברטנ

 יששה נופחים אע״פ שזרע אחר מקיפו משלש רוחותיו שרי: ורוחב בלבד יראה ההפרש ולא יצטרך למשוך החפירה ההיא כפי אורך
. פירש הר״ב היינו ששה נופחים שהוא . היינו ששה טפחים שהוא שיעור רוחב תלם ור' ישמעאל הזריעה: ורוח:. מטאו  מלואו
 כמי בעי רוחב התלם במלואו אע״ג דלא פירש למלתיה דכיון דרבי שיעור רותב תלם. וצריך לתלק בין תלם סתס דהכא לתלם של פתיח
 עקיבא דמיקל ולא בעי מפולש בעי רותב מלואו כ״ש ר׳ ישמעאל דבמשנהו פ״כ: ד [״הנוטע שתי שורות של קישואין שתי שורות
 דמחמיר. ורמב״ס פי׳ רוחב מלואו שלדלועיןוכוי.עיין מ״שבסמוךבד״ה
. רבי יהודה אומר רוחב וחכמים אוסרים וכו׳]: שורה של ( י כ ו א ו ל . ורוחב מ ה ס ר  שיהיה רחבו [כעמקו]: רוחב פ
וטע שתי קישואים וכו/אסור.כתב הר״בשנראין י): ף הנ ה י ס ר פ א רוחב ה ל מ  והייט טפח והאדהאמר רוחב פרסה כ
ל כאילו נזרעו כולן יחד במפולת יד.עיין ת ש ת ו ל קישואין, שתי ש  שורות ש
) # מ״ש בשם כסף משנה בסוף פ״ק בס״ד: ב י כ ר צ מ ל ה ו ל פ ' ש w ם ״ י ע ו ל  ד

ם י מ כ ח ל י . שורה ש ם י א ו ש ל ק . שורה ש ר ת ו  מ
ל ם, שורה ש . אסור »< . שורה של קשואי י ל פול המצר  דלועים. שורה ש
ר יה). ל קשואים.רבי אליעזר מתי , ושורה ש י ר צ מ ל פול ה ם. שורה ש עי  דלו

א נל׳׳נ במלא • וחבטים ל מ  ח׳׳ג, י

 וצא קאמד רוחב טפח משום דמפיק לה
 מקרא דכתיב (לכרים יא) והשקית
 במלך כגן הירק שצריך להיות בין ירק
 לירק מקום להנחת הרגל דהיינו רוחב
 פרסה והלכה כרבי עקיבא ובפרקין
 דלעיל דתנן ירק בירק ו׳ מפחים החם
 מידי בין שדה ירק לשדה ירק אחר

 שצריך להרחיק זה מזה ששה טפחים והכא מיירי בבא ליטע שורה אחת של ירק בתוך שדה כדתנן בהדיא והוא מבקש ליטע בתוט שורה
ת של דלועין שתי מ ו  של ירק אחר הלכך *)מפסיק בתלם רחב למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה: ד שתי שורות של קשואין שתי ש
 שורות של פיל המצרי מותי , דכל שתי שורות נראית כשדה בפני עצמה ואיכא הכירא ואין כאן ערבוב והיא דאיכח תלם מפסיק בין
 מין למין אבל שורה אחת של קשיאין ושורה אחת של דלועין ושורה אתת של פול המצרי אסור אע״ג דתצס מפסיק בין כל מין ומין לפי
 "ששלשה מינים הללו עלים שלהם מתפשטים ומתערבבים זו עס זו וכשאין שם אלא שורה אתת מכל מין ומין נראין כאילו נזרעו כולן יחד• במפולת
ר. קסבר הואיל ואיכא שתי שורות של קשואין אע״פ שאינן  יד ומיחזו ככלאים ואין הפסקת התלם ניכרת בהן: ושורח של קשואים ר״א מתי
 סמוכות זו לזו חשבינן להו כאילו הן סמוכות ויש כאן:דה של קשואץ ושורה של דלועין ושורה של פול המצרי הוו כאילו נטועות בשדה של קשואין

־ מלאכת שלמה יסגי ק י פ ה מ י ׳ י ב ( * 
 העצין שצק מתפשסין ונכנסין קצתן בקצתן ומתערבין. סצכך כחל מינא חשיבא
 והשיבא שדה דכצ חל בשמונה אמות אבל שלה לבצלים דלית בהו שרכא לא
 חשיב ובעי י״ב: אסור. אע״ג דלעיל אמרינן לשורה מותרת שאני הכא גבי

 ומה אין ר׳ יהודה דהוא מחמיר הנא דבעי רוחב שפח מקיל חמן לשר
 דצא בעי רוחב מפח

 אמרי
 :שה מיני! בערוגה צלע אל צלע רמץ לאינון מקילין הכא

א כמלוא; ותו לא כ״ש דיקילון תמן ללא בעינן גובה נגונל הוי צזרכא מיתני ל  א
 תמן לאשמעי

ד יהודה ותנינן תמן.ופי' הר״ש  רי׳י אומד רוחב כו/בירוש׳ פריך תנינן הכא ל
 שירילי׳׳ו ז״ל ותנינן תמן בריש פידקין ר״י אומר ששה באמצע והיינו דס״ל שלה
 ירק מפח ומכאן אני למד דר״י דמתני׳ לבעי רוחב מפח לא קפי־ אגובה כצל

 ומש״ה בעי לאצרוכיכהו. ומשכי תצמודא אלו תניחה הכא ולא חניתה חמ; הוינן דלועץ שצריכץ הרחקה כדתנן לעיצ. ע״כ מיה״ר יהושף ז״צ: ר״א מתיר
. ירושלמי ר׳ ינאי אמר בבא מציעתא דמתכי׳ נמי במחלוקת שנויה. דר״א ׳  מ
 פליג בה נמי. וסיר ר״א דשני מינין מצמרפין להציל ואין שני מינים מצערפץ
 לאסיר. הלכך הכא נמי צא מצמרפא שורה של פול המצרי בהדי שורה של

 קשואיס לאמור הדצועין. הלכך שרי לר״א. ומתני׳ כרבנן לסברי אין שני
 מינים מצמרפיס להקל ולהציל אבל מצמרפין להחמיר ולאסור. ולהט נמי מחמרי
 רבנן אפי׳ כשחזר וזרע שורה של קשואיס אחרת מאותו הצל האתר משום לכיון
 לכבר נאסרו היכי אתיא תו רביעית ושריא להו. ומתני׳ מסייע ליה צר׳ ינאי
 דקתני סתמא ר״א מתיר משמע דאכולה מתני׳ קאי דאל״כ ליתני בזו ר״א מתיר
 וחכמים אוסרץ.ולב אמר דברי הכל היא דס״ל לרי׳א דכשם ששני מינים מצמרפץ
 להציל כך שני מינין מצמרפין לאסור ואפי׳ ר״א מודה דכיון דלית לה להסוא
 גיסא שורה אחרת בהדי מאן ליצמרף להתיר הלכך אמר זרב יפרש סיפא
 למתני׳ לפליג בה ר״א ארמן וקשרי כשנסע ארבעתן כאחת דצא חייצא בהו
 עדיין איסורא מעולם, פי' ללא הוי כבבא מציעתא דהוי זה אחר זה דא״כ
 הרי כבר נאסרו: בפי׳ ר״ע ז״ל. הוי כאילו נמועות בשלה של קשואיס >
 כתב עליו הח׳ הר״ר יהוסף ז״ל ומה שאמר צעיל שלא יזרעם חרדל מפ:י שנראה
 כשדה חרדל ש״מ שכשהיא נראה כשלה שהיא אסור יותר מאלו צא היה נראה
 שדה. היינו דוקא בקרחות הוי הלין כן אבל בשורה מותר כשהוא שלה. כן נ״ל

 לפלש

 מיצתייהו. ואילו תניתה חמן וצא תניחה הכא היינן אמרין ומה
 אין רבנן לאינון מחמרי חמן אינון מקילין הכא ר״י דהוא מקל תמן צא כ״ש
 דיקיצ הכא דהוי שורה אצל שדה מרובע קמ״צ. הוי צורכא מיתני הכא וצורכא
 מיתנ׳ חמן: ף הנוטע שתי שורות כו׳. כתבו היתוס׳ ז״ל שם 3שבת.מותר.
 דשתי שורות של דלועין מפםיקץ בין קשואין לפול המצרי. דקשואין ודלועין צא
 הוו כלאים דמנכרי כדתנן בסיפא נומע אדם קישות וללעת בתוך טמא א׳ ובלבל
 וכו׳. וכן דלועין ופול המצרי צא הוי כצאים דמנכרי. אבל קשואים ופול
 המצרי הזו כלאים. אבל שורה שצ קשואיס ט׳ אסור . לשורה א׳ של דלזעץ
 לא מפסקא בין קשואין צסול המצרי ע״כ. ותימה לכקצת דוכתי קתני לשון
 נסיעה גבי זרעים וירק: שתי שורות של פול המצרי מותר. ירושלמי
 אמר חזקיה במחלוקת שמיה. דלר׳ ישמעאל דאמר לק׳ בסמוך בעינן שתים
 עשרה אף הכא בעינן שתים עשרה. ולר״ע דאמר שמונה ס:י אוף הכי שמונה.
 ור״ע היא. ור׳ יוחנן אמר לברי הכל היא. והא למודו רבנן ור׳ ישמעאל הכא
 משוס לשאני הני מינין מלצועין ובצלים דהכי כולהו קשואין ודלועין ופול המצרי
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 . כאילו כזרעו במפולת יד. משא״כ ב׳ שורות וכוי נראה כל א׳ כשדה שלימה:
 כח) דש״ל דהי' שורות קשואין אע״נ שאינן סמוטת מצטרפות ומחשבו
 כשדה קשואין. והרי בכה״ג מותר ליעע באמצע השרה שורה דלועין ושורה

ל ו  ראשונה ס
 אינם כלאיס כדחנן נסמוך נועמ אלם קישוח ודלעת לשון גומא אמת וכו׳ מ״ש
 ולא יכלתי לסוף דעתם דממני׳ מסמוך בנועה עליס של זו לכאן ושל זו לכאן
 הלכך לא הוו כלאים כשהפסיק שיבור יניקה להמיית עלים ממי ולעולם י״ל
 דקישואין ולילועין הוו כלאים ואדרבה מלבעו המיית עלץ בהו מ״כ דהוו כלאים.
 ומיהו נראה אמ״ג דשלשה מינים דמתני׳ לאו דוקא מ״ה בשני מינים. מ״מ דוקא
 כשהרלועיןאחל מהם וה״קשחי שורומשל קשואץ ושחים ללועין או שחים של
 ללופץ ושתים של פול לכה״ג בשל שורה אמת אשור אבל שורה של קשיאץ ושולה
 של פול המצרי בלא דלומין לא אסרי אהדד׳ והפסק מלם מהני להו דהא הצכתא
 כחכמים ללעיל ספי׳כ להכל מוחר מוץ מדלמח : ר״א מחיר. וא״ח כיון
 לגמציעתא לא פליג ר״א הכא נמי כבר נאסרו כשנעע שלש שורות הראשונות ואין
 הומרו אח״כ כשנעמ רביעית. בירושלמי פריך לה ומשני כגון שנעען בגת אמת:

 יןישוח
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 ן־פיב מיי] כבר תני לה כרע״ק. באמת הו״ל סתס ואח״כ מחלוקת. א״נ
 התם בשדה גדולה והכא רק בשורה א' שבאמצע שדה ירק פליגי: כד.) רחבו
) אף דהרחיק כדינן. דמלעליה׳רחביס נראה  כארכו: כו) ר״ל טפח: כו

 משנה
 אחר מה לינו לענין הרחקה לגבי שדוח בעי במבואה ביח לזנע . ומשמע לכי
 היכי דחמיר מבואה מירק כין שמי שלוח . ה״נ חמיל בשורה. או ללמא בשורה
 לא אחמרו בה מפי מילק . והלשון משמע דדוקא ילק מלנקע לה בילק ולא
 תני סתם הימה •שלהו זרועה מין אחל ומבקש כזרוע במוכה שורה של מין אחר
 דהא שאר מיני זרעים משמע שלינם בזה כירק ואמאי נקט ירק אי לאו לאפוקי
 תבואה וצ״ע ושמא נקע ירק משוס ל״י ללליש קרא כגן הירק • ד הנוטע שתי
 שורות. כולה מתני׳ לכקסא שלשה מינים לאו לוקא דה״ה בשני מינים דיכא הכי
 אס הם של שתי נורות מומל ושל שורה אחת אשור והא דנקמ שלשה מינים
 לרבותא לרישא לשל שתי שורות אפילו ג׳ מינים ככללי שלי ועי׳ בפי׳ הלא״ש.
 ומדברי התו׳ בשבת דף פ״ס מ״ב משמע דדוקא שלשה מינים וזוקא ללועץ
 באמצע שהם מפהיקץ בין קשואץ לפול המצרי להוו כלאים בהלדי אבל עם דלוטין
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: שיעור השורה אין ת ח ש ליטע א ק ב מ . ו ( י  שדהו זרוע בצלים ל
. רבי מר׳ ( ח ל דלועים ל ה שורות ש כ ו ת  ב

ת בצלים מ ת ל0• ומניח ק ח נוטע שורה א ל אומד עורך שתי שורות לי) ו א ע מ ש  י
 במקום

 ן זחיע. גלינ זרועה

 וחכמים אוסרים. כתב הר״ב לפי שאין שתי שורות של קישואים וסגי להו בהרחקת תלם כדתנן לעיל היתה שדהו זרועה ירק והוא
 סמוכות וכו׳. וכ״ה סרמב״ם וחכמים מורץ כאן מאחר שאינן וכוי. מבקש ליכוע בתוכו ירק אחר וכוי: וחכמים אוסרים. לפי שאץ
 ומשמע דכי נסמכו מיס שתי השורות של קשואץקא שרי וא״כ הא שתי שורות של קשואין סמוכות זו לזו לא חשיבי כשדה של קשואין
 דתנן ברישא שתי שורות של דלועים שתי שורות של של המצד ומיחזו ככלאיס יש כאן ערבוב ואין הפסקת התלם מועלת בהן והלכה
דלעת. שהעלים  לאו דוקא אלא כי הוו שתי שורות של כתכמיס: ה קישות ו
ת שלהן מתפשטים ומתערבים זו עם זו ו ש י ם ק ד וטע א ל וחכמים אוםרין כס): ך, נ ת ש ח ה א ר ו  קשואץ תו שד אפילו ש
ד וכ״ש שאר מינים: זו נוטה לצד זה. ב ל ב ת לא). ו ח ך גומא א דלעת ל) לתו  דלועים ושורה אחת של פול המצרי ו
וטה לצד זה ראע״ג דאין הפסק של תלם מועיל לה! וטה לצד זה וזו נ א זו נ ה ת  דהא איכא שדה ורשאי לסמוך ירק אחר ש

 בהפסקת תלם. וכי תימא דלא שרינן
 אלא שורה אחת של ירק אחר כדמשמע
 פשמא דמתגי' דלעיל. איכא למימר דהא
 על כרחינו ר׳ אליעזר מתיר שתי שורות
 של שני מינין ומדר״א נשמע לרבנן היכא
 דשדא אינהו דשדין אף שתי שורות.
 והרמב״ם בחבורו העתיק המשנה
. עיין בפ״ב רפאה ר ע  כצורתה ־ ה ש

V ליג ליה m ז סו1 המשנה ונם נל״פ »ד״> תל*ן כ׳ ע ר וכו׳ ני״ס ל״נ מכא! ו ע J ה ונוטה ש ׳ , _ H _ J L » ״ * . • ״ -  ״
ס. ׳ ׳ ל קש וכיה נ י ב ל מה שחסרו חכמים ומבקש גל׳5 ו כ : ש  משנה ג

 וכוי. עיין מה שכתבתי בספ״ק ובפירוש־הר״ב במשנה דלעיל: ן זרועה בצליס. לשון הרמב״ם ויחד הבצלים מפני שאפשר שק היה
. לשון הר״ש ׳ ש ליטע בתוכה שורות של דלועיס וכי ק ב מ  המנהנ אצלם - ע״כ. וזהו שכתב בחיבורו פ״ל זרועה מין ממיני ירקות וכו׳: ו

א ל  מלאכת שלמה י
 כלאים בגומא א׳ והתנן בספ״ק הזורע חמה ושעורה כאחת ה״ז כלאים. ואי
 משום שהגומא עמוקה מסח כ״ש שנראה כחבוש וצריך לי עיון ע״כ 4 ואיני מבין
. ואולי עלה על דעתו לשריותא דמתני׳ היינו תוך חלל הגומא למסה וכקכו  אותו
 לשון המשכה כפשמה ולא היה לו למעות בזה להא תני נמי לעיל גבי אמת המים
 זורעים לתוכה ומפי בר קפרא דאין זורעים בתוכם אלא אחד ושנים בשפחות
 וה״כ הך להכא וא״צ שיהא רוחב הגומא מסח אלא בעמוקה מפח ב3;זוד סגי
. ועוד דאי מסעם סמיכה שסומכן ה ס מ  לממעס הרוס מציל וכך למעלה כמו ל
ן הלכך פשיםא דבשסה מיירי ט מ  זו לכאן וזו לכאן הא אשיקנא בירושלמי דאין ©
. זע׳ במ״ש מהרי״ק ז״ל סס״ד 3 ; /  וכן דעת הרמב״ס ז״צ עכ״ל הח׳ הרש״ש ז
. מה שפי' הר״ע ז״ל הוא ׳ ו  דה׳ כלאים: ן היתה שדהו זרועה בצלים כ
 פי׳ הרמב״ם ז׳יל אבל הר״ש ז״ל פי׳ פי׳ אחר זזה תורף לשונו כאשר כתבו
 הרא״מ ז״ל עוקר שתי שורות מן הבצלים ומניחן בירות ומסע שורה א׳ של דצועין
 לצד חו׳ן ויהיה הפסק שמנה אמות בין דלועין לקמת הבצלים. ד׳ אמות כדי
 עבולה לקמת הבצלים.ודי אמות כלי עבודה לשורת דצועין ומניח קמת בצלים יטל
 להסותן למקום שתי שורות שעקר.ועול עוקר מצל א׳ של בצלים שתי שורות וחוזר

 וגומע

. כתב עליו הח׳ הרר״י ז״ל ם ל נ ר״ע ז״ל ושני בהרתקת ח ת ד כ ו : ע כ ״  לפ׳ ע
 פי׳ זה אינו נראה ללשון על שיהא התלם אינו משמע דאיירי בהפשקה דאי
ל שיהא ביניהם חלם זכו׳ ותו שהרי לעיל פירש  בהפשקה מייר׳ הי״ל לומר ע
 לרי׳ע לא דבר אלא בתלם הזרוע וא״כ היאך שייך לומר שזה דבר מדבר אחד
ם כו׳.הרמב״ס בחבורו כתב וכן ד ע א ט ו  וזה דבר מדבר אחר עכ״ל ז׳׳ל: ךן נ
ד רוחזתיה ה״ז מותר והוא מן הירושלמי  אם נסע ד׳ מינין בתוך הגומא והפכן ל
. תימה צמה חזר ושנאו ואית ללא ר כ ל זו ז ר ש ע ה ש ט ו נ ך: ו  שאכתוב בסמו
. ענפים ר ע  גלשי׳ ליה גס הת׳ הר׳ יהוסף ז״ל כתב דבכל הספרים ליחיה: ש
ת ל ט מ . דאע״ג ל ן י ע ת ה י א ר י מ ג פ א מ ל ו א ר ס א א  ושריגים קרויין שער: ל
 ללעת יחידית ששה מפתים כדהנן בפרקי; במקום של מראית העין ואינו מעורבב
 אין חוששין ליניקה כלומ׳ אין חמשין לומר שמא ענקים זמ׳יז שאפי׳ שינקו אין בכך
. ידוש׳ תני  כלום שאין ל׳ כלאים אצא לשון חבישה כדכתיב ובבתי כלאים התבאו
 מותר הוא אדם לעשות בחוך שדהו גומא קמנה עמוקה שפח ולזרוע בתוכה ד׳
כתנ הרא״ש ז״ל בתי כלאים החבאו  זרעונים ולהפך אותן לארבע רוחותיה. ו
 ממני. ונשכרו מעיני ונעלמו ממני עיקר יסודותיה היאך מותר מיני זרעונים שהם

 ציונים
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 תו״כ or העין לא:

 תום׳ אנשי שם
 ו כםענח שורות של
 דלועים. נראה לוקא כשכא
 לזרוע דלועים . אבל
 קשואין ופול המצרי אעיג
 דבמשנה הקודמש משמט
 דכזלהו איח להז ענפים
 ארוכות הייט לענין שורה א׳
 דבא ערבוב ובטל את השורה.
 אבללענץאם צריך להניח
 ייב אמה בין כל שורה ושורה
 שאני ללועין לרט מפי
 ומיחזי ערבוביא . (רלג׳1
 בביאורו שם): ונוטע שורה
. ומכיש עוקר ג' שורוח  א'
 וגומע ב׳ שורזח רשרי אלא
 דקמילדאפילו שורה א׳ שרי
 בהססלן ב״א בורות אבל
 ברליע צימ אס דוקא קאמר
 ונועע ב׳ שורוח אבל עוקר
 שורה א' ונומע שורה א' לא
 וחכמים נמי מודו דעוקר ב'
 שורוש ומנוע ב' פורוח אלא
 דה״ל דמניח קמת בצלים
 במקום ג' שורות. או דלמא
 היה עוקר שורה א׳ ומשע
 שורה א׳ ואיידי לאמרי ר״מ
 ממע שורה א׳ קאמד אינהו
 ממע ב' שורוש ומצאתי
 שכ־כ הרימ החטרו ללטת
 המכמים דעיקל שורה א׳
ע שומ ft' מיש וכ״ס ו « 

ן כי  ישראל י
 איסור דאורייתא. אבל בשהטה שער זו לכאן ושער חבירתה לצד אחר.
 הרי נראה שהקפיד שלא יתערבו בסופן. ודאי כן הקפד שלא יתערבו
 בזדעה. ולכאורה היה נ״ל דוקא כגומא קטכה שזורע בה ב׳ מינים
 מועטים. אבל גומא ארוכה כתלם ואמת המים [לעיל מיב] כיון שהגדולים
 שם הרבה לא ממי בה הפיכת שער. דמדרבו חיישינן לעיהב. אולם בש״ע
 [לצי! שליא] לא חילק בכך. מיהו בירושלמי משמע כדברינו: לד) ה״ה שאר
 מיני׳:לה) ומדצריך לעקור הבצלי' לנטוע במקומן דלועין.חמיר טפי ממחר'
 דלעיל. ולא סגי בהיתר פל ב' שורו':לו) כל שורה הוא ד׳ אמר: לז) נשתייח

'  ראשונה ג
 בחורבה שרי ולא פלוגה בין םערוגומ והק,א לקמני בתוך שלהו משמע לבין
י הסייח עלץ כמ״ש הרמב״ם גהדיא מ  הערוגות היא. סא אפילו בין הערוגות מ
. וה״ה פול המצרי ודלעת. אבל קישות ופול ת פ ל ל  פ״ל דין יו״ל: קישות ו
 המצרי בלא דלעת אפילו המיית עלץ לא צריך כחכמים לספ׳׳ב ובדפי' במתני'
 דלעיל: ו היתה שלהו זרוע בצלים ומבקש ליממ בתוכה שורות של זלומץ,
ב והוא פי׳ הרמב״ם עיקל הקפילא הכא שיש ללועין מצל זה ומצל זה ר  לפי' ה
ס הבצלים ובהא פליגי  והבצלים באמצען לפי שהללזעין מסמכבין ומסמבכין פ
 כמה מלחיק ביניהן ללר׳׳י בין ללופין נללועין צריך י״כ אמה וכין דלועין
ק בירק דעלמא סגי ששה מפחים הכא בדלועין ל  לבצלים שתי אמות דאע״ג ד
 שמסחבכין בפי מפי ביניהם ובץ הבצלים . ור״ע פליג בתרווייהו דבין ללועין
 לבצליס סגי הפסק מלם כמו בעלמא ובין ללופין לדלומין שהבצליס באמצען
 סגי שיעור שסי שומת של הבצלים עצמן והיינו שמונה אמות הלבד התלם
. וחכמים במלא ס״ל כל״מ שבץ ללופין לבצליס סגי הפסק מלם ן א כ מ  שמכאן ו
 לבד. וכץ ללועי! ללצופין ס״ל בל״י שצריך י״כ אמה. ולפי םי׳ זס אין מקום

 למק:ץע

ן תפארת י כ  י
] במרחיקן כדינן [כלמיל סיב ע*ו]: כט) מזאין ב׳  פול המצרי. וכלעיל נמ/
 השורות סמוכים. מיהו בסמוכות שרי לזרוע בצק. א׳ של קשואין ואי של
 דלועין בהרחיקן כריק לעיל אע״ג דסתר בהא דיוקי דרישא וסיפא אהדדי.
 דברישא מדויק דבכה״ג אסור. ובסיפא מדויק איפכא והול״ל נעשה דיוק
 דרישא כמפורש בסיפא ואסור. וכדאמרינן בכל דוכתא. הכא בדרבנן
 אמריי דיוקא דרישא לל* דוקא ודיוקא רסיפא דוקא: ל) לעליהן מתפשטי׳.
 וקישות ודלעת לא זו אף זו קתני ועי׳ ספ״ב. ומכ״ש שאר מינין: לא) וא״צ
 הרחק: לב) ענפים: לג) שיחשוב הרואה שזרען יחד במפולת יד. דהו״ל

 משנה
 ה קישות ורלממ לתוך גומא אחת. כדתנן לפיל מ״ב בתלם ואמת המים ובאן
י מ  מוסיף לאפילו קישות וללסיו שמחפרבץ ביותל והרחק שימור יניקה לא מ
י להו במסכי' מ  להו בערוגה כמו שאר זלעוכיס דר״פ . וכן הפסק סלם לא מ
ק שלא יתפלט ויססבכו ה״ל ל. אבל המיית העלין מהני לכיון שנזהר ב  ללפי
 כשאל זרעונים ושלי כשמלחיק זה מזה שיפור יניקה כמו בפלוגה דל״ע וכלפי'
א קמנה מ  הר״ב מ״ב. ובהט מיילי נמי ילושלמי שהביא הר״ש מומר לפשות ט
 עמוקה מפח בחון שלהו ולזרופ בסוכה ארבפ זלפוטם ולהופכם בלי לוחותיה
 ע״כ היינו כמי כשיש בין כל אחל הפלש מיהם שיעור יניקה ואפילו זרעונים שהם
. ומשום למסכי׳ לא מני אלא שני מינים קישוח ודלעת  מסתבכים שרי כשספכן
ואיכאמ״ל התם למתיל עד שמנה. והלא״ש  קמ״לבילושלמי לאפילו אלבפ נמי
ל זה פהלי הוא זורמ כלאים כלמנן  בפירושו תמה וכתב שכפלם ממנו פי' מ
 בפ״כ[ הזורע חמה ושפולה כאמל הלי זה כלאים ומשוס גומא כ״ש לאסור
 שנראה בחבוש וצ״ע פכ״ל. ובפניוחי אימ רואה לבר קפה והרי זו לץ פלוגה
ע בחונ0 ה׳ זרעונים כשמרחיק שיעור יניקה ש״ל. ואע״גדגבי פלוגה דוקא ע י »  ז



 ציונימ
י ק שורה. מי ק ג  ו אם א

: w ן ט י מ נ 3 ופו״מ שס ש  שפ ה״
ג הי• *  ז דלעת שס *

ב קץ י ט ם ו י ת ו פ ם ו ה כלאי• ^רוגה פרק j ח ר ו נ ט ר ב מ ה ד ב ו ע ׳  ד

 מדי אמות רוחב וכשעוקר שתי שורות של בצלים שהן ח' אמות ונוטע ולא דמי למתני, דלעיל שיטל ליכוע ב׳ שורופ של קשואין וכ׳ שורות
tי?6*י" Ŝ31S5 ד ו ע ת י ו ר ו ' ש ב ה מ ד י ש נ א ש ד י צ מ ה ל ו פ ל  באמצען שורה אתת של דלועים שהיא ד' אמות נשתיירו ב׳ של דלועים וב׳ שורות ש
ו י ע פ ם מ ע י ^ ר ו ^ נ ׳ מ ^ נ  אמות בורות מכאן ובי אמות טרות מכאן ומניח קמת בצלים דטוןשבא לעקור חמיר טפי כלאשכחן בירושלמי פ״ל גבי כרם ו
1 5 ^ ™ 1 4 ^ " ׳ « S בי שורות שהן שמונה אמות רותב ועוקר שתי שותת שהן כמו לבייש מחמיר בחורבנן יותרממטעתן. ע״כ. ואןןלב״המציט הכי 

; ן מ ק צ  כן ח׳ אמות וזורע באמצען שורה א׳ אליבא דר״מ ור״ש בםון5 פ׳ ד
. כתב הר״ב נמצא ת ח  של דלועי! שהיא ד׳ אמות נמצא במקום שתי שורות לי). ועוקר שתי שורות*) ונוטע שורה ת

ת לי). רבי עקיבא אומר בין שורה ראשונה של דלועים לקמת • ח  ונוטע שורה א
ת ל״) הבצלים שתי אמות בורות . כלומר ו ר ן י ^ ת » ש ט ו נ  עוקר שתי שורות*) ו
< ותק לעיל בפ״ב משנה ח דבור הוי ( ו ל ת ו ר ו י ש ת ם ש ו ק מ ם ב י ל צ ת ב ס  וממית ק
, הפסק ועיין מ״ש שם במשנה ו בם״ד. . ' , ״ ״ י . ״  ״
; ומסתבר דאע״ג דהר״ב לא פי' בדרבי ( ™ ^ V p ע 

ם אין בין שורה ׳!ט)  וחכמים אומרים א
א יקיים ה ל מ ה א ר ש ה *0 שתים ע ת ר ב ח  ל
ת בירק ע ל ל בינתיים מ): ץ ד ת הזרע ש  א
ת ה טנ) בי אה נותנין ל בתבו  כירסמא). ו

 ישמעאל דבעי נמי תלס נשמעיני׳ ממה
 שפי׳ בדר״ע וחכמים [״ואינו מוכרח]:
: ת רובע. מפורש בפ״ב משנה ט  ץ בי

 התחמיר

 בץ שורה ראשונה של דלועין לקמת
 הבצלים •שתי אמות בורות וקמת
 הבצלים ח׳ אמות. ושתי אמות בומת
 בין קמת הבצלים לשורה שניה של
 דלועים. הרי בין שורה של דלועים
 לשורה של דלועים י״ב אמה וכן לעולם:
 רבי עקיבא אומר עוקר ב׳ שורות
 ונוטע שתי שורות. קסבר שאין צריך
 להפסיק בין שתי שורות של דלועים

 נותנין
ס לא יקיים זרע שבינתים ן כירק נירזמלמי ירק, ובתבואה DC בתבואה. זרועה ׳ י  לא יקיים ט׳ נ

 זרוע. לתוכה שס בתוכה.
 חיג

ל דלוע ה שורה ש כ ו ת בקש ליטע ל ת זרועה תבואה. ו ד  לקמת הבצלים אלא התלם כדתק לעיל רובע *< . היתה ש
 בפרקין בשאר ירקות ובין שורות של
 דלועים לשורות של דלועים מפסקים
 שמנה אמות של קמת הבצלים בלבד:

 והכמים אומרים אס אין בין שורה להכרתה י״ב אמה וכו׳. חכמים כר׳ ישמעאל םבירא לסו שצריך שיהיה בין שורה של
 דלועיס לחברתה י״ב אמה מיהו רבי ישמעאל מצריך הפסק שתי אמות טרות בין שורה של דלועים לקמה של בצלים וחכמים
 מתירים לסמוך שורה של דלועים אצל קמה של בצלים ולא מצרכי אלא תלם אחד בלבד כשאר ירקות אבל י״ב אמה בין שורה של
 דלועים לחברתה בעו חכמים לפי שהדלועים עלין שלהן רחטת ומתפשטות הרבה כדי שלא תראה כל השדה מעורבבת בבצלים ודלועיס והלכה
 כחכמים: ץ דלעת בירק. הבא ליטע דלעת אצל ירק עבודתה כירק דהיינו ששה טפחים. אבל אס בא ליטע דלעת בתבואה צריך להרחיב צו
 בית רובע כשיעור עטרת ההטאה שהוא עשר אמות ושני טפחים ומחצה על עשר אמות והוא מקום זריעת רובע הקב: שורה של דלועים

ס י נ ס י  מלאכת שלמה נ
 ואפי׳ נועה שער של שתי שורות של דלועין לצד pn צריך להרחיק הדלועץ ק
 הבצלים מכל צד ששה אמות כלי שיהא הפסק שתי אמות בין שורת דלועין לעבודת
 הבצלים. ורבנן שרו לסמוך דלועין לעבודת הבצלים רק שיהא י״ב בין שורת
 דלועין שמצד זה לשורת דליעין שמצד אחר ואף אם יש מצד זה ד' אמות ומצל
 זה ח׳ אמות שרי. ע״כ. והק^ה הר״ש פירילי״ו ז״ל סובא על פי׳ זה והעלה גם
 הוא כפי׳ הרמב״ם ו״ל וז״ל ותימה על פירושם להא כיון שהשדה סלה זרועה
 בצלים ובא לעקור מהם כדי ליסע במקומם היכי נימא מניתן בורות ונוסע לצד
 חוץ והא במקום שנוטע זרוע בצלים ואי הכי ליתני עוקר שלש שוחת ונוסע שורה
 א׳. ומה שכתב קסבר ר״ע לאין מתנין עבודה לשורה יחילית תימה לשורה
 שרחבה ד׳ אמות רוחב לכרס יש לה ובולאי לזרועה דלעת כעל לצעת היא ואין
 זו שורה יחידית דגמ׳ ירושלמית. ומה שכתב דהיכא לבא לעקור תמיר מפי גלול
 נחו דמוקי ר׳ ישמעאל כב״ש. ומה שפירש בפי׳ עבודה דבירושל׳ דהיינו הפיכת
 שער תימה גדול הוא דלא מצינו עבודה אלא בקרקע שחודשו ומזבלו לצורך הכרם
 או לצורך הדלעת וראיה דעבודת הכרס שאמרו ד׳ אמות הוא משוס אורך
 המחרישה כדאי׳ בפ׳ הספינה בהדיא. ומה שפי׳ נמי אס אין בין שורה לחברתה
 י״ב מלבד שורת הבצלים קאמר העיקר חסר מן הספר והא ה״ל למיתני. ומאי
 דפריך בירושלמי מאי בינייהו לדעתו מאי קושיא לימא דרבנן שרז בי״ב אפי׳
 בטסה שער לפנים. זמה שאמר לרבנן נמי וכו׳ מי הגיד לו זה. אלא עקרן של
 לברים כמו שפי׳ סרמב״ם ;״צ ע״כ: ן דלעת כירק כו׳. פי׳ הר״׳ אשכנזי

 ז״ל׳

 וטסע מוצה להן שורה של ללועין. ונוסע שתי שוחת קסבר ר״ע דאין מתנין
 עבולה לשורה יחידית ואם לא נמע אצא שורה א׳ לא היה צריך לעקור אלא שורה
 א׳ כלי עבודת הבצלים אבל לשתי שורות של דלזעין ניתן לזה עבולתו ולזה
 ׳.בזלחו וצריך לעקור שתי שורות ול״ד למתני׳ דלעיל שיכול ליטע שתי שורות של
 קשואיס וכו׳ דשאני שדה משתי שוחח ועוד דהיפא לבא לעקור תמיר טפי כדאי׳
 לק׳ בפ׳ כרס שחרב דב״ש מחמירין בחרמו טפי מבישובו. אם אין בין שורה
 לתבירתה פי׳ בין שורת דצועין שמצד זה לשורת דלועין שמצד אחר י״ב אמה
 מלבד שורת הבצלים לא יקיים הנצלים שבינתיים. וביחשל׳ פליגי אמוראי בדברי
 ר׳ ישמעאל רב כהנא אמר הא דאמר ר׳ ישמעאל שצריך לעקור שתי שוחת מכאן
 ושתי שוחת מכאן דהיינו ח׳ אמות מכאן ות׳ אמות מכאן היינו כשהופך שער
 של ללועין שמכאן ומכאן לצד הבצלים אז צריך ליתן כדי עבודה גם לדצועין
 אבל אם הפך שער של דלועין שמכאן ומכאן לצל חוץ אז א״צ לעקור אלא שורה א׳
 מכאן ושולה א׳ מכאן כי א״צ ליתן כלי עבולה לללועין ואס הפך שורה א׳ לפנים
 ושורה א׳ צתוץ אותו שנוטה לצד פנים יעקור שתי שורות שורה א׳ מכאן ושורה
 א׳ מכא[ ואותו שטסה לצד חוץ לא בעי אלא שורה א׳ הפסק ושמואל אמר ללר׳
 ישמעאל אפי׳ הסך שתי שוחת של ללועין שמשני צללין לצד חוץ צדך ׳״ב אמות
 בץ שתי שורות של לצועין. ופריך א״כ היינו רבנן להא לאמרי רבנן אם אין

 בין שורה לחברתה י״ב אמה היינו נמי בנוסה שער של ללועי[ לצל חוץ ומשני
 איכא בינייהו סמיכה. דר׳ ישמעאל אסר לסמוך שורת ללועין לעבודת בצלים

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 ב׳ אמות בורות לכל צל: לה) ואץ צריך רק הפסק תלם כפ״ב סי' בעו נורות רק תלם אי כשאר ירקות. ואעס״כ מ5רט להרחיק שולה
 ע״ו: לט) של לצועין: מ) זהו ממש דעת ד ישמעאל. דב׳ אמות בורות מחברתה י״ב אמה. מדעליהן מתפשטות ביותר ויהיה ערבובי׳: מא) וסגי
 מכאן ומכאן. וח׳ אמות בצלים באמצע הן י״ב אמות. רק רלחכמיס לא לי׳ בו׳ טפחיס לכל צד: מג) לדלעת לכל צל: מג) הוא י׳ אמות וב׳ טפחים

 ראשונה ומחצה
. אבל הל״ש מפרש ממני׳ בע״א דעוקר שתי שורות ומניחן ל ל  מקום קושיא כ
 בורות וסמוך למקום הבולנועעלר״י שורהאחס פל דלועין ולכ״מ שתים. ואהא
 קשיא ליהילר׳׳פ צמה לי הפסק כלל דהא שתי שורות סמוך לשמי שורות של
/ משני לשדה שאני משתי שורות. כלומר דהכא  בצלים נמי מותר כדלעיל ועי,
 בל השדה של בצלים חמיר מפי ולא כמוי״פ שנראה שמגיה בלברי הר״פ דשאני
 פורה ובמקום שדה מגיה שורה וליסא ללרי׳ס נמי הא שתי שולות נינהו אלא שלם
 שאני וכן העתיק הרא״מ. ובעיקר פי׳ המשנה פי' הר״ג והכמג״ם עיקל >י

3 םדש 0 ל ׳ מ ] ל מ י  {משניות מ

 משנה
 להקשות כאן ממחני' ד׳ דשתי שורות של קשיאין ושמים של דלופין ושמים של
 פוצ המצרי מוחר. לאין;ה ענין להן דהכא. דהא אליבא דר״ע פשיעא דאדרבה
 למי ממש דשחי שורות דלועין מותר לסמוך אצל שתי שורות של בצלים בהפסקת
 חלם ט המם . ואליבא 7ר״י וחכמים נמי איו קושיא כלל לאינהו הא מיירי
 בשורה אחת של דלועין אצל הבצלים ומה זו קושיא משוכה אמת לבהליא חני
. ותוי״מ שהעחיק לברי ה  המם נמי לשורה אמס אסור ודקארי לה מאי קארי ל
. מלאי לפי פ״ הר״ב אין כאן ה פ ן י  >p*y כאן בסתם למילמי מללמיצ לא טו
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 נותנים לה עבודתה ששה טפחים. וקילא שורה מדלעת יחילית ללצעת יחידת בתבואה צריכה בית רובע לפי ששורה מנכרא בשני עצמה
 וליכא ערבוב כמו בדלעת יחידת וששה מפחים דתנן הכא הוי שיעור רוחב אבל שיעור אורך לא אתפרש במתניתין ובתוספתא פירשו דצריך
 שיהיה שיעור האורך עשר אמות ומחצה: ואם הגדילה. השורה ונכנסו הענפים בתוך ששה נופחים יעקור מלפניה כל הענפים שנתפשטו
דתה. של שורת הדלועים ארבע אמות שצריך להרחיק ארבע אמות מן התבואה: התהמיר זו  ונכנסו בתוך שיעור זה: נותנין לה עבו
ב סן הגפן. דתנן לקמן בפייר הנונוע ו ת יום ט ספו  תו
. ואם שורה של חמש גפנים בית הלל אומרים ( י ם« ה טפחי ש ה ש ת ד ו ב ע ה ל . כתב הר׳יב נותנק ל ר זו מן הגפן  התחמי

. רבי יוסי אומר ה י נ פ ל ר מ ק ע  אינו כרם ואינו נותן לה עטדת הכרם דאין להחמיר בכלאי זרעים יותר הגדילה י
 ארבע אמות אלא ששה מפתים והכי
 כמי בשורה של דלועים אין להחמיר
 וליתן להן ד׳ אמות דאין להחמיר
 בכלאי זרעים יותר מבכלאי הכרם :
 מציגו שזו המורה מן הגפן. אע״ג
 דאיסור כלאי זרעים קיל מאיסור כלאי
 הכרס מ״מ הא אשכחן דלגפן יחידת
 כשבא ליטע אותה בתבואת נותנין לה
 עבודתה ששה טפתים ולדלעת יחידת
 טתנים לה בית רובע שק עשר אמות
 ושני טפחים ומחצה על עשר אמות
 מפני שהיא מתפשטת והולכת מרחיק
 הכי נמי אין לתמוה אם לשורה אחת של גפנים נותנים לה עבודתה ששה טפחים ולשורה של דלועין נותנין לה ארבע אמות: כל שלשה
. ר״מ פליג אתנא קמא דאמר שדלעת יחידת בתבואה נותנים לה בית רובע וסבר איהו מותנים לה שלישית בית ה א  דלועץ לבית ס
 סאה ורבי יוסי בן החוטן! אפרתי סבר שלישית בית כור. ואין הלכה כדברי טלם אלא כתנא קמא בלבד. ודלעת השכרה במתניתין היא

 דלעת יונית בלבד שעלים שלה רחבים ומסבכים ומסתבכים טפי אבל דלעת מצרית עם שאר דלועיןדינן כשאר ירקות :

 מלאכת שלמה
 ז״ל דלעת בירק. פי׳ דלעת יחילית. ומכקש ליטע בחוכה שורה של ללועין שהיה חוטף המצות וכן נראה לאי לא הימא הכי למיעוט יקראוהו ידסף
 וכו׳ פי׳ שורה קלה יותר מללעת יתידית ט שזרה נכרת שלא נזרעה בערבוב בלא ה״א הר״ש ז״ל. ויש ספרית העוטף בעי״ן. וכן לקלק רל״ק ז״ל
 ע״כ: ר׳ יוסי בן החוטף אפרתי כו׳ . בירושלמי מפרש דבתחלת בשרש לחש על שלום בן הלוחש לבהפר נחמיה סי׳ ג׳ וז״ל ויתכן כי הים
 ימיי של ר׳ ישמעאל שנה לר״מ ג׳ דלועין לבית סאה ובסוף ימיו שנה לר״י בן לוחש אל הנחשים לפיכך נקרא ק או היה יועץ נטן לחש ואילו היה שם

 החוטף אפרתי גי ללועי; לבית כור* ־ תהיה. אק בירושלמי שלפנינו הט׳ מסן• העצם ולא שם תואר לא היתה נכנסת עליו ה״א היליעה ע״כ:
 ושמא כי קראוהו החוטף מל שם שחלת! נכית פיר 1ש1פ1 כבית סאה:

. אמרו ת ו מ ע א ב ר ה א ת ד ו ב  מבכלאי הכרם. וטעמא לכלאי כרס נותנין ילה מי) ע

ק ת ו ן ו שזו חמורה מן הגפן שלגפן יחידית נ ״ p ס n ת , י ד י ן ר  י

ת ע ל ד ל . ו ם י ח פ ח ט ש ה ש ת ד ו ב ה ע  1 ל

ל . ״רבי מאיר אומר משום רבי ישמעאל • כ ת רובע טח) ה בי  יחידית נותנין ל
ה «< . רבי יוסי בן א ת ס ך בי א יביא זרע לתו ה ל א ת ס ה דלועין לבי ש ל  ש
ת כור י ב ה דלועים ל ש ל ל ש ל כ א ע מ ש ר משום רבי י מ  החוטף אפרתי א

: ( נ ר ו ת כ ך בי א יביא זרע לתו  ל
לדלעת דתה בירושלמי לעבודתה. ו דתה וביה ני׳ הר״נ. לה עבו ב . לה לעבודתה בייישלמי ל״נ מלח לה וגדיש נ' לה עבו י  ח
ן 1ני שש נהנמפ ׳ שמעו ם ר ׳ ישמעאל נד״ס משו ם ר סר משו . ר״מ או ה ת נוחנין לה בירושלמי לינ מלמ נותגיץ ל די  יחי

. wc»שזוא טעות דריע (!שיש מריש וצא היה אומר 

 דיונים
 שלנפן יחידית. לקי מ׳ו
, ec מ״ו סיג ופין  מיא. פ״
ר ושויע שם סימן. ו פ  0M נ

 רני סעיו נא ושיו צא:

 תוספות רע״ק
 םשנה ו [אוח יד] רימ
 אומר וכוי) כתב חראיש
 בירושל' ס6רש דלא פליני
 דיט וד״י בן החוטף אפרתי
 אלא בתחלת ימיו שנה
 לרימ בית סאה ושוב חזר
 בר ושגה לר' יוסי בית כור:

 חוסי אנשי שם
 ז בר׳ב ד״ח שורה
. אבל ׳  בו׳ וקילא שורה כו
 לעפ הרימ לאין חלוק כץ
 שורה לדלעת יחידיח דלעולם
 כשדה אהילו היה התגואה
 זרוע החלה צדך ביש רובע
 אכל בשורה של הכואה
 שהיחה ורועה וגא לור1ע
 כצדה דלעת או שורה של
 דלועין סני בו׳ע וגהיה
 הדלעח זרוע שחלה ואח׳׳כ
 גא להסמיך להם שנואה
 צריך גיח רוגע. ודוקא
 ילמת יונית אגל כשאר ירק
 סגי גהרחקת ויש אפילו נא
 למ־וע חטאה בצדם .

 (רלכיז שם):

ז ע ו  ישראל ב
) בך פירשתי ע״ל הר״מ והר״ב. אבל יש ללקלק לא״כ למה הזכירה ר ) 
 המשנה ג׳ דלועין . אלא הול׳׳ל דצדלעת יחיליח צריך שליש בית סאה למר
 ושליש בית כור למר . ואי משום דבעי למנקס מניין שלם. הו״ל למניע

ז תפארת י כ  י

 ומחצה אורך על רוחב יי אמות: מד) לשורה דלא מערבא. קילא מדלעת
 יחידת. מיהו אורך ההפסק צריך י׳ אמות ומחצה: מה) עלי השורה ונככהו
 לתוך הר טפחיים : סו) לשורה דלעת בתבואה: סו) דכל שאימ כרס. סגי
 לה בו׳ טפחים. והרי כלאי כרס חמור מכלאי זרעים לענץ אכילה והכאה:
 סח) ר״צ הרי מודים אתם לי שכשכגר היה גפן נטוע ובא לזרוע בצדה
 תבואה סגי במרחיק ו״ט. וכשהיה דלעת יחידת נטוע. צדך להרחיק בית
 רובע. א״כ ה״כ בהיהה התבואה כבר זרונגובא ליטע בצדה גפן או דלעת.

 דלדצעת א׳ מתנין ב׳ קבי; למר וי׳ כשאין למר. ותו ק׳ ל״ל דנקס כל ג׳ דלועץ
 לבית סאה צריך בית שאה', הול״ל כל ג׳ דלועיןצריך להתרחק מהן בית סאה.
 וכל זה הכרעני לומר ל״מ לר״מ ודי יוסי רק בשיש ג׳ ללועין יחל אמרו
 למלתיי׳. ופליגי בהא את״ק דס״ל לבשורה של לצועין מרחיק רק ו״ס מהן
 . , . . ובדלעת יחילית צריך להרחיק רובע . ואינהו ס״ל דאלרנה טון לעלי
 חמורה דלעת מגפן: מט) רס״ל דולפת יחילית צריך שליש בית סאה ללועי; מתפשטין מאל. אס כן כ״ש כשיש שורה של ג׳ ללועיןמתפשטין ספי
 בהבואה.ולא סגי ברובע: נ) רס״ל דרלעת יחיד׳ צרי! שליש בית כור(ב): וספי וצא סגי במרחיק רובע. אצא צריך למר בית סאה ולמר בית כור .
 ומה״ט צריך כמי תנא למנקמ כל ג׳ ללועין לבית סאה צמר. וכל ג׳ דצועין
 לבית כור למר. לומר לך ללוקא כשכל הגי דלועין נטועים בתוך הרווח ההוא. אמנם בית הנע ובית סאה ובית כור שבמשנתינו. הייט לצת״ק משערץ
 כאילו הדלעת יחילית עומלת באמצע הבית רובע. שהוא י׳ אמות ולממש בקירוב (כפ״ב סי׳ ס״ב). א״כ צריך הרחקה ממנה לכל צד ה׳ אמות ועשירית
 אמה. וכ״ב לר״מ משעריק באילו הג׳ דצזע«ן עומדים סמזטס באמצע בית סאה. שהוא נ׳ על נ׳ אמה. ויהיה א״כ צריך להתרחק מהם לכל צד כ״ה אמה ״
 ולרבי יוסי בן החוטף משערין כאילו הג׳ דצועין עומדים סמוכים באמצע בית כור . שהוא רע״ד אמה על רע״ד אמה (כמ״ש הרמב״ם בפ״ל מערכין ה״ד)
 א״כ צריך להרחיק מהם לכל צד קל״ז אמה. והוא קצת תימה שיתפשטו גידולי ללועין כל כך הרבה. ואפשר שזהו שדחק לרבותינו לפרש לגם ר״מ ור׳ יוסי בן
!57 אמה לכל צד . וכמש״ל. ולר״מ צריך להתרחק ממנה 1/6 סאה לכל צד.  החוטף בדלעת יחידית אמרו למלת״׳. וצהכי לת״ק צריך להתרחק. ממנה 0
 דחשביק כאילו הדלעת עומלת בתוך שליש סאה אורך על שליש סאה רוחב. וכיון לסאה הוא נ׳ על נ׳ אמה. יהיה שלישית סאה כ״ט על כ״ט בקירוב.
 ומדחשבינן כאילו הדלעת עומד באמצען נמצא שצריך להתרחק ממנה י״ל אמות וחצי על ׳״ל אמות יחצי בקירוב. וצרכי יוסי בן החוטף חשבינן כאילו עומדת
 באמצע שליש כור . וכיו; דבור הוא ע״ה אצף אמה מרובעים . א״כ יהיה שציש בית כור כ״ה אלף אמה. ואם נעשה מהם רטע. יהיה קנ״ט אמה על
 קנ״ט אמה בקירוב לאס נכפיל 159 פעם 159 יצא 25281 . והיינו הקירוב לסך כ״ה אלף שאמרט . נמצא שלרבי יוסי צריך להתרחק ממנה

 */*79 אמה לכל צל:

 ראשונה
 מותר חון מללעמ . ודין זה שאם הגלילה יעקור קאי גמי אדלעס יחידימ
 כלמשמע מההיא לספ׳׳ב ופשוט הוא להא ללמס חמיר משורה יאממר ללומא
. 'p לחוך משה מפחים יעקור למלחוליימא כך שיעורו כמ״מ סרמב״םפ״ג דץ 

 ומיהו

 משנה
 הר״ש ז׳׳ל הפליג פי' המשנה ונדחק בה: ן ואם הנדלה יעקר מלפניה. ולא
 דמי להא לאתרי' למיל מ״ב גבול שהיה נמה טפח ונחמעט כשר שהיה כשר
 ממחלתו. דהתס כשאר ינקות ושאני לצומץ שמסמבכץ כלאמלי׳ ספ״ב כל הטעה



 משנה ראשונה

 ומיהו מ״מ הל׳׳ג יעקור
 הענפים משמע לאללומץ
 קאמר ולשון מלפניה
 משמע לאחבואה קאי .
 וכן פי' ׳הרא״ש וכ״כ
 הכמכ״ם . זא״ת וכי
 החמיר v מן הגפן
 לאמרינן בפ״ז מגואה
 נועה מחמ מפן מחזיר
 ואינו מקדש. וי״ל להחם
 נמי יש חילוק לדוקא
 חטאה נועה אכל גפן
 נועה על המבואס מקדש
 כמ״ש חוי״ס שם והכא
 סדלומץ ממין. ויותר
 יראה דשאני ללועץ
 דמסמבלץ ומסמבכין
 והיינו למסיק גממנישין
 מציט שזו ממורה מן

 סגפן :

א כלאים ערוגה פרק ג גבירתא סיח ת כ ל  ה

 מחפשטין מאד. אבל כשכל א׳ מדג׳ טינ־ן הוא רק שורה א׳ [דהיינו ד׳ אמית]
 אפילו מרחיקן מהדדי ו' על ו׳ טפחים. אסור מדעליחן רחבין ומתפשטין בערבוביא.
 ורק כשיש נ' שורות ממין א׳ יחד מותר לזרוע בכל צד שורה א׳ ממין אחר:
 משנה ה נוטע אדם בגוביא אחת ב׳ או אפילו ד' מינין. ואפילו מקיעות ודלעת
 שעליהן •מתפשפין ובלכד שיטה ענפים של כל א' על שפת הגוםא לצד
 אחר [ולל דלעיל במ׳ב מיי־י בלא הפת הענפים של כל א׳ לצד אחר]:
 משגה 1 שדה זרוע מין ירק ובא לורוע באמצעו דלועין שעלית מתפשטים, הרי זח
 עוקר באמצע כשיעור ד׳ אמית וזורע דלועין בב׳(שורות) [ציל אמות]
 אמצלדוח; ומניח בצרן מן חירק כשיעור י׳ב אמות; והחד ועוקר ירק בשיעור ד׳
 אמות. חורע בהן ב' אמות האמצעיות. וחוזר ומניח כשיעור י״ב אמות ירק וטי
 כלעיל וכן עד סיף שדהו. באופן שיהיה בין שורה של דלועים זו לשורח של דלועים
 חאחר (י׳ח) [ציל י״ב] אמות [חוץ מב׳ התלמים של אמה אמה שמכאן ומכאן I דאליב
 הדלועים שמכאן ומכאן יבליעו חירק שבינתיים [וגיל דחא בשיש ב׳ עורות דלועין
 באמצע שדה ירק . ותו לא. מותר כשירחיקם זח מזח ו' על ו' מפחים . וכמשנח די]:
 משגה ז מותר לזרוע ב׳ שדות מב׳ מיני ירק סמוכים. ואפילו א׳ מהן שדח
 דלעת. מיחו בכל נוונא ירחיקן זה מזה ו׳ על ו׳ טפחים. אבל שדה תבואח
 ובצדח שדה ירק או דלועין צריך שירחיק זח מזה י׳ אמות וחומש על י׳ אמות
 והומש. כדיא בב׳ שדות. אבל שדח תבואה שםהיץך לח שורח [הוא ד' אמות] ירק
 או אפילו שורח דלועין . איג לחרחיקן וח מזה רק ו' על ו' מפחיט. וכ״כ בב׳
 שורות א׳ של תבואח ואי של ירק או דלועין. או א׳ של מין ירק זח וא׳ מין ירק

 אהד. או שדה של ירק ובצדה שורה של מין ירק אחר. בכולן מני בהרחקת ו׳ על
 ו׳ טפחים . ובאחת מחן י דלעת ונסתבבו יעקר מלפניה עד שיראו מרוחקים מהדדי:

ר לזרוע ת ו מ . מעט מעט6 משגה א ירקוח שאין דרך לורען ד l & * J p א ל ל  כ
ק אפילו ח׳ מינים בערונח שחיא ו' על ו׳ טפחים. דחיינו  1 מ

 שורה א׳ של ד׳ מפחים על טפח ממין א׳ בכל רוח מד׳ רוחות הערוגה-ומין א' שמחזיק
 ח' מפחים באמצע״שיגע בדי השורות החיצונות בראש תור.או שירחיק בין טין למין
 ספח ומחצח שיילוד יניקח.אבל ביותר מה׳ מיניס.אף שמרחיקין כניל אסוד. מדנראץ
. ואם חיח לערונח הנ׳ל סביב נבול גבוח טפח ורחב ו ז  מעורבין בערונח קמנח כ
 טפח. דחשתא עריגח זי ח׳ על ח׳ טפחים. מותר לזרוע כח גם ייח מינין. דהיינו
 ג׳ על כל נבול וגבול שמרוחק כל א׳ מחבירו טפח ומחצח כנ״ל וו׳ באמצע. ולא
 יטע לפח [וכיש דלעת] על הנבול. מריש בהגבול חרבה מינין וחמקום צר מתערבב
 בכולו [וגיל דחא בשסח שוח ח' על ח' טפחים אםור לזרוע טפי מה׳ מעין]:
 משנה ב ורוקא בירקות הדין בך . ואפילו באפונים גדולים. אכל מיני זרעים כנון
 חרדל ואפונים קטנים אורו ודוחן וכדומה. אין זורעין בערוגח צזו רק
 בהרחק ויט זח מזה וכלעיל. גבול שאמרנו שצריך שיחיה נבוח טפח ורחב טפח אם
. גומא ארוכה עמוקת י ת  כשזרע חיה כך ואחר שזרע נתמעט נבחו או רחבו; מו
יט. אף שלפעמים מתמלאת מים ונראת בקרקע שוח. אפיח זורעין  מפח ורחבה ו
 בתוכה ג׳ מיני זרעונים [וכיש ירקות] א׳ על הדופן מבפנימ מכאן; וא׳ מבאן,

 וא׳ באמצע. ובלבד שירחיק וה מזח טפח וחצי שיעור יניקה :
 משגה ג כל נניעח ראש תור מותר בירק וזרעונים כטו בתבואה [כפיב מיז]
 ומותר לזרוע שורה א׳ ירק באמצע שדח ירק ממין אחר כשירחיק ביניהן

 ו׳ על ו׳ טפחים. אעינ שבשאר מקום סמוכין זה לזח :
 משגה ד מותר לזרוע קשואין ודלועין ופול תמצדי. כל א׳ מב׳ שורות [דהיינו ח׳
 אמות] כשידתיקן ו׳ על ו׳ טפחים מהדדי. אע׳נ שכל הגי מינין עליהן

 ציונים
 א קדחת הכרפ. מ־יונץ נ:
 גג. יד* *'ז סהל׳ כלאים
 הי*6 . סוי יעויע *ויי סימן

 לצו ש«ין< מנ:

 תום׳ אנשי שם
 YB א במשנה שהרב
 מאמצעו.ומיירי כשיש
 משאר מיעוד פרס וננומנוח
 כהלכתן וכן מוכח בירושלמי.
 (לה״מ). ולפ״ז וראי לאו
 דוקא שחרב אלא אפילו לא
 נעע מתחלחו כאמ$ע יש
 להשנוי p קרחת ונ״כ הריכ
 להליא לק׳ במיג וג״ע מיש
 ©ויש כשם הירושלמי לביש
 מחמד בחורבנן יומר

 ממעעסן 9&!

I פיס ף מברטנורה T P D •ה כלאי ד ב ו  ר׳ ע

, אם קרחתה כ״ד אמות מותר לזרוע ת ו מ ת הכרם ומחול הכרם מפרש להו ואזיל: בית שמאי אומרים כ״ד א ח ל ק י א מ י  פ

. ויש גפנים כל סביבות הקרחה שהיא שש עשרה אמה  ׳ לשם פחות מכאן לא יביא זרע לשם: שהרב מאמצעו
. ה מ  על שש עשרה אמה וכן אם הלכה הקרחת על פני רוחב הכרס שאין גפנים אצא משני צדי הקרתת: אם **ין שם שש עשרה א
 כדברי בית הלל לא יביא זרע לשם אפילו באמה האמצעית דארבע אמות שבצד הכרם מזה וארבע אמות שבצד הכרם מזה הוו עמדת

ב ת יום טו ו ספ ע אמית תו ב י  הכרם דעבודת הכיס א
ם ר כ . ס ר כ ת ה ח ל ת שמאי פרק ד א מ ת הכרם א) בי ח ר ק ד א מ ר ם פ ד צ ו י ב י ה י ש פ  כלסק לקמ1 ל

• I i V ^ 1 * י י  בשוורים ובעגלות ובעת החרישה 1 י* ^ 1
 חורשים אותה בשוורים הלכך אותן
 ארבע אמות ככרס דמו ואס נשארו
 בינתיס שמנה אמות חון מאותן
 ארבע לכל צד לא בעלי לגבי כרם
 ומותר לזרען בציר משמנה אמות
 שדי פלגא להכא ופלגא להכא בעלי
 לגבי כרם וככרם דמו ואסור לזרוע
 בהן משוס כלאיס . ולבית שמאי
 לא חשיב שדת פתות משמנה אמות

 הלכך ארבעה ועשרים אמות בעינן ארבע לעבודת הכרס מכאן וכנגדן מכאן פשו להו שש עשרה שדי ח' לתכא וח׳ להכא איכא שדה ולא בנולי:
 מחול

ת שמאי ת הכרם א) בי ח ר ק ד א מ ר  פ
 1 אומרים עשרים וארבע י׳ שחרב ל׳ הרמב״ס

: ( ג , והוא גזור ממלת קרח הוא(ויקרא י ד מ ה א ר ש ש ע ל אומרים ש ל ת ובית ה  אמו
ל ו מ ה מ ר ש ש ע ת שמאי אומרים ש ם בי ר כ ה ל ו ח  מ

ם ר ת הכרם כ ה ר . ואיזו היא ק ה אמה ר ש ל אומרים שתים ע ל . ובית ה ה מ  א
. ( ם ה ש א יביא זרע ל . ל ( ה ד מ ה א ר ש ש ע ם ש ם אין ש . א 0 י ו ע צ מ א ב ב) מ ר ח  ש
tת המותר . וזורע א ( ה ו ת ד ו ב ה ע ה נותנין ל מ ה א ר ש ש ע  היו שם ש

 איזו
 רדנ« א מאמצעו נעילונין *ם אמצעיתו. היו גדיש היח וכן הוא נמץןלמי. לח rorros >1״b ft• עבודתו ומילזנץ

 שם לו כדי עבודתו .

 שלמה
 ללא גרס, לה: בפי׳ ר״ע ז״ל. לעבודת הכרס ד׳ אמות כדתנן לק׳ לפי שהיו
 בוצרין בשוורים ובעגלות. אמר המלקט אוצי שלכך היו בוצרים בשוורים ובעגלות
 כלי שלא יצטרך לטרוח בבצירתו לקבץ הענבים תל אחל ללכת ולבא אלא מיד כל
 אשר יבצור ישימנו בתוך הענלה הנמשכת עי׳י השור. זק משמע בפי׳ רש״י
 ז״ל בבי׳מ לף צ׳. ועי/. וצי׳א: עוד בפי׳ ר״ע ז״ל. ולב״ש לא חשיב שדה
 בפתוח משמנה אמות וכו׳. אמר המלקט אי נמי ס״3 לבייש עבולת הכרם שמנה

 אמות

 מלאכת
 פרק ד א קרחת הכרס כו׳. בירושלמי א״ר יוחנן בייש מחמרי בחורבנן
 יותר ממטעתן. תחלת מטעתן תכן בסוף פרקין הנוסע את כרמו
 על שש עשרה שש עשרה אמה מותר להניא זרע לשם ונחורבנן קאמרי הכא כ״ד.
 אית דגרסי הכא במתני׳ איזו היא קרתת הכרס כרם שחרב מאמצעו ונשתיירו
. ונראה שהיא גרסת מ׳  בו חמש גפנים מכאן וחמש גפנים מכאן אם אין שם ו
 שבוש ומפסקי ערים הגיהוה התלמידים. וגם הח׳ הר״י ז״ל כתב דיש ספרים

ן י כ  תפארת ישראל י
 ורתמות כיעור שדה מצד האחר ואם נשארסחות מיו אמות בינתיים.
 שדינן פלגא להט ופלגא להט ובעלי לגבי כרם. ולבית שמאי צריך
 טזי׳א באמצע. ח״א לשיעור שדה להכא ולהצא: ה) אפי׳ מעש באמצע
 לכתחילה אסור . ובדיעבד אינו מקלש כפ״ז מי׳ז: ו) ל׳ אמות לכל צד:

ן י כ  י
 3״ף א) מפרש ואזיל: ב) ונקרחו נפכיו: ג) ואפי' אין גפנים רק כגב

 צדדי הקרחה: ד) כבית הלל דד אמות שסמוך לגפנים מכאן
 ומכאן ככרס למו. דהוה ליה עיודת הכרם. מדצריך כשיעור הזה
 לעגלות ושוודים לחרישה ובאמצע צריך ד׳ אמות שיעור שדה מצד זה.

ם ו ק  ראשונה מ
 גבי שכיל שכין שני כלמיס הלי הוא כברם שחלב באמצעו ואס יש ביניהם ע״ז
 אמה מרחיק ל״א וזורע אח המומר ע״כ ואם באנו ללקלק מלס באמצע נראה
 דלליוקא כתנו שאס אין שם ע״ז אמה אפילו אמה אמצעית אסורה כלכרי הר״ב
 כאן: אם אין שם שש עשרה אמה. פי׳ הר״ב ולבייש לבעו כ״ל לס״ל אין שלה
 פחות משמונה אמות וכ״כ רש״י ריש עירובין וכתב עול א״נ ס״ל לכ״ש טבולת
 הכרם שמונה אמות ע״כ קשה לכהליא אמלי בייש לקמן מ״ה הזורע ארבע

 אמית

 משנה
 פרק ד א וזורע אמ המותר. היינו כל שמונה אמות שבאמצע וכ״כ
 הרמג״ם בפירושו בהליא וכפשע לשון המשנה. ובחבורו פ״ז כתב
 מרחיק ל״א וזורע באמצע הקרחת ע״כ. כוונתו ג״כ כל השמונה אמות שבאמצע.
 וחימה מל הע׳׳ז בי״ל סי׳ רצ״וסמ״ב שהבין מלת באמצע שצריך להרחיק מן
 הארבע אמות ש-:צ־ הכרם עול ארבע אמות ואין מוח ר אלא באמצננ ממש
 נעלם ממנו לשון המשנה וגם הלמב״ם עצמו כ׳כ במפורש בחבורו פ״ז דץל׳א



ורח ב כלאים קלחת פרק ך ר עובדיה מברטנ ת יום טו ספו  תו

ל הכרס י לשון הריב מקום פנוי בין כרם לגדר סביב כמי ב מחול הכרם. מקום פנוי בין כרס לגדר שביב כמו מחולות  ב טחו
 מחולות הגשיס. וכ״כ הר״ש סביב כמו מחולות. וכן ל׳ רש״י בריש הנשים כשמרקדות בהטב לשון אז תשמח בתולה במחול(ירמיה לא):
. כדברי בית הלל נותן ד׳ אמות לעבודת כדם ה ט  עירובין. דעתס דמסתמא המקום הפעי הוא סביב כל הכרס בין אם יש שם י״ב א
 הגדר לדי רוחותיו. ותה״נ אס חינו אלא מצד אחד. ולשון הרמב״ס וזורע השאר אבל אס אין שם י״ב אמת לא יביא זרע לשם. לארבע
 אמות דלהדי כרם עבודת הכרס וארבע
ל הכרם בין ברם לגדר ז). אמות דלהדי כותל כיון דלא מזררעי  ב איזו היא מחו

א ה ל מ ה א ר ש  אם אין שם שתים ע
ה ר ש  יביא זרע לשםי.)• היו שם שתים ע
ת ו ט) וזורע א ת ד מ ) נותנין לו ע ״ ה מ  א
א ל : j רבי יהודה אומר אין זה י) א תר  המו
. ( ל הכרם ע . ואיזה הוא מחו א) ם י ר כ  גדר ה
 בין שני הכרמים יג) • איזה הוא גדר יי)
. וחריץ שהוא ם י ח פ ה ט ר ש ה ע מ  שהוא ג
ה ורחב ארבעהטי): ף מחיצת ר ש  עמוק ע
ה ש ל ת ש י ב ח ה ל  הקנים אם אין בין קנ
ס הגדי י הרי זו כנ ם טי) כדי שי  טפחי
ה ר ש ד ע . וגדר שנפרץ י!0 ע 0  כמחיצה י
גד ח *< . יתר מיכן כנ ת פ ת דדי היא כ  אמו
. ( ה כ ב ר . נפרצו בו פרצות ה ר ו ס  הפרצה א

ד שיהלך אדם על  מפני תקון הכותל כ
 נבי קרקע סמוך לכותל ויהיה העפר
 נדוש ויתחזקו יסודותיו אפקורי מפקד
 להו ואמצעיות אי איכא ד׳ אמות חשיבי
 ואי לא בעלי לגבי כרם והכא לא בעינן
 שש עשרה שאין האסור אלא מצד אחד.
 וכל הנך אמות באמה בת ששה טפחים:
 3 אין זה אלא גדר הכרם.מקום שבין
 גדר לכרס גדר הכרם הוא קרוי ואפי'
 אין שם אלא שש אמות מרחיק ארבע
 אמות וזורע את המותר: ואיזהו מהול
 הכרם • שצריך י״ב אמות. מקוס שיין
 ב' כרמים. ותייק סבר מקום שבין ב׳
 כרמים ככרם שחרב באמצעו הוא נדון.
 ובירושלמי מוכיח דלא אמר ר' יהודה
 איזהו מחול הכרס בין שני הכרמים
 אלא כגון שאין שורות הכרמים שוות של
 זו לזו מון דכרס של צד זה של מחול
 יהודה מראה כקרתת הכרס ובעי
 כרס מצד זה ולזרוע מצד אתר וכן
 הרי הוא כמחיצה. ומותר לסמוך גפנים מצד זה

 לו עבודתו שם לה עבודתה: ג ואחה הוא נלינ
 3ד'פ pro סד״י וכמנ נ5» גיל: ד הרי n גל׳׳ס הרי

 מקום הפנוי כו׳ והוא מדבריהם מעטן
 מהילה ר״ל עזיבת הדבר. ומה שכתב
 הר״ב וד׳ אמות דלהדי כותל לא מזדרעי
 מפני תקון הכותל כדתנן במתני' ד׳
 פרק שני לב״כ : נ גדר הכרם •
 כתב הר״ב ואפי' אין שם אלא שש אמות
 וכ״כ הר״ש. ולשון הרמב״ס בפ״ז ארבע
 אמות ומחצה: איזהו גדר וכו׳. לשון
 הר״ש אגב שהזכירו מפרש ליה. ואגב
ב ארבעה. ח ר  גדר מפרש חריץ: ו
 עיין מ״ש פ״ב משנה ח ולהרמב״ם
 בפ״ז מהלכות כלאים ורחב ארבעה
 קאי נמי אגרר וכן בדברי הר״ב במשנה
ה נןפתים. לשון ש ל  דלקמן: ף ש
 הר״ב רכל פתות מג׳ כלטד דמי. ודבר
 זה הלכה למשה מסיני. הרמב״ם :
 נפרצו בו פרצות הרבה. לשון הר״ש

 שנפרץ
 חיג ז ב איזו גליה ואחו **ה טרושלמ׳. היו גילושלמי היה .
 ואיזו חיא ונלו״ג ואיזח חיא . איזח גכהל״י ואיזה והס״יס
 הוא זכיה ני״ג. הרי חיא נכהל״י הרי הוא וכיה בליש •

 לדרום דאם היו מכוונים מודה רבי
 המפריש בין הכרס שיכול להניח

 שורותיה מן המזרח למערב ושבצד אחר מן הצפון
 ס״ז אמה ואין הלכה כר׳ יהודה: איזהו נדד

׳ טפחים. רכל פחות מג׳ כלבוד דמי והוא שיעור כדי שיכנס הגדי ג : ף ק ר  ח
. ואפי׳ כנגדו מותר לסמוך אבל יותר מעשר לא חשיב כפתח וצריך הרחקה כנגד המקום הפרוץ ח ת פ  וזרעים מצד זה: נדון כ

 מלאכת שלמה
ר ר״ל הגדר המפריש נין ז  משנתינו. וסי׳ הר״מ ז״ל גסי' המשנה ושאמר איזהו נ
 הכרם לזולתו עד שיוכל להניח הזרע לצד גדר זה מכאן והכרם מצד אחר שהגדרות
 יפרישו ביניהם אכל אמרו נתצמוד ר״ג ובית ליט התקינו פיהו מרחיקים ל״א
 מ; הגפנים לנדר ע״כ: ד מחיצת הקנים. ניע לפרש האי מחיצת הקנים
 הוי פירושו מקום שגדלין בו ק:ים וזה נקרא מחיצת הקנים במס׳ ב״ב פ״ס לחנן
 ומחיצת הקנים שהיא פחותה מבית רובע וכוי. ה״ר יהוסף ז״ל: כדי שיכגס
. ה״א כלי שיזדקר הגלי . והיא היא לפירוש שיזדקר שיכנס :  הגדי

 אם

. בירושלמי י ו מחול דברםכו ה ז י א  אמות. רש״י Yt פ״ק דעיחנין: ב
 פי' ללוקא בכרם גלול י״ל מחול אכל הקטן א״ל מחול. אלא מרחיק מן הגפנים
 ל״א וזורע על הגדר. איזהו כרם קנון שלש כנגד שלש. הא שלש כעד שלש
 כנגל שלש יש לו מחול ע״כ. וכן כרם גדול שהיה בין כל שורה ושורה שמנה אמות
 אין לו לין מחול.ג״ז בירושלמי והובא ברמכ״ם בחבורו פ״ז: ג איזהו גדר כו׳.
. פי׳ ל׳ ספחים.  פשוע ללאו מילתיה דר״י היא אלא סתמא היא: ורוחב ד
 ומשמע לרוחב ל׳ קאי למי אגלר אע״ג לגס בהרמב״ם ז״ל שם אינו אלא כלשון

 זה וזרעים מצד זה
ן כי  י

 לסמוך כרם מצד
ן תפארת ישראל  יכי

 ז) מקום פטי שבין כרם וט׳ עשוי למחולות הנשים כשלהי מסכת איזה גדר שמפסיק. שיטל
 תענית: ח) כבית הלל. ד׳ אמות סמוך לכרם הו״ל עבודה הכרס

 ודי אמות שסמוך לכותל עשוי לדוושא. לחזק יסודות הכותל. וצריך
 ול״ם היה נ״ל לה״ק איזהו גרר הכרם דפליגי בה דלה״ק צריך ביע
 לכרס י״ב אמה. ולר״י סגי בד אמות. זהו דוקא כשגבוה י״ע
 אבל בנמוך מזה לכ״ע הו״ל כליתא וסגי בר״א: טו) טפחי׳ דמדאין ההפשק
 מרחק ד׳ אמוח: י) מחול בולט. צריך שיהיה הרוחב טפי. משא״כ עובי גדר סגי בדק כ״ש [וכמיד]
 זורע המותר: יב) שצריך ובין בחריץ או כגדר בשיש בכל א׳ שיעור הראוי לו. מוהר ליטע כרם סמוך
 לו מכאן ולזרוע סמוך לההפסק מצד האחר: טו) דהו״ל כלבוד מהלמ״מ:
 יז) אף בפרוץ מרובה על עומד. יח) והעומד ד״ט או יוהר. משא״כ בקנים
 מייד דאין בעומד ג״ט: יט) ואפילו נגד הפחח מוהר: כ) פחותות

/ י  ראשונה מ
ל הפרצה רק ר' אמות מן הכלם כיון שאין ע  להקל שלא יצמח־ להדחיק ב
 הפרוץ נידון כמחיצה . או ללמא להחמיר נידון כמחיצה. ומן הסנרא נראה
 דכי^כך ובין כך אינו נידון כמחיצה ולדינא צ״ע : כנגד הפרצה אשור. ולענץ
/ שם רש׳׳י והר״ב לאף י פ ם ו ת  שנח חנן בפייר, לערובין מ״ח ימר מכן אפיל ס
ד העומד אסור לפרצה יומר מעשר אוסרת כל ההיקף. נראה משוס ללפנץ  ע
 שכת ההיקף עושה אוהו רה״י ופרצה יומר מעשר מבעל ההיקף . אבל לפניך
. ומיהו  כלאים לא בעינן היקף לק מחיצה והלי יש בהעומד כדי מחיצה לעצמו
 כלא״ה אמרינן בגמ׳ שם דף י״א לענין צורח הפחח נמי החמירו בשבת ולא
 בכלאים אלא שלשון רש״י במשנה שם לקחני יתר מכן אסור כתב פרצה יוחל

 מעשר
י לפיע 6*למחולע׳ גכ׳׳מ. (רזניז שם): תייים ד׳ח גדר כו׳ ד׳א ומחצה. לאו אהא אשמר הא רהרמביפ  חרץ ל׳׳ל «

 שישאר ד״א שיעור שדה . וא״צ ט״ז אמות מדרק בצד א׳ יש שס איסור
 וכל הנך אמות בת ו׳ טפחים: ט) היימ
 הכרס שאמרת: יא) וביש יותר מד״א.

 יב״א :
 כקדחת
 כעל״פ

 יג) שכרם א׳ במזרח וכרם א׳ בדרום. ולת״ק זה כמי
 ברם. אבל מקום שבין ב׳ כרמים. א׳ למזרח וא׳ למערב
 דהיינו קרחת: יד) מלחא אחריחא קאמרה סתמאדמתני׳.

 משנה
, ובלפ״ו ב״ש אומרים מודדין ח מ  אנממ שבכרם ב״ש אומרים קילש שורה א
. אע״ג דבכל דוכמא מריץ דר נ  אלבע אמות מעיקר הגפנים: ב בין כרם ל
. הכא גדל לוקא דמשום חקון הכותל נחט ל ד  עמוק עשרה הוי מחיצה כמו ג
 לו ל׳ אמות ונמלץ לא שייך: נ ר״י אומר אין זה אלא גדר הכרם.ה"ל למימני
 אין w ממול הכרם ואיזהו ממול וכו׳ ולמאי קרי ליה גדל הכלם. אפשר דודאי
 מודה ל״י לכותל צריך ל׳ אמות כלחנן מ״ב . אנא לס׳׳ל דהיינו לוקא בכותל
 כית בהון המיל אבל^טחל שבמרץש כרמיש ושלות לא מפקל אינש לטמא ליה
. והייט דאמל לזה גלל הכלם שהוא מפל לכלם : ל ל ג  בזרימה מפי מתיקון ה
. וצ״מ אי אמרינן הכי נמי לענין מחול הכרם ר י ס ק כננל הפרצה א י  ד יתר מ
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 ב איזהו מחול. עירוני!
 שם.מיז' בס היינ ינ.מור ושוימ
וח הוא : ג ואי « 1 י « « 
 גדר. מ״׳ tic ה׳׳ד קו. שול
 ושו״ע שם העץי מל מה :
. מיי׳ מה ם י נ ק ח ת צ י ח ם  ד
י ושוימ שס העיו מיא  ימיו. סו
ר ש$1רץ. מי״שס הס׳ז. ד ג  י

 סוי ושויע ש• סעיו מו:

 חרושי םהרי״ח
ח נןתוייטדיח] נ ש ס ד י  פ
 ורחב ארבעה בו׳
ף ונם עיין טי׳ע  עיין ער סו
נ סיח הנח מלבד  מ
 הדוחק חגדול לומר שצריך
 נגדר ד׳ אטיח חדא חוליל
 ורחבם ד׳ ועוד דדוחק
 גדול שיהיח חסני! עובין

 די
 תום׳ אנשי שם

 ב ריח מחול כוי מחולות
 הנשים כוי ול״נ ששם היו
 מרקדות משים וראיה ממות
 שילה במעשה פלגש בגבעה
 וגם ססיד ממטות חנן
 יוצאות וחולה בכרמים .
 (רמ׳ו): תויימ ריח מחול
. מענין מחילה כו׳ י  ט
 לפירושו נראה שצריך לקרוא
 מחול בשורק הואיו. (שיל):
 בריב דיה ואיזהו כו׳ מן
 המזרח למערב כו׳.והנועם
מן  כ׳ הרא־ש דאות! מסו
 ממזרח למערב איצ ו״ח
 לעבודת הכרס כי הוא
 מוליך המחרישה והשוורים
 לבצור בין שורופ הכרם אבל
 ממופות צסון ודרום צריכות
 ד״א להפוך המחרישה ע״כ.
 ובאמת הוא תמוה מאד
 לא׳כ יש חלוק בכל כרס לענין
 הרחקת ל״א שאס וורט בצד
 זה איצ להרחיק ליא ובצד וה
 צריך להרחיק ליא ואנחט לא
 שמענו הפרש כיא מגפן
 יחידת לכרס אגל בכרם
 עצמו לא אשתמיפ הנא גשום
 דוכפא להשמיענו בו כחא
 דהיתיראבלי הרחקת דיא.
 ומצאתי להסימ שהעיר ככעין
 זס אבל לא הרגיש שדברי
 הרא׳ש מוכרחין בפירושא
 דמתכי׳ דאל׳ה אץ שוס סעס
 למה בקלחת הכרס מודה
 ליי ממען סיז לאס נשאר
 סחופ מלן׳ אמות לבד
 מעבודת המים שבשני הצדדי׳
 מבטלל הלגא להכא וסלנא
 להנא ומיש זנמחול הכרס
 סגי ליס בדי אמות כיון שנס
 כאן ה*סור הוא בשני
 הצדדי[. ובשלמא לסברת
 הרא׳ש לא תקשי בהיפך
 דכיון דלא בעינו עבוה״כ
 להכרס שבצדוה להוי כגדר
 הכרם ולםגי גח׳ אמות
 לאיכא לנרמל כיון למ״מ
 יש איסור ב$ל זה לזרוע בין
 הגפנים אם לא ישאר ח׳
 אמות מלבד ל' הנבוהיכ
 שבצל האקר מנפיל פלגא
 להכא וסלגא לסכא. אגל
 לספימ תקשה כגיל וצימ:
 ר׳ה איזהו נדר המפריש
 ט׳ . וכיס הרימ. אף
 לבחבורו כ׳ דין זה גס
 לעני[ מחול היינו משוס שכיה
 בתוספתא אכל במשנתינו
 דמשוה גדר לחיץ עיכ
 ללעני[ הפרשה בין כרס לזרע
 קאי דחרץ א׳ל די[ מחול

א אסקור מסקל להואבלגנ ןלגרר כד שיהיה חזק מיי לישח הרגל ד  ועעמא למי



owr עובדה מברטנורה כלאים קרחת פרק ף תוספות יום טיב קיט *  ו
 , ה איגו כרס. מיי״ ש0 .
• נ £ 2 ? * א £ י ד ע ר : אם ^ ש ל ש ת מ י י י ת י ' ש ג נ . אבל כנגד שנפרץ במקומות הרבה פרצות פחותוח מ ץ ו ר פ מד אםוד כנגד ה ץ מרובה על העו ו  ואם הפר
u ׳ i . ת י ר י . ל׳ הרמב״ם שתהיה מדת העומד מן הקיר יומר קיש שתי ש ׳  העומד מותר אם הוא רתב ארבעה אבל פחות מארבעת אן! כנגד העומד מרובה וכו
^ 1 ״ ^ * w n n * •וצריך להרחיק ממנה ממדת כל המקומות הפרוצות ט כשיהיו נכללות: כנגד הפרצה אסיר . ם ר י אומרים כ א מ : ף, בית ש ר  העומד אסו
. מ״ש הר*ב כנגד העומד מותר אם הוא רתב ארבעה. פירוש ד׳ אבל בלא זחמניל ת ו ר ו י ש ת ו ש ד שיהי נו ברם ע  ארבע אמות כדי עבודת הכרס: אי

 אם העומר מרובה על הפרוץ בא) מותר.
 ואס הפרוץ מרובה על העומד בנגד
 הפרצה«) אסור: ןן הנוטע שורה של
 חמש גפנים. בשיא ברם «) • ובזדא אינו
. c« כרם לי) עד שיהו שם שתי שורות 
 לפיכך הזורע ארבע אמות שבכרם ט) בית
 שמאי אומרים קידש שורה אחת כי). ובית
: ת ו ר ו  הלל אומרים קידש שתי ש

. הנוטע  דוג י ה שיחו שם שתי גימשל׳ שיחו שחי

 ואין צריך להרחיק אלא ששה מפתים
. ת ו מ ע א ב ר רע א ו  כגפן יחידית: הז
 כלומר בתוך ארבע אמות של עבודת
ש ד ת שמאי אומרים ק : בי ס ר כ  ה
. דכי אמרה תורה(דנריס ת ה  שורה א
) פן תקדש המלאה הזרע אשר » 
 תזרע ותטאת הכרם שורה אחת מקריא
י ת ש ש ד ת הלל אומרים ק י ב : ו ם ר  ה
. דאין נקרא כרם פחות משתי ת ו ר ו  ש
 שורות הלכך ותבואת הכרם לאמרה

 תורה

 מפחים. •וכ״כ הר״ש ומעמא ממח;יי לעשות פלונתא בין חדיש
w £ S i r i ז ? י ר  דלעיל. וכתב הרמב״ס ואם יהיה פ
 כעומד יהיה מותר לזרוע כנגד הפרצה. שחו ובי! חרמביס וחיכן

* ? S S ^ E ? ק לעיריפי! [ י * י  הכי מסיק מ
ו בחי״ד דאם אינו י «  מי] כרב פפא דאמר הכי אברייתא ל
״ ^ ^ L \ ל ^ ז מרובה ע  דמתנייא ברישא פרו
 . ״׳ הכרם חתם חיינו מעםא
ג ד׳ ח ת  העומד אסור ובסיפא עומד מרובה דכותל פחות מ
r מושא כםו ן »ק ״ ת פ  על הפרת מותר וקאמר דעומד כ
 1 , י , , 1 שהוא בגמרא ושכחתי

 כמי מותר וסיפת תנת מרובה חיירי מקומו ואפשר שמם׳ מאגור
w ל » ׳ ל שאינו ארוך ד מ ו ^ לרישא ולפי גירסת משנתיט צריך ל P r נא ^  איפכאכדמשני התם־ אליבא דרבהו
ה ער שיתיו שס שלד שולות. וכתב הרמב״ם בפ״ז וכמה יהיה בכל שולה שלשה גפנים או יותר. ובכ״מ כתב הלבה דוושא ואי משים שכתנ : ע ש ו ה  בליה דלב י
B^rK ̂ ruVw ל ט לא ב א ״ ס ר  לאיות לדבליגוהשתא הא דתנן לקמן דשתים כנגד שתים ואי יוצא זנב דהוי כלס.הייט ט הוו חמשה ונמועיס בכה״ג הוא להיה כ
כ* . קידש לב״ה שפי שורות וכגון דזרע חון לכרם שהוא כתועה׳ על ה׳ רהייט בא לורמ בפגים ו ׳ ך הזורע כו כ י פ  נטוע כה׳׳ג צריך ששה ג׳ לכל שורה: ל
t ? p n ' ש ג ד י ה ק ״ ב ל ־ י ת ו מ ע א ב י ם שהיא א ר . ולב״ש מקדש אותה שורה חצונה של צד הזרע כשזרע בעטדת מ  ה׳ שורות בכל שורה ה׳
ן לו דין סחול י « י  בשורה חצונה ושלשה שהנגדן בשורה שניה. כדמפרש בירושלמי הביאו הר״ש ואיתא תו התם גווני אחריני ולכולהו גווני לבייש קידש ה׳ רחב י
» T s " ״ נ ש ם נ ^ ם ^ י נ פ ' ג ה ג ר ו ל ש כ ב ח ש י ר ו ' ש * ^° ^ ב ! ** 1 ־ י נ י ב ת כ ד כ

ר  י מ ח ה  תצוניס. ולב״ה ששה. וזה שכתב הר״ש שיש בדבר להקל ולהחמיר ־ ל
 לא הוי כרם להרחיק ארבע אמות. וכיאתשילבבי מדרשא לענין כמה הוא כרםאתשיל אלא דמינה שמעינן הזורע וכו׳כמהקילש והייט ״ויפיח חסיב דעי* חריג

™ T?l'I Z , J ט י . ולהכי לא מתניית בעדיות גבי קולי ב׳׳ש וחומרי ב״ה [״בפרק ד אבל רבי [יוסי] שנאה בס״ה משנה ב דאיהו א ׳ ו כ  * דתנ; לפיכך ו
" ~ m א י ב ז . ומשנתט בזורע חון לכרם דאילו בתוך הכרם החמירו לאסור. י ן מה שכתבתי פרק ח דברכות משנה ד י עי ו . כך]  שונה כאן בלשון לפי

* ^ [ ו מ ת ו א נ ד ״ ג ש י ם * " ה , % £ * מ ל ת ש כ א ל  מ
 גפנים והוא זרע מגל הגפן האמצעית ללפת כ״פ אוסר כל אותה השורה ולא די* כנגד חפר«ח. וכיב
 יותר. וללעת נ״ה איט אוסר כאותה שורה אלא ג׳ גפנים. וכן כשורה הסמוכה הי״ש) כדטוכח בשלהי
• כן פי׳ הדושל׳ וע״ש עכ״ל ז^ל. וסי׳ ר״ש ףל פיק דעירוכי! גכ־ ג׳ | י ־ ״ |  לה ג״כ ג׳ גפנים 0ה •
מ ו מ ״ ^  לוקא גל׳׳א שבכרם "11111" שהוא חת לכרם אבל בזורע בכרם עצמו דהייט ח^׳ש. ו
 P אדיבא בסוגיא דעירובין
1 שס מבואר חהיפוך דלמי ־ - 1 י  . ־ י
ז שיטיא דרגא דקאסר ע ו  ישראל ב
 םדסיפא דשבינ וכוי

 מחריש וש8
 טובח

ת רע״ק ספו  תו

 אם העומד מרובה על הפרוץ מותר.פי׳ אף מגל הפרוץ הר״ש ז״ל: בסוף
 פי׳ ר״ע ז״ל. צריך להגיה הלשון כך אבל פחות מד׳ שפתים אף כנגד העומד
 אסור ז ה הנוטע שורה של חמש גפנים וכו׳. ז״ל ה״ר יהוסף ז״ל
ן שי״ל שחי שורות של גפנים שיש בכ״א ה׳  נש״א קילש שורה א׳ וט׳ פי׳ מו

 פ״ד (א) ואילה״ק מלאמלי׳ (עירובין ט״ז 3׳) דל״קי ממני״ טותים מבואר למח דקייל כרבנן
ם למעלת שיעור לבוד  ת
 גיפ חינ היה מץ8 חשוב
 לחתיר לזרת בדדו נגד
 העומר אש חוא רחב נ'«
 תנלעיג. אחיכ מצאתי
 תחיל בחידושי חריםביא
 עירובין שכיב לחדיא בשם
 הריי וה־אביד וצליע על

 הדיש והתוי״ט:

 לר״פ דפרון פעומל מותר. והייט מחני׳ דהתם וקשה והרי
 ליוקא למשנתינו היא לאיסור. מלסתרי ליוקא לרישא וסיפא אהלל•. וכלל
 בילינו לבכה״ג אמרי׳ נעשה ליוקא לרקא כמפורש כסיפא (כקידושין ל׳ ה'
. וא״כ ה״ג נימא לפחץ בעומל מ״ל כפרוץ (  ב׳ ועי׳ תוס׳ ב״מ צ״ז א׳
 יותר מעומד לאסור. יש לומר למצינו ג״כ סיפא דוהא ורישא צאו דומא

ן תפארת  יכי
 מי׳ אמות ויתירות מג״נז: בא) כשנצרף כל העומדים ופרוצים יחד. וה׳׳ה
 בפרוץ כעומד(א): בב) ובעומד פתות מד׳׳כו ויתר מג״ט. והפרוץ
 מרובה. אף נגד עומד אסור(ב): כנ) ואסור לזרוע תוך ד״א: בד) וא״צ
 להרחיק רק ו״מ: בה) ובכל שורה ג׳ נפנים או יותר דדוקא באחת יוצאת
. דאל״כ צריך ב׳ שורות שלגי ג׳(ג): כו) ר׳׳ל תוך [ ו ר מ  זנב סני בה׳ [
 לד׳יא של עבודת הכרס שחוץ לכרם: בו) ואע״ג דהוה ב״ש לקולא וב״ה
: כח) מגה שאסרה תורה הזרע  לחומדא. כבר נשנה בעדות [םיהמיב]

 תום׳ אנשי שם
 דא^ קייל כתיק מר!ונ
 הכרס וצריך יינ אמה אצא
 הר״מ כ׳ זה פל כשהגרר

. [אב״י ועי׳ מ״ש ע״ר זציק״ל הכ״מ למיל ס״ג (  כי הכא (ובפסחים י״ט כ׳
 סי׳ כ״ס]: (ב) כ״כ הר״נ וכחב עלה רביט הגאון מהו׳ עקיבא שליט״א.
] וז״ל וק כתב הר״ש. והוכיח כן מעירובי; דף ט״ז גבי ג׳ מדות בחצר . ונסלאתי מאול דאלרבה כו׳ לללילן לקיימא לן כרבנן  [נאות טו
. למה הפסיק התם בהך שמעתחא אי ברייתא  נס מ״ע מותר לזרוע כגל העומד. עכלה״מ. ולולא מסתפינא היה נ״ל דסברת הר״ש . דבל״ז ק׳
 כרבנן או כרבן שמעון בן גמליאל בין מה לשקיל ומרי מקמי הכא ולבתר הכי לאכוחי אי פרוץ כעומד מותר או אסור אע״כ לסך נמי בהא איירי׳.
 דהא לנייד רבא מלאוקמי ברייתא כרבנן. הייט מעמא. דמםתבר ליה מסי למימר מלסיפא ר׳ שמעון בן גמליאל רישא נמי ד שמעון ק גמליאל.

 אליבא לרב הונא דאוקמא לעיל לברייתא דרישא אגב סיפא קנויה. מה שאין כן ללילן לקיימא לן לפריז כשמל מותר. וע״כ סיפא אגב רישא גקנףם פחות מי״ע' גמה או״פהיפ
 וודאי מסתכל נמי טפי מדרישא רבנן סיפא נמ׳ רבנן ולחלק בשיעור מקום. ילאוקמא כולה כרבנן להלכתא כוזתייהז: (ג) ואין להוכיח מכאן לונב היינו מד׳ רוחב שאז איל דין«זול
 כזה אלא מרחיק דיא חורפ עד
ה המחיצה ואפילו אין שס אלא ז  משנה ראשונה ב
 מעמל אוסרת כל ההיקף אפילו כולו מומל כלמשלש בבלייחא לקמן מ״כ. הימה בידם כן מפי הקבלה. ובהא לפליגי בסיפא דלב״פ קילש שורה אחת . י׳א ומחצ* זורפ אפ מצי
 ואדרכה ברייתא לערן כלאים היא ומ״כ הא לתני נפרצה ביותר מעשר אסור היינו לפי, הל״ב ללב״ש שורה אחת מיקד כרם ולנ׳׳ה שמי שורופ וכ״כ הרמב״ס.ומשמפ האמה וכוונת הפוי״נו

Sffי ^1רנ^נ כ י ה מ מ ל א ל מ י ש א ע כ י ה מ
ם  נ נ ו מ י ר 5 ם ו ל כ

א  קי ה נ י מ ע ל פ
ה  ר י מ ו ה ו ע ל 3 י ל מ ו נ 1 3 ו ל פ ' ד י י מ כ מ ״ א א ו י ל ה א נ כ ה ) י , נ ת מ ב

י  נ מ ו י ל כ
מ  ז ל י ל פ ־ ס  «״

 אסור כנגד הפרוץ לבל: ואם הפליץ מלוכה פל העומד כנגד הפרצה .. ״
 אשור

 לאמרי'
' ש5)״> דן גדר ידפ שמרחימ J J i ׳ J j ע * י ? ״ ׳ ־ ו ״ ׳ p ״׳•׳׳׳׳י י״י • w > •J J U U M B J W •wvty/M wi ׳ijy wtu •uu •M p׳p W V J ww* i^w . אומרים 
י אכל בפחות מכן אפילו לכ״ש לא הוי כרם. ומיהו עיקל הך כרס למר קילפ פורה אחמ ילמר פתי שירום . ובשלה הזרועה כץ הגפנים י״א וזומ אכל גהך מיי' נ  ואחת יוצאה ;
 מילמא לשמי שורות בעיגן ושיסו שמים נגל שמים ואחת יוצאה זנב צ׳׳ל להלכה משמע לאפילו היא בימ כמה סאין קילפה מל אמות בין במוך הגפנים בץ דיל לין גדר אלא שאין לו
 נטך p ממל היינו יפליג אפכרין
 ל׳א ללמזיי גדר אכל גסכרת פמח מליא מן לעבה״כ כפיל לגני הכרםי לא סליג וא׳כ משמע דכעי ח׳ אמות לנשאל ייא חון לעכהיכ ולא כפלי ומרחיק דיא וזורע המותר וכן משמפ הלשון אין זה אלא גדר מרס
 משמע רעכיפ חלוק הוא משאר צללי הכרס ולמנין מה עיכ לענין ביטול לכרם בבציר מד״א(לדליה איכא ג'.קרחת מחול וגלר.שוב ראיתי כפיי הראיש דכרים משכימים לדעתי.(רש״ש): ה במשנה חםשח גפני*. ^לי
) : כרם. פי׳ בין ללץ כלאים בין לחזור עליו מעורכי מלחמה. חוס׳ ב״ב לין(והיה לפנין כרס רגעי כמיפ גש׳ע סי׳ רציל) ומשיה לא תכי אוסר ואימ אוסר. (רמיז): תרים דיח f נפקא מה׳ דתטאס הכרם. (רמ 
. אגג מרפים לא קרא כל לכרי הר״ש. (שיל). ופ׳ בעיא שהביא הימשלמי ופלשו ולהרא׳ש שיפה אחרמ בזה עיש וע׳ כפ״מ שכתנ שמהירושלמי הזה מוכח דלא כהר׳מ גפי׳ דא׳ יולא זנב ׳  לפיכך ת׳ ולכולהו גווני ט

0 T W I 
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 * בפי, רש״י פ״ח
 ארבעה גפנים לארבע

 כמן ששורה
 ושורה אחת
 שמעון דאמר

. כגון ג׳ ב נ  תורה דקישה שהי שורות משמע: ןי ואהת יוצאה ז
 גפנים נמועות בשורה אחת ושתים בשורה שנייה כנגד שתים מן
 השלש: ואחת בינתים. שהשתיס כנגד שתים והחמישית כנגד
 אוירן: ואחת באמצע . כגון גפן הנטועה וארבע גפנים
 לארבע רוחותיה: ין שורה אחת
 בתוך ׳ שלו ושורה אחת בתוך

 של חבירו . ומיידי
 אתת של שתי גפנים
 של שלש ואפילו רבי

 לקמן גבי המסכך גפנו .על גבי
 תבואתו של חבירו לא קדש דאין אדם
 אוסר דבר שאיט שלו הכא מודה
 דמצמרפין לאסור הזרעים כיון דאיכא
: ודרך היחיד ודרך  שלו ושל חבדו
 הרבים • שאין אחד מהם רחב שמנה
 אמות דברותב שמנה אמות אמדנן
 בשלהי פרקין דאין מצטרפות :

 הרי
 ואילו לא חזר ושנה עליו עד שיהו וכו׳ הוה אמינא דשתי תצורות הוו כרם. והתנא

ב. פי׳ הר״ב שתים נ ת יוצאה ז ת א  כדתנן במיה בפרק דלקמן: ן ו
ה * * * ואתתבינתים.  בשורה שניה כעד שתים מן השלש ה

 וכ״ה יי
 באמצע

ת יוצאה ח א . ו ם י ת ד ש ג נ ם כ וטע שתי  ן הנ
גד שתים ם בנ . שתי ם ל . הרי זה ב ( מ ב כ נ  ז
. ם י ת גד ש . או שתים בנ ( אחת בינתים ל  ו
ד שיהו . ע ם ר . אינו כ ( א ע ל צ מ א ת ב ח א  ו
: ( ב ת יוצאה 'זנב ל ח א גד שתים ו  שתים נ
, ושורה ו ל ך ש ת בתו ח וטע שורה א  ץ הנ
ל תבירולנ). ודרך היחיד ך ש ו ת ת ב ח  א
א נמוך ע לי). ונדר שהו צ מ א  ודרך הרבים ב

 מעשרה
וצא וכ! נשמו!־ וכיה נממניג ונ־לימצ׳. שתים וצאה ננהליי י  \yf , ן י
ד נ ד 3ל׳׳> מ ג . נ ו אחת בינתיים כדיש לינ ננא ז ם ו ד שתי ג נ  כ
' גס מם כ : ן אחד גכל המ«ה לנל מהלשו ג ג׳ ו ת גל׳ ח א  וכיה בילושצ׳. ו

ן כאשל לפנימ : י מנ אחד ו ' ו אחת ונלוינ לק נאיזלי[ ג  ו

* 

 כזה

 והה׳ כנגד ארק כצורה זו
* . ואחת י ג  דםומה דן* מ

 רוחותיה ויהיה על זאת הצורה
 ולהרמב״ם אחת יוצאת זנב

 כצורה זו * * ואחת בינתים
ע * צ מ א ת *% ב ח א  ו

י שמעתי נ א ו * * ו ז  כ
 מפי *** זקן אחד מצפת תוב״ב
 שעל פי צורה של הרמב״ס באחת
 יוצאת זנב ק הס כל הכרמים שראה
 הוא בארן ישראל:עד שיהיו שתים וכו׳.
 הא תו למה לי. ואפשר לי לומר דשתי
 צורות הייט אותה של הרמב״ס ואותה
 של הר׳יב שתיהן ראויס להקרא בשם
 יוצאת זנב. ואחת מהן היא יותר ראויה.
 ואתא תנא בסיפא לאשמעינן דרוקא

 אותה היותר ראויה היא בכלל כרס ולא האחרת
 סמך על שבימיו היה ידוע ומפורסם איזו היא.הצורה היותר ראויה:f ודרך הרבים. לשון הר״ב שאין אחד מהם ח׳ אמות. וגס הרמב״ם
 בחיבורו פ׳יז כתב כן ולא כמ״ש בפירושו ט״ז אמה. וז״להראב״ד לא ט׳יז אמה כדרך הרבים [דתנן בפ״ב דפאה] אלא שהוא שביל הדרכים

ס י ב ר  מלאכת שלמה ל
 הח׳ הר״י ז״ל נ״ל למחט׳ ככ״ע אתיא לאפי׳ ב״ש מודים בשתי שורות שצריכות
 להיות וא׳ יוצאה זנב ע״כ. וביחשל׳ ארץ כנען לגבולותיה גבוליס שגבלו להם
 הכנענים וק שהיו בקיאין בסנעה של עבולת הארץ כדאיתא בשבת פ׳ ר״מ למה

 ציונים
f היז פול t י*וטע. מיי' עם ) 
 יפויע שט &«rj v: «ד שיהו.
 מושי מנמומ גא : ז הנוטע.
 מיי' ש0 ה״ה . פיל ומו׳׳ע שש

 סעיף לה:

 תוספות חדשים
 משנה ו [תוייט דיה] עד
 שיהיו כו׳ הצורה היושר
ל. ולי נראה  ראויה עכי
 דאתי לאפמעינן אפילו יהיה

 אמפ
 ראשק לציון

 משנח ו [תוייט דיה]
 ואחת מצאת ז;כ כו׳ כנגד
. י ו  שתים מן השלש כזה כ
 וכיב מוס׳ מנחות לא:

 דיה שלא יעשנה כו׳ *

 חדושי מהרי״ח
 מוכח בפירוש שחעומרימ
 חיו רחבים ד׳ במשכו כמו
 שחוא מביא מערובין דף
 מיז מדין ג׳ מדות וכוי-ונס
 םח שתביא הרב תוייט
 בפיב משנת ה׳ בשם פי'
 שהזכרתי גבי על הסלע
 גיכ אין כוונת הריב בן
 רק שצריך בםלע במשכו
 ד׳ דוק שם סוף דבר
 בעובי אץ צריך כלל ד׳
 אבל חריץ פחות טדי נוח
 לפסוע w• השני צריך ד׳
 ודוק כי הייתי צריך
 לחאריך רק קצרה היריעה
 משנח ו [תוייט דיה] עד
 שיחא שתים כו׳ הא תו
 לטח לי כו׳ עכ״ל; אפשר

 לומר

 תום׳ אנשי שם
 דלדידיה לעולם הייל לאסור
 לא פחות מ:׳ גפנים ככל
ק  שורה מהכ׳ חצונות. ו
 יישמע מםוגיא זו דאין הזרע
 £וסר אלא כנגדה ממש.
 אבל מ־״מ כ׳ בפיו היג
 ה״ז מקדש ג׳ שורות פל
 גפנים הסמוכות לזרע כאורך
ן  כל הורע ויתר דיא מ
. ועיש כרימ כ  לזרע ו5״ע עי
 שכתבשמהזרע מתקדש רותנ
 זיא באורך כל הפורה של
 כרם ואס זרע בצד גפן
 יחידיה איט מקדש מן הזרע
 אלא ויכו לכל רוח עיכ .
 וכ׳ פס הרדניז ואיה כשלמא
 כשסמך הזרע לכרם ממש
 ראוי לאשר ד״א בזרע אבל
 יזה הרחיק ב׳ אמות מן
 הכרס ליסגי ליה בשתי אמות
 אחרות שהם תשלום שיעור
 עבה׳כ. וי׳ל כיון שזרע
 כאיסור לא חלקו חכמים
ל נוונא מתקדש כ  ואמרו מ
 מן הזרע רוחב ד״א כאורך
 כל השורה של כרם ואיש
 למה לא נאםור מן הזרע דיא
 חיץ לשורת הגפנים כמו
 שאסרנו דיא מן הגפנים
 חון לזרע דהא חד טטמא
 הוא וי״צ דאה׳נ אלא משוס
 שדרך הגפנים להיות שזרות
 ארוכות יוצאות מון לזרע
 נקנו הכי אבל אה״נ ״אס
 היה הזרע ארוך יותר משורות
 הגפן שנאסרו הזרעים יפר
 ד׳א חון לשורות הגפנים
 עיכ. אבל ציע כי לא העיר

ת כו ח א  שוס מקור ושרש לזה מדברי חויל ומדברי התפא׳י בבתי כלאים משמע דמפ׳ כינת הרימ שר׳ל דיא ממקרי הגפנים ואם הרחיק ג׳ אמות אץ מתקדש מהזרע רק אמה אי עיש וציע: ל תוי׳ט דיח ו
» וכיכ בספר שיל:t במשנה . ע׳ בהרמ׳ז שהכריח פי׳ הריב מן התוספתא וכ׳ שגס דברי הרמב״ם יש לפרש כך ומ״ש שלש ג£רה זו ושנים כננזן בשורה שניה אינו כרם ר9 כזו הצורה ° ף  ולהימכ״ם כ
ה א׳ בתוך של חבירו. לאו אנועע קאי אלא ר״ל ושורה א׳ היתה כטועה בשל חכירו ול׳ הרימ היתה בשרה זו שורה א׳ של גפניס ונשדס חבירו שורה א׳ כנגדה קרובה 0 0 לה בו׳. (רמ׳יז): בריב ריח ר ו ש  ו
ה כו׳ של ג׳ כו׳.ר״ל שאז מצטרפות לפני! שיהיה אסור לזרוע חוצה להס עד שירחיק ל״א. אבל לענץ לאשור לזרוע ביניהן דאשור נב׳ כנגד ב׳ ואין א׳ יוצא זנב כמ׳ש הריב במשנה דלקמן הים בשלו ופל חכירו כהי; ר ו  ש

 מד

דרך  נקרא שמן חוי כו׳ כך היה דרכן לעשות הכרמים: ן ודרך היחיד ו
 הרבים. פי׳ ר״ע ז״צ שאין א׳ מהם רחב שמגה אמות. אמר המלקמ אבל
 הרמב״ם ז״ל פי׳ ולרך הרביס שש עשרה אמה וקשה לזה דא״כ הך מתני׳ כמאן
 לא כראב״י ולא כת״ק דאי כראב״י הא מולה בתחלת ממעתן לאי איכא שמנה
 בין שורה לשולה ללא מצטרפי ואפי׳ גבי מרבנו מולה לאי איכא ע״ז אמה ללא

 מצטרפי

 בין גפן לחבירו בתוך השורה או אצל הגפן ע״ז חנן לק׳ הנוטע ירק בכרם או
. כפי׳ ב נ  מקיים ה״ז מקדש ס״ז אמה לכל רוח ע״כ: ן ואחת יוצאה ז
 הרמב״ס ז״ל השכים ג״כ הרש״ש ן״ל זכ׳ עול על שיהיו שתים מגל שתים ואחת
 יוצאה זנב הלר תני לה למעומי הך צורה לאחת יוצאה זנב איכא ושתים כנגד

 שתים ליכא כגון הךצורה*)
 ל׳ מ״ג מצוייר חפי׳נתלמוד
 כדעת הרמב״ס ז״ל ולא

 ע״כ.וגם בפירש״י ז״צ בפ׳ משוח מלחמה
 המוגה ע״י רב״א ז״ל ואחת יוצאה זנב
 דק בהא ש׳ תי״מ במ״ש. או שמא
 משורה לשורה נתחלף בט״ס או בשעות הלפום וקאי אפי׳ הרמב״ס ז״ל. וכתב

 *) אמר המו״ל בגוף הכה״ הוגה הצורה עם הגי מלות שלפניה בצדו. ובפנים היה כתוב אחר מלת ע״כ בזה׳ל: ונלעיד דאי מה קאמר זיל דשתיס כנגד שתים איכא ואחת יוצאה
 זנב ליכא הוי שפיר טפי רהא זנב דעלמא כין ששי ׳ריכים קאי והכא נמי אי הגפן םאחה קיימא בין אויר עכנגד שתים דומה כאלו היא זנב . אלא שנמחקו בהעברת הקולמם:

ז ע ג  ב
 לאי כזה ; ; * . ל״ל הגפן השש׳ שבשורה התחתונה. לי״ל

ן תפארת ישראל י כ  י

 א״צ שיהיה גפן כנגל גפן מכוונים אלא
• ורק באחת יוצא זנב צריך שיהיו V 
 [אב״י ועי׳ רמב״ם ור״ב. להביאו קרא
 המלאה הזרע אשר תזרע ותבואת הכרס. לרק כרם נאסר

 כזה ;
 לס״ל לב׳ שורות של ג׳ ג׳
 אפי׳ עומל בינתיים בזה ״
 מכוונים (כי״ל רצ״ו ס״מ)

 לפן הקד

 שורה א׳ מקרי כרס: כט) ג׳ גפנים נטועים בשורה וב׳ כננון
 ־ וי״א כזה : ל) כזה ר״א כזה :
 ר״א כזה וניל לטעמיה לאי כפרושא סמא

 והכרם
# * * 

 סה * *נ
 לא) כזה

 מהנזרע תוך עבולה שלו להייט ל״א. ובזה חרצתי קושית הרמב״ן על
 השאלתות. הובא בר״ן פ״ק לר״ה בשיטה ולנטיעה מנ״ל. לפסק לאין רבעי
 נוהג למ״ל כרם רבעי (לק״״ל כוזתיה בח״ל. לכל המיקל בארן וכף) אצא
 בכרם. אבל בגפן יחילית לא. והקשה הרמב״ן. הרי בכלאים נמי לא בעינן
. והנה מלבל להקושיא היא קישיא עצומה מרפק  חידית נוהג כרס רבעי
 חגלל עול יותר מלורת התמיה. לגם רביגו בעל המאור

 והרשב״א

 שמים כנגל שתים טי לאפילו איכא ששה גפנים כיון שאינם פלש כגל פלש אלא
 לעדיין הס שתים כגל שתים לא מהני בלא יוצא זנב. ונראה הא ליוצא זנב משיב
 עפי לפי צורת הרמב״ס שהיוצא אינו עומד בשורה אלא כנגל אוירן . משנינן
 ליוצא לכאן ולכאן שמצערף לשתי השורות ושדינן ליה כאן וכאן להחמיר דהוי
. ועוד י״ל לענין ן  כאילו הס שלש כנגד פלש . אבל לפי צורת הכ״ב אין לומר כ
 כפל הלשון לסל״א לרישא דקתגי שתים כנגד שתים ואחל יוצא זנב לאו דבעיע
 סמוייהו לוקא אלא אחל יוצא זנב לוקא ושתיס כגל שתים לאו רוקא. דה״ה אם,
 שורה שגיה כנגל אוירו פל השתים שבשורה ראשונה קמ״ל על שיהיו וכוי*
 לתרווייהו דוקא : ן ושורה א' בתוך של חבילו. מ״ש הכ״ב להכא אפי׳ ל״פ
 מולה כוי כ״ה בירושלמי ומשום דלקמן במילמיה לר״ש איכא מ״ל בירושלמי

 כיון

. לא שייך לשון בינתיים • אבל לרינא לא פליגי: ץ  שאין האלכסוני' שו
 לב) הא תו ל״ל, ונ״ל דקמ״ל לאפי׳ יש ג״כ א׳ בינתיים או באמצע. עכ׳יפ
׳ כנגד ב׳ וא׳ יוצאה זנב הרי זה כרס. כלקמן ריש פ״ה  מדיש ללקט בה נ
) לרך הרביס זה הייט ד : ל ׳  [וכ״מ אח״כ בתוס׳ מלשים]: לג) אע״פ שדרן וכו

 שביל
 כרס שצם. לכל שזרע חטה ושעורה וחרצן חייב. אלא וודאי אפי׳ בגפן

 אינרי ועושה לרבינו בעל שאלחות כטועה ח״ו בהלכה פשוטה להזורע חסה ושעורה חרצן חייב

 משנה ראשונה
: ו ואחת  בחוך מבולמן ומג״ל לחלק בזה בין שלה לכרם. ופ׳׳כ להלכה קיבלו כן
 באמצע אינו כרם. וסתמא כב״ה ללעיל דלב״ש בכל גווני הוי כרם כיון דאיכא
ד שיהיו שמיס כנגל שמים. כפל לשץ הוא כמ״ש תוי״ט. ולע״ל  חמשה גפנים: ע
 נראה משום רהכא אמי תנא לאשמועינן דפמומ שבכרמים הוא חמשה גפנים והוא
 שיהיו בשתי שורות ואי יוצא זנב. אבל אי איכא יותר מחמשה גפנים פשיטא דהוי
 כרס אפילו בלא יוצא זנכ אם הס בשתי שורות שלש כנגד שלפ או ארבע כנגד
 ארבע וכ״ש יומר וכ״כ תוי״ע במתני׳ דלעיל. והכא לחני שתים ככגל שתים
 ואמת באמצע או אמת בינתים אינו כרם. יש מקום לומר דלוקא אחת באמצע
 או בינתיס איט כרם הא שתים באמצע או שתים בינתים שפיר הוי כרם אפילו
 אינו יוצא זנב להאיכא ששה גפנים וגני ששה לא בעי יוצא אב קמ״ל על שיסו



 ציונים

 ח הנוסע .מיי'us שי* 3׳.
 מור מוי* מם v»D לג :

 תוספות חדשים
 אחת ביגהייס או באמצע
 וגם אהד יוצא זנב להוי כרם
 ועל דרך ריש פרק דלקמן
 כרם שנגמע ערבוביא ופו׳
 וקיל: אמי המניה ולפפרג
 •לאהא לאשמועינן המה

 חמשי מהרי״ח
 לומר דלא תימא דוקא
יך שתים י  בנוטע תחילה ן
 כנגד שתים וכי׳ ואם נטע
 מתחילת שלא על זו
 התמונה אינו כרם אבל
 אם בתחלה נטע כל הכרם

 שתים
 תוספות רע״ק

 משנת ח [אות טז]
 בי־יב דיה בין שורה .
 והשקום שבי! כל שתי
 וטי) לשון הדיש מיז

 אמות
 תום׳ אנשי שם

 גמי לינא הכי. (להימ):
י אלו כוי ר  תוי׳ט דיה ה
. ר״ל ׳  והיינו כשהזרמים ט
 דוקא הזרעים של זה שנטע
 באחרונה השורה בתוך שלו
 אחר שכבר היה נטוע בשל
 חבירו נאסרים כיון שעל ידו
 נגמר הכרס והזרעים שלו.
 אבל אם הזרעים של מכירו
 לא טון דהעיקר עשה מ
 שגמל הכרס והזרעים אינם
 שלו איפ אושר דפאיש כ׳ה
 סברת ההוי׳ט והרמי! הליג
 מ׳זוסיל למיל שלו ומייל כל
 מכירו הואיל והצירוף געשה
 בין שניהם. ויש פנים
 לכאן ולכאן. (5ף0 :
 בריב דיה אס ערסן כו׳
 לתנן לק׳כו׳. וזילהרמב׳ס
 ערסן ני,זר ממלת ער׳יס
 והוא הגפ; מורחת שישככו
 ענפיה המו סוכה וירצה לומר
 אם אסף ענפי זאת עם זאת
 ועשה מהם ערים א׳ ט׳
 וכוונתו דאיט דומה ממש
 לטייס דלק׳ רם״ו דשם הוא
 גפן אדרת והיא מתפשטת
 מעצמה על הקיר העשויה
 לה כמיש שס. זלפיז מתוקמא
 מתני׳ דהכא אפילו ביש ה׳
 גפנים כשורה שלו וה׳ נשל
 חבירו כסתמא לממני׳ ואפיה
 לא חקשי לר״י צירוף למה
 ומ׳ט דרבנן דפליגי כיון
 דערים דכאן אינו ער יש
 דשם. (לה״מ). ולכאורה
 היה גיל גם לסי׳ זהדרבק
 ליס כלל אל״ אעיג דקתר
 ר״א וכמ׳ש ההוי״ע בשוף
 מס׳ בכורים. דמ״ש מסאה
 רתק בפ״ב מיג דאם היה
 שער כותש אינו מפסיק.
 אבל הרימ בפי׳ כ׳ דאין
 הלכה כריי. וציע דהריב
 שחק ולא נאר גזה הלום:
ס אין  ח חוי״ט דיה א

. סי׳ דלעיל ׳ ו ׳ דלעיל כ  ט
 לכעיג׳ לוקא א' יוצאה זנב
 הא לאיה אינן כרם זהו
 לענין חוצה לה אבל לתוכה
 חשוב ככרם אף בלא זנב.
ו ר ו ב ח v ב  (ביד): «
. לח דק, דהר״מ ׳  סיז ט
 בחבורו פשק כר״מ וריש

 ילק'

ת יום &ונ מכ ף תוספו 0 ל ר ! פ T T T ורה כלאים 3 ה מברטנ ד ב ו  ר ע

ת. להיות קרויין כרס וצריך להרחיק ארבע לרביס. ע״כ: הריאלומצמרפוה. כתבהר״ב ואפילו ר״ש דאמר  הרי אלו מצטרפו
.מודה[דמצמרפין]לאסרהזרעים.והייטכשהזרעים זמ״ד]וט/ /  אמות: אם עדסן מלמעלה. שהעלה ראשי הגפנים על גבי הנדר לקמן[פ/
 ומתערבק אוחם שבצד הגדר מזה עם אותם שבצד הגדר מזה. הם שלו. [״ומי׳ש הר״ב שלו ושל חבירו כן לשון הר״ש אבל היה
 ועירסן הוא לשון איזה עריםרתנן לקמן בריש פרקו כלומר שעשה ראוי יוסר לכהוב שלו עם שלחבירו]: גבוה מעשרה מפחים.
 להן ערש: ח הנוטע שתי שורות. . הרמב״ם בחבורו כתב .גדר נמוך
ה טפחים לה) i הרי אלו מצטרפותלי). מעשרה מצמרפות ותו לא. י דתידוק ר ש ע  של שתי שתי גפנים ואין בהן אחת יוצאה מ

. ת ו פ ר ט צ ה טפחיםילי) אינן מ ר ש ע  זנב: אם אין ביניהם ח׳ אמות לא גבוה מ
י ר ה ( ת ל ה ל ע מ ל מ ן ס ר ע ם א ר מ ו א ה ד ו ה י י ב . דמצמרפין להיות ר ם ש  יביא זרע ל
וטע שתי שורות*) ת ^ ח הנ ם אלו מצטרפו י ק מ ה י״יז מ נ מ  כרס אבל רחוקים &

ע ר ז א י ב י א ל . ת ו מ א ה נ ו מ ש ן ה י נ י ב ן י א ם  א
 יתידת ומרתיח ששה מפחים משורה זו _t י י ז

ש «0 אם אין בת שורה ל 0 . היו ש ם . ש ה ל ש ע ש % ז ת ״ ו י ו * ה ^ מ ש ש  ו

א יביא ה • ל מ ה א ר ש ש ע ה ־־) ש ת ר ב ח  אמות שבאמצע: בין שורה לחברתה ל
. דכיון דא־כא שלש שורות זרע ה מ  ט״ז א

. דלעיל לענין תוצת לה והכא לענין ם ר  הוו ככרם גדול *והמקום שבין כל שתי שורות מהן נדון כדין קרחת כתב הר״ב דמצמרפין להיות כ
ה האמצעית. לדברי תוכה . וזהו שאמרו בירושלמי אמר רבי אליעזר התמידו תוכה יותר ר ו  הכרס שהוא שש עשרה אמה. אבל חרבה מ
 תנא מחוצה לה. ומעמא דריחוק שמנה אמות. דאין שדה פחות מארבעה
. כדלעיל בדש פרקין. והרמב״ם אע״ג דבפירושו כתב כפירוש הר״ב. בשבורו פרק ז׳ נראה מדבריו שמפרש שתי שורות של י ט  אמות ו

 מיניה דאי גבוה עשרה אינן מצמרפות
. והא דתנן גבוה  והדן עמו ממתניתין ג
 מעשרה לרבותא דרבי יהודה אם ערםן
 וכוי. והרבה נמצאים כיוצא בזה וכתבתי
 קצתם במשנה ו פרק ד דביצה: רבי
 יהודה אומר אס ערסן וכו׳. עיין מ״ש
ם אין : ח א  בפרק דלקמן משנה ג
 ביניהם שמנת אמות לא יביא זרע לשם.

 מלאכת שלמה שלש
׳ אבל כשיש ביניהם ח׳ אינם /פי ת כו ו מ ס ח׳ א ה י נ י ס אין ב  להו כרם: ח א
ע ז׳׳יל. של שתי שתי גפנים ״ ׳ ר י פ  מצשרפות והזו כגפן יחידית ה״ר ׳הושף r״3 : ב
ב. אמר סמלקנז ל׳ הרמי״ס ז״ל שתי שורות אינו כרם עד נ  ואין בהס א׳ יוצא ז
 שיהיה שם א׳ יוצאה זנב כמו שהקדמנו. וכתב הח׳ הר׳ סאלימאן ז״ל וז״ל מה
 שפי׳ ר״ע ז״ל של שתי גפנים קשה לאם אין בכל שורה כ״א שתי גפנים אפי׳ אין
 ביניהם ח' אמות אמאי צא יביא זרע לשם זמה צרוף כרם שייך בהו כיון ללית נהו
. וגם הח׳ הר״ר יהוסף כ ״ ק נראה למיידי ביש בהם ש עור כרס ע  שיעור כרם ל
 ז״ל כתב פי׳ זה אינו נראה לאם אין כאן אצא ל' גסנים אפי׳ הם קרובים הם
. פי׳ בין כל ה ת ר י ב ח ה ל ר ו ם אי; בין ש ש א ל ו ש ן יחידית ע״כ: הי ס  מ

 אחת.

 מצסרפי ואי בת״ק דמלמה להו אהלל׳ הא מולה נמי לאי איכא ע״ז ללא
 מצטרפי ושמא כי הוא ר״ע ז״ל פי׳ מתני׳ להכל) אליבא לר״מ!ר״ש להצכתא
 כוותייהו כמו שפסק הוא ז״ל בשלהי פרקין.וברמב״ם פ״ז סי' ה׳ כתוב והוא שיהי׳
 ביניהם סחות משמנה וכן ג״כ בהשגות.אח״כ מצאתי שכ׳ הרש״ש ז״ל סי׳ ר״ש ז״ל
 לרך היחיל ולה״ר חנן במס׳ פאה לאילן וה״ה לגבי כלאים ללגבי אילן לא חשיב
 הססק ע״כ ומשמע מלברי הרב ז״ל ללה״ר להכא היינו מ״! אמה כלאמרי׳
 התם וקשה וכו׳ לכך הנכון כלברי הראב״ל ן״ל והרמב״ם ז״ל למפרשי צא שש
 עשרה אמה בדה״ר אלא שהוא שביל הלרכיס לרבים ע״כ ואס אין שעות בפי׳
ת. פי׳ והוו  המשנה להר״מ ז״ל מ״מ חזר בו בחבורו: הרי אלו מצטרפו

ז ע ו . תפארת ישראל ב ן י כ  י

 :ביל הרבים שצריך שלא יהיו השורות מרוחקים ח״א.דאל״כ אינן מצערסי׳. והרשב״א ר״פ כיצל מברכין כ׳ שאלתות. זאת לא זאת אצא שגם רב״י

t A , פסיק קמ״ל: לה) וזרע תוך ד״א של שורה שלו:' לו) דאף דאין.... . ״ ״?- . 
ם הרמב״ן. ש״מ דאודויי אודי ליה. והוא תימה. ורבותינו המפרשים ש ) ^ עליו נ ן . ל א ן ו ה ל ש ם מ ר ב ה ת ע 5 ם ק ג ע ן ל ' ז א ה כ ן ה ל ן ש ע א ש » ה '  א ל מ

ל ב׳ ב׳ גפניס אפיי אין א׳ יוצא זנב: מא) דחמור תוכן מחוצה להן. דסגי במרחיק ו״מ - וביש  יותר מי״ט. וה״ה בחריץ לעיל [מיג] והכי וף״ל: ם) 2
 ביניהן ח׳יא חון ממקום הנפניס. מרחיק אמה בת ו״נ! מכאן ומכאן וזורע את המותר: טב) ג׳ שורות של ב׳ ב׳: מג) ר״ל בין השורה של ב׳ זו לשורה

צ  ראשונה ש
 ע״ז אמה והלפ לגבי קרחמ הכרס לא שמענו שיש חילוק במרב באמצע אם
 נשאר מן הצללים כמה שיריח או לא נשאר אלא שורה אחח מן הצללים וע״כ
 לנתר מנניקרא 6זצי׳ וח״כ אמאי תגי הכא בשמונה וחי משום זס״ל לנוטע
 מתחנה קיל מקרחת א״כ בשלש שורות אמאי מממרי במ״ז אמה לוקא. אלא מ״כ
 כשל שחים שתים איירי למרינא אינו כרם אלא שהחמירו לענין תוכו ובשלש שורות
. ולפ״ז א״ש נמי לפליגי מ״ק וראב״י בחרבה ל ו ל  החמירו יומר כנראה ככרם ג
 האמצעית כיון לעיקר האיסור בשלשה חומרא בעלמא היא שנראה ככרם ס״ל
 לת״ק למשמיץ לאסור כל זמן שקיימת שנראה ככרם. ובמרכה לא מחמרינן
 וראב״י ס״ל כיון לכתר מעיקרא א/צי׳ מחמרי׳ כלמעיקרא. אבל אי מיירי
 מתני׳ בשורות של שלשה שלשה אין מעם לליפלוג מ״ק בחרבה והא זו קרמת
י מ״ז אמה ואפילו ציכא בצללים שיעור כרם אסור ע  הכרס ממש היא ופשיפא מ
. והרמב״ס בחבורו שפסק אפילו כעולות של שלשה שצפה סגי בשמונה ' י  כדפ
 אמות ביכיהס. משוס ללהלכה קי״ל כר״מ ור״ש לס״פ לגועמ מעיקרא לעוצם
 סני בשמונה. והלכך לא הניא כלל דין חרבה אמצפית לבשל שלשה שלשה לא
 פליגי כחרבה אמצננית וכ״ע מולו לה״נו קרמת הכרם ממש ולא הוצרך לכותט
 להא זהו לין קרחת הכרס . ומ״מ צ״פ לגהך סברא לשלש שירימ של שמיס
. וא״כ היה לו ה ל  שתים החמירו שנראה ככרם לא אשכחן לפליגי ר״מ ור״ע ע
 להרמב״ס להביא דין זה לכשלש עורות בפי׳ הרחקה ככרם גמול ולמנין חרבה
 האמצעית מה דינו אי כת״ק אי כראב״י: היו שצש . פי׳ הר״ב שנראה ככלס
ן כקרמת דפחומ מ  גלול ובין השורות נידון כקרחמ הכרס וכ1'.כצומר צענץ זה ט

 ממי!

 משנה
 כיון שאין אוסר של מכירו גם גפן פלו לא נאסר וה״ה הכא ללא נאסרו זלפיס
. ומ״מ איט מובן כיון משלי אין ט ר ס א  שלו קמ״ל כיון להכא איכא שלו ג״כ נ
 כלי לאסור ושל חבירו אין אוסר אמאי מצערפי הא ה״ל כמו זה וזה מלם לקי׳יל
 למומר כפ״ב לערלה מי״א. ועול מי לחקו לזה לממני׳ איכא לאוקמי שחבירו
 נתן לו רשומ לימע בשכר או בחנם והרי הכל פלו והא לתני של חבירו משום
 לקחני ולקי או גלר באמצע לבשלה של אחל אין רגילות להיות ללך וגדר
ה מעפרה מפחים אינן מצמרפות. וא״מ למה לי צירוף הא היינו מ  באמצע: נ
 עריס לרפ״ו דהוי כלם בשלה אמת . י״ל להסס בשורה של חמשה גפנים והכא
. ואע״גדר״י אומר ס ל י  בשלשה גפנים א״נ התם שפיכסן מלמעלה והכא בלא ע
. י״ל דלפנץ קידוש פציג הכא לאי י מ  אם ערסן כו׳ מכלל דמ״ק פליג בעירס נ
 משום עליס קי״ל לאוסר ואינו מקדש כמ״ש הר״ב פ״ז מ״ג והכא מצערפין
. והא לבפ״נ דפאה מ׳׳ג סתם לן לשער כותש ן ׳ פ ל ק  ומקדשין ולתייק אין מ
 מצפרף. יש לחלק לככלאיס הקפילא משום מראית .עין וכשיש גלר מפסיק
. והא דלקמן פ״ה מ״ג אשור .בשער כוחש. התם שזורע ן י  ׳ליכא מראיס פ
: ח הנוטע ז ״  (מעלה על השומרה במקום עיכובן וכ״כ הלמב״ם בחטרו פ
 שחי שורומ. פי׳ הר״ב של שתים שתים ואין בהן יוצא זנב וכ״נ מפי' הרמב״ם.
 ונראה ללא ניחא להר לפרש בשל שלש שלפ ואפייה סגי בשמונה אמות ביניהם
 ללא למי לקרחת הכרם כיין לשולה אמת לא מיקרי כרם אין זז קרחת הכרס
 לליכא פס כרס מן הצללים. למשמע להו ללא מקילינן משוס לליכא שם כרס
 בשאל אלא בחר מעיקרא אזליגן הואיל והיה שס כרם עליו בתחלה כעיבקרחחו
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. וכתבו הר״ב והרמב״ם תנא קמא לא בעינן ביניהם שיעור קרחה כיון דלא נשתייר כרם ולא סי  שלש שלש: רבי אליעזר בן יעקב אומר ו
מ ואע״ג דמשנתו קב ונקי איכא למימר דמי לכרם בן ארבע וממש שורות דכי תרבה האמצעית אכתי כשאר ״  דאין הלכה כמותו. וכתב מ
 דשאני הכא דמשוס חנניא בן חטנאי קאמר לה ואפשר דליה לא כרם הלכך בעי המקום המוקרח ט״ז אמה: רבי אליעזר בן יעקב
 ס״ל ועור דקאמר בירושל' דרבי אליעזר בן יעקב ס״ל כב״ש *דשורה אומר אפילו חרבה השורה האמצעית. מאחר שהיה כבר כרם
 אף עתה דין כרס יש לו וצריך מ״ז אמה:
. כלומר שאם ן ע ט  שאילו מתחלה נ
 לא הגיעו לעולם לכלל כרם ולא היה
 טכיען מתחלה אלא שתי שורות לא היה
 צריך להיות ביניהן אלא שמנה אמות
 כואמרינן לעיל עכשיו שנטען שלש
 והגיעו לכלל כרס אע״פ שחרבה
 אמצעית ולא נשארו אלא שחים הרי
 הן ככרס שחרב באמצעיתו וצריך מיז
 אמה ואין הלכה כרבי אליעזר בן יעקב:
. ה מ ת כרמו ט״ז א  ט הנוטע א
 שכל שורה של גפנים רחוקה מחברתה
 ט״ז אמה: מותר להביא זרע לשם.

 אחת הוי כרס ע״כ. ובפרק ב מ״מ
 נמי אין ^הלכה כראב״י. והכא כת״ק
 נמי אין הלכת כמו שתראה בסוף פרקין:
. עיין בפרק ב דפאה משנה ר ע  ט ש
 ג מ״ש שם: וזורע את הניר. כ'

 הר

ם «־). רבי אליעזר בן יעקב אומר ש  זרע ל
ה ב ר . אפילו ח י א נ י ב ם חנינא בן ח  משו
ש ה ש ת ר ב ח  האמצעית•!) ואין בין שורה ל
. שאילו ם ש א יביא זרע ל ה אמד״. ל ר ש / . ע י י י _ י י ד ר י ^ , ,  ״

w , ״ ״ . ם וכוי. הצומר וצח , מ  *ר׳ כ שכך היה ד
ה נ ו מ ש ה נטען מי) הרי זה מותר ב ל ח ת ״ מ ר כ ה ״ כ ו ר ו ס י ס א ו ש  מ

ה ר ש ש ע ל ש ת כרמו ע וטע א ת: ט הנ  אתא לסיועי לת״ק . וכ״כ הרשב״ס אמו
א . מותר להבי ( ה טי מ ה א ר ש ש ע ה ש מ  בפ׳ א
ש ת כרמו על ש ע א ט נ ד ש ח א ה בצלמון ב ש ע ה מ ד ת ׳ י ר ר מ ם מי׳)• א ש  זרע ל
ת נ) ח ה והיה הופך שער «c שתי שורות לצד א מ ה א ר ש ש ע ה ש ר ש  ע
ר למקום ע ש ת ה ך א פ ת היה ה ר ח ה א נ ש ב . ו 0 « ר י נ ת ה  וזורע א
י חכמים והתירו־. ה לפנ ש ע בא מ . ו ( ע ר ו כ ת ה ר וזורע א ח  א

 רבי ,
 מן השורה כעבודת גפן יחידת: צלמין.
 שם מקום: הופך שער שתי שורות.
 כרס גדול היה שכל שורה רחוקה
 מתברתה ט״ז אמה ולא היה מצר* לסכך
 גפט ע״ג תבואתו והיה מצרף השורות שתים שתים וראשי הגפנים דהייט השער של כל שתים ושתים הופך לצד אתד אלו כלפי אלו ונשאר
 המקום פטי מצד זה ומצד זה וזורע אלא שמניח ששה מפחים ולשנה אחרת עושה להפך שכך היה דרכם מקום שזורעים בו שנת אתת

ה לשנה מ ל ת ש כ א ל  מ
 אחת לחברתה.ה״ר יהוסף 1״ל:ר׳ אליעזר בן יעקב אומר משום חנניה ט׳.
 פ" ה״ר יהוסף ז״ל והת״ק הוכר שאין לזה לין קרחח הכרם כיון שלא היו שם
 יותר משלש ע״כ. וביר!׳ מפרש לאתיא דראב״יכב״ש כמה לב״ש אומרים שורה
 א׳ ברם כן ראב״י אזמר שורה א׳ כרם ומש״ה בעי ס״ו ובקרחת ס״ל כב״ה
 לאמרי ס״ז אמה ולא כב״ש לאמרי כ״ל אמה והשתא קשה היכי קחני שאצו

 ואין צריך להרחיק אלא ששה מפחים
ס חנניה וג׳ה נייושג׳ מני יוחס׳! ופה״ז. הרי וה מותר נליט חיה מותר וכיה נייישל׳; ט על שש ׳ , ח חנינא » ג י  ח
ש עשרה אמה נליס על שש עשרה שש עשרה אמה ינכהל״י שש עשרה אמה על שש עשרה  עשרה אמה מ
. וניוופצ׳ שש עשרה על שש עשרה אמה. pD&a נכיז'׳ בצלמק . על שש עשרה שש עשרה גל״ס ב ׳  אמה וכיה «
 שש עשרה על שש עשרה וניה נייוע׳ מנינ שפ. לצד אחת נילו£׳ לצד אחד־ וכ׳׳ש מיג שס. למקום אחר נל*ה למקום

 הזרע ונ״ה נילו5>׳ ובני( שס .

 לדרום כך מרוחקין ממזרח למערב ועל ס״ז אמה מצסרסין להיות כרם ולא פ״ז
 בכלל והיינו כתנא ללעיל לבשצש שורות לאית ליה תבנית כרם כשאר כרמים
 הנהיה. פי׳ מפ׳ ניכ שמנה שיעורה שש עשרה וט חנינן שמנה אמות* היינו
 אמות לר״מ וריש בשתי שורות כללעי׳ומש״התניהכא כרמו והרא״ש
/ בר״ש וכי טים הכיב אמרה: ׳ י• ז״ל כתב לתנא ללע) י נ ח מ א ל פ י ס  י
 אמר ר׳ יהולה. קא מסי ר׳ יהולם להיינו בהיפך שער. בצלמון שם מקום ובסי
 שופמיס כחוב הר צצמון גבי אנימלך. והיה הופך שער שתי שורות. שער
 היינו הענפים מומים והפכן לצל אחל כגון שאורך השורות מן המזרח למערב
 וסחרוח זו מגל זו מצפון ללרום והסך זמורוח של שורה דרומית לצל צפון ושל
 צפונית לצל דרום נמצא אויר שבין שתי השורות מלא ושחוצה להם דקם וכן עשה
 לכל הכרם ס״ז מלא מ״ז ריקם. וזרע את הניר. החרישה הריקנית להוי מ״ן
 ריקנית אבל אס לא היה מהפך נמצא שכל שזרה תופסין זמורותיה מאויר השש
 עשרה ואמרי׳ לקמן פ׳ איזהו עריס לתחת נוף הגפן אוסר להביא זרע לשם.
 הופך את השער למקום הזרע: שזרע בו אשחקל. וזורע אח הבור. שהיה בור
 אשחקל מחרישה וזריעה. והתירוהו. משוס להיפך אבל אם לא היפך לבציר

 לא

 מתחלה נטען היה מותר בשמנה אמות הא בפי ד״א לכל שורה כיון לחשיב
 כרם ובירושלמי פריך לה ומשני כמה שנויי. ועוד בירושלמי ראכ״י אתי כב״ש
 כמה לנ״ש מחמרי בחרבנו יותר ממסעתו ק ראב״י מקל במטעתו לשמנה ומשהו
 מותר לזרוע אותו משהו. ועי׳ בנ״׳ ס׳ הספינה ד׳ ר״ב: שאילו מתהלה
 נטען היה מותר בשמנה אמות. הי׳ היה די בחי אמות והיה המוחר שעד
 ח׳ אמות מותר לזרוע וה״ק ראב״י שאילו מתחלה נסעןהיה מותר בהנחח ח׳ אמות
ש  לשתי השורות ירושלמי וע״ש.ה״ר ״הוסף ז״ל: ט הנוטע את כרמו על ש
. הרש״ש ז״ל גריס שש עשרה אמה על שש עשרה ׳ ש עשרה אמה ט  עשרה ש
 אמה וגם בסיפא לקיזני ר״מ ור״ש *מריס אף הנוסע את כרמו שמנה אמות
 על שמנה אמות מותר. וסי׳ כי היכי למרוחקץ השורות שש עשרה מצפון

ז ע ו ן תפארת ישראל ב כי  י
 של ב' שבצדה. אינ לר״ל בין שילוח החיצונית [כל זה מהייש]: סד) קמ״ל כרס אינו מקדש בגפן יחיליח. לא״צ הרחק אלא ו׳ מאחים ורק כרס שלם
א בעינן. כלילפינן מקרא לחטאת הכרס. וכיון דמאן דתנא כרס רבעי יליף ב ך ב ״ל ה ל קמ ״ נ  הכא אף לע״י מרחק השירות זמ״ז. לפי׳ בתרא ה
f לה בגז״ש לתבואת הכרם. א״כ שסיר כ׳ השאלתות לאינו נוהג כרם רבעי v ה ו כ  לאשמפינן דזוקא באיתנהו לכל הגי שורות צריך מרחק בין ב׳ החי5ו
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 כראב״י דפציג ובלבד שיהיה שמונה אמות בין כ׳ השורות הנשארים . ולפי׳ קמא קמ״ל בהך בבא. אף ללא גרע מכ׳ שורות של ג׳ ג׳ [למיל מיה]
 סדיא התם יש בין כל גפן לגפן שבצדו מרחק שוה. אבל הכא ע״י גודל המרחק שיש בין כל שורה של ב׳ לשורה ב׳ שבצרה. ניכר שהן ג׳ שורות
' [לבכה׳ג היה פשוש להו״ל כרש כשי׳ כיה. ורווח שביניהן מןרמת] אפ״ה גס בגי שורות. רווח שביניהן כקרחת. ' ג . ולא 3׳ שורות של נ ׳  של ב׳ ב
 מיהו באין שם רק ב׳ שורות של ב' ב׳ אז אם יש מרחק בין שורה לחנרהה ח׳ אמות אפילו מתחילה היו ג׳(כחנגיא) דינן רק כגפן יחידת לסגי
) ר״ל כל שורה רחוקה מחברתה  כששה טפחים: כה) ומכל שכן בחרבה א׳מחיצמות. שנשתיירו ב' שירות ביחד: מו) ר״ל רק ב׳ שורות: טז
/ לטלי עלמא סגי במרחק כל שורה מחברתה ט״ז  טז״א: סח) בריחוק ששה טפחים משורה . מיהו 1!קא בככוען מתחילה ב׳ שורות של ג
. וגם מתחלה הי׳ במקום הקרחת גפני כרס. צריך לבית שמאי מרחק ארבעה ועעףס אמות.  אמות. הא קרחת שבכרם* שיש כרם מכאן ומכאן
: מט) ר״ל ראשי הענפים: ג) אלו כלפי אלו: גא) המקום הפנר שמצר זה וזה. זרע בריחוק ו״מ י מהשורה: וב) ר״ל הקרקע שלא  כריש פרקן

 היתה
 משנה ראשונה

 לנמ״ז אמס לא יביא ;לע לשם אגל א5 ימ שם ע׳׳ז אמה איצו כקרמח הכרס במתני' דלקמן לעמע מעיקלא קי> ממרב י• ט והיה הופך מעל פאי שורות.
 ממם מרמיק ארבע אמומ מכל צל והכא איט מלחיקאלא ששה שפחים כלאמרי' מ״ק לא איירי בהפיכת השפר אלא ל״י אחי לסיועיה למ׳׳ק לממון הפיכת

 השער

 ציונים

י מ : ה » ג ״ . ג ע ע י נ ח  ט
: פ 1\ תה: מ  נ

 תוספות חדשים
נ בירושלמי הניאו הר״ש מ  פ
 רפיה שאש היו לקיפ ולא
 היו זה כעל זה ואמר יוצא
 ונב ואמ״כ העט והם זה
 כננל זה ואחל יוצא ונב הוי
ק פסק הרמב׳׳ם פיו  כרם ו
 מהלטת כלאים היי עיש ווה
א הפופע כ' כנגד  שחנא מ
 3׳ ואחל בינתייס או נאמצע
 אינו כרס טל שיהיו כ׳
 כעל נ' כוי שיי על שיהץ
 משם הנהנים עצמם כנון
 שיחמט אמיכ לין נרם להם
 לה״א כיון רכ:עת ננןיעה
 לא היו מטוניס לא ממי
 א«׳כ קמ׳ל כהירושלמ•:

 חדושי מהרי״ח
 שתים כו׳ ואחיכ נעקרו
̂ שלא נשאר  כסה נפנים 
f התמונה הוי כרם לכן t 
 תני תו עד שיהא כו׳ וכ«ו
ק הי ר 6  שהוא באמת ב
 גז׳א וזהו םדהו של חחנא
 לאשגיעינן אנב גפיצור

 וק״ל:

 תופסות דע״ק ־
 אהות היינו בין ב'
 חתיצוגות אי נסי יש
 ל»רש כין חיצונה לאטמי*
 דכיון דאיכא נ׳ שורות נלי
 אדעתיח שבא לנטוע כרם
 כדנץ«ח וםצם׳־םין בפחות
 מסי) ולא דמי לב׳ שורות
ן אשילו י  דאין מצטי
 בשמונה דג׳ שורות הוי
ומ שלח  ככרס גדול דקי
 מיז אמח : [אות ין]
 בחוי/ז ד׳ח ראב׳י.
 דיבורה אחת חוי כדם)
מ קיחת הכרם  והוי כ
 ולענין זה כביה דקרחת
 תניס חר טיז אמח. והא
 יקאמר שאילו מתחלה
 :שען חדי! מותר בה'
 <-.םות הא כיון דטבר כביש
 צ יך לכל שורה חדחקח
 ר׳ אמות. בירושלמי פריך
 לה ומשני דמותר בחי
 אםו.ה היינו בה׳ ומעחו

 הובא בחריש :

 תום' אנשי שם
 ללק׳ ראפי4ו כג׳ שורות של
 ג' ג׳ לא כעי׳ יומ־ מחי
 אמות אגל כשי׳ מ*ני׳ להכא
 לעולם פ״ל כמיש כפירושו.
י כו׳ י ב א  (:־מיז) : ר
 רחניי היה גזה׳כ כנראה
 פיק ומדיה וגתרא. וחנניה
 :ן חכי^ היה חכרו של
 ישכ׳י בנראה ס׳ אע״פ ופי
ק ובכימ. והם היו  to פי
 תלמידי ל׳ע והוא כשצמד
 ע0 מלמיליס היה זמן רכ
 אחר שחרכ צניח נ׳ קיך

 גנה «r יצג* חיץ כלאיתא
 יםפרי בשנת מ' מחיל
 ללמול מ׳ שמש ת׳יז מ׳ לימר
 לאחרים וריבי* צא נהג
 גשיאותו אלא נארצעיפ
 נמחרנ הניח אחר שנהרג
 רפנ״ג מזע ואחרץ ר׳ג
 ייבנה שמא ור״אמהורקטפ
ס ro תלמידיו ר  ול״י p מ



 ציונים
* • t 8 דים וד״ש . נינ >נ 
 עם מ״ג 7׳.שמנ לאיי! ל^שול

 ומזיע שס הנני(< לל :

 תום' אנשי שם
 של ריבי! וריע היה תלמדם
 של אלו השלשה המפורסם
 בתלמוד בהרבה מקומות
 ורשביי וחנניה בן חכינאי
 המה תלמידיו כנזכר שלפי
 מראה היו בכמו מאת שנה
 או יותר אחר החורבן. והוא
 דבר חדיש שראליי יאמר
 רכר שמועה משום בחור
 ממנו ס׳ שנה מלבר אריכות
 ימיו של לאביי כיכ.(מל'ח):
 ט תיי״ט ד׳׳ה ר״מ
 וריש כו׳ ולער״נ כו׳ .
 ע׳ ברמיז וב״ל ומפרשי
 הירושלמי שהאריכו ופירשו
 הירושלמי בפנים אחרים.
 והא דהרמב״ם כתב הרמ״ן
 ש״ל כמך מדאמר ד"! כרם
 גדול שננןעו על ח׳ ח׳ אין
 לו מחול ואי איל רץ ר״מ
 מאי קמיל השתא ד׳׳א אין

Sb) לו ייב למחול מבעי 
 לחלק בק שורות לג׳ לאפי

 עובא נמי לייס כחי מן
 לתוכם:

ב קכא ת יום טי ספו רה כלאי• pH& HTp ר תו ו  לי עובדיה מברטנ

. וכתב ׳  לשנה אתרת מניחים אותו בור בלא חרישה ובלא זריעת: אף הנוטע בפרק הספינה דפ״ב ע״ב: רבי מאיר ורבי שמעון וכו
. קסברי טון לרחוקות הר״ב וכן הרמב״ם שכך הלכה. דהכי אמר רב בירושלמי. ועיין מ״ש תר ת כרמו על שמנה שמנה אמות מו  א
ן יחידת ומניח סמוך לשורה ששה בר״פ ללקמן. ובמן) מ״ה. ומ״ש במשנה ד לסרק הספינה . פ  השורות שמנה אמות הוה ליה מ

 ספחים וזורע את השאר ולא בעינן שש
 עשרה אמה אלא בכרם חרב אבל
 בנוסע מעיקרא כי מרחקי שמנה

ק הלכה:  אמות דו ו

 והרמב״ס בתבורו פרק ז' כתב תוט
 מותר להביא זרע בהרחקת ששה
 ספחים לכל שורה אבל אס זרע תוצה
 לו צריך להרחיק משורה החיצונה ארבע
 אמות כשאר הכרמים ע״כ. והשינ
 עליו הראבי׳ד ואמר שלא מצא לו עיקר

 רבי מאיר ורבי שמעון אובדים אף
ה נ ה שמו נ ל שמו ת כרמו ע וטע א  הנ

: ר ת ו ת מ  אמו
. ר׳ מאיר ור׳ שמעון נילוש!׳ ר׳ שטעון ור׳ מאיר . אף נכ״נ ל״נ, על שמנה שמנה אמות מהד׳׳י על שמנח אטות ג י  ח

 ומ״: שטנח אמות על שטנה מותר להניא «רע לשם .

 בירוש' ואם מפני מראית העין כ׳יש בתוכו. והכ״מ אע״פ שהלץ בעדו ואמר שמבתון אינו ניכר כמו בתוכו מ״מ כתב שצ״ע מנין לו לתלק.
 ולעטית דעתי נראה שמן הירושלמי למד כן דאמר רבי זעירא תוכו שמנת חוצה לו שש עשרה. ומאי שש עשרה דקאמר. אלא כלומר דין שש
 עשרה. דדוקא תוכו יש לו לין שמנה ואינו מרתיק אלא ששה נופחים אבל חוצה לו יש לו דן שש עשרה דקרחת הכרס שמרחיק ד״א וזורע:

 מלאכת שלמה
 הוא לזרוע אלא שכך היה המעשה שהתירו חכמיס את הזרע אבל לא אמרו שמותר
 לזרוע. ור״מור״שבאו לומר שאפי׳ שמנה אמות מותר אפי׳ לזרוע מ״ל ואם לא
 תאמר כן א״כ קשה מה בא ר״י לזמר הרי א־ן חולק ע״ז שמ״ו אמות מותר ע״כ:
 ר״מ ור״ש אוסרים כו׳. פי׳ הרמב״ם ז״ל דס״ל לר״מ ור״ש שאם יהפך
 הענפים אפי׳ אם אין בין שורה לשורה על ־ענין זה לנל משמנה אמות מותר על
 זו הלח־ ע״כ. וכתב הר״ש ז״ל למסקנת הירושלמי דאפילו לכתחלה מותר
 לזרוע ולא תימא הזרע מותר אבל אסור לזרוע. ונלע״ל לשלה ניר נקראת שלה
 החרושה כלומר שכבר עבר עליה עול הפרות. עול מתרגמינן ניר. עולו ניריה:

 ליה אויר שש עשרה אסור להוי כרס כלרב נחמן בך פי׳ רבינו שמואל המשנה
 הזאת בפרק הספינה״. ובעל הערוך ג״כ לעמי הנהיה. ונם כתב שם איר
׳ יהודה ^ סייעחא י ש ז״ל פ ״ צ ר  כלעח רשב״ם ז״ל בערך סער אנ

ך לתיק ע״כ: ס י , ^ ה י ס ם א ל ו ע 1 , ה ק ד ש ר ע ו ה י ם א ו ש ן מ 3א  ד

 היה יטל לזרוע כל שנה ושנה בין השורות רק שירחיק ששה מפחים מכל שורה
 ושורה אלא שהיה דרכן להניח השדה שורה אחת בורה שמתוך כך טוענת פירות
 יותר עכ״ל ז״ל. וכתב הח׳ ה״ר יהוסף r״i . א״ר יהולה וכו׳. נראה לר״י בא
 לחלוק על ת״ק שאמר מותר לכחתלה להביא זרע לשם ובא ר״י למימר שאסור

ן י כ  ישראל י
 רק בהיה מתתלה כרם ותרב ולא בהיה מתחלה כך י

 ראשונה
ן פ״ב פירשו לאף לאחר שהפך צריך הרחק ששה ספחים  וגס החוס׳ בב״ב ל
ן לאותן שתי שומת שכמהפט מצעכפין להיות כרס ומשמע מלבריהם מ ר ל  מ
 לאילו לא הפכן לצל אחד אלא זו לכאן וזו לכאן כההיא לכלאי ;רעים לעיל
 בפ׳יג בכה״ג א״צ הרחק כלל: ר׳ מאיר וריש אומרים אף הנומפ כרמו על
 שמונה.שמונה מומר . כמב הר״ב לטשע מעיקרא קיל מפי וכן כתב הר״ש .
. ם ר  ונלאה ללוקא בשורה א' רחוקה מחברתה כיון שאין מצמרפות אין כאן כ
ל כרס ובא לזרוע ביניהם לינו כמו קלחש הכלם כמו ג פ כרם מ מ ע  אבל ה

; ו ״  שהוכחנו פ״ו מ

א דפרק ד ל ל  כ
, בשל חבירו מצטרפות להחשב כרם  משנה 1 שורה א׳ כשדר. שלו ושורה הב
 ואסור כל א' לידוע תוך דיא מעורה שלו ואפילו מפסיק ביניהן נדר
 שאינו גבוה י״ט או שמפסיק ביניהן שביל הרבים שאינו ח׳ אמות; או אפילו דרך
 יחיד שאין לשניהן רשות לילך שס. אפ״ה מצטרפים [וניל דאעפ״כ לא נאסרו נפני
 חבירי]. [אב״י וכ״כ חיתוי״ט להדיא כאן רצריך שיהיו חזרעים שלו גאם יחיו
 הורעיש נאסרים . והוא מוכת מעצמו. דאי״ל דכוונת חדיש וחר״ב בהא דכתבו
. דהכונח באס רק שורה א' דגפניס ו י  דבאס הוא שלי ושל חבירו. אדם אושר של חבי
 הוא שלו. אע״פ שאין הזרעים עצמם שלו; דאיכ אמאי אשר ריש לקק פיז מיד
 במשכך גפנו על נבי תבואתו של חבירו דאין מקדש דבר שאינו שלו; הרי התם נם*
 הוא שלו ושל חבירו. אע״כ דכונת הר״ש והריב שהזרעים הנאסרים צריכים שיחיו
. דקייל כריש . ועיכ קבע עיר זצוקיל הלכה כאן אליבא ם  שלו. ועי׳ לקמן בפ״ז ש
 דר׳ש] אבל כמפסיק ביניהן גדר שגבוה ייט; אמיצ רק בשערם ב׳ השורות יחד על
י לא זכיתי להכין מפני מה פסק ע״ר זצוקיל כדיי נגר התיק. י ב א  ראש הגדר [
 והימבים בפירושו כ׳ דלא קייל כן ובחיבורו פיז דכלאים חיח ניכ לא הביאו. ואולי
 סמך ע״ר זצוקיל על סתס משנה דפיה מיג. ועייש מיש ע״ר שם בענין שער כותמו
 ומ״ש בהגהות שלי.־ ועי׳ ברתוייט םפ״ב דשבת וסוף בכורים; ולפי: נוכל לומד

 דריי לא פלינ אתיק] :

 משנה ח ב׳ השורות שאמרנו צריך שלא יפסיק ביגיחן ה״א. ואז אעיג שחומו
 להן סני בע־חיקן מהזרע ד״א , אפיח ביניהן לא יזרע בלל. אבל כםרוחקין
 זה מזה חיא או יותר. אינו מצמדף לחהשב כרמ. ומרחיקין מהזרע ו׳ טפחים מכל
ו זהו דעת הרםב^ס י ב א  צד וזורע בין בפניס ובין בחוץ. היו כ׳ שורות של ג׳ כ׳ [
 בחיבורו על פי הירושלמי ע׳ רתוייט כאן. אמנם כהפירוש כ׳ ע״ר. דסגי בשורח
 של ב׳ ב׳] הרי זה כרם גדול לחכי כשאין הפסק בין שורה לחברתה ט״! אטות אסיר
 לזרוע ביניהן כלל [וכרפ״ד]. כל שיש ג׳ שורות. אפילו אין שורה מרוחקת מהברתח
 ד״א . רואים האמצעית כאינה. והו״ל כרס [וניל דוקא באין ב׳ חחצונית מרודוקץ

:  «ר. מזח חיא]

 משנה ט חיו כל שורות הכרס מרוחק זה מזה חיא. הרי זח מרחיק מכל שהיוו
 ו׳ טפחים וזורע. םדדינן ככפן יחידית ולא ככרם. ודוקא בין השורות 1
 אבל חוצח לחן צריך להרחיק חזרע ר״א. מפני מראית עין שיחשבו שגפני חכר«

 מקורבין תוך ח״א. כמורגל בכרמים :

א  [משניות זיעיס] ל

ן תפארת י כ  י
) ולא בעינן ט״ז אמות נ  היתה זרועה אשתקד: נ
 משנה
 הפער מוכח שעשה כן בלי לזרוע במקום שהפך ופ״כללא בעי הרחק ל׳ אמוח
 דענ!י הגפן אין בהן ל' אמות ומה הועיל בהפיכה כיון דמ״מ צריך הרחקה
. אלא ולאי לסגי בהרחק אמה והפך כלי לזרוע באושה האמה וס״ל ת ו מ  ל' א
 להפיכה מועיל שאי׳צ להרחיק כלל כללעיל פ״ג מ״ה וכ״כ הרמב״ס בפירושו.ונם
 הל״ש אפשר ששובר כן ומ״ש הר״ש שלא משום איסור משה כן לאו אעיקר הפיכתו
 אמרה דהא ודאי איסור היא לסכך גפנו על החביאה . אלא מה שבשנה אמרח
ק משמע מלברי הר״ב  היה הופך למקים המר ע"; כחב לא משום איסור כו׳ י
. ומ״מ הרמב״ס בחבורו לא הביא לין הפיכפ השער במכין כלאי הכרס ' י פ ל  כ

בירתא א נ ת ב ל  ה
 3p*l ד משנה א כרם נדול שנעכךו גפניו באמצע. .אס רווח זח הוא טזיא

 מותר לזרוע באמצע. כשירחיק מחגפנים ד״א לכל רוח. ובשהיווח
 הוא פחות מטז״א אסור ארוע כלל באמצע. רק שאינו מקדש מח שהוא חוץ מדיא

 מעקרי חנפנים :
 משנה ב ותרתח שבק גדר לכרס אם חוא י״ב אמות מותר לזרוע החיא שסמוכים
 לנדר . ובפחות מזה אסור ארוע שם כלל, רק שאינו מקדש טח שד1ץ

. וכניל: ם י נ 6  מעקרי נ
 משנה נ ודוקא בגדר שנבוה ייט ורחב דיט בהמשך [דאי׳׳ל בעובי. דהרי גס
 מחיצת קנים מפסיק (ובמיד)]. אבל בפחות מזח בגובה או בדוהב .
. ומרחיק דיא מחנפנים וזורע. וגדר הנ״ל או חריץ שעמוק ייט ורחב  כאינו דמי
 דיפ משפתו לשפתו. ד%"ל הפסק בין כרם לזרע . ומותר להסמיך נפנים מזה וזרע מזח:
 משנה ד נדר סגי אפילו כשהוא מקנים . ורק כשאין הקנים מרוהקים זה מזה
ט. ואפילו כשכל הרווחים שבין הקנים יחד מרובה על חקנים. אפ/־״ י  נ
, אם עד י׳ אמות מחשב כפתח. ׳  מפסיק. מיהו אפילו גדר אבנים שנפרץ במקום א
 ומותר להסמיך חנפנים להזרע אפילו גנד חפתח.ואם יתר טי׳ אמות אסור לחסמיכן ננד
 הפתח, רק מרחיק שם דיא סזה לזה. וביש פרצות הרבה בהגדר. וכל א׳ יתר
 מפהית מנ'ט.ופחות מי׳ אמות. אז אש הפרוץ מרובח על העומד צריך להרחיק נגד כל
א. ואם פרוץ כעומד. אפילו כננד הפרצה מותר להסמיך. ואם פרוץ מרובה  «רצה די
 על חעוטד. ויש עוד ריעותא שהעומד פחות מדיט . אז גם נגד העומד אסור להסמיך :
 משנה ה שורה אפילו של ק׳ נפנים. איצ להרחיקן מזרע רק וימ מכל צד ,
. וכרם ד  כמנפן יחידית. אבל מכרס צריך לחרחיק הזרע ד״א לכל צ
ח. ולפיכך כרס שעשוי נדז  חיינו ב׳ שורות של ג׳ ג׳ גפנים נטועים מכוונים זה כנ
 שורות רבות. וזרע תוך ד״א מישורה נאסרו ב׳ שורות גפנים אף שהשורה ההגונה
 היא חוץ מחדיא מהזרע. וכ״כ הזרע שהוא תוך הדיא מחירם אוסר כל הזרע שתוך

 דיא שלו אף שהוא חוץ טריא מהכרס :
כ דינו ככרס טשא״כ בתואר ' ג 0  משנה ו ב׳ נפנים ננד ב׳ וא׳ יוצא זכב כזה ° °
י רביגו הכ״ט י ב א  אחר דינם כגפן שאיצ להרהיק מהזרע רק ו׳ טפהים [
 זויוק׳ל החליט כפי׳ הדמב״ם וכיכ חרט״ו בי״ד רציו םקי״א] ורק כשבתואי יש ללקוט
ב ו זה הכרעת רבמו א 0 וכדומה דינו ככרם [  ג' נגד ב׳ וא׳ יוצא זנב כזה 0
0 לה םיתורא דמתני׳ בסוף מ״ו; עד שיהיו ב׳  םצד דעתו דגדולה. ואולי דייק 0
 ;גד ב׳ ואי״ז, דל״ל. אע״כ 0 0 דאשמעינן. רהיכא דאיכא ר׳רתי א׳ כא0צע

. וכתום' חדשים] ; ם י  ואי״ז דחוי כ



ב פ1לן ח ר' עובדיה מברטגורה ר ח • ש C T D ב כלאים ת יום טו ספו  I תו
. שיש ה א . עשר גפנים לבית ם ב ר ח ם ש ר ק ה א כ י  פ

 בקרקע של בית סאת עשר נפנים לא פחות
. דהייט שתים כנגד שתים ואחת יוצאה  מכן: ונטועות כהלכתן
 זנב ואין רחוקות זו מזו ט״ז אמות ולא פחות מארבע אמות: כרם
 דל. שגפטו מועטים ואעפ״כ דין כרס
 יש לו ואין זה קרתת הכרם ראותו חרב
 מאמצעו וזה נתרב מכל צד: ערבוביא.
 שאין הגפטם מטוניס כשורה: אם
 יבול לכוין. בכל הכרם שתים כנגד
 שלש כגון שיביא חוט ומותח ומוצא
 הגזע מכוון שתים כעד שתים ואחד
ד  יוצא זנב אע״פ שהנוף איט מכוון ה
 זה כדם אבל אם מוצא הטף מכוון
 והגזע איט מכוון אין זה כרס: כתבנית
 כרמים הרי זה ברם. ובעי הרחקה
 ט״ז אמות ואץ הלכה כרבי מאיר:
 ב כרם שהוא גטוע על פחות
 מארבע אמות. שאין בי[ שורה לשורה

 תרבע
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ט ק ל ם יש בו ל . א ב ר ח ם ש ר ק ה א כ ר  פ

ת סאה*<. י ב  עשר גפנים ל
ם ר . הרי זה נקרא כ ( ן נ ת כ ל ה  ונטועות כ
ס ) • א י א י ב ו ב ר א נטוע ע ם שהו ר . כ ( ל ג  ד
. הרי זה 0 ש י ל גד ש ם נ  יש בו לכוין שתי
ם 0 . רבי מאיר ר . ואם לאו אינו כ ( ם י ר  כ
ם ח) ת הכרמי י נ ב ת ראה כ א נ ת  אומר הואיל ו
ל ) ע ם שהוא נטוע ם ר  הרי זה כרם: ב כ
. רבי שמעון ( ת י ע אמו ב ר א ת מ ת פחו  פחו

ר פ ו  א
א כ״ה נז״מ. ונלו׳׳נ כרם כרם רל שהוא  ה״ג . א כרם דל כרם שהו
ד . הפרטים נד׳׳ס נ ד נדיינ כנ ג . נ א ו ה נ כרם כרם ש ״ ״  ו
ת טארבע נליס על נ : ב על סחרת פחי ׳ ׳  כרמים 1:׳׳ה כירושלמי וני

ת טארבע וכן הוא נירהןצמי ובערובין ונביע :  פחו

r כהלכתן. כתב הר׳יב ולא פחות מארבע iWTCMI ח א ? י  פ

 אחות . וכ״כ הדיש ואליבא דר׳יש
/ בנטועות בפחות מד׳ י  דמתניתין דלקמן דהא לרבנן הוי כרם אפ
 אמות. ולכאורה הלכה כרבנן. ולא הוה ליה לפרוסיה אליביה דר״ש.

 והרמב׳ים בפירושו כתב דאין הלכה
 אבל מצאתי בחיבורו פי׳ז שכתב

 ציונים
ב . מייי׳ ס• ר ח  א כרס ש
 מהצעויו כלאיה היה . עיר
 ועו״ע יי״ד שימן ילי סעין לוז:
. מ״, ע ו ט א נ  כרס שהו
 עם ה״ע נ»ר יכי״ע שם סע•(*
. ע ו ט א נ  לס •י ב כרם שהו
 מיריבי! נ: ב״נ לה פנ. קנ:
::עימ ומ׳ נסרא  ירושלמי פיק י

 דנויר :

 חידושי מהרי״ח
ט ד״ה] י תי  פיח משנה א [

 ונטועות כהלכתן
 כתב חר״ב ולא פחות
י ואליבא מ אמות כו י א  מ
ק ק ׳ ל י  דר״ש דםתנ
׳ עב״ל . ולי כיאה  כי
* ״ט בסו י ׳ הרב תו י  לפי פ

 כרי׳ש
 דשתי שורות הנטועות בפתות מארבע
 אמות הן כגפן יחידת ובשלש שורות
 הוו כרס ומאין וכוי. וכתב עליו בכ״מ
 שפוסק כר׳ שמעון ודותק עצמו למה
y פסק כן משום דבירושלמי מפרש אמורא י ״ ז מ ״ ה מ ז w ח n n 

א למלתיה גם מפני כן אמר שגירסא ק ו י ו ת י י ת נ ו ל  השתא פ

 אחרת יש להרמב״ס בירושלמי. וזה
 מפני מה שמפרש הרמבי׳ס בכאן
 בפירושו ומאין את האמצעית וכו׳.
 ענין בפני עצמו. לומר שרשאי להדלותן
 ולהמיתן על הזרעים. כדאיתא בדושל׳.

it1 * ריר עשרה נפנים לביתt 

ן והשתא אינו עני! לטעמא דרבנן כמו ח כ ל ח ץ ב ע ו ט ם נ נ \ 
ס שפירשו הר״ב והר״ש וכן פירסהרשב״ס י ת  w שתים כנגד ש

ת אבל כבי רו ׳ שו נ  ב
ן לא הוה מ ר ׳ ל ת אפי רו  שו
׳ לא ו כ ן ו  כרם דפי רואי
׳ כו רה א׳ ו ה רק שו י א ש  נ
טצא להר״ב הוא  עכיל נ
ן ולאו  ג״כ אליבא דרבנ
 דווקא אליבא דר׳׳ש דכאן

M בסרק חזקת הבתים דף לז ובפרק הספינה דף פג דרואין וכו׳ טעמייהו דרבנן הוא. והרמב״ס מפרש דפלוגתייהו באי נטעי אינשיבכה״ג  ־S״
לו לרבנ! אי אפשר דר״ש סבר דלא נטעי ואי נטע לא הוי כרס. ורבנן סברי מטעי נמי בכי האי גוונא. והכי מפ׳־שינן בגמרא דםוף המוכר פירות. אבל לענץ  אפי

ן ™ מאין וכו׳. ליתא התם ולא מידי. וטכל לפרש דאגתי קאי אטעמא דרבנן לאעי׳ג דסברי נטעי בכת״ג צריכין עדיין לכןכגמא דמאי! וטי ^ י ^ 
גס לא יהיו «  עשר נפנים ו

 נטועים כהלכתן שתים מלאכת

. דהיינו שתים מגל שתים וכוליה לשו; ר״ע א פרק ה א ונטועות כהלכתן ק ו  כנגד שהים לבן צריך י

 ו״ל עד סוף. אמר המלקט ק סי׳ הר״ש ז״ל ואפשר שטעמו זי׳צ
 לאע״ג דנימא דהלכה כחכמים דאמרי כסמוך כרם שהוא נטוע על פחות פחות
 מד׳ אמות דנקרא כרס מצען למימר דמחמרי רבנן בחרבט יוהר ממסעתו
 ובעינן הכא 7׳ אמות אצא דק״ק ראתו כשיטת בייש לנפירקין דלע" שי׳
# ע״כ . ה״ג הרי * . וכתב ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ בירושלמי כזה* #  ח'
: ב כרם * * « # שהוא נטוע '  זה נקרא כרם דל כרס שהוא נטוע ט
* פיחת רמי דר״ש  על פחות פחות מד׳ אמות. בשלהי פ׳ המוכר .
 אדר״ש ודרבנן אדרבק דהכא קאמרי רבנן מאין * את האמצעיות
 כאילו אינם ור״ש ל״ל חאין והתם תניא אפכא לגבי מת דח;יא מצאן רצופין

 > וע״ס
 שלמה

 ואין ביניהם מל״א ועד ח׳ יש להם תפוסה ואין להם שכונת קברות ר״ש בן יהוד ה
 אומר משוס ר״ש רואין את האמצעיים כאילו אינם והשאר מצמרפין מד״א ועד
 ח' קשיא דרבנן אדרמן קשיא לר״ש אדר״ש ומשני דר׳יש אדר״ש לא קשיא
 הכא לא נטעי אינשי אדעתא צמיעקר בינתיים הלכך לשם כרם נסע הכל וכיון
 דלא נסע כהלכתו לא תשיב כרס. הבא זימנין למתרמ׳ ליה בין השמשות
 ומקרי ומנח לי׳ בין המתים אדעתא למהדר ולפנויים משם ושמא נאנס או
 שכח.דרבנן אלרבק נמי לא קשיא הכא טון,דמינוויל לחץר ולפנותו משם לא מקרי
 קבר הלכך לגמרי נקבר לשם.אבל הכא גבי כרם מימר אמר דהי מינייהו לשפיר
 שסיר. וללא שפיר ליהוי לצ־בי הלכך רואין את האמצעיות באילו אינם . וכ׳ הר״ש
 ז״ל דבירוש׳ סליג אשיניא לסוף המוכר סירות לאר״ש ב״ר בא בשם ר״י כשס

 כחלוקין

י אמות כך ד  לא פחות מ
ב י ה  נראה לי וםשיטא ש
ה  בעצמו משרש כן גםשנ

י הכטיש : ׳ על דבר  נ

ן י ב  ישראל י
נב. וכולן יהיו רק תוך בית סאה ולא יותר דאלי׳כ ניס! &כל א׳ מנפניו  יוצא ז
ך משמע מלשון המשכה וגם מפי׳ הר״ש כ  כדי עבודתו ו׳׳ט וזורע אה הנותר [
 והר״ב דהי׳ גפנים צריך שיהיו כתואר ב״פ ב׳ כגל 3׳ וכו׳. אולם מרמב״ס
 [פ״ז מכלאים ה״ה]. וגס מש״ע [לצ״ו סל״ח] מלהזכירו נמי לסני בב׳ שורות של
 ג׳ ג׳ משמע לסגי בשכפארו בחל כלס דהיינו פ״א ב׳ כגל ב׳ וא׳ יוצא וכב מתון

 הי׳ גפנים]: ד) שאין הגפנים מטוניס כשורה: ה) ר״ל שהגזעץ מטוניס
 אף פאין הענפים מכוונים: ו) ובעי טז״א ביניהן כקדחת רפ״ד: ז) וסגי
 במרחיק ששה טפחים : ח) דהיינו שורות שורות אפיי בערבוביא:
) בעל שלש שורות או יותר משל ג׳ ג' : י) בין שורה לשורה:  ט

 וחיצוניות
 ראשונה

 סאה וזהו שכתב הל״ב ואץ v קלממ הכלם וכו׳ וכ״ה הר״ה והרא״ש. כוונשם הא
 דמחמריכן הנא לאסור כל הבית קאה ובקרחת אינו אוסר אלא עד ע׳יז אמה שזה
 חמור יותר שכחרב מכל 5ד ויש כאן כמו הרבה קרחות והלכך אוסר את כולו.
 ואע״ג דביטפלמי משמע למפרש שכל העשר גפנים הס שתים כננל שחים
ו שתמצא פירושו בהל״פ והרא״ש . נלאה דלאו בדוקא אמרה מ  ואחת יוצא זנב כ
 לבהבי מ״ר׳ מתני אלא חושככא בעלמא קמ״ל למשכחת שכל הבית סאה הוא
 כתבנית כרס והמעיין שם יראה שמוכרח לומר כן אלא שאין להאריך. וראיה
 לדברי שהרמב״ס פ״ז כתב שיהו מנועות כהלכתן דמתני׳ דהיינו שתים ככגל שתים
 ואחת י"ז. או יש בו לכוון שלש נגד שלש ע״כ. ובירושלמי מצריך שיהו כאמצע
 הכרס שלשה כגל שלשה ובכל כוח אחד יוצא זנב. ואמאי כתב הרמב״ס לבחל
 מיכייהו סגי אלא ודאי כדפי׳. ומ״ש הליב עול לנשומוח כהלכתן שלא יהו
 לחוקים זה מזה ע׳׳ז אמה. וכ״כ הליש והרא״ש נראה דהיינו כסכרת ת״ת דס״פ

 דלעיל

ן תפארת י כ  י
נכ. ואין זמ״ז טזי׳א ד ב׳ ואי יוצאת ז ) ב׳ ע  פ׳ך, א) נ׳ על כ׳ אמה: ב
 ולא פתות מד״א לר״ש במ״כ J בן־ כ׳ הליש והל׳ב. ותמהני שלא
 הוזכר תנאי זה במשנה. והרי אפשר שלא יהיה כך וגס הרמב״ם [פ״ז מכלאים
 ה״מ] וכש׳׳מ [רצ״ו סל״מ] >א הזכירו שצריך שיהיה ביביהן מרחק כזה]:
) ודינו ככרס דדוקא כשנמען מתחילה בטונה ב׳ כנגד ב׳ וא׳ יוצא זנב  הנשנים'. וכ׳זיהואללעח נ
. אכל הכא שמתחילה לא היו נטועים ב׳ נגד ס ר א סבי בה׳ גפנים שיחשב כ נ י> = מ ה ל ל ב f א m *ר 

י ס:י נב. רק היו נטועים בערבוביא אע״נ דגם בכה״ג ס  ffi^^SS ב׳ וא׳ יוצא ז
ד ב'וכוי וכדמשיק. עכ״פ השתא  לביה ואסילו אין כסם רק בתחילה במטוניםבו ה' גפנים ב׳ ע
ם. ב׳ נגד ב׳ ואי , פעמי  שחרב צריך שישאר כשיעור ב׳ כרמים. דהיינו ב

ם י ש ש נ  תום׳ א
ב ד״ה ״ י  פיה א ב

 ונטועות כהלכחן
׳ .  כוי פיז אמוח ט
 כ׳כ נם הר״ש וע״ש מ״ש
 בשם הירושלמי והובא בסי
 שגיא ולפיו צא קמ׳׳ל משנתינו
 אלא שהנסניס הנשארים
 מצער&ים בשש עשרה אע״ג
 דבחחלת משעחן אין אוסרין
 אלא בשמנה וזה דוקא לענין
 צזרוע בין מפנים אבל
 הקרחת שנשאר לצד חון
 נשאר בהתירו וא״צ להרחיק
ד עבורה מע$ם  רק כ

 משנה
ת כהלכתן. לכאורה משמע דאכולהו פשר גפנים קאמר ו ע ו ט נ  פרס ה א ו
 שכסועות כהלכתן יהייט שחמש מהם כעופות פתים מגל שתים
 ואחל יוצא זנב וכן ממשה האמרים. והכי הם כשני כרמים. אבל אין לזה מעם
 ללמה לי שני כרמים . אלא כל עיקר משנתינו הכא אתי למימל לכרם זה פכחרכ
 טלו. חמיר מקרחת הכרם להמם מותר להביא ;רע אס יש שם r"p אמה והכא
 אוסר כל שימור כית סאה ואמר שזה הוא פ״ס שני סנאים . האחל שיהיו בתוך
 הבית סאה עשר גפנים מפוזרים לבזה נחשב כל הבית סאה כרס אלא שנחרב
 מכל צד . ופחות מעשר גפנים אין שס כרם עליו כרחשכחן רפ״ג לפיאה בפי׳
 הל׳ב. ובפ״ק לשביעית מ״ו עשר נפיעוס מפוזרות בתיך בית סאה וכן במשנה ל׳
 שם היו פשרה בין עושין ט׳ חורשין כל בית סאה בשבילן. ותנאי השני שיהו
 מניעות כהלכתן ולא כל העשר אלא שימצא בכולם שתי שורות מכוונות שתים
 ככגד שתים ואחת יוצא זנב ואז נמשך כל בית סאה אחריו ואוסר כל הבית

 ס׳׳א ב׳ בנגל ב׳ וא׳ יוצא
 זנב או ג׳ כננל ג׳ נשאר
 כל הב״ס באשורו ואן אס
 רחוקים זמי״ז יוחל מטיז
 ואף מקום הקרחה שחון
 למפנים הכל אסור וצריך
 להרחיק ר׳א ממקום משנים
 שחרבו. (פ׳׳מ וסי גיר):
. כלומר ל  במשנה ברם ל
 למתחלה היה כרם עשיר
 והי״ל p מחול הכרם
 והשתא הוא כרם רל
 דאין אסור רק ל״א כל
 סביביו וא׳׳ל לין מחול דאין
 מחול לכרס קנון כמ״ש
 הל׳מ ה־ז. (שיל) :
 שתים כ>;ד בלש.כל היכא
 לתני שחים כנגר של: היינו

. ליל כשמיפ ול* ׳  ואי מן השלש יוצאה זנב לדעת רביע ונקפ לישנא דחנא ואין סלרא לחלק בין כרם שחרב לכרס שנסוע בערבוביא. (ללב׳ז גביאולז להר׳׳מ): בי ב ד׳׳ח כתבנית הכרמיכ בו׳ וכעי המוקה ש
 ידעתי צמה לא מס׳ לה כפשונוו דה״! כרם רבעי הרחקת דיא כדי עבורהו כמי ששי׳ במשנה דלקמן. (לי\מ£:



BW« . ב סכב ו ת יום ט ספו ן תו ורה כלאים כרם שחלב פלח ך  ר׳ עובדיה מברטנ
י ו  ותביא . מיי׳ ct מיג פ
 תו׳׳ע M סעיף צנ • ג חריץ.
 מיי׳ :ס ה״כ . נרל ישו׳׳ע שס
 סעיף נ: אוםרים.שש ונננ״ל :
 שימרה. מיי׳ עס הנ׳׳נ . 0ול

 ושו״ע or פעיף >נ:

 תוספות חדשים
 משנה א 1תוי״ט ד׳׳ה]
 ונטועות כהלכתן כו׳
 ולענין קופיתינז כמרי הר״כ
 והר׳׳ש "ל כו׳ לענין מקח
 וממכר עכ׳׳ל. ולפעדינ
 דלק׳׳מ להא לרבנן סבר׳
 לבנטוע סחות מארבע אמות
 הזי כרס היינו משוס לרואין
 אמצעיות כאילו אינן כמו
 ששירכו הדש והל״כ שס
 וגם הרמנ׳ים בחיבורו פירש

 תום' אנשי שם
 תוי׳ט דיה ונטועות כו׳
 שחזי מפירושו דורואיןכו׳.
 חזרתי על חזרה וו ולא
 ירדתי לסוף דעת התוי״ט
 כה שהרי הא נהא תליא
 דכיון דלעתיה דאיגשי
 למיעקר מרפ הרמכ׳יסרואין
 את האמצעיות באילו אינן

 ומינה למותר להללותן פל
 הזרעים רכעקורין למיין
 וכ״כ הרימ מוהר להדלותן
 כו׳ מפני שהם בשחר עצים.
 ומשום להא תליא בהא לא
 הוצרך הר״מ לשרשו כחטרו.
 (רמ׳׳ז): בחו׳׳ה דיה
 תוי״ט ד׳׳ה ונטועות כו׳
. א״ה ׳  ולסענ״ד רלקיימ כו
 כ׳כ ;ם הזמ׳׳ז יסיים דאי
 יש חלוק בין רואי[ להכא
 לההיא יקשה להרימ פסק
 לב׳׳כ וכיש לדברי הריי
 החם לכתב למכלאים ילסינן
 לשיעור קנייה עיש :

 ב במשנה שהוא נטוע
 לא תני המש:! ככל הנהו
 דלעיל. משום דאפילו לרבנן
 אין דעתו לנטיעה קיימת
 דאי לא שסיר ליהוי לציני
 וכיש לריש לשבר ללא נפי!

 אינשי בכה׳׳נ ובן לעיל
 בערבוביא אין דרך לנטוע
 כךאלאדאיקריוננןע.(רמ״ז):
 בריב דיה אינו כרס כו׳
 לחרוש בשוורים . כ״כ רש״י
 בעירובי[ נ. ולע״ד ק׳ ללא
 משמע הכי בשלהי המוכר
 פדות לאמוק מןעמייהו
 לרבנן מטעי אינשי בכה׳ג
 ולשפר שפר וללא שפר ליהוי
 לציבי ומדבריו נשמע לטעמא
 לריש משום שופרא הוא
 והר״מ כ׳ ה״ל פחות מדא
 דוחקות זא׳׳ז ומססידות אלו
 לאלו ע״כ ועוד נם מפן
 יחידיה לבעי ריש ד׳׳א
 לחרישה וזה לא שממנו.
 (רמ״ז): דיה ותביא ט׳
 הלכך כו׳. ומכוס דמסתמא
 לא ץכלו להתקיים האמצעיות
 שרחוקות בין ב׳ השורות
 משיה המשך לישנא והלכך
 א׳־ש . (ימ׳׳ז): ג במשנה
. מ־׳מ ׳ ו  ראב״י אומר כ
 בפי׳ כ׳ לאין הלכה כראב׳״י
 וצ׳׳ל שהוא ט״ס רבחגורו
 פשק כראכיי ולא נמצא
 חולק עליו. (ע״ח) :
/ ע׳ בס׳ מ״ש  שומרה כו
 שרחק לפרש מלח כמוכה
 שיהיה כמו בראשה. ועיש

 מיש

 וע״פ דברי הרמבי׳ס בפירושו נ״ל שכתב הכ׳ימ דהרמב״ם פוסק
 בתבורו כדיש. להא פלוגתייהו בשתי שורות. וחזר ממה שפוסק
 בפירושו כחכמים. אבל אס נאמר דלא חזר בו מזה אלא חזר בו
 ממת שפירש בירושלמי בורואין וכו׳. שזה נראה יותר שחזר בו משום
 דהו״ל לפרש מאי ורואין וכו׳ דהיינו
 להדלותן דכל כת״ג שאינו מובן מעצמו
 הוא מפרשו בחבורו. ומדלא פירש ש״מ
 דסבר דכמשמען תם הדברים ודברי
 רבנן הן. והשתא פלוגתייהו דוקא בנ׳
 שורות. אבל בבי שורות אפילו לרבנן
 לא הוי כרס דכי דאין שורה [שאינה]
 לא נשארת רק שורה יחידה שאינה כרם
 לבית הלל. ועכשיו דברי הרמב״ס
 בחטרו נמי כרבנן וכמו שפוסק ג״כ
 בפירושו אלא שחזר מפירושו דורואין
 להדלותן וכוי'. ולענין קושיתנו בדברי
 הר״ב ותר״שי״ל שפוסקים כש״ס דדן
 פרק הספינה לענץ מקח וממכר
 בפתות מד׳ אמות וכמי׳יש הר״ב שס:
 ב אינו כרם. כתב הר״ב דכיון שאינו
 יכול לחרוש בשוורים. דצריך לחרישת

 כתב

ם • וחכמים אומרים כרם ר  אומר אינו כ
: ( א ת כאילו אינן י ת האמצעי  והאין א
ה ר ש ק ע מ א עובר בכרם ע  j חריץ שהו
. רבי אליעזר בן יעקב אומי־ ה ע ב ר  ורחב א
ש הכרם ועד סופו א ר ש מ ל ו פ ם היה מ  א
. וזורעים ( * ם י מ ר כ י נ ראה כבין ש  הרי זה נ
ת . ג כו . ואם לאו י0 הרי הוא כ  בתו
ה ורחב ר ש ם עמוקה ע ר כ ב הגת ש  ו
. ה כ ו ת ד זורעים ב ג ו  ארבעד״רבי אליעזר א
. ( י ם י ר כ ב  וחכמים אוסרים . שומרה ש
ע . זורעין ב ר רחבה א . ו ה ר ש  גבוהה ע
« ז ש «) אסור י ת ו . ואם היה שער כ ( י ה ט כ ו ת  ב

 ארבע אמות: איגו כרם. ומרחיק ששת ספחים וזורע את השאר
 דכיון שאין יכול לחרוש בשווריםביניהס אין שם כרסעליו: וחכ״א
 כרם. דרואיס את האמצעיים כאילו אינם ומצטרפין החיצונים אם
 יש ביניהם ריוח הראוי לה: לפי שדרך בני אדם ליכזע שורות רצופות

 הרבה ביחד ואותן שראויין להתקיים
 ולתעשות כרם ישארו כרם והשאר יהיו
 לעצים הלכך אלו האמצעיים הנטועים

 גפן
ת נירי'  האמצעי
י אבל נל״ס ורחבה י ד מ ה ורחב כיה ג ר ש  היאמצ;ייות.י עמוקה ע
 נל״מ ונילוש׳.ארבע ב7ימ ארבעה וכ״ה נירוש׳.בתוכה כד׳׳ס בראשה:

! ; נד׳׳נ ו״ג והכ׳״א רואי אי רו א ברם ו הבי  ו

 בתוך הדוח הראוי להיות בין שורה
 לשורה רואים אותם כאילו הם עצים
 בעלמא והחיצונים מצטרפים להיות
 כרם: וזורעים לתוכו. דחשיבתפסק
 ורשות אחרת כיון דעמוק עשרה ורחב
 ארבעה ומפולש. אבל פחות מעשרה או
 מד׳ או אפיי עמוק עשרה ורחב ארבעה
 ואינו משולש אצא שהכרס מקיפו משלש
 רוחות אין זורעים בתוכו שהרי היא
 כגת שנחלקו בה רבי אליעזר ורבנן
 לקמן ורבי אליעזר בן יעקב סבר
 כרבנן דאםד לזרוע בגת: שומרה
 שבכרם. תל גבוה שהשומר עומד עליו
 לשמור הכרס ורואה למרחוק: זורעים

. ובתא לא פליגי רבנן על לבי אליעזר לפי שהיא גבוהה שוורים ארבע אמות כלפרישית בריש פ״ג: ג שער כותש ה כ ו ת  ב
 ואין אויר הכרס מקיפה אבל בגת שאויר הכרס מקיפה אסרי רבנן הר״ב

 וכן הלכה: ואם היה שער כותש־ שהשריגיס של הגפנים שהן קרויין שער תיו מתערבים ומסתבכים למעלה ע׳׳ג השומרה זעגי׳ז כעלי במכתש:
ע ז י  מלאכת שלמה נ

 ועד סופו. אית מרסי ועד ראשו וכן הגיה ה״ר יהוסף ז״ל: זורעין בתוכה.
 כלומר כראשה למעלה וכ״כ הרמב״ס ז״ל בפ״ז וז״ל שומרה שבכרם אם גבוהה
 עשרה ורחבה ד׳ מותר לזרוע כראשה ירק וכלכל שלא יהו השריגים • נוגעים
 נה כלי שלא יראה ירק בתוך הכרס מלמעלה ע״כ. ונראה דנקס בתוכה משום
 לאית לי׳ לתנא לכל לבר לרחכ ל׳ וגבוה עשרה אמרי׳ בי׳ נול אשיק ומוקף
 מתיצות הוא כלאיתא בפ״ק לשבת ולהכי שייך למיתני תוכה. וה״ר יהוסף
 ז״ל הגיה בראשה . וכתב הרמכ״ם ז״ל שם בפרק ז׳ בד״א כמרובעות
 אבל אס היתה השומרה עגולה צריכה שיהיה בתוכה חלל ל׳ טפתים כלי
 שחהי׳ מופלגת מן הארץ וצריכה עפר על ראשה מלמעלה פלשה מפחים ע״כ
״ל. ואם הי׳ פער כותש רבנן וכו׳. אמר  והוא מן הירושלמי: בפי׳ ר״ע ז
 המלקט צריך למחוק מצת רבנן. ותמה הר״ש ז״ל ששינה התנא לשונו להכא
 וגם כפ״כ לסאה קתני שער כותש ובפרקין ללעי׳ קתני אם ערסן מלמעלה
 ושמא ערק כילי אדם וכותש ממילא. וי׳׳מ כאן וכפאה שער כותש שהשומירה
 עפר הנפרל אסור לפי שפעמים תבוא הרוח ותטלנו ונמצא שומירה פחותה

 מד׳ ומעשרה ולכך אשור ע״כ. ונלע״ל לאפשר לערס
 אעיש

 דקאמר ר״י היינו

 שחלוקין כאן כך הם חלוקים כשכונת קברות ואדרבא התם איסכא ע״כ. וחכ״א
 ברם לרואים את האמצעיים כאילו אינם לכל העומד ליעקר כעקור דמי
 וחומרא היא נבי כלאים רשב״םז״ל-והלכה כחכמים. וברמנ״ס פ״ז לה׳ כלאים
 סי׳ כ׳ פסק כר״ש הסך ממה שפסק כאן בפי׳ המשנה. וגס שם בל׳מ אט רואה
 שללג מלת כרם מלברי חכמים ולא כתב אלא וחכ״א רואין וכו׳ ומ״מ ממילא
 משתמע להאי רואין היינו משום להוי כרם. ופירש״י ז״ל כריש עירובין
 מעמא לל״ש לאמר אינו כרם הואיל ואייל כל צרכו כין שורה לשורה להילוך
 העגלה והוי כיער ומותר בכלאים. ובירוש׳ תכי אמר להן ר״ש לחכמים.
 אותם שאתם אומרים רואין את האמצעיות כאילו אינם הריהן עיקרו של כרם
 לאולי הן היותר חשובות הלכך כולהו תשבינן כאילו אינם. ומ׳ ירוש׳ לפ״ק
 לשביעה ד׳ ל״ג. וע׳ בנמוקי יוסף פ׳ הספינה ל׳ ר״ב. ופי׳ הרמב״ם ז״ל
 יענין רואץ את האמצעיות כאילו אינם פירשו בתלמוד שהוא מותר להללותן עי׳ג
 ?רעים מסט שהן כשאר העצים וזהענין מה שאמר כאילו איגס ופי׳ להמשיק
 ולהטעותן ע״ג הזרעים ע״כ. משמע לגריס מלת כרם בלברי חכמים ו־קתני
 כתר הכי האין את האמצעיות וכו׳ מלתא באפי נפשה היא: ג מראש הכרם

ן י כ ל י א ר ש  י
 או שאימ מפולש: יד) תל נטה לשומר הכרס: טו) אפי׳ לרבנן. רמדאין
 אויר כרם מקיפו. לא למי לגת: טו) שנשתבכו הענפים יחד ממעל

 לשומירה: ין) ק׳ פשיטא והרי אפילו בזרע ככר קידש [כפיז מיג] מכ״ש
 שאסור

 ראשונה
 הרוחות לא לאפילו בכלאי זרעים אשור ולא שמעינן לליפלוג כה ר״א והלי הגת
 בא ללמד סל החריץ ונמצא למל . ויש ללקלק אס זרעים מקיפין את הכרם
 משלש רוחות אוסרים נ״כ כמו כרם המקיף או אפשר אין אוסרים להא קרחת
 הכרם אישר על מ״ז אמה וכה״ג קלחת מרעים לא אשכחן. ולקמן פ״ז מ״ז נמי
 כתב תוי״ט למשמע לסיכוך תגפניס חמיכ טפי מתבואה תחת הגפנים וצ״ט :
. הרמב״ס בחבורו פ״ז : ז שיהא בקרחת ט״ז אהה  וחכמים אושרין. ע
 שומירה שבכרם גבוה פשרה ורחבה ארבעה. הן רחבה לא למי לרוחב לחרץ
ה וסכא נמשכה כלמפרש הל״ש לעיל פ״ב מ״מ וזהו המלוק ת פ  וגת להתס ש
 בין שומרה לחלץ לשומרה לא בעינן מראש הכלם לסופו אלא רוחי ל״א וה״ה
 גלכ ליבו כשומרה בזה אלא שאין לרך ל־־׳דיע על לאש הגלל והבא בשומירה
 אע״ג לתני זולפין בתוכה לאו לוקא אלא בזורע בראשה איירי וכ״כ הרמב״ס
 בחבורו בהדיא וכלפי׳ בפ״ל מ״ז וכ״מ מפי׳ הל״ש והר״ב לכאן פירשו שומרה תל
/ שהיא שוכת השומרים משום דהכא לא מייכי מתוכה: י  ובפ״ק לעירובין פ

 וזורע

ן תפארת י כ  י
 יא) וחצוניות מצטרפות להיות כרם: יב) של ב׳ בני ארם. והיינו כרע״ק
/ מ״ג] ואע״נ דלעיל ןפיל מיג] א׳יצ מפולש התם רק להחשיבו הפסק ס  לעיל ן
ו או רחבו ק מ  ולא שיהא הוא עצמו כמופסק ט הכא: יג) דחסר שיעור ע

ה נ ש  מ
 דלעיל לאילו לכ״מ וליש צריך שלא יהו לחיקין שמונה אמות. ומיהו אפשל לההא
 אפילו ר״מ ול״ש מולו לשתי שורות אלו אינם כנסועין מתחלה אלא כאילו כחלב
. אלא א׳ קשיא הא קשיא לבסיפא ל  באמצען שאנו רואין אותו כנחלב מכל צ
 בכעוע עלטביא דא״ר מאיל הואיל ונראה כתבנית הכרמים ה״ז כרס. ופי' הר״ב
 לנעי הכמקה מ״ז אמה והתם הא נטוע מעיקרא הוא ולא נחרב ובהא ס״ל לל״מ
 למיל לשני בהרמק שמונה : ב וחכ״א כלם ילואין. פי׳ הל״ב משום לרואין
 ולפ״ז אס אין שם אלא שתי מורות ב3חומ מל״א מודים חכמים שאינו כרם וכ״כ
 הרמי״ם בחבורו ותוי׳׳מ לעיל: כאילו אינם . כלומר כאילו איכס מן הכלם והס
 כגפן ׳חילי ובתוך ששה מפחים מקלשין ומוץ לששה אין מקדשין אבל מקלשין
 הזרעים שאל הכלם כל שהם במוך ד׳ כדאיתא בירושלמי וכ״כ הלא״ש: ג אם
 היהמפילש. לאפוקיאם הכלם מקיפו משלש רוחות אשור כלפי׳ הל״ב ובכלאי
 זרעים אפילו מוקף משלש לוחות מותר כשרוח רביעי פתוח כמ״ש הל״כ פ״נ מ״י.
י בכה״ג שפתוח מצל אחל איל מוקף מכל מ 9 לגת לשרי ר״א 1 V  מיאה 0
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. דתה  םר׳יב שתשריגיס של הגפנים שתם קררס שער [כמ״ש בפ״כ ד נקע. בקעים שבשדות כעין גומות: נותנים לר! עבו

. תר ת המו / וכ׳־׳כהר׳יש. וכ׳דהייטדאמר ששת שפתים שזו היא עבודת גפן יתידית: וזורע א כו  דפאה משנה ג] היו מתערבים ו
. ודבר תימה הוא ששינה ולא אמרינן דמיחזי ככלאיס כיון שהגפן והזרעים בתוך הגת או  ר״י בפרק דלעיל משנה ז אם עירסן
 לשונו. ושמא עדסן בידי אדם"וכותש ממילא ע״כ: ף רבי יוסי בתוך הנקע: אם אין שם ד״א אסור. כדן מתול הכרס דפרקין
 אומר אס אין שם ד׳ אמות לא יביא זרע דלעיל מותן ארבע אמות לעבודת
ת או בנקעי״)״ הכרם ואץ הלכה כר׳ יוסי: והבית ג עה ב טו א נ  לשם. כתב הר״ב כדין מחול הכרס ך גפן שהי

ת ה י*). וזורע א ת ד ו ב ה ע  דפירקין דלעיל מותן ארבע אמות נותנין ל
ק שם . רבי יוסי אומר אם א ( . ותימה דאי׳כ צריך המותר נ ס ר כ  לעמדת ה
. ( כ י ם ש א יביא זרע ל ) ל א כ ת ו מ ע א ב ר  שיהיה יותר מארבע אמות לצדך שיהיה א
ם זורעין בתוכו : ר כ ב  רחוק ארבע אנגוס. וכי הימא לאי! והבית ש

. אין זה במשמע לשון הרי׳* הנוטע י מ  הכי נ
 ועוד דהוה ליה לכתוב סתם כדין עבודת הכרם דמרחיק ארבע אמות. אבל לשון הרמב״ס כך הוא ור״י אוסר עד שיהא בגת ארבע אמות
 ואז ירחיק מן הגפ! ששה מפתים וזורע את המותר על תדרך המתוייב במחול הפרס וקרחת הכרם ע״כ . מדמה להו למחול וקרחת
 דכי היכי דמצריך התם ששה עשר אמה או י״ב וכי הוו הכי םגי מיהא להרחיק רק ארבע אמות ושיזרע המותר. והכא נמי
 דכוותה שצריך שיעור ארבע אמות אבל כי הוו הכי אינו חייב להרחיק רק ששה נופחים וזורע המותר. ולשון הר״ש אבל כשיש
 ארבע אמות םגי בהרחקת ששת. כמו ערים דבצד גדר לר״י בן טרי כמי שאפרש בפ״ו ע״כ: והבית שבכרם זורעין בתוכו. כתב הר״ב
 ולא אמרק הואיל והגפנים וט׳ אין המחיצות מועילות. וכאילו אויר הכרס מקין] הזרע שבבית וגרע משומירה. וכתב הר״ש בירושלמי דריש לה
 מקרא ר׳ שמואל בשם רבי אבין ובבתי כלאים החבאו(ישעיה מ3) בית שמחביאין בו את הכלאיס ע״כ • ולהרמב״ם פירש אחר בחבורו:

ר מ ת שלמה ^ כ א ל  מ

 שבכרם. שסביבות הבית יש גפטם:
. ולא אמרינן הואיל ו כ  זורעים בתו
 והגפנים מקיפים אותו מארבע
 רוחותיו אין המתיצות מועילות :

 הטטע

 ואי׳ בפ׳ מי שהוציאוהו ד׳ נ׳ אלא ששם כתוב וכן נבקעה וטעות הוא שם ושם לא
 פי׳ רש״י ז׳יל לבר.זברמ3*0 שם פ״ז שי׳ כ״נ כ״ל כתב ואם הי׳ עמוק עשרה והיי
 רוחב שפת החרין למעלה ל׳ אסור לזרוע בחוט אע״פ שהרחיק ששה ע״כ. ופי'
 הר״ש והרא״ש זי׳ל ע״פ הירוש׳ למחני׳ מיירי מת ונקע רחבין ג״ט וארוכין
 ב׳ ונ׳ אמות ונותנין לה עבודתה היינו ו״ס לאורך וזורע את המותר ולחתב
 משלים ארגעה(ם״א ששה) ספחים וזורע מיל בחרן אבל אם אינם רחבין שלשה
 הו״ל כסתום וצריך ליתן לכל רות ו״ט כדי עבודת נפן יחידית ע״כ. וכ׳ הר״ש
 ז״ל דיש ספרים שכתוב כאן נותנין לה עבולתה ד׳ אמות ושבוש הוא ע״כ
 ובמקום אחר מצאתי תזרף לשונם של הר״ש והרא*ש ז״צ כך נותנין לה עבולתס
 דהיינו ששה טפחים. ומשמע למצטרפין המקום הפנוי למסה ועליו מוסיפי(
 התשלום למעלה עד ו״ס. ומפ׳ בירוש׳ ומון לאיכא משלשה על ארבעה
 למטה אז מפלים הל׳ מלמעלה להשלים ששה ולא פחות ללא חשיב מקום פחות
 מל׳ אבל אי שסח שלמטה סתות משלשה לאו כלום הוא ונותנין כל הששה למעלה
 ע״כ. אבל הרמכ״ם ז״ל ס״ל להאי ירוש׳ לא קאי ארישא רק אסיפא להביש
 שבכרם זבמ! שפסק שם פ״ז וז״ל הבית שבכרם אם ה׳ יותר משלש על שלש
 ספחים. זורעין בתוכו ירק ואם היה פחות משלשה ה״ה כשתום ע״כ :

 כתב

 אע״ס שאינם מעורבין יותר מלאי כמו שער כותש כלרך כל עושי ערים.
 וביחש׳ לפאה מיבעיאלךאי בעינן כותשע״ג הנלר פי׳ שיהיו נטרין ע״נ
 הגלר וכותשין אוחו שמחלילין הכותל ומעלה אבק או כותשץ הענפים למעלה
 וע״ז וכותש לשון מריב וחולק כמו מתכחשא לא בלא לבראשית רבה ואסיקנא
 התם לאפי׳ השער כותש אסור וכ׳׳ש הגדר כותש והכא מפני שהן גפנים ואין
 לענפיהם כח לעמוד בפ״ע פשיטא למטין ע״ג השומרה ממש קאמר ומש״ה
 לא מיבעיא ליה הכא ק סי׳ הר״ש שירילא ז״ל וע׳ בהר״ש ז״ל. ובירוש׳ תני
 א״ל ר״א אי אתם מודים לי שעומק כגבוה. א״ל הן אלא שאויר הכרם מקיף.
 פירוש דאיכא כרם מהאי גיסא וכרס מהאי גיסא. מסתברא ר״א יודה
 לראב״י. ראב״י לא יולה לר״א. פי׳ ר״א דגת יודה לראב׳יי גבי חרץ .
 להא אית לי׳ לר״א סתם להוא ר״א בן הורקכזס שעמוק כגבוה, וה״ס לגח
 אע״נ לאינו מפולש וכ״ש גבי חריץ לאיכא תרתי. ראב״י לא יודה לר״א
 לגני גת מקיף לו הכרם מארבע רוחותיו: ד גפן שהיא נטועה בגת או
 בבקע וכו׳. מצאתי שסי׳ רש״י ז״צ בשוכה פ׳ הישן ל׳ כ״ה גבי שבת בתל
 שהוא גטה וכו׳ וכן בנקע שהוא עמוק עשרה וכז׳ מהלך את כולה וחוצה לה
 אלפים אמה . פי׳ וכן בנקע גומא העשויה מששת ימי בראשית ווליא״ה ע״כ.

ז ע ו  ישראל ב
 פ״ךן (א) אב״י וכן פירש הרמב״ם בפירוש המשנה כאן. אמנם מה
 שהקשה ע״ר וצוק״ל הכ״מ מן פ״ז מ״ג. ל״מ י״ל לשאני כאן
 כיון דהשומרה מקום גבוה ומונלל מקרקעית שאר הכרם להכי אצסריך לאשמע*׳•
 כאן ללכתחילהעכ״פ אפור. תלע להרי לעיל ס״ל מ״ג באמת לא קיי״לכר״י
 לבהיה הגלר גבוה מי׳ ועירסן למעלה למצטרפות . כרמב״ם בפירושו
 ובחיבורו ס״ו ה״ה . וכמו ללא קיי״ל לעיל למצטרפות. ה״ה כאן לא מחשיב
 ככרם אחל לענין שבאם זרע מתחתיו שיהיה מקולש • ואי״ל לשם לבשל חבירו
 מיירי שאני. להרי גם שם הצירוף לענין שלו. שיהיה נאשרים רק הזרעים
 שלו. גס אין לחלק בין תוך עבודה לכרס לנין תתתהעיחס חוץ לעבודה.
 לזה אינו. למ״ש זה מזה. הרי שניהם מקלשים. וכלקמן פרר) ז' מ״ג :

 תערוכות כלל. ואפילו סוככים הגפנים על גג הבית שרי מה״ט:
 אז

 ראשונה
 ולפ״ז מ״ש הר״ב אץ הלכה כל׳ יוסי היינו במאי לאושר בגמ ונקס סתם אפילו
 פחותין מספנה . אבל כעשרה הלכתא כוותיה ואפילו הרחיק ששה לא מהני אלא
 צריך להרחיק ־.רבע חמות כלאיתא בתוספתא. והכ״מ כתב מלמל מלל יוסי
 דאמר אס אין שם ד׳ אמות לא יביא. וה״ה לחכמים בעמוק עפרה ע״כ אגב
 שישפ׳' כ״כ ;,.;נע אמות לל יוה׳ אינם להרחקה אלא במשך הנח ונקט והרחקה
ת שבכרס זורמץ בתוכו. כחב הרא״ש בפירושו  אינה אלא י׳ ספחים: והבי
 חמיה לי מאי קמ״ל אפילו אצל גלר סומכין זרעים מכאן וגפן מכאן כ״ש כביס
 מוקף מחיצות. ואי אמרינן לגדל המקיף למקים מאלבע רוחות ועימל באמצע
 המש והכרם מקיש להוי כגת ואשיר וצא למי לשומרה להמם הזרעים גבוהים

V? 

ן תפארת י כ  י
 שאסור לכתחילה לזרוע תתת הענפים המסובכים . ול״מ היה נ״ל
 לכותש אינו כערים • ללא כהר״ש ורתוי״ט . דעריס הייט שמונתים
 הענפים כסכך ממעל לשוס דבר. אבל כותש היינו שמסבך הירק
 עם הענפי גפנים. ואסור משים דכל עיקר הטתר ברישא היינו רק
 מראין אייר הכרס מקיפו. משא״כ במסובכיס יחד. אח״כ מצאתי
 שנם הרמב״ם [פי! מכלאים הכ״0 פי׳ כותש שמגעים הענפים בירק.
 וכן העתיק כש״ע [רצ׳ז שניב]. וכן כדברינו יש לפרש נמי בפאה [פ״ב
) בהגומא . ול״א דגומא , טפחים: כ ט) ו  מיג](א): יח) גומא: י
) וביש ל״א סכי ב  מצרף לגפן ולהזרע: כא) ר״ל כל רווח הגת: כ
 במרחיק ששה טפחים [אב״י ועי׳ רכ״מ פ״ז לכלאים הל׳׳ה לפילש לצריך

. דכיון למקורה אין כאן ן י ת נ ) אף דגפניס שכיב מ  הרחקה ל״א]: כנ

 משנה
 ד וזורע אח המוחל. וכתב הרמב׳׳ם בחבורו פ׳׳ז ואם היה הנקע עמוק
 משרה ורחב בשפתו למעלה ארבעה אסיר לזליפ בתוכו אמ״פ שהרחיק משה
 מ״כ. ינ״ל שיצא לו זה מהא דאיתא בתוספתא העיפה מחיצה לגפן גביה עשרה
 ורחב אמסה ביטל ששה מפחים שבגפן ע״כ וכתבו הרמב״ס שס בשיפא להך
 מקט. וממנה אט למלין לנקע שכפ^א עמוק עשרה ורחב 7' הרי הלפנות של
 הנקע שגבוהין עשרה לא גריעי ממחיצה ואוסלין. וללא כמ״ש הכ״מ להך
 לנקמ למלה מנת ללעיל כפעמיקת עשרה ורחבה לי׳ חכמים אוסרין עכ״ל. ולכלי
 תימה הס לסתם משום אייל הכרם המקיף למפלה ואינו סנץ לכאן ואלרבה
 הת& אע״פ שעמוקה עשרת אמר ד^שור וכ״פ בפחות. והכא 7יקא עמוקה ,

 ציונים
 ד גפן . מיי׳ שס הניד.
 מיל תו׳׳עשס &ע«ו מ : לא
̂יף >ז : והבית.  יביא. שס ב
 ה׳׳' שם הנ״נ מול וזו׳׳ע שם

 סעיף ננ :

 תוספות הדשים
 ק וחזר ממה שפירש בפירושו
 כמ״ש התריע ואיב לש״ז
 בכרם שחרב גם אליבא
ק ציל שאינן נטועות מ  ל
 בפחות מל׳ אמוח להא בעינן
 עשר נפנים לבית סאה ורף
 מטועות פחות מל׳ אמות
 מימא ליאץ האמצעיות
 כאילו אינן אזי יוחםר מעשר
 ולפפ״ד פשוט הוא. (הר׳׳ז):

 תוספות רע״ק
 פיה כישנה נ [אות ית]
 בחוי״ט ר״ה שער כותש,
 וכותש ממילא עיכ) וכתב

 עוד
 תום׳ אנשיי שם

 מ׳ש בשם הרמב״ם בדיא
 0׳ חלל ד׳ טפחים כו׳ וציל
 דחלל דינו ריל בגובה .
 ודברי הרמבים אלו המה
 מהירושלמי ועמ״ש במשנה
 ללק׳ למנין כיח. אכל לעניר
 לכאורה ברור שאם לא היה
 בגרסה רבותינו בראשה
 ודאי לא היו דוחקים אפ
 עצמם להוציא מלח בתוכה
 ממשמעותה וסץמפ׳ משנתינו
 לענץ לזרוע בתוכה כמו
 בבית במשנה דלקמן וגם
 הירושלמי היה מתיישב יותר
 אס יתפרש לעק בחובה
 והיק דאע׳׳ג לסגי בשרוחב
 השומירה ל״נו היינו דוקא
 במרובעת אבל בע־.ולה צ׳׳ל
 שיהא חללה בפנים ד׳׳נן
 על ד׳׳כו ובלא״ה אסור לזרוע
 בתוכה. ורק משום שהיתה
 גלסחם במשנחינו בראשה
ס הירושל׳  הוכרחו" לפרש מ
 לעני] לזרוע בראשה קאמל.
 יעיין : ף חוי׳׳ט ד״ר!
. ׳ ו  רבי יוסי כו׳ ותימה כ
 אין זה מן המתמיהים דמיש
 הריב לנותן ליא לא קאי
 הכא אלא למחול ורצה הריכ
 להסביר קצפ לברי ר׳י במה
 שמצריך שיהיה מקום ה:ת
 דיא משוס מיון שהגפן
 נטועה בתוכה נמצאו כותלי
 הנת בעין גרר ל;פן ודומה
 למחול ומשוס דפשיטא ליה
 דא״צ כ״א הרחקת וינו משיה
 לא פי׳ אבל מעולם לא עלה
א  על דעתו שיצטרך רחוק ד
 מן הגפן דהא בהליא קהכי
 אם אין שם דיא ושם ליל
: (ftn) .בכל המקוש 
 בי׳ב ד׳ה זורעים בו׳ אין
 המחיצות מועילות . ז״ל

 הרא״ש ותמוה ליימאי קמ׳׳ל
 אפילו אצלגדר סומכיןדעים
 מכאן וגפן מכאן כיש בביס
 מוקף מחיצות ואי אמרינן
 למקום שהוא יוקף גדר מדי
 רוחות ועומד באמצע הכרם
 והקיפו הכרם דהוי ט.ת
 ואסור ולא למי לשומרה
 להחם הזרעים גבוהים מן
 הגפן ואין אויר הכרם מקיפו
 איש דאעיג לבנדר אשור
 בבית מותר . ע׳כ :
 תוי״פז ד״ח ו־בית כו׳
 להרמביס סי׳ אחר כר .



 ציונים
 ה הניטע . מיי״ שם

 היח . וש׳׳י ה״א ני. מוי ושוי*
 שפי סעיף ?׳ ימ :

 תוספות רע״ק
 עוד דימ כאן ובפאת שער
 כותש עפר הנפרד וננחש
 ולפעמים הרוח מעזרו והוי
 כפהות מארבעה ועשרה
 ובירושלמי מפרש וכו׳ :

 תום' אנשי שם
 א״ה לא זכיתי להבין כי לא
 מצאתי בדכריו בחבורו שוס
 סמן לפי׳ אחר. ועיש שכ׳
 אם היה יותר מ;׳ על ג׳
 טפחים עד ד זורעין בהוכו
 כו׳. והוא מהירושל׳ ותמוה
 מאי עד ד׳ דקאמר דהא
 כיש אס היה ד׳ או יותר מד׳
 דמותר ללק פחות מו־׳ אסור
 ולכאורה כוונת הירושל׳ הוא
 כן שאם החלל הוא פחות
 מג׳ על ג׳ אסור אףשמגחון
 כצירוף עובי הכתלים הוא
 יותר מד׳ על ד׳ ואם החלל
 הוא ג׳ או יותר מני עד
 פחות מד׳ אז צריך שעוט
 הכתלים ישלימו לד׳ ו׳?ם
 החלל ל' זורע מיד. וצ׳מ *

 משנה ראשונה
 מן הגפן ואין אויר הכלם
. אמי שפיר לאף ו פ  מקי
 טל גב לבגלל אסור בבית
 מותר ע״כ . ומלברי
 םרמב״ם נמי משמע כך
 שכתב בחבורו פ׳׳ז שאם
 הבית שבכרם אץ בו שלשה
 טפחים הוי כסתום ואסור
. משמע כ ״  לזרוע בו ע
ם שהכרם מקיף לא ו ק מ  מ
 מהני גלל להפסיק להא
 אי חשבת לבית כסתום
 בציר מנלל לא הוי ואפילו
: ה הנוטע ר  הבי אסו
 ירק בכרס. בשני מיני ירנן
 מיירי להא בעינן כלאים
 בכרמו כלפי׳ הר״בבספ״ק
 ואמ״ג לשם כתב לבעינן
 נמישזורעןכאחת במפולת
. היינו לחיוב מצקוח ל  י
 אבל לקידוש שלא במפולת
 יל מגי מקלש. כ״כ בכ׳׳מ

 בשם הר״ן :

 א) א״ה ואנחנו השגנוהו על
 מקומו הראוי לו בסי׳
 הר״כ - ב) איי. אין
 החשבון מדוקדק כי האלכסון
 הוא מעשר מל פיו שהוא י׳ ח
 כקרוב כמו שביאר התי׳׳נו:
 נ) איה דאסי' זרע הרבה
 סביב הגפן האמצעי אם
 אך העגולה של הירק איננה
 מקסת את ד' הגפנים
 שמארבעם צדי הגפן האמצעי
 שאז אין אלכסון העגולה
 אלוךמה׳אמוחממרכו הגפן
 האמצעי והאלכשון שמן הגפן
 האמצעי עד הגפן שבזוית
 הוא אלכסון מיוכע טיו על
 ט״ו שעולה כיא כמ״ש התי״נו
 ועם מקום הגשניס עצמן •והר
 מכ׳׳א ויצא מזה שערשן
 ה׳ אמות הירק ׳שאר מקן
 עגולת הירק עד הגפן שבזוית

 יותר מנו״ז:

ב סכג  חוספות כלאים כרם שחרב פרס ה יום טו

ד שתהא מפורשת לכל במעט עיון. ואח״כ אעתיק לשון הרמב״ם  אמר יום סוב ראיתי ט טוב. שבתחלה אפרש המשנה בלשון קצרה כ
 בפירושו ואשיס ציוריו בתוכו ולא כאשר באו בדפוס הכסף משנה ט שם בלבלו המדפיסים ולא עלו בידם כהוגן. וארדה אבאר אותם אחת
 לאחת בבאור מספיק מאד וממילא רווחא שמעתתא שדברי הר״ש מנוחתו כבוד ובמקומו מונח הם בטלים במקום הזה לא שרידן ולא קיימין.
 ואחרי ככלות הכל. הנני יוסיף להפליא עלדברי. הרמב׳יסמהשגם בעיני כל משכיל יפלא הפלא ופלא. ואזכיר גם דבריהראב׳יד ופירושו
 ומה שיש להשיב גס עליו. ותדע אף

. הרי ( ד . או מקיים כ ם ר כ וטע ירק ב  ח הנ
. ( י ה גפנים נ ש מ ח ש כח) ארבעים ו ד ק  זה מ

 אימתי
 ה מקיים נירישצמי המקיים . וחמשה נירושצמ׳ וחמש .

 לו

 ה״ג,

רה ו ע מברטנ  ד
 ףן הנוטע ירק בכרם. פירוש משנה
 זו פירשתי למטה בסוף זה הקונטרס:
 א״ה בכל הדפוסים לא נמצא הס״ הזה בסוף
 הקונט׳ ועתה כאשר ופינו לאור הס׳ מלאכת
 עלמה מצאט בו העתק הפי׳ הזה של הרע׳׳ב עם

 תשכיל מן מוצא ותכלית הדברים. מה
 ראיתי על ככה ומה הגיע אלי שפירשתי
 המשנה בטעס אתר מפירושיהם. ואתה
 תבחר ותקרכ: ה הנוטע. או מקיים.
. ש ד ק : עד שהוסיף במאפים כדלקמן וכ״כהרמב״ם בחבורו פ״ו: מ ו ' ל י א ר ם ה 1י י מ ל ה  הגהותיו. ולמען תהיה תולה ה׳ תמימה הלסשמהוסה ע

ו שצומח ויניחהו: הרי זה וישרפו.לשון פן תקדש: ארבעים וחמשה גפניס.סתם כרם נטוע על. ירק בכרם או מקיים ה א ו ל ש H 3 V t M 
 מקדש וכו׳. כלל משנתינו הוא שלעולם מקדש ט״ז אמה ארבע ארבע שכל שורה של גפנים רחוקה מחברתה ד״א ותנן בסיפא
 לכל רוח עגולות ואע׳יג דתקלעיל הזורע ארבע אמות של עבודת דמקדשט״זאמה לכל רוח עגולות ולא מרובעות ומפרש בירוש׳ והוא
 הכרס אינו מקדש אלא שתי שורות היכא דזורע בין הגפנים מקדש שתהא האמצעי עגולה ירק כלומר שסביב הגפן האמצעי נטוע הירק
 ט״ז כשיעור כרם גדול דמנטרף עד שש עשרה. אמנם איזה כרס בעגול ונמ׳-א שכשמקדש ט״ז אמות לכל רוח ובעמל שהעגול ההוא
 שיהיה מרובע ל״ב אמות על ל״ב אמות והירק נטוע בנקודת המקודש יהיה מחזיק ל״ב אמה על ל״ב אמה. ובמרחק כזה נטועים
 אמצעיחו כשנעגל בתוכו עגול יהיה הקיפו בצלעות המרובע ויהיה גפנים ט׳ שורות על ט' שורות וביניהם חי מרחקים שכל אחד ד,
 אלכסונו ל״ב אמות יתקדש העיגול טלו שהוא שש עשרה אמה לכל אמות. אבל מפני שהקדוש בעגול ולא במרובע על כן כל ד׳ שורות
ן הירק. והנה אם הגפנים נטועות על ארבע ארבע פירש החצונות לא יהיו בתוך הקדוש יישארו א״כ בתוך העיגול רק ז׳ שורות מ ח  ת

ל ת שלמה ע כ א ל ש מ י  ש

 ל״א ותו לא לחנן הזורע ל״א שבכרם בש״א
 למלתא לנקסינ! לעיל לשיעור עבולה של חוד לכרם בג׳ שורות לה״ני נרו אגון
 שהוא כל מקים המיה נפנים
 המתקדשות בין כשהם ד׳ על
 ז׳ בין כשהן ה׳ על ה׳ ולזה לא
 נקנו תנא ברישא טי! אמה לכל
 רוח כיון שי׳׳ל כרס ועבודתו
 בג׳ שזרות או כרם בשורות
 אבל בסיפא ללא מצי למנקע
 שיעור כרם ב:׳ שורות לא ברם
 קטן ולא ברם גלול לא עם
 עבודה ולא בלתי עגולה שאין

 ולא ט״ז של אויר אלא
 הגהה. בפי׳ג לתוספת בכורים:

 קידש שורה א׳ ובה״א קירש שחי שזרות ושיעור
 כרם פעמים ח׳ אמות פעמים מושך על ט״ז
 עם הגפנים וטפי לא
 כלתכיא* בחושפתא
 שתים כ«ל שתים
. ותניא  מד׳ אמות ועל ח׳. וזנב מל״א ועל ח׳
 לעיל בירוש׳ לשיעור כרם ג׳ כנגד ג׳ והא לאמד׳

ן נמסות ג׳ שורות באורך כרס 1 ל ל ן ה מ ד ו כ ע ה י לעיל ד י ר מ  אחת יוצאה זנב הא א
,״*״״*״^] ר״ל בשיעור כרס דהיינו טין  1/1 ״ ! ״.
 הגתה. פי׳ כלומר ולאסליגן כקו ישרורואיןפא" אלא מ׳ על ו׳ יש יותר ב׳
 ברייחיח אסייי ־׳ יש אחרת מגלה* אמות 01׳ על ז׳ יש שם אמה

י דניל ה׳ אמות) יהירה וא״כ כשזרע סביב הגפן האמצעית ירק ויש בין נ )  א׳
 מכרם ועבודתו לסכי נקט לשון
 rp אמס שהוא שימור כרם

 היותר גלול:

 גפן לגפן ל׳ חוץ מהעיקר הנהו ל' שתופש מק
 הירק משהו הייט ל׳ של עבולת הכרם ואשרינן נ׳
 שורות שביבה שהוא שיעור כרם של ג׳ ג׳ וכיון

. פי׳ ממקום הירק: ה ה  דבשיעור «״ב מן הירק״ יש שיעור עבודה וכרס ת
 שבינה אין לאסור עול. וה״ט ללא אשרי׳ אלא מ״ה גפנים ליהבי' ליי כרם
 למזרח וכרס למערב [אולי צ״ל ג״כ וכרם לצפון] וכרם ללחם ובגפן הזוית
 שטציא למו לעמלות. לכי היכי לכי זרע חון לכרם תופש העבולה ועול שיעור
 כרם לכל מקום שיוכל להגיע הכי נמי הכא. ומש״ה בעינן שתהא האמצעית
־פ w עגולה ירק שיהו שמת כל הרוחות של הקידוש״ ׳ לי״ב אע י  ף^-ף״ פ
 מומו אין שם בררך וטעמא לה׳ על ה׳ היינו לאכהי pD למקום
 אלכסון כ״א שפי שורות מ״מ הירק נכנסות ג׳שורויו הגהה.דל כרס גלול עם

: להוו שיעור כרם״ מקום הגפנים : ז מ כ א ם " ש ש י י ר  ה

 נט׳׳ו אמה ואע״ג לאין הירק תוך עמלה אלא תוך הכרם וממקום נסיעת
 הגהה. סי׳ לפי שהכרם הגדיל הירק מתחיל הכרם" אפ״ה כיון מכנסות ג׳

. , » ״ : .// n n הוא ט׳׳ז אמה עם 
ה . פי׳ כל ג׳ שורות ח ה ת מ מ י א n ב  מקום הגפנים והבא שהוא כרו ™
! וצא מיעט אלא גפן מתקףין כרמפרש ! ם J ס c , [ ג ה ה ש ^ 

 אין כאן עטדת הכרם: הזויתותולאמסעמא ואזיל:
 ללעי׳ כל שלש שורות מתקלשין אבל כי נטועות שש על שש אין נכנסות ג׳
 שורות בארך כרם אס!׳ שנמנה ממקום כרם״ הגהה. נלאה ירק או שמא
T» ?12״^ Lr ™\ להא מו י״ח אמות ממקום הירק״ ואין לך כרם 
: ש 1 ה ל ״  בעולםלהייט נ׳ מגל ג׳ היותר ארוך אלא ארט כאן ע
 י״ו אמה ועבודתו ל״א ואילו הכא מן הגפןשסביבה הנהר,. פי׳ משלשה אוירין של
 ירק על הגפנים ז׳(נ׳ לצ״ל ו׳)אמות ומשוס עבולה שש שש תן י״מ אמות:
 ליכא צמימר ללא אשכחן עבולה אלא ל״א ומפי לא ומטעם כרס נמי ליכא לטפי

׳ משנה זו פירשת• למטה בסוף זה . הנוטע ירק בכרם פי ל  ה כתב ר״ע ד
 הקונטיע״כ והא לך כל לשון פירושו ז״ל הנוטע ירק כו׳ א).צי החי ה״ר יהוםף ז״ל
 במשנה זו. אימתי בזמן שהן נטועות על ל׳ ד׳ כו׳.פי׳ משנה זו לפי דברי הירי׳ כך
 הוא פי׳ אס יש בכאן כרס של כמה שוחת וכל גפן רחוקה מחבילתה ל׳ אמות או
 ה׳. והכה כשהוא נותן ירק באמצע הכרס סביב גפן א׳ הוא מקלש סביב אותו
 [הירק] ט״ז אמה לכל רוח ולא יותר והכה כשהן נטועים על(ה׳ ה׳)[לי ל׳] אמות
 דהיינו שהאויר שבין שורה לחבירתה הוא ל״א וכן בין כל גפן לחבירו הרי אינו
 יכול לקלש אלא ג׳ שוחח בכל צל והרי ה; שלש מכאן וג׳ מכאן וא׳ באמצע הרי
 ז׳ שורות אבל יותר אינו מקדש כי מגפן האמצעית על הסמוכה לה יש אויר
 ל׳ אמות ומזו לשניה כ״כ ל״א וק מזו לשלישית הרי יש ביניהן י״ב אמות
 נלעלי מקום הגפנים שהן חצי אמה או פחות והרי אינו אוסר לו שום שורה
 אחרת כי היא רתוקה יותר מש״ז אמה. וכן ע3 ה׳ ה׳ כשהן נטועים על ה׳
 ה' א״א לקלש אלא שלש שורות לכל צל שהן ז׳ גפנים על ז׳ נפנים שהן
 מ״ס גפנים . והנה אותם הגפנים שהן בקרן זוית ג״כ אינם מתקלשות כי
 הן רחוקים יותר מט״ז אמות בעבור האלכסון שלהם הרי נשארו שם מ״ה
 גפנים. וכ״ל שאף על פי שאמרה המשנה שכשהן נטועות על ל׳ ל׳ או על
 ה' ה׳ שמקדש מ״ה גפנים מ״מ אינו שוה הנוטע על ל׳ ל׳ להנוטע על
 ה׳ ה׳. כי הנוטע על ל׳ ל׳ פעמים שהוא מקדש יותר ממ״ה גפנים כגון
 שנטע *רק הביב הגפן האמצעית ברוחב אמה או שתי אמות או יותר שאז
 הוא מקלש ט׳ שורות וכן כשהן נטועות על ה׳ ה׳ פעמים שהוא מקלש
 פחות ממ״ה גפנים כגון כשיש ירק מעט סביב הגפן האמצעית שאז אינו מקלש
 אלא ל״ז גפנים כי השתי גפנים שהן משני צלי כל קרן זוית הס ג״כ רחוקים
 מהירק יותר מט״ז אמה כי הם רחוקים מהגפן האמצעית ט״ו בלעלי האלכסון
 ויש להם אלכסין של עשר על עשר שהוא ל׳ אמות הרי הם רחוקים י״ט
 אמה ב) א״כ אינו ליתה הנטוע ע3 ר׳ לנטוע על ה׳. אבל הבנת המשנה כך
 היא כי הנטוע על ל' א״א שיקלש פחות ממ״ה ומטוע על ה׳ א״א יותר נ)
. ע״כ. ועי נרמב״ם רפ״ו כי הפירוש שהביא מהרי״ק ׳  אלא א״כ הי׳ נטוע ט
 ז״ל בשם ה״ר ישראל שהוא בעל יסול עולם שהשיב להרא״ש ז״ל הוא
 הסי' שתפש ג״כ ר״ע ז״ל לעיקר. אכן החכם הר״ש שירילי״ו ז״ל הקשה
 שתי קושיות גם על פ" זה ובסוף דבריו ז״ל כ׳ וראיתי שהרמב״ם ז״ל פסק
 לכל גפן שתפול תוך מ׳ אמה ה״ה מתקלשת וא״כ קשה מאל כשנסועות

ה לי הגהה. כל המכוון של הרב א ר י נ 5 יי 3 א ס נ י י ט מ י י א מ ל י' א  י׳ ע
 לברים כפשטן* לברישא לא תני ס״ז אמה לכל
 רוח ואינו אוסר אלא י״ב לכל רוח מלכל מקום
 הכרתיז.ובה׳ על ה׳ אוסר ט״ו לכל רוח מלבל מחום

 ו״ל בקצול כי לל׳
 על ל׳ יש שם כרס קטן
 ומגולח הכרס ד אמות בתוך
 שלש שורות לה״ט י״ב אמה
 גם כה׳ על ה׳ אעיפ שאין שס
 עבולה יש שם כרם גדול

 הכרתין והלראוסר*
 שש עטרה. וטעמא

 הגהה.נ״ל שצ״ל והדר קתני
 דבשש ושבע אוסר:

ן י כ י תפארת ישראל י כ  י
 3ד) או אפילו נשע הירק ואח״כ הגפן. והוסיף טרק סלק ר׳ ממה שגדל בהיתר והענבים כבר היו גדוליס כפול הלבן: כה) נאסר כמאה: כו) ר״ל

 אפשר
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 (נל ז' שורות שבין כולם מ״מ נפנים ולפי שריבוע שורות הגפנים שיש בין כל שורה ושורה ר״א והפרשני מזה הכרם מרובע ל״ב על ל״ב
 באלו ז' שוחת על ז׳ שורות שביניהם ו׳ מרחקים לדי אמות עולים יהיה המרובע מ' שורות אורך על מ' שורות רוחב ובכל שורה ז׳ גפנים
 כ״דעלכ״דואלכסונועודף הרי חומשי לאמה רכל אמתא בריבוע ויפול מהן בתוך העיגול שבעת שורות אורך על שבעה שורות רוחב
 אמתא ותרי חומשי באלכסונה יהיה האלכסון מזה המרובע ל״ג שתם מ׳יט גפנים יצאו מהן ד׳ בזויוה חוץ לעיגול יישארו בתוך העיגול
 ארבעים וחמש גפנים וזו צורתה* וכתב

 הרא״ש ז״ל
 ק״לאמאיאין
 נאםרין עוד

ל  אימתי . בזמן שהיו נטועות ע
. ( ז ש פ מ ש ה מ ל ח ע • או ע ב ר ע א ב ר  א

ו י  ה
. שהיו בילתלמי שה[ , על ארבע ארבע ג  כזמן נכהד״י צי
ש מ ש על ח מ  או כי׳ נל׳׳ם ארבע על ארבע או ה

ע על שבע . נ  [הגהה. זוהי היו נטועות שש על שש או ש
 השולי האמצעי'
 שעליה הקשה הלא״ש ז״ל למס לא האקר עול גפן
ה יכן כשני הצלרין האתרי׳]: ל ג  אמח כאן וכן אח־ז מ

 בכל שורה סביב אלו השבע שורו׳ האמצעיות
ק בתוך שש עשריד• מ ו ו שבשורה מד׳ רוחות״ כי ע " ״  [הגיח• פ
י אמה של גפן האמצעי נמצא אוסר מ״ט גפניס . [ ח ו ל י ; ד ל ח  א

 ודג

~tro ס  ס־״ס״כ^ס־ 6 י

 אמות ושלשה חומשים נמצא שכל גפני
 הזויות הארבעה הם חון לעיגול של
 ל״ב על ל״ב יישארו מקודשים מ״ה
 גפניס: אימתי בזמן שתיו נטועות
. כמו שפירשתי  על ד׳ ד׳ או על ה׳ ה׳
 שסתם כרס נטוע על ארבע ארבע

 ויכנסו בתוך העיגול של ל״ב על ל״ב מ״ת גפנים לא פחות ולא יותר.
 אבל כשהס נטועים על ה' ה' שנמצא מטע ז׳ שורות על ז׳ שורו' וביניהן
 ו׳ מרחקים של ה׳ ה׳ אמות מחזיק בשטח שלשיס אמה על שלשים
 אמה. ונמצא שבתוך עיגול של ל״ב על ל״ב שמרכזו הגפן האמצעי

, ! ׳ . .  לא יפלו מכל המ״ט גפנים בתוך העיגול כי אם ל״ז גפנים. אפ״ה ״. . י ״
ו וי׳יל שד׳ רוחות (נ״ל אמות) שבין גפן לגפן היינו בלא עיקר הגפנים ט פ ש , א ן ל י ע ת ה , א י מ ל ל י י ו נ , כ ע ^ ן נ מ ת ס ס י מ י כ v ה m ל י א ן  ה

[ נמצא שעם הגפנים יש יותר משש עשרה ע״כ. וכשיהיה נטועה על י ב ו ש ד מ א ס ן י מ כ ן ח ר ז ך ג כ ל ,י ה , ה ל ה ע ע ) נ מ ל י י ל  ־ ע
; חמשה חמשה וחקקנו מרובע מל״ב על ל״ב יפול בתוך המרובע שבע א ם ד א ם ש ט פ ה ג י ו נ ש ד י ק ס י ל ן ע , ל , ה ל ה ן ע ל י י א  ^ ע

ת ו ר ו  בכרם הנטוע על ה׳ ה; שלא יאסרו כי אם ל״ז גפנים יאמרו הרואיס ש
 שאינו נאסר בכרם םתם כי אס ל״ז גפנים כי ההבדל שבין על ד׳ ד׳ לבין על ה' ה׳ לא ניכר ונודע לכל לפיכך אמרו שאף בנטוע על ה,

 שלמה. ה'
ה כמין גאס והילך הצורה״ נ י  לכל צל תופס כלאים שבה נ׳ שורות לכל צל הי

1, 
—  — ר

L 

.—- .—. 

 ו

^ — - — i 
E 

.—- .—. 

 ו

^ — - — i 

 ר־

 נ יאה
 דצ״ל
 הגיור

 כו

J U J 

\ / 
L—1 / 1 ן 

\ 
 n ר

 שש יש לך יופר ב׳
 אמות משיעור כרס גחל זאם
 היא ז' על ז' יש לך יחל

 ה׳ אמוח :

 זהו פי' כמין
 גס נ׳ שילוח
 לצדמזליז יג׳
 צדל>ם וכן
 1ד׳ הפאמו :

 ד״א ד •א או או ו׳ או ז׳

 כלי שיתברר למראית העין ואינה הוספת גפני הזרת עכ״ל ז״ל. וגלע״ל לתרץ
 על הקושיא שהעתקתי על סי׳ הרמבי׳ם ז״ל ללא תני תנא מ״ה גפנים אלא
 לחמש על חמש לאילו ל' על ל׳ טובא נינהו או על לרך שתירן הרא״ש ז״ל לעיל:

 מלאכת
. פי׳ אס היא שש על משיעורא הוא* הלכך לא יכנסו ג׳ שורות חוץ ה ה ג  ה
 ממקום הירק אלא ממקום הירק מוללין י״ו אמה
 להוא כרם היותר ארוך שבעולם ששנינו בו

. כבר נכשכ כל המכוון ה ה ג ה ה ל : ה כ  דמקלש* י
 טעמה של משנתינו של הרג זיל בקיצור
. כ• לל׳ על ד׳ יש שם כרם ה י ש ו  כרוך ה׳ אשר גלה אז; יריאיו יצפון לישרים ת
4 על"" ר ו מ א ^ ״ ט י י ר ם ^ ? י נ ס ר״ של יי נ  וראיתי לצייר פה צורת ז׳ שו
ת אץ שם עבודה אלא כלס גלול י ע צ מ א  שורה כלי שיתברדמתוך הצורה כי מגפן ה
מ גרו אמה בגי שורות ״  לכל מ
 שהוא כל מקיס המיה גפנים המתקלשוח בי[ שה; ד׳ על ר׳ כין שהן ה׳ על ה׳ ולהני לא
 >׳ץט תנא בליש f טי* אמה לכל רוח כיו; שי׳׳ל כרם ושורות ועמדח הכרם או כרס ושורות
 אבל כסיפא ללא מצי למנקש שיעור כרם לא גלול ולא קטן לא עם עבודה ולא בלתי
 עבורה שאין נכנסות ג׳ שורות באורך הכרס ר״ל בשיעי,־ כרם לפייט ע׳׳ז אלא גשש
 על שש יש יותר שתים זבשבע על שבע יש שם אחד'(נ׳ ד5״ל חמש אמות) יחר מכרם

: (  ועכורתו נקט לשון שש עשרה אמה שהוא שיעור כלכ היותר;לול א

 גורח ב

ן י כ  ישראל י
 שגזע הגפן עומר חון להט״ז אמית. אע״ג שמגע בקצה הט״ז אמה
. דאינו אוסר ה]  אינו נאסר. ואילה״ק עוד הרי כבר תנינן [ס׳־ד מי
 [אנ״י מקרש] הירק ככרס רק ב׳ שירות. דהיינו ח׳ אמות והכאאמד׳
 דאושר עד ט׳יז אמות. י״ל התם היינו מטמ הירק חון מהשורות.
 משא״כ הכא דהירק מוקף מהשורות לכל צר. הו״ל כקרחת הכרס לעיל
 רפ״ד דצריך שיהיה ט״ז אמות רווח בין הירק לכרס: כו) אף רכשנטועין
 על ה׳ ה׳ אמות. לא יאסרו מן ז׳ שורות הפנימיות רק ל״ז גפנים.
 דהרי לא נאסרו רק אותן נפנים שתוך ט״ז אמה מהירק. והרי
 כשכטועין על ה׳ ה׳ אמות יפול מהז' שורות הפנימיות. ג׳ לכל קק חון

 לעיגול. כאשר תראה בציור ב' כזה
 דמדהפתא כל גפן רחוק מחבית ה׳
 אמות . א״כ לפי הכלל שאמרנו לעיל.
 יהיה כאן אלכסון שמגפן לחכירו ה׳
 אמית וי׳ חומשץ. נמצא ב׳ האלכסונים
.  שמהירק עד הגפן שעל נקודת נ
 הוא כ״פ כ׳ אמות וי׳ חומשין. שהס
 יחד י״ל אמות. ומפני שהירק אוסר
 עד ט״ז אמות סביכ. לפיכך אוסר גנוד

 ב״אמאלכשץ שבץ הגפן שעל נקודת נ 0 6 0 0 0 0 0 0 0
 להגפן שעל נל\דה א. ולפ׳יז אמצעית האלכסון שנין גפן ג לגפן *. הוא חוץ
 לט״ז אמות שנאסרו. דהרי אמצעית האלכסון הזה הוא יותר עב׳ אמות

 ומחצה

 תפארת
 רמטועיס ט׳ על ט׳ שורות.

ן י כ  י
 אפשר שיאסרו מ״ה גפנים ולא יותר
 וכל גפן רחוק מחנירו ל״א לכל צד כזה*
 והירק נטוע אצל הגפן האמצעי. הנה
 ירק זה אוסר כל גפן שבטז״א שלו
 סביב. ואס תעשה עיגול סביב להמרכז
 מקוס טרק . שיטה ממקום הירק
 ט״ז אמה להל רוח. לא יהיה תוך
 העיגול כ״א מ״ה גפנים. דהרי ד
 שורוח החיצונות היו חון להעיגול .
 נשארו ז׳ על ז׳ שורות האמצעיוח .
 שהן מ״ט גפנים. ומהן לא יאסרו רק

 מ״ה גפנים. וד נפנים שבזוית חון לט״ז אמה מהירק. דהרי כלל בידנו.
 כל אמה כריבוע. אמה וב׳ חומשין באלכסון. ומדש מגפן לחבירו ד׳
 אמות. נמצא אלכסון שמנפן לחבירו. ה׳ אמות ונ׳ חומשין וא״כ מהירק
 שבמרכז עד הגפן שבזוית. שיש ג׳ אלכסונים. והוא ג׳ פעמים. ה׳ אמות
 זג׳ חומפין שק ייזל ט״ז אמות ודי חומשין. לכן באמת נראה בהציור
 הזה. שד׳ גפנים שבזוית כפלו הון לעגיל. מדק ממקום הירק יותר
 מט״ז אמה . ולא יאסרו. נשארו מ״ה גפנים שבתוך העגול שנאסרו.
 ואילה׳יק עכ״פ הי״ל למיסר עוד ד׳ גפנים בשירה ט׳ במקום
 שנוגע שם העיגול האמצע בהגפן המסומן בהציור כתמונה זו © .
 דהרי ד' גפנים הללו עומדס בקצה הט״ז אמה מהכרס. י״ל כיון

 ל, בי״ב ד׳ד׳ הרי זהכו'
 !כ׳ הרא״ש זיל ק׳ל בי/ר׳׳ג
 שהרי הט׳׳ז אמה מתחילין
 ממלכו הגפן האמצע•
 שבשורה האמצעית וכלין
 במרכז הגפן האמצעי
 שבשורה החיצונה ונמ':א
 מצי הצפן בתוך העיגול:
א עיקר הגפנים. ל  כא״ד ב
 ולפי! ציל שעובי כל גפן לא
 יגיע לחצי אמה שאס היה
 עוביו חצי האמה לא היו
 נכנסות בתוך העגול גם
 הגפנים הסמוכים אל הזויה
 כי הקו היוצא מן המרכ!
 אליהם יהיה לפי! אלכסון
 מרובע י״ג ומחצה על ט׳ .
 וצירוף ב׳ המרובעים הנעשים
/ ה  על ב׳ צלעותיו הוא ר
 ורביע וגררו הוא יותר מנר ז
 שמרונע פיז הוא רנ״ו״ומ׳׳ש
 בסמוך שמטוע ה׳ על ה׳
 יהיו הגפנים הנכנסופ בתוך
 העגולה ל״ז. זה דוקא אם

 נחשוב

) א׳ח לא זכיתי להבין  א
 לברי הרשיש 1־ל נס
 אתרי שהמגיה ביאר דבריו
 ותכן כוונתו כק5רס בשני
 הנהיתכפול1ת.כי לפי היסוד
 שהגיה מסא דב׳׳ה דקילששתי
 שורו׳ לא שמענו אלא שמקדש
 כלש כנגד שלש שהוא ב׳
 שורות של שלש שלש או ג׳
 שורות של 3׳ ב׳. וא״כ אע״ג
 דנימא משביל דלא ידעינן
 מהיכן נמנה לו הגפנים
 לתשלום הכרס עם זה שנאשר
 בשביל הירק הלכך אסרי׳ בכל
 צד בל גפן שיוכל להצטרף עס
 היפןהנאהל מחמת הירק על
 הואר כרם מרש הרחיש שם.
 מ׳מ הגפנים הסמוכים אל
 סזויח לא •וכלו בשום אופן
 להצטרף עם הגפן הנאסר
 מחמת הירק לתשלום שיעיר
 ברם כמבואר למעיין. ומלוע
 איפה יאסח בנטועים על ה׳
 ה׳ שרחוקים מהגפן האמצעי
 יותר מטיז יותר מהגפן
 שבזויה עצמו. ואולי ס״ל

 לבזורעתוך הכרס החמירו
 לאסור רבוע של ג׳ על ג׳
 בכל צד ועיין. גם התירוז
 שכ׳ המחבר רל על הקישיא
 8על הרמבים ויל כשגבה
 ממני לא אוכל לה ו^לי יש

 גה מים:



ב קכך תוס׳ אנשי שפ  ו* עובדיה מבר־טנורר! כלאים כר• שחרב פלל! ה תוספות יום טו

^ b 6 f t % V 0 ש כ nT־! * ש ש * ש ת ע ו ע ו ז כ נ ו י ׳  שורות אורך על שבע שורות רוחב ויקח אמה משורה שמינית מכאן ה׳ קדש ברה. כך נראה כעיט־־ ד
 ואמת משורה תשיעית מכאן וכן קו העגול שאלכפנה שלשיס ושתיס דכולי האי ליכח למגזר אמו על ד׳ ד׳ שזה ההבדל ניכר ונודע לכל שיקר הגפן רק טפח א׳ לא
ס /5י א ? ה ע ה ג א

ר י ת ל 1?2י ב כ ח ו ו י ל כ ה ל מ ן א ״ ו  יוצא חון מן השבע שורות אמת לכל רוח מפני שהשבע שורות יש וליכא למשעי. לפיכך העמילן על הדין למקדש כ
ל ^ הסמיכים ה מצעי.וצ״ש. ך ע י . א ת א ץ ל ל ^ ן ״ י ע ם ^ ה י נ ע ? ג י ה י  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ן
 ד״ה היו נטועות כוי
 זהו מה שכתב הרמב״ם
 כוי. וע׳ כס׳ חי״כן מה
 שהאריך לתמוה גם על שיעה
 וו.אכל גס פירושו אשר 0י'
 כשכלו הרפכ לא נתיישכ
 כלבי כי גזרה זו שגזר גה׳
 ה׳ אנןו ד' ד׳ לא מצאנו
 לה שרש במכלתין כ׳ כמם
 מניינים מצאנו נדינים אלו

 שבע. וכשהן כסיעות על ח' ח׳ אינו
 מקדש כלל ולא מיבעיא לר׳ מאיר ור׳
 שמעון דסי׳פ דלעיל דסברי דמותר
 להביא זרע לשס אלא אפילו לתנא
 קמא דאוסר מכצ מקום אינו מקדש:
 הרי זה מקדש p״r אמה לכל רוח .

. או ( ח ש נ ל שש ש  היו נטועות ע
ש טיז ד ק 0 • הרי זה מ ע ״ ב ע ש ב ל ש  ע
ת: בעו . עגולות ולא מרו ח ו ל ר כ ה ל מ  א

 הרואה

 מרחק בין קו העגולה ובין קו השורה
 הסמוכה לו הון למרובע ארבע אמות
 וזה צורתו״. והנה הגפנים הנכנסים
 בעגולה ל״ז
 גפנים בלבד
ה כיון נ ה  ו

 כשזרע אצל הכרם אשר
 השורות שלהס שוות נאסרו
 כל הגפנים שיכולים להיות
 עס הגפן הנזרע בשתיסכנגר
 כ׳ וא׳יו5א זנכ . ועפ״! נ״ל

 מרישא דמשנתינו אשמעינן י
 דכל שהוא בתוך הט׳יז ג?מה
 אימ נאסר אא׳׳כיכול להיות
 עם הגפן הנאשר מחמת
 הירק כשתים כנגד ב׳ ואי
 יוצא זנב ובשיר השורות
 ובסיפא אשמטינן רכל שהוא
 חיץ לטי! אמה אע׳׳ש שיכול
 להיות עם הגפן הנאסר מחמת
 הירק בשתים כנגר ב׳ ואי
 יוצא זנב אפ״ה אינו נאסר.
 ודע שאץ מקום הגפנים
 מאסרי( מחמש הירק ולא
 מקוש הירק הנאסר מחמר.
 הגפן בכלל שיעור הט״ז

 שלא נשאר בין אלכסון העגולה ובין השורה כדאשכחן בקרחת הכרס ריש פ׳ דלעיל דכל פחות מע״ז מהבעל לגני שהיו ראויים לגזרה כזי ולא
^ V ^ ^ r S a ר ו ע י ל ש ט כ י ב ש ס י ז " ס מ י ע כ צ מ א  הסמוכה לו מבחוץ אלא ארבע אמות והוא כרם ולפיכך כשזורע היייז ב

 שיעיר עבודת הכרם לפי שהשיעור מצומצם המתבעל עם הפרם ונחשב כמוהו.׳ ״
 ראינו כאילו העגולה נמשכה עד שהגיעה

 לשורות החיצונות שהיה ביניהם ובין קצה האלכסון ד׳ אמות וניתוק* באלכסונו ד׳ אמות לכל רוח עד שיהיה בעגול אלכסון של ארבעים על
 ארבעים מיון שאנו האין העגול של שלשים ושתים כאילו מלא ירק בכל מקום מגיע לעבודת הכרם הוא ונמצאו הגפניס כולם שהם בשבע
 שורוש על ז' שורות נכנסות בתוך העיגול חון מד׳ שבארבע הזויות והנה עתה״ בתוך העיגול ארבעים וחמש גפנים. [הגהה פי׳ אחר שנזוימ
. [ ס ויהיה צורתה כצורת הראשונה'אלא שבמקום ארבע הוא חמש נמצא עשה מקדש ארבעים כאילו העגולה נמשכה י י ב ל ו ה י ת  [הגהה מ
^ אמה בכל רוח . וזהו מה שהצריכו לתנא לומר הרי זה מקדש ארבעים וחמש (גפנים) כי מאחר שהשורש ו ו ח ^ ט פ ש ס ו מ פ ל ס י  ה

ה הקדום הוא שש עשרה אמה לכל רוח היה לו לקצר ולומר הרי זה מקדש שש עשרה אמה לכל רוח וט׳ ובמה א  הפנימי באשר אתה מ

ק שאי אפשר לו לומר בעל ה׳ ה׳ מקדש p״r אמת לכל רוח כיין שהוא מקדש עשרים לכל רוח ולפיכך  והחצין מניע ער הצלמית שכתבנו מתו

״ אמר מקדש מ״ה גפנים וזה אי אפשר אלא לאחר שנוסיף בעגולה כמו שבארט. [הגהה פירוש היינו ראינו ] ? ^ . J י ? ״ ״ מ J . 5 * 
^ שאמר ^ ^ י ל י א  והנועם שצא אמר בזמן שהן נסיעות על חמש חמש מקדש עשרים אמה לכל רוח ס

 [הגהה לפי שהן ארבע
 מצומצמות]:

 בארבע צללי הצורה ובז
 יהיה העגול החצץ לומה

 ממש לצירה הראשונה של מפני שעיקר הקידוש הוא שש עשרה אמה לכל רוח ודי אמות הוא תוספת הוכרח

: לקרב האלכסון לשורות מכועס שכתבנו/ ואם תאמר כיון שכשהם ד׳ על ד׳ מקדש שש £ כ ״ ע ע ב ר ע א ״  א

 ׳!שרה אמה בלבד למת הפרישו התנא מכלל שש עשרה אמה לכל רוח דבחצוקת דסיפא דנימא היו נמועות על ארבע

 אמה

 מתחיגין למנותם. והוא שאנו
 מעגלים האיסור ואף אם

 אנו מסבבים
 אוהו עגולכזה*
 אשר יכלול בתוכו
 כל האיסור כמו
 שהוא וסביב לו

Cp ברחוק ממנו 
 אנו עושים
 עגול אחר
•  כזה&י
 וכל מה
א ו ה  ש
ך ו ת  ב

 העגול הגמל הוח מה
 שנתקרש. ומשנתינז מיירי
 כשזרע סביב לגפן האמצעי
 בעיגול באופן שהוא בתוך
 ל״א לכל השמנה גפנים
 השובבים אותו מכל צלליו כוה

 1 ד י. י

 [הגהה בצורה
 של שבע שבט
 במקום האל״ף
 מעשה בי״ת
 ובמקום ממשה
 אוירין שלימים
 שאמה רואה
 תצייר רלוירץ]:

 :אלכסון ובי! שורה
 [הגהה פירוש לוצה
 לומר לא לאינו כאילו

 נמשכה]:

 מקרש
 שורה החיצונה אמה אחת ומנין הגפנים שבפיך העגולה ארבעה ועשרים וזה צורתו* .
י ולא משכנו האלכסון* עד שיגיע בד׳ שורות החיצונות שאצל העיגול כמו נ א יאי ׳ ל י  [הנהי׳ פ
מ שעשינו בחמש על חמש מפני שנשאר בין קצה האלכסון ובין שורה הסמוכה £ ? ^ א
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 לו חמש אמות ואפי׳ נראה כאילו העגולה מלאה ירק ישאר בינה ובין השורות
 החיצוניות יותר מנוה שצריך לעבודת הכרס בתוספת אמה וע״כ לא הוספנו ברוחב העגולה כלום .
 ואם יהיה נסיע על שבע שבע ונפריש מן הכרם עגולה שאלכמנת שלשים ושתים אמית יפלו בתוך
 [הגהה פירוש החמש שורות העגולה חמש שורות אורך# על חמש רוחב חוץ מד׳ זויותיו ויוצא

 יש להן ד׳ איילי! של יי על י׳ האלכסון מצלעות המרובע שיש בו חמש על חמש שתי אמות לכל ריח נשאל
 שהם כ״מ אמות ובי מכאן
 וב׳ מכאן הם ל״ב אמות] :

 קצה
 החיצונה הסמוכה לה חמש אמית ומפני זה לא משכנו״ האלכסון לשורות החיצונות. ומנין
 הגפנים הנמצאים כ״א וצורתה כמו הצורה הקודמת בשינוי ז׳ במקום ו׳ וכו׳. זהו מה שפי׳
 הרמב״ס ז״ל על משנת זו בקיצור דבריו כל האפשרי. ולפי שראיתי אחד מתחכמים הקדמונים שכ׳ על זה הפי׳ הן

 הן הדברים שנאמרו למשה וג״כ הרא״ש ז״ל הסכים לזה הפירוש ודחה פי׳ ה״ר שמשין ז״ל לא הוזקקתי לכתוב פירוש ה״ר שמשון ז״ל על משנה זו

 ישראל

 ט יא יב מ יד

א  סי «ו יה ע* 3 נ

 בנ בד fc כי בח

 ל לא 1 ליד לה

א סב  לח לט a נ

ח טי to נ׳וו גיט  0ד 3

ן י כ  י

 דמקלש ט״ז אמה לכל רוח. וכמו רקאמר באמת בסיפא.
 אלא רק משוס נטיעה על ה׳ ה׳ צריך למיכקנן ברישא
 שנאמרו מנין מ״ה גפנים. להודעגו לגם בנטועים על ה׳

ן י כ  י

 ובהיזת כןכל הגפנים שכשלה
 * יהיו שתים כנגל שתים
 ftr׳ יוצא זנב עם א׳

 מאלה

 תפארת
. והרי לא נאסר  ומחצה לגפן א וכ״כ יותר מב׳אמות ומחצה לגפן ג
 מאותו אלכסון רק ב׳ ממות. נמצא אמצעית האלכסון הזה, טא חוץ
 לס״ז שנאסרו, ומכ״ש שיי הגפנים ב ד עומדס חוץ לנן׳יז שנאסרו.

 שהרי ב׳ נפנים אלו עומדים ממש מטוניס מול אמצעית האלכסון שבין ה׳ נאסרו מ״ה גפנים.אף שח׳ גפנים מהן חוץ להט״ז
 גפן ג וא ורחוקים יותר מהירק שבאמצע . לפיכך יפיל חון לעיגול אמה. והיינו מפום גזירה ה׳ אפו ד'.שאין כיכר ההבדל
 מאשר ג׳ לכל קרן וקרן. ולא היה ראוי לאסור רק ל״ז גפנים. עכ״פ שבין זה לזה: כה) דנין ו׳ לד לא טעו אינשי. כדתניא
 בין ד׳ אמות לה' אמות טעו אינשי. ויחשוב הרואה שבכרם הנטוע על (ר״ה דכ״ד) ע״א אומר גבוה ב׳ וא׳ אומר ג׳ אמרינן

 ד׳ ד אינו אוסר רק ל״ז גפנים . מש״ה מפיס לא פלוג. אסרו גס
 בכה״נ מ״ה גפנים. ימה״ט צריך הנא למנקט ברישא ־מנין הגפנים
 שנאסרו. ולא אשתגי ליה למימר על כל אופני נטיעות שנזכרו במשנה

 חל מנייהי טעי. א׳ אומר גבוה ג׳ וא׳ אומר ה׳ עלותן
 בטילה. כך נ״ל; כט< ומעוטות על ח׳ ח׳ אמות אף

 מקרש לחכמים ספ״ר דאסרו לזרוע. עכ״פ אינו

 , משמע למשום להירק נטוע בעיגול מקדש
 הרמב״ם בחבוט לא העמיק הך לירושלמי ;

 ראשונה
 שתהא האמצעית כגולה ירק
 בעיגול . והלבר צ״ע גס

 משגה
 ענויוח ולא מרובעות. הלשון משמע ללפולם אין הקילוש מקדש בריבוע ולא
. ובירושלמי לאמל והוא '  התבאר מנ״ל סא עי׳ פרק ל׳ לעימכין משנת ח
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: ם ר כ ק ב ת הנוטע ד נ ש מ ח הרמב״ם בפירושו ל ש  ל
 מן השורה התשיעית מכאן מפני שהשבע שורות יש ביניהן ששה מרחקים בכצ
 מרחק חמש אמות והכל שלשים אמה ואנו צריכין ל״ב אמות לפיכך יוצא צלע
 המרובע מן השורות השבע ייקח אמה מכל שורה ונמצא קו העגולה שיש
 באלכסונה ל״ב אמה יוצא מכל שורה מן השורות החצוטת אמה אחת ונכנס
 במרחק שיש בין שתי השורות ויהי מרחק קו העגולה מכל שורת מהשורות היוצאות

 מן העגול ארבע אמות על זו הצורה* צוה להוסיף
 על אלכסונה עד שיהיה טגע הקו שלה בשורות
 הגפנים וכשיעשה זה נמצאו הגפנים כולם שהם
׳ שורות״) נכנסו בתוך העיגול לבד מד׳ תנפנים  ס
 שבדי הזויות ויי:יה אז אלכסון העיגול כשנרחיב
 אותו כמו שאמר עד שיהיה נוגע בשורות
 החצונות מ׳ אמה ואז יהיה זה הירק מקדש כ׳
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 אמה לכל רוח עגולות ואז יהיה נכנס בתוך העינול מ״ה גפנים וזו צורתה
״ ־ ־  וכשתסתכל בצורה הזאת כמו כן תמצאנה כמו ס

 הצורה הראשונה ותמצא שיש בתוך העגולה
 מרובע משבע שורות על שבע שורות ואין מהם
 חון למגילה לכד מד׳ גפנים בד׳ זויותיו וזה הוא
 שאמר בגמרא על מת שחמר מקדש מ״ה גפנים
 אמר היאך עבידא. שבע שורין של שבע על
 שבע צא מהם ד׳ גפנים לארבע זויות הכרם

 נשתיירו שם מ״ה גפנים. ונתבאר לך זה הדבר ממה שהקדמנו בצורות באר
 היסב. וכן נתבאר לך שהעגולה הכולל מ״ה גפנים כשיהיה נטוע על חמש
 חמש שאלכםונה מ׳ אמות שהיא א״כ כ׳׳ אמד לכל רוח ולזה הענץ הצריכו לומר
 מ״ה גפנים בנטוע על ארבע ארבע ועל חמש חמש ולא אמר שש עשרה אמה
 לכל רוח שאס יהיה על חמש חמש נמצא הנכנס בתוך העגולה שבע ושלשים גפן
 בלבד כמו שנתבאר בצורה השנית מן. הצורות שהיןדמנו אבל כשיהיה נעוע על שש

 שש יהי׳מיני הגפנים •שבתוךהעגולה כ״ד גפן וזו צורתה"
 ויש לך לשאול לאיזה מעם כשיהיה נטוע על חמש חמש
 ״*)כשימצאו העגולה באלכסונת.ל״ב שיצא אצכסונה
 מן המרובע שיש בו ז׳ שורות על ז' שורות אמת אחס
 לכל צד מפני מה משכט האלכסון עד שיגע בארבע
 האחרות הסמוכות לשבע השורות החצונות ובכאן
 כשהוא נטוע על שש שש לא עשינו כך ומפני מה לא
 טסיף באלכסון העגולה עד שיגיע בשורות האחרות

 לאחר שיצא מן השורה הששית אמה כמו שהתבאר מצורה הרביעית שהקדמנו.
 התשובה שהכרם כשיהיה חמש על חמש ועשינו עגולה וראינו אותה כאילו היא

ל על ז׳ פורות **) בדיכ כשמצאנו . כולה ד  *) נ
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̂ז ירק הוא הזורע חותם והמקיים הוא שיראהו צומח ויטחהו. ומה  הנלט
 שאמר הרי זה מקדש ארבעים וחמש גפנים כפי מה שאומר
 והוא שהוא מקדש לעולם שש עשרה אמה לכל רוח עגולות כדי שתהיה העגולה
 שיתקדש כל מה שבתוכה עגולה שיש באלכסונה שנים ושלשים אמות ומה
 שהצריכס לקצוב שיעור מה שנתקדש בדמיון הראשון במטן הגפנים הוא מת
 שאמר ארבעים וחמש גפנים ולקצוב בדמיו! השני במדת העגולה והוא מה שאמר
 שש עשרה אמה לכל רוח עגולות. מפני שהכרם כשיהיה נטוע על ד׳ ד׳ והוא
 שיהיה בין כל שורה ושורה ארבע אמות בשורות האורך ובשורות הרוחב יהיה
 בין כל גפן ונפן ארבע אמות או אם יהיה נטוע על חמש חמש שיהיה בין כל
 גפן וגפן חמש אמות יהיו כל הגפנים שיש בתוך העגולה ארבעים וחמשה גפנים
 כאשר אבאר אחד שיהיה על ארבע ארבע או על חמש חמש אבל אס יהיה על
 שש שש או על שבע שבע ונעגל עגולה שיהיה באלכסונה שתים ושלשים אמות לא
 יהא מטן הגפנים המנויין בתוך העגולה כשיהיה על שש שש כפי מנינם כשיהיה
 על שבע שבע אלא ישתנה מנינם. ומפני זה לקח העיקר שיכלול הכל ואמר שש
 •עשרה אמת לכל רוח. ויש לך לשאול ולומר מאחר שעיקר הקדוש ט״ז אמה לכל
 רוח היה לו לקצר ולומר הנוטע ירק בכרם או מקיים הדי זה מקרש ע׳יז אמה
 לכל רוח עגולות ולא מרובעות וכמו כ! שלא הודענו מטן הגפנים הנמצאים
 בתוך העגולה כשיהיה נטוע על שש ועל שבע או יותר ממנו כך לא היה צריך
 להודיעט מנין הגפנים הנמצאים בתוך העגולה כשיהיה נטוע על ד׳ ועל חמש.
 התשובה על זה. אמת שכך היה לו לעשות לולא התועלת שהודענו באמרו
 שהוא מקדש ארבעים וחמשת גפנים אס יהיה נטוע על חמש שאילו עשינו
 אלכסון העגולה שתים ושלשים אמות כשיהיה נטוע על חמש חמש יהיה מנין
 הגפנים פחות ממ״ה ואשר יהיה נטוע על חמש חמש יצטרך להיות אלכסון
 העגולה ארבעים אמה ועשה זה לטעם שאבאר לך כשנצייר הצורות שאט
 צריכים בזו ההלכה ואומר כשיהיה הכרס נטוע על ארבע ארבע והפרשני מזה
 הכרם מרובע ארכו [שלי״ן שתים ושלשים יהיה מרובע תשע שורות מן הגפנים
 רוחב ותשע באורך וכשכעגל עגולת בתוך אותו המרובע שיהיה הקפת נוגע
 בשורות החצוטתכדי שתהיה חצי אלכסון העגולה שש עשרה אמות ימצא בתוך
 הענולה חמש וארבעים גפן יזהו צורתה״ וכשתסתכל בצורה הזאת תמצא שמה

 שבתוך עגולה מ״ה נפנים וזהו צורתה וכשתסתכל
 השורות תמצאם ז׳ על ז׳ והם מ״ט גפן ויצאו מהם
 ד׳ גפנים חון מן העיגול והם הגפנים הארבעה
 שבארבעת הזויות אבל כשיהיה נטוע על חמש
 וחקקט מרובע מל״ב על ל״ב יהיה המרובע
 ההוא כולל בתוכו מן הגפנים שבע על שבע
 שורות ויקח אמה מן השורה השמינית מכאן ואמת
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 אנשי שס
 אין להס שום יחש עם שום א' מהגפנים הםוככיס המרוגע האמצעי שנאסרו מחמת הירק שגד אמותיהם
 כ״א באלכסון המרוכע כזה ומש״האץ להם בתים מנד שתים לק לא נאסרו אע״ס

 שהם
 הסמוכי

 אמות
 כרם

 המ׳(מעצה מ־
 המרובעהאמצעי לא נתקדשו מהירק מהסלע'סביב לגפן האמצעי נסוך ל׳ אמותיו כי
ק רחוק מסם שני אדירז ועול כל האלכסון של ויעל ו׳ שהם ב׳ אמות וב׳ חומשין  הי
ח וב׳ חומשץומכיון שלא נתקדשו גפני הזיית נמצא שאין הקלוש של ט׳״ז אמה מחחיל מהם כיא  בין טלם ד
ח וגס אינם יכולים  מהסמוכיס להם ומסעם זה לא יהיו מכנים הסמוכים לזרת החיצונות נכנסים בתוך הנ
 להיות עם שוס א׳ מהגפניס המתקלסים מחמש הירק בצורס כרם על כי אין להם יחס בצורה u אלא עם אותם
 שבזוית המרובע האמצעי שלא נהקרשו מחמתהירק. ומ׳מ יש לדייקממשנחינו החלוקה השנייה שאמלנו

 לכל שהוא חון לט״ז אמות אע״כ שיכיל להיות עם אי מהגפנים המהקדשים בצורת כרס מ״מ אינו מתקדש
 להא לייקינן בירושלמי מדלא ה!טר שמנה ש״מ משמנה א־ט מקדש כלל. למשמע מזה דוקא שמנה
 אבל פחות משמנה הוא בכלל שבעה וגם בו אימ מקרש רק מיז אמה לכל רזח וא׳׳כ כנטוע למשל ז׳ ומחצה
 על ז׳ ומחצה לח נחקלשו ג׳׳כ שני גפנים שכשני צלי הגפן האמצעי בכל צל מצירי המרובע החיצון מפני
 שרחוקים יוחר מטי) אמה מהעגילה המתקישת מחמת הירק שהרי מהם פד הגפ; האמצעי הוא מרחל]
 אלכסון של כיב ומחצה על ז׳ ומחיה שאלכסונס הוא גדר תקם״ב ומחצה שהוא יוחר מכ״ג ומחצה שמרובע
 כ״ג ומחצה הוא תקנ׳יב ורביע וכשתסיר ממנה מקום עגולת האיסור שהוא ז׳ ומחצה ישאר יותר מטיז.
 אע״פ שיכולי; להיות בצורת כרם עם הגפן האמצעי שבצל מרובע הפנימי שנתקדשה מחמת הירק. וש״מ
 לשני החנאים בעינן לענין קרוש שיהיו בתוך ט׳־ז ושיוכלו להיות בצורת כרס עס א׳ מהגפניס שנאסר!

 מחמת הירק. ש״כ תמצית לכרי בה׳־ע בקצרה וכשיטי לשון :

 תוספות
 מאלה הגפנים הנאסרים מון מאותם שבורת מרובע מלול והם א׳ וי מ״ג מינו . ונתחיל

 ומהגס! הי׳גן יצא צורה וו .£ וו ם
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 ומהביל יצא ולוק ותשכח בכל הצורות האלה
י ותוייא הגפנים הכפולים ותמצאם נ י  ^ ״ ב
 מיד גפנים. ועם האמצעית אשר
 אענה צריכה להמנוח עמהם כי
 השוט הוא שהיא נאסרה הס
 מ״ה. מחסרו מהמיט הא׳
 והז׳ והמ״ג והמיט שהם הד׳
 זוית של המרובע הגדול שהרי

1» I * 

 ומהגסן הי״ח יצא ומהכ״ן יצא ומהל״ב יצא

 q׳ h: w ,ם



ב הכה ו ת יום ט ו ספ ב כלאים כרם שחלב פףה ך, תו ת יום טו ספו  תו

 ה

 הנטוע בשבעה על שבעה ונפריש ממט מרובע חמש שורוש על חמש שורו*
 ובכל שורה חמש גפנים ובין כל גפן וגפן ז׳ אמות והמרחקים י) שבכל שורה
 הם ל עולים כ״ח שנמצא מדת השטח כולו כ׳יח על כ״ח. וכשנעמיד רגל
 המחוגה באמצע השטח והוא בגפן האמצעי מהשורה האמצעית ונחוג לעשות
 ענולה רחבה ל״ב אמות עד שיהיה חצי אלכסונה ט״ז אמה. מטאר הדבר שהוא
 יוצא שתים אמות לכל אחת מארבע רוחות הרבוע ושנפני הזויות אינם בתוך
 העגולה. והרי כל אלו חמש שורות שברבוע הס כ״ה גפנים וכשתחסרד׳ גפני
ה יצאתי להשכילך בינה הנ  הזויות נשארו רק כ״א שהם בתוך העגולה: ו
 ולהבינך במראה עד שתראה גס בעין שכלך. לא בלבד במוחש כאשר עיניך
 הרואות מתוך הציורים וחשבונם ועשיית העגולות במחוגת החונ. אבל רצוני
 י לחשוב חשבונות ולהוכיח במופת על כל ציור וציור כי אי אפשר שיפלו יותר
 אילטת בכל העגולה מן העגולות כי אס כפי מס?ר מפקד האמור בכל אחת
 ואחת: ואקדים שתי הקדמות אשר כבר ידעת אותם מתוך מה שכתבתי
 בפירושי לפירושו של הרמב״ס במשנת ערוגה דריש פ״ג והן אלו. האחת שמכל
 שטח מרובע שוה הצלעות שנוציא הימנו גדרו נדע מזה מדת אורך כל צלע
 מצלעיו כאשר ידעט שם משטח ג׳ ורביע שגדרו אחד וארבעה חומשין והוא
 אורך כל צלע מצלעי שטח נ' ורבינגוהשנית שכל משולש נצב הזויות יהיה המרובע
 שנעשה על המיתר כמדת שני המרובעים אשר נעשה בשתי צלעימקיפי הזרת

 כאשר הראיתיך גם שמת מקום הלמוד ההוא:
נביט אל הצורה הראשונה והיא שנעשה מטי ט׳  ו
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 נקודת א' קו ישר עד נקודת ו׳ אשר שם הוא הגפן
 שבזויות ונעשה מזה משולש אה״ו שזויות אה״ו
 ממט נצבת שכן קו א״ה וקו ה״ו קוים ישרים
 שנפלו זה על זה ביושר ונרבע שני קוי א״ה ה״ו
 שכל קו מהם ג' מרחקים שהן י״ב אמה. נרבע

. די. בי פעם עשרה. ך׳. 1  י״ב פעמים י״ב עולים קמ״ד. אמור ב׳ פעם ב
. ק׳.צרפס ד' וך׳ וך׳ וק׳. עולים קמ״הבחבר ׳ . י' פעם י ' . ך ׳  אמור י׳ פעם ב
 מספר רבוע שני הקדם והם רפ״ח. נוציא שורש המרובע והוא י״ז בקירוב.
. חמור י׳ ׳  שכשתרבע י״ז עולה רפ״ט. אמור ז׳ פעם ז'. מ״ט. ז׳ פעם י'. ע
. עולים רפ״ט. הנה . עי. ק׳ ׳ . צרפם מ״ט. ע . י' פעם י׳. ק׳ י  פעם ז׳. ע
 קו אייו שהוא מיתר זוית הנצבת הוא גדר מרובע רפ״ט שהוא י״ז. הרי שאין
ף מגיע אל הגפן הזה שבזוית אחרי שכל קוי יוצאי מרכז העגולה אל המקיף ק ז  ה
 לא יהיו.כי אם חצי אלכסון העגולה שהוא ט״ז. אבל הגפנים סמוכי הזויות יהיו
 בתיך העגולה וזה מבואר היטב כי נוציא קו ישר מנקודת א' לנקודת ג׳ ששם גפן
 הסמיך אצל שבזויות ונעשה משולש אב״ג שזירת אב״ג ממט כצבת ומרובע קו
 ב״ג שהוא קו לנ׳ מרחקים עולה קמ״ד. וקו א״ב שהוא קו לשני מרחקים יהיה
 מוננו ם״ד. שכן ח׳ פעם ח׳ ס׳׳ד ומספר כל שט הרבועים קמ״ד ס״ר הוא ר״ח.
 טציא שרשו והוא י״ד וחצי בקירוב. שכן י״ד וחצי פעם י״ד וחצי. ר״י ורביע.
ע מספר שאין בו חלקים. ודרך אחר עי׳ משנה ב' פ״ה ט  אמור [*כדרך ר
. אמור . חצי פעם י׳. ה׳ . ב׳ ׳  דעירובין] חצי פעם חצי. רביע. חצי פעם ד
. י׳ . אמור י׳ פעם חצי. ה׳ . ד׳ פעם י׳ - מ׳ . ד׳ פעם ר' • ט״ ז ׳  ד׳ פעם חצי. ב
. הם . צרפם רביע ב׳ ה' ב׳ ט״ז מ׳ ה׳ מ׳ ק׳ ' . ק ׳ . י' פעם י . מ׳  פעם ד׳
 ר״י ורביע הנה קו א״ג שהוא מיתר זרת הנצבת הוא גדר מרובע ל״ח שהוא
 י״ד וחצי. וכל קוי יוצאי מרכז העגולה אל המקיף הם מ״ז. ויעברו אמה וחצי
 חון מהגפן הזה. עוד טציא קו ישר מנקודת א' לנקודת די ששם גפן הסמוך אצל
 שבזוית מזה ונעשה משולשאי\דשזוית את״ד ממנו כצבת. וקו א״ה ממשולש
 אה״ד דומה לקו ב״ג ממשולש אב״ג. ששניהם קוים כל אחד לג׳ מרחקים. וקו
 ה״ד ממשולש אה״ד דומה לקו א״ב ממשולש אב״ג ונמצא שתושבת א״ד ממשולש
 את״ד שות לתושבת א״ג ממשולש אב׳יג כיון ששט קוי מקיפי זוית אה״ד המים
 לשני קוי מקיפי זוית אב״ג הנה תושבת א״ד גם הוא גדר מרובע ר״ח שהוא
 י״ר וחצי; והגענו למהשבקשט שאין עגולה ל״ב על ל״ב בתוך מרובע ל״ב על
 ל״ב מגיע לגפן שבזוית אבל מגיע לכל גפן הסמוכה לו. והקש אל השאר :

מ שכין כל השורות. מביט י  שנץ כל השירות. 0 מ

ב .32  [משגיות *יעים] ל

 כו$ה מלאה ירק ואלכםונה ל״ב ויצא האלכסון מן השורות אמה לכל צד נשאר
 מן אלכסון העגולה ובין השורה הסמוכה לו מבחו־ן ארבע אמות כמו שהתבאר
 מצורת השנית שהקדמנו וארבע אמות הוא שיעור עבודת הכרס כמו שנשנה
 פעמים רבות בעבור שהשיעור מצומצם רא־ט כאילו העגילת רחבה ונמשכת
 וגדלה על שתגיעה לשורות החיצוטת שהיה ביניהן ובין קצה האלכסון ארבע
 אמות ומזה הטעם הצריכו לומר מקדש מ״ה גפנים כשיהיה נטוע על חמש שא״א
 לתעתו אלא לאחר שנוסיף בעגולה כמו שביארנו אבל בכאן כשיהיה נטוע על
 שש ויצא האלכסון אמם כמו שהתבאר בצורה הרביעית נשאר בין קצה האלכסון
 ובין שורה הסמוכה לו חמש אמות ואפילו שנראה כאילו העגולה מלחה ירק ישאר

 בינה ובין השורות החצובות חמש אמות והוא יותר
 ממה שצריך לעבודת הכרס בתוספת אמה ועל כן
 הספיק לט מה שנמצא בתוך העגולה והוא שנתקדש
 ולא הוספנו ברוחב העגולה כלום מפני שאין צריך לזה
 הדבר. ואם יהיה נטוע על שבעה שבעה יהיה מנין
 הנפנים הנמצאות בתוך העגולה שיש באלכפנה ל״ב
. וכשתסתכל ־ י 3  אמה עשרים ואי אילטת וזה צורתה מ
 צירה זו תמצא אלכסון עגולה יוצא מצלעות המרובע

 שיש כו חמש גפנים על חמש גפנים ב׳ אמות לכל רוח ונשאר המרחק בין קצה
 האלכסון ובין השורה החצונה הסמוכה לה חמש אמות מפני שהוא נטוע על שבע
 ומפני זה לא משכנו האלכסון עד שיהיה מגיע לשורות החיצוטת א״כ כבר נתבאר
 שמנין הגפנים הנכנסות בעגולה שיש באלכסונה ל״ב אמות.כשיהיהנטועא)שש
 עלשש משתנה ממנינם כשיהיה נטוע(שבע) על שבע. ואולם אנו לשומרים שש
 עשרה אמת להל רוח עגולות לבד כשיהיה נטוע על ה׳ שנצטרך אז לקרש מ״ה
 גפנים כמו אילו יהיה נטוע על ד׳ ד׳ וביארנו טעם נ) העניטס ההם והתבארו
ח כל ההלכה הזאת על כן שים לבך אליה להתבונן בה היטב מפני ששאלו  םדו
 בהם לגאון מגאוני תתלמוד והיתה תשובתו אחר רוב דבדם יש ה)בדבר דקדוקים
 הרבה ואחרי כן יסייעו מן השמים ונצוה לפרשהו לכם. ויש לך לדעת שמקום

 הירק אין חוששין עליו אס קטן ואס גדול:

ם י ב ט ר ד כאן לשון ה  ע

ה שכתב כשיהיה הכרם נטוע על ד׳ 7* והפרשט מות הכרם מרובע וכו׳  מ
. זה מבואר מאד שבין כל הט׳ שורות הס ח' ׳ ט  יהיה מרובע ט׳ שורות ו
 מרחקים. וכל מרחק ד׳ אמות. ונמצאו ח׳ פעמים ד׳ שהם ל״ב. ואתה מוצא
 שגפן האמצעי שבשורה האמצעית הוא על הנקודה האמצעית של המרובע עצמו
 ושם הוא נטיעת הירק והייט דקאמר בירושלמי רבי עסי בר חנינא והוא שזרע
 כנגד האמצעית. ומעתה כשתעגל עגולה בתוך זה המרובע ותהיה המרכז זאת
 הנקודה שאמרנו שממט לכל צד עד הצלע שורה החיצונה הס ט״ז אמה. העמד
 רגל המחוגה על זאת הנקודה וסבבה בעיגול יקיף העגול הל שבע שורות
 הפנימיות מלבד ארבע גפנים שבארבע זרות השורות השבעה.ויהיו א״כ בתוך
 היקף העיגול מ״ה גפנים כי ז' שורות שבכל שורה ז' גפנים עולים מ״ט.וכבר יצאו
 הארבע שבזויות חיז להיקף העיגול כאשר תראה בצורה. וכן מטאר מה שאמר
 בנטוע על חמש חמש. ומה שאמר בנטוע על שש שש שיהיו מנין הגפנים שבתוך
 העגולה כ״ד •גפן. זה גס p מבואר שכשאתה מוצא כרם הנטוע בשש על שש
 ותפריש ממט מרובע מטע ו׳ שורות על ו׳ שורות שיש בכל שורה שש גפנים ובין
. הרי השטח ׳  כל גפן וגפן ו׳ אמות. והרי המרחקים ה) שבכל שורה הם ה
 כולו ל׳ אמות [מצ צ׳ אמיח] ונמצא שכשאתה מעמיד רגל המחוגה באמצע המרובע
 הז: ותחוג במחוגה לעשות עגולה רחבה ל״ב אמות עד שיהיה חצי אלכסונה
 ט״ז אמה מטאר הדבר שיצא אמה מזה ואמה מזה לארבע רוחות המרובע
 ושכל ארבע גפני תזויות עם שני גפנים שיש לכל גפן שבזוית סמוך לו אל העבר
ה נשארו חוץ מן העגולה וכשאתה מונה שש שורות של שש  מזה ואל העבר מ
 שש גפנים העולים ל״ו גפנים ותחםר מהם ג׳ גפנים בכל זויות שהן חון לעגולה
ק אם יהיו נטועים על ז' ז׳ שיהיה מנין  לא תמצא בתוכה יותר מכ״ד גפן. ו
 הגפנים הנמצאים בתוך העגולה כ״א אילנות. זה ג״כ מטאר שכשיש כאן כרם

ג כל המנינים. ל) מ״ח בהם. מ) כל׳ח ו אומרים. ג) כד /  א) נדינ על שש שש. כ) מ
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 ב׳ וחצי. ה' פעם ה׳ כ״ה. ה׳ פעס י׳ . נ/אמור י'
. צרפם רביע. ב' וחצי. הי. ב׳ ׳ . י, פעם י׳. ק , . נ . י׳ פעם ה׳  פעם חצי. ה׳
ה קו א״ה שהוא מיהר לזרת או״ה . עולים ר״מ ורביע. מ  וחצי. כ״ה. נ׳ ה׳ נ׳ ק׳
 הנצבת הוא גדר מרובע רל״ד שהוא ט״ו וחצי בקירוב. וכל קוייוצאי מרכז

 העגולה אל המקיף ט״ז אמה. נמצא שמרחב העגולה
 עוד חצי אמת חוצה לגפן זה. וממט תקיש אל השאר.
, שורות  ונביט אל הצורה החמישית והיא שנעשה מה
. וטציא מ ישר מנקודה '  על ה׳ שורות ונטוע על ז' ז
 א׳ שהוא המרכז אל נקודת ג׳ שהוח גפן שבזוית
 ונעשה מזה משולש או״ג שזוית או״ג ממנה נצבת וקו
 א׳יו שהוא קו לב׳ מרחקים שהם י״ד אמות. נרבעהו

. אמור י׳ פעם / מ׳  י״ל פעם י״ר עולה קצ״ו. אמור ד׳ פעם ד׳. ט״ז. ד׳ פעם י
. עולים קצ״ו. וכן רבוע קו ו״ג . צרפס ט״ז. מ׳. מי. ק׳ . י׳ פעם י׳. ק׳ . מ׳  ד׳
 שהוא ג״כ קו לשני מרחקים נחבר שני הרבועים. קנ״ו קצ״ו עולים שצ״ב. נוציא
. הנה קו א״ג שהוא ׳  שורש המרובע ויהייהך׳ בקירוב. ט ך׳ פעם ך־. ת
 מיתר זרת או׳יג מצבת הוא גדר מרובע״) קצ״ו שהוא ך׳ וכלכץייוצאי מרכז
 העגולה אל המקיף רק ט״ז. אבל כל גפן שסמוך אל זה שבזוית יפול בתוך
 העגולה ומתקדש. וזה מבואר כי טציא קו מנקודה א׳ אל נקודה ד' ונעשה
 משולש אב״דשזוית אב״דממנה נצבת. וקו בי׳ד שהוא קו לשני מרחקים רטעו
. נרבעהו ז׳ פעם ז׳ מ״ט. נחבר שני  קצ״ו. וקו א״ב שהוא קו למרחק א'
 הרבועים קצ״ו מ״ט. יהיה רמ״ה. נוציא שורש מרובע רמ״ה והוא ט״ו"!וחצי
 בקירוב. שכבר נזכר למעלה כי ט״ו וחצי שורש לרבוע ר״מ ורביע. הנה קו א׳׳ד
 שהוא מיתרלזויתאב״ד מצבת הוא גדר מרובע רמ״ה. והואט״ו וחצי וכלקוי
. אמור ו׳ ו ל  יוצאי המרכז אל המקיף הם ט״ז. אבלט״ז הוא גדרלמרובע ר
. צרפם ׳ ק . ׳ י ס ע פ ׳ . י ׳ . ס ׳ . אמור י׳ פעם ו ׳ ס . ׳ ׳ פעם י ו . ו ״ ל . ׳ ו ס ע  פ
. עולים רנ״ו וכמו p נוציא קו ישר מנקודת א׳ לנקודת ה׳ . קי ׳  ל״ו ס׳ ס
 נעשה משולש או״ה וזוית או״ה ממנת נצבת וקו א״ו דומה לקו ב״ד שגם הוא
 קו לב׳ מרחקים וקו ו״ה דומה לקו א״ב שגס הוא קו למרחק אחד ויהיו שני
 רבועי קוי א״ו ו״ה כמו שני רטעי שני קוי א״ב ב״ד א״כ גס קו א״ה שוה
 לקו א״ד וכבר נכפלו הדברים פעמים. ויהיה הגפן הסמוך אצל גפן שבזוית גם
ה כבר יצאט ידי חובת באור ת ע מ  אל העבר מזה בתוך העגולה ומקודש: ו
, ה׳  חמש הצורות בדרך המופת. כי מת שאמר בצורה השניה והוא נטוע על ה
 ויהיו ו׳ שורות על ז׳ שורות וביניהם ו׳ מרחקים הל מרחק ה׳ והכל שלשים
 מטאר הוא מתוך מה שבארט בצורה השלישית שקו אלכסון היוצא מן המרכז
 ששם נטיעת הירק כשנגיעהו אל הגפן שסמוך אצל הזוית יהיה י״ח ונמצא
 שהעגולה שקו אלכסונה מן המרכז אל המקיף רק כףז אינה מנעת אל הגפן
 ולפיכך אינה מתקדשת.מצורף למה שחוש ראות הצורה תעיד שא״א שיפלו מ״ה
ה לא עשה לו הר״ש צורה מוחשת מ ל  גפנים בתוך העגולה של ל״ב על ל״ב: ו
 לראות ולהבין בת כאשר לא האמין לדברי חכמי המדות ואמר וז״ל וכן כשיש
 נמיה׳ אמות בין גפן לגפן אוסר כמו כן מ״ה גפנים שהרי אורך השורה לוי
 אודים ל׳ אמה וכשתסיר שבזוית אין אחת מהן רחוקה מן האמצעית יותר מט״ז
 אמה שהרי לכל זרת וזוית ה' על ה׳ ותמצא שאין מגפן הזרוע עד גפן
 הרחוקה אלא כשיעור חצי אלכסון של שלשים על עשרים. וקל הדבר לעשות
 ציור ולהבין ואלכסון של שלשים על עשרים אינו מעדיף על הרבוע אפילו
 כעודף האלכסון של ך׳ על ך׳ [ויושר י' על יי] תדעדאם תקשור חוט שבקרן
 זויתותוליכט באלכסון לסוף עשרים ואח״כ ביושר עד למטה עשר אמות נמצא
 אורך החוט ל״ח אמות שהעדיף ח׳ אמות משום אלכסון של ך׳ על ך׳ ואם
 באת למותחן באלכסון מקרן לקק דבר הנראה לעיניס שמתקצר הרבה וכו׳
 ואין אדם יכול לעשזת כלל וחצבה לאלכסון של ריבוע שאורן יותר על רחבו
׳ איט מעדיף כי אם ב׳ אמות  ומתוך משנתיט יש לדקדק דחלכסון שלל׳ על ן
 דהוה ליה ט״זלאמצעית. ובני אדם חכמי המרות אמרו דכל מרובע ב׳ קוים
 המרובע האלכסון שמודדן מדת רחמ ומישי! מרובע כמדתו ומודד! מדת ארכו
ע כמדתו יעלה אלכסוט ט ע כמדתו ומודד! מדת אלכסון ועושין ר ט  ועושין ר
 כשיעור אותן ב׳ רטעים אחד שעשו למדת ארט ואחד שעשו למדת רחבגתדע
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נביט אל הצורה השלישית והיא שנעשה מן ט׳  ו
. ונוציא ׳  שורות על ט׳ שורות ונטוע על ה׳ ה
 קו א״ו ונעשה משולש אה״ו שזרת אה״ו ממנה
 כצבת ונרבע קו א״ה שהוא קו לשלש מרחקים וכל
 מרחק ה' יהיו ט״ו פעם ט״ו עולה רכ״ה. אמור
. אמור י׳ ' . נ ׳  ה׳ פעם ה׳. כ״ה. ה׳ פעם י
׳ פעם יי. ק׳: צרפסכ״ה. נ׳: י . ׳  פעם הי. נ
/ קי. עולים רה״ה וקו ה״ו דומה לקו א״ה נחבר  נ

 שני הרטעיס ב׳ פעם רכ״ה הם ת״ן. טציא שרש המרובע יעלה על כל
 פנים כ״א שכשתרבע כ״א פעם כ״א עולה תמ״א. אמור א׳ פעם א׳ -א׳. א׳
. צרפם א׳ ך׳ ך׳ ת׳ עולים ׳ . ך׳ פעם ך׳ ת ׳ . אמור ך׳ פעם א׳ ך  פעם ך׳ ך׳
 תמ״א. הנה קו א״ו שהוא מיתר זוית אה״ו מצבת הוא גדר למרובע ת״ן והוא
 כ״א הותר. וכל קוי יוצאי מרכז ומגיעים אל המקיף אינם כי אס ך׳ אמוש.ונוציא
 קו H ונעשה משולש אבי׳ג וקו ב׳יג רבועו עולה רכ״השהוא קו לגי מרחקים.
 ;קו א׳יב שהוא קו לב׳ מרחקים שכל מרחק ה' אמה. רבועו י' פעם י' ק׳.נחבר
 שני הרטעיס רכ״ה ק׳. יהיו שכ״ה. ושורש מרובע שכ״ה י״ח בקירוב שכשתרבע
. אמור י׳ ׳ . ח׳ פעם י׳. פ ד ״  י״ח פעם י״ח עולה שכ״ד. אמור ח׳ פעם ח׳ ס
ת קו א״ג . צרפם ס״ד פ׳ פ׳ ק׳ עולים שכ״ד. מ ׳ . י׳ פעם י'. ק ׳ . פ  פעם ח׳
 שהוא מיתר זרת אב״ג מצבת הוא גדר למרובע שכ״ה והוא י״ח בקירוב.
 ואנחט הרחבנו הענולה עד עשרים אמת. וטציא קו א״ד ונעשה משולש אה״ד.
 וקי א״ה ממשולש אה״ד דומה לקו ב״ג ממשולש אב״ג. וקו ה״ד ממשולש אה״ד
 דומה לקו א״ב ממשולש אב״ג ונמצא שתושבת א״ד ממשולש את״ד שוה לתושבת
 א״ג ממשולש אב״ג כיו! ששני קוי א״ה ה״ד שרם לשני קוי א״ב ב״ג.הרי תושבת
 א״ד גם הוא גדר מרובע שכ״ת שהוא שמנה עשר בקירוב. והגעט למה שבקשנו
 שאין עגולה מ׳ על מ׳ במרובע מ׳ על מ' מגיע לגפן שבזויות אבל מגיע לכל

 גפן הסמוכה לו. והקש אל השאר: ונביט אל הצורה
 הרביעיתוהוא שנעשה משש שש שורות ונטוע על שש שש
 שנעשה זרת כצבת בנקודת ב׳ ונוציא קו ישר מנקודת א׳
 שהוא המרם אל נקודת ב׳. עוד טציא קו ישר מנקודת
 א׳ אל נקודת ג׳ שהיא גפן הסמוכה אל הגפן שבזוית
 ונעשה משולש אב״ג שזוית אב״ג ממט כצבת וקו א״ב
 שהוא קו למרחק א׳ וחצי שהן ט׳ אמות. נרבעהו ט׳

. נרבע ט״ו  פעם ט׳ פ״א. וקו ב״ג הוא קו לשט מרחקים וחצי הם ט״ו
. נחבר שני הרטעים פ״א ר ב . הס רכ״ה כאשר ידענו כ ו ״  פעם ט
 לכ״ה. ויהיו ש״ו. נוציא שרשו והוא י״ז וחצי בקירוב דק שכשתרבע י״ז וחצי
 פעם י״ז וחצי עולה ש״ו ורביע. אמור חצי פעם חצי. רביעי. חצי פעם ז׳.
. אמור ז׳ פעם חצי. ג׳ וחצי. ז׳ פעם ז׳. מ״ט. ז׳  ג׳ וחצי. חצי פעם י' ה׳
. צרפם רביע. . י׳ פעם ז׳ ע'.י' פעם י׳. ק׳ . אמור י׳ פעם חצי ת׳ ׳  פעם י׳ ע
ה קו א״ג שהוא , ה׳ ע' ק׳ עולים ש״ו ורביע. מ  גי וחצי, הי. ג׳ וחצי. מ״ט. ע
ם ר  מיתר זוית אב״ג הנצבת הוא גדר מרובע ש״ו שהוא י״ז וחצי. וכל קר יוצאי מ
 העגולה שהיא ל״ב על ל״ב ומגיעים אל המקיף הס ט״זאמה בלבד ואם ידענו
ן איט מקודש כמו כן ידעט שהגפן שאל העבר מזה מן גפן הזרת כמו פ  שזה מ
 כן איט מתקדש. כי כערך זה כן ערך זה ויחס אחד לשניהם. וכבר כפלט
 הדטר בזה למעלה. ומפני זה עצמו יהיה אך למותר לברר שהגפן שבזוית עצמה
 אינה מתקדשת.כי התבאר פעמים רבות שקו אלכסון מן המרכז אל הזרת עודף
 על קו אלכסון מן המרכז אל הגפנים שבצדי גפן הזרת מזה ומזה. אבל הגפן
 הסמוך לזה הגפן שבנקודת ג' והוא הגפן שבנקודח ה׳ היא בהכרח בתוך
 הענולת ומתקדשת. נעשה זוית כצבת בנקודת ו׳ וטציא קו ישר מנקודת א׳ אל
. זנמדטציא קו ישר מנקודת א׳ אל נקודת ה׳ ונעשה משולש או״ה ׳  נקודתו
ה קו א״ו שהוא קו לחצי . מ  שזוית או״ה ממנה נצבת. ונרבע קו א״ו וקו ו׳ ה׳
. וקו ו' ה׳ הוא קו לשני מרחקים וחצי שהוא ט״ו  מרחק הוא ג׳ פעם ג' עולה ט׳
 פעם נו״ו שה! רכ״ה נחבר שט הרטעים ט׳ רכ״ה. עולים רל״ד. טציא שרש
. ט״ו וחצי. עולה  מרובע רל״ד רהיה ט״ו וחצי בקירוב שכשתרבע ט״ו וחצי פעם
. ב׳ וחצי. חצי פעס י׳. ע. חצי פעם ה׳  ל״מ ורביע. אמור חצי פעם חצי. רבי
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ל גפן ג ד האמצעית. משמע שההגה שנאי זה שההא הודיעה מ ג . ואע״פ שהוכחתי הדבר לרטע שארס שזרע מ י ט פ של ק' על ק׳ ו ט  עשה לך ר
 כיחבו אין לט הוכחה לרטע שארכו יותר על רחבו ועל כרחין ליתא להאי כללא האמצעית. אבל מה שהכריחו להרמב״ס לפרש כן הוא לפי שאם נאמר מנןוע
 דהא אלכסון של ל׳ על כ׳ אין עולה כי אם ל״ב כדמוכח מתניתין כדפרישית ואס על ו׳ ו' שנטיעת ירק הוא ג״כ סביב לגפן אחד מן הגפנים ונפריש מן הכרם
 תעשה ריבוע של ל״ב עלל׳יבחסיטובא שאינו עולה ב׳רבועין אחד של ל' מרובע שיהיה ז' שורוש על ז׳ שורות ותהיה הצורה כולה ל״ו על ל״ו שכן
 על ל' ואחד של ך' על ך׳ עכ״ל. ותימה האס לא היה לו מחוגה לחוגג עגולה ששה מרחקים שבין ז׳ שורות וכל מרחק ו׳ עולים ל״ו. ונעמיד רגל המחוגה
ן האמצעי שבשורת האמצעית ששם היא נטיעת הירק ונחוג עגולה פ  ל״ב על ל״ב ולסמן בה שורות גפנים נטועים על ה׳ ה' ועין בעין היה רואת על מ
 שאי אפשר שיפלו מ״ה גפנים בעגולה הזאת. ואם הוקשה לו משנתינו לא ל״ב על ל״ב. ונמצא קו העגולה אינה מגעת לכל שורה החצונה אבל נכנסת
 מפני כן יכחיש מה שנראה לעיניס ואפי׳ דברי חכמי המרות לא הוה ליה להכחיש במרחק שיש בין הב׳ שורות ויהיה מרחק קו העגולה מכל שורה מהשורות
 כי כל דבריהם בטיס על מופתים חזקים אשר א״א לסותרם בשום פטם [שאין היוצאות מן העגול שתי אמות ולפי היסוד מוסד שהניח כיון שאין בינה לשורה
 שחוצה לה שיעור עטרת הכרם שהוא ד׳ אמות נצטרך לראות כאילו העגולה
 מלאה ירק ומרחיבה עוד ד׳ אמות כמו שאמר בנטועות על ה׳ ה׳ ויקדש כמו כן

 ארבעים אמת כמו במטע על ה' ה' אבל
 לא יפיל בעגולות ארבעים על ארבעים
 כי אס ל״ז גפנים כמו שתראה בצורה זו#
 והיא נטועה ז׳ שורות על ז׳ שורות ובין כל
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 מיפתיהם כמופתי הפילוסופים הטבעיים] הלא תראה בעלי התוספות פ״ק
, טפחים  דעירובין דף יד ע״א כתבו על הא דאיתא התם רכל שיש בהקיפו ג
. כתבו וקשיאדאין החשטן מדוקדק לפי חכמי המדותע״כ. ח פ  יש בו רוחב ט
 ומאי קשיא מחכמי המלוח לחכמי הש״ס והיה להם לדחות דברי חכמי המרות
 מפני לברי חכמי הש״ס כמי שעשההר׳יש שאמר ליתא להאיכללא. אבל הם
ה זהו המו מ  ראו שלברי חכמי המסת אמתיים שא״א ללחותם בשום פנים ו

 בשאר מקומות שהקשו התוס' ותמהו ברברים מן הרבדים והניחו בקושיא או גפן וגפן ו׳ אמות והעגולה הפנימית היא
 בתימה ולא מפני כן נזוזמלברי הש״ס אבל נתלה זה בחסרון ידעתנו מלתרץ.
 וכמו כןבמשנתיט הוה ליה לר״ש להקשות אבל לא ללחות ולקבל מת שהתוש
 מכחישווכל רואיו יאמרו איט. אבל אין ספק שלא עשה לו צורה מוחשת לראות
 בה. שאילו היה רואה אין ספק שהיה חוזר מלבדו כי לא היה מכחיש גם החיש.
 כי לא אאמין שהיה החכם ז״ל משתבש בטעות המרבריס מעטן חטא החוש .

 צ״ב על ל״ב והעגולה החיצונה הרחבה
 היא מ׳ על מ׳ ותראה כי כל גפן הזיית-
 עם שטס הסמוכים לו אל העבר מזה ואל
 העבר מזה לא יפלו בעגולה ויחסרו א״כ
 י״ב גפנים מכל הז׳ על ז׳ שתם בכללן
 אבל חכמי המשנה ז״ל כבר נשמרו מן הטעות הזה ולקרקו במשנתם לעשות שתי מ״ט יישארו א״כ ל״ז. אבל שכן הוא טציא

 חלוקות ואילו היה במטע על ה׳ ה׳ כמו כן מ״ה גפנים בתוך ט״ז עגולות הוי קו א״ג והוא היוצא מהמרכז אל גפן הסמוך לגפן שבזוית הנה נעשה משולש
 ליה למסתם ולחטיי דמקדש ט״ז אמה עגולות כשנטוע ד' על ד׳ ער ז׳ על ז' אב״ג וזוית אב״ג ממט כצבת ואולם קו א״ב ממנו הוא קו לשני מרחקים שתם
 אבל במה שאמרו דץ הקדיש ברישא למטן הגפנים ובסיפא במדות האמות י״ב אמת. נרבעתו עולה קמ״ר כמו שכבר אמרנו בהביטנו אל הצורה הראשונה.
 הורו באצבע שאין עניני שניהם שיין במדה ובמנין שאילו היו אומדן ט״ז אמה וקו ב״ג שהוא קו לגי מרחקים שהם י״ח. נרבעהו עולה שכ״ד כמו שכבר אמרט
 לא היו בנטוע על ה׳ ה׳ מ״ה גפנים כמבואר במופת והוא בלמוד מ״ג מאחר בהביטנו אל הצורה תשלישית. ונחבר שני הרבועים קמ״ד שכ״ד ויהיו תס״ח.
 א׳ לאקלידוס שהזכרתי בפירושי לפירוש הרמב״ם לערוגה. קוס משכהו כי הוא ונוציא שורש מרובע תס״ח ונמצאהו כ״א וחצי בקירוב. שכשתרבע כ״א וחצי
 יעלה תם״ב ורביע. אמור חצי פעם חצי. רביע. חצי פעם א׳. חצי. חצי פעם
. אמור ך׳ . ך' . א' פעם ך׳ ' . א . י'. אמור א' פעס חצי. חצי. א׳ פעס א'  ך׳
. צרפס רביע חצי י' חצי א׳ ך׳ . ת' . ך׳ פעם ך׳ . ך׳  פעם חצי. י׳. ך׳ פעם א׳
. יעלה תס״ב ורביע. הנה קו א״ג שהוא מיתר לזוית אב״ג הנצבת הוא  י' כ׳ ת׳
 גדר למרובע תס״ח והוא כ״א ומחצה וכל קוי יוצאי מרכז העגולה ומגיעים אל

 זה אשר יאמרו שמיתר משולש נצב הזרות עולה רטעו כמספר שנירבועי קו
 מקיפי זרת הנצבת.והוא בעצמו אלכסון מרובע ארוך ר״ל שארכו יותר מרחבו.
 כי ק כל מרובע ארוך כשתעשה ט אלכסון נמצאת ט שני. משולשים נצט
. ומפני כן הלמוד ההוא בעצמו  הזרת. ותם שר הצלעות כל אחד לדומה לו
 מלמדנו על האלכסון מרובע שארכו יותר מרחבו שיהיה רבוע כמספר שני קר

 אורך ורוחב כאשר אמר הר״ש בשם חכמי המרות. והנה כאשר נרבע האורך המקיף הם ך׳ אמת בלבד. אבל הגפן הסמוך לזה הגפן שבנקודה ג׳ כבר נפל
ה ממנה נצבת ד  שהוא ל׳. יהיה ל׳ פעם ל׳. טי מאות. ונרבע הרוחב שהוא ך/יהיה ך׳ פעם בתוך העגולה כי תוציא קו א״ה ונעשה משולש אד״ה שזרת א
. נחבר שני הרבועים ויהיו אלף ש׳ ונוציא שורש מרובע אלף ש׳. ויהיו וקו ד״ה הוא קו לג׳ מרחקים שהם י״ח. נרבעהו ויהיה שכ״ד כאמור. והו א״ד . ת׳ ׳  ך

. ׳ ב. שכשתרבע ל״ו פעמים ל״ו יעלה אלן* רצ״ו. אמור ו׳ פעם ו  ל״ו ב^רו
. ק״פ . ל׳ פעם ל׳. תת״ק. צרפם ל״ו '  ל״ו. ו׳ פעם ל׳. ק״פ. ל' פעם ו
 ק״פ ק״פ תת״ק. עולים אלף רצ״ו. והוא הדבר אשר אמרנו בצורה השלישית
 שקו היוצא מן המרכז כשנגיעהו אל הגפן שסמוך אל הזרת והוא הגפן בעצמו
 שבזוית מרובע ארוך ל׳ על ך׳ ואמרנו שהוא אמנם קו ארוך י״ח והנה הוא
 בעצמי חצי אלכסון מרובע ארוך הזת שכן הוא יוצא מן המרכז. אבל העגולה
 שבתוך המרובע היא ל״ב על ל״ב וכל קר אלכסטה והס העוברים על המרכז
 אין מחציתם ט אם ט״ז. ולפיכך א״א שתהיה עגולת מגעת ער אותו הגפן
 שהוא י״חמן המרכז. ולפי שזה אמת שקו אלכסון מרובע ארוך ל׳ על ך' הוא

 הוא קו למרחק אחד שהוא ו׳ אמה. ונרבעהו ו׳ פעם וי. ל״ו. נחבר שני
 הרבועים שכ״ד ל״ו יהיו ש״ס. טציא שורש המרובע ונמצאהו י״ט בקירוב דק.
 שכשתרבע י״ט תמצא שס״א. אמור ט׳ פעם טי. פ״א. ט׳ פעם יי. צ'. אמור י׳
. עולים שס״א. הנה קו א״ה ׳ . צרפם פ״א צ׳ צ׳ ק . צ׳, י׳ פעם י׳. ק׳ ׳  פעם ט
 שהוא מיתר לזרת אד״ה מצבת הוא גדר מרובע ש׳יס והוא י״ט. וכל קוי יוצאי
 מרכז עגולות ח' ומגיעים אל המקיף הסך הנה שזה הגפן שמרחקו מן המרכז
 רק י״טכבר נפל לו בתוך העגולה ומתקדש. ומאלו תקיש אל השאר כי כבר
 נכפלו הדברים פעמים רבות. ואחרי שכן הוא שאם נעמיד נטיעת הירק כנטוע
 על ו׳ ו׳ שיהיה ג״כ סביב גפן אחד מתגפניס נמצא שיתקדש ג״כ ארבעים אמת
 ל״ו מפני כן מתקצר החוט שזכר הר״ש בדבריו ואינו מגיע לל״ח אמות כ׳ איננו עגולות אבל לא יהיו בתוך העגולה כי אס ל״ז גפן ובהט לא איירק במשנתט.
 אלא או ט״ז אמה. ואם יותר שיהיו הגפנים מ״ה. אבל שיהיה הקידוש יותר
. ולפיכך הוצרך  מט״ז ולא יגיעו הגפנים למספר מ״ה לא איירי תנא דדן
. בכגון שהירק הוא נטוע באמצע מרחק שבין  הרמב״ס להעמיד בנטוע ו׳ על ר
 ב׳ גפנים וכמו שראית בצורה תרביעית. והוא מ; התימה להעמיד המשנה
 בשט ענינים דלא ראי זה כראי זה. ועוד למאי נפקא מינה תני תכי וכי אפשר
 לומר שליפות הלשון לשנות שתי עטט נטיעות בדשא וכן שתי עניני נטיעות
 בסיפא מפני כ; עיקם תענינים ותני כל הנטיעות בכגון שתירק סביבות גפן ובעל
 ו׳ ו׳ שהירק באמצע מרחק שבין גפן לגפן אתמהת לא זו הדרך מדרכי המשנה
 כלל שאין דרך המשנה דיך שירי והלצה לגמרא גמור זמורתאתהא. ולפי שזה
 בעצמו לא ישר בעיניו לש־כך בחבורו פ״ו מתלדח כלאים בחר לשון אחרת וכתב

 הזורע

 רק ל״ו. אבל ער ל״ו הוא מעדיף. ולא כאשר סיבר הר״ש ט איננו רק ל״ב
 מטעם משנתינו. דליתא כלל וכלל. ואדרבה משנתינו מוכחת בידים מוכיחות
 שנשמיר עצמנו מהשטש והטעות הזה ולפיכך לא כללה לכל מטועים בבא אחת
ה אראה אעבור ב ו ש  ולמיתט אכילתו דמקדשיס ט״ז אמת וכמו שכתבנו: א
 בדברי הרמב״ם האם יתכט גס דבריו אם לא. ואולם עין בעין נראת מה
 שלא יעלם מעין כל משכיל מן הקושי והדוחק הגדול שנצטרך לסבול ע״פ פירושו.
 שבכל הנטיעות בעל ד׳ ד׳ ועל ה׳ ה׳ ועל ז׳ ז׳ הירק הוא נטוע בסמוך
 וסביב לגפן אחד מן הגסניס ובעל ו׳ ו׳ נצטרך לומר שתירק הנטוע הוא באמצע
 הרוחק שבין שתי הגפנים ומת נשתט: נטיעת ירק זו מכל הנטיעות. ועוד
 p זן נראה ק מן הירושלמי דאיתא עלה דמתניתין רבי יוסי בר חנינא אמר והוא
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 להקשות הקושיא בעצמה אותה שהקשישי לדברי הרמב״ם שהמשנה משפרשת
 בשני עניטםרלאראי זה כראי זה שבכל הנסיעות הנה הירק סביב גפן הוא
 זרוע מלבר בנכווע על ו׳ ויומה נשתנה וכמו שהקשיתי לשאול-הנה קושיא זו בעצמת
 ובעינה קשיא לפירוש הראב״ד שכן גס לפי פירושו אתה מוצא שנצטרך להעמיד
 המשנה בשני עניניס דלא ראי זה כראי זה שבכל הנטיעות אין הירק סביב הגפן
 כי אם מעט נטיעות גרעין סביב ולא יותר. ובנטועות על ה׳ ה' נתרבה נטיעת
 הירק עד ב׳ אמות לכל רוח. ומת נשתנה נטיעה דעל ה׳ ה׳ משאר הנטיעות.
 אלא שאותה הקושיא שקשה על הרמב״ם היא בנטועות על ו׳ ו׳. ולהראב״ד היא
 בנטיעות על ה׳ ה׳ ולא עוד אלא שלדברי הראב״ד נתת דבריך לשיעורין שאם
 נתרבה הירק יותר מב׳ אמות לכל רוח שיתקדשו בהכרח יותר גפנים ממ״ה.
 וט אס נתמעט מכך שלא יתקדש מ״ה גפנים*. וכל זה ממה שאין הדעת סיבלת
 ולח השכל מורה שדברי המשנה יהיו מפורשים בזה האופן כלל. ועודדקושית
 הרמב״ם בפירושו לא מתרצה וי:יא מפני מה הצריכה המשנה לקצוב בדמיון
. סי  אחד מ״ה גפנים ולקצוב בדמיון השני במדת העגולה והוא מה שאמר ט״ז ו
 ומת שתלה עצמו באילן גדול והוא הירושלמי שאמר והוא שתהא האמצעית עגולת
 ירק. איט נראה כלל שזה יהיה כוונת הירושלמי שא״כ לא קאי אלא אנטועות
 על ה׳ ה׳ אבל ניחא טפי למימר דקאי אםלת מתניתין ואתא למימר מעמא למה
 הקידוש מתקדש עגולות ולא מרובעות וזהו בכל הבטת וקאמר והוא שתהא
 האמצעית עגולה ירק. כלומר שהירק יהא בעגול ולא ברבוע. והכסף משנה
 כתב על פי דרכו של הרמב״ם שבא לומר שמאין העגולה כאילו היא מלאת ירק
 ע״כ אבל גם זה אינו במשמע הלשון דוהוא שתהא משמע שבא להטיל תנאי
 בענין: ואנחנו לא נדע מת נעשה. ואלמי מקדושים נפנה בפירוש משנתינו
 אחרי שדברי כל המפרשים זכר טלם לחיי תעולם הבא אין באחד מהם מה
 שמספיק שתנוח דעת כל משכיל עליו. כי דברי הר׳ישדחויין מעיקרן.ודברי
 הרמב״ס גם תמה לא יתכנו בפירוש המשנה כאשר הוכחט. וכאשר נראה מדברי
 חבורי שהוצרך לשנות הלשין והמליצה מפני הקושי אשר הרגיש בעצמו מה שיפול
. וגס דברי הראב״ד אינם מתיישבים כלל ואינם עולים בפי' ט ר  במשנתנו לפי ד
 המשנה יבעל כסף משנה לא תטריח עצמו בענין משנתט לא מינת ולא מקצת::
 אולם לפי מת שכתבתי אני בפירוש הקצר שהקדמתי ט לפרש המשנה. ונתתי
 טיב טעם לקידוש מ״ה גפנים בנטוע על ה' ה׳ שהוא מגזירת החכמים גזירת
 משום םתם כרם שתן נטועות מן הסתם בעל לי ד' והרואין כרס שהוא נטוע על
 ה׳ ה׳ ויהיה ירק נטוע באמצעו ולא יקדש מ״ה גפנים רק ל״ז ולא ירגישו במת
.  שהוא איט נטוע כסתם כרס כי לא יבדל במעט הבדל כזה שבין ד׳ ד׳ לה׳ ה׳
 אבל יהיו סוברים שהוא סתם הרם ולא יקדישו בכל םתם כרס כי אם כמספד
 גפנים הללו שהיו ל״ז. ולפיכך אמרו בנטוע על ה׳ ה׳ שיהאדיט כסתם כרס
. אבל בנטוע על ו׳ ו׳ שיש כאן הבדל רב שהרי מרחק כל  שדוא נטוע על ד׳ ד׳
 שורה משורה הוא יותר במחצית הרחקת כל שורה משורה בסתם הכרמים ובזה
 אין לטעות לכולי עלמא ידעי שאין זת כסתם כרס ושמפני הרחקת שורותיו איט
 מ ןלש כל כך וליכא למגזר. וכל הדוחקים שיהיו בין לפירוש הרמב״ס בין לפירוש
 הראב״ל ליתנהו והיו כלא היו לפי פירוש זה וגם טעם מםשיק למה חלקם
 המשנה בשני דמיונין וקצב בדמיון תראשון מ״ת נפנים ובדמיון השני מדת
 המ קודש ט״ז אמה.וכן ניחא ששונה ד׳ די עם ה׳ ה' לומר לט שזהו טעם למחמירים
 בה' ה׳ ומקלסים על מ״ה גפנים משוס נזירה לנסוע על ד ד׳ הוא: וניחא נמי
 הירושלמי ראמר והוא שזרעכנגל האמצעית •שכן לפיררכיכל הזרועים בכל
 הנטועות בין לרישא בין לסיפא צריכץ שיהיה סביב הגפן האמצעי שבשורה
 האמצעית וגם הא לאמר בירושלמי והוא שתהא האמצעי עגולה ירק אתיא
 כפשטא שבא לתתנות דהא דתנן מקדש ט״ז עגולות שהוא בתנאי שתהא הגפן
 האמצעי ששם הירק זרוע שתהא אותו הירק עגולה. ומתיישב נמי לפי דרכי מה
 שאמרו עיר בירושלמי וז״ל אימתי בזמן שהן נטועות על ד׳ ד׳ או על ה' ה׳ הרא
 מסייע לרבי זעירא דרבי זעירא אמר שמנה חוץ ממקום כרתין. וכתב הר״ש
 פירוש מקום הרתין הוא מקום הגזע של גפן קרחת הכרם ט״זאמה ונותנץל׳
 אמות לכרס זה ודי אמות לכרס זה וזורע שמנה אמות ואם היה זורע ד׳ אמות
 של ־עבודת היה מקדש שתי שורות וכן אס היה זורע לצר אחר ועכשיו שזורע בין
 הגפנים מקדש לכל רוח ט״ז אמה כשיעור כרם שמצטרף ט״זאמה זמדמקדש
 סי׳ה גפנים בנטיעות על חמש דייקינן סייעתא לרבי זעירא דאין מקום הנפנים
 בכלל דשמא אלכסון של ל' על ך׳ עולה לל״ב [וזה לפי דרט] חון ממקום גפנים

 אלמא
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 הזורע ירק וכו׳ הרי זה מקדש מן הגפנים שסביבותיו ט״ז אמה לכל רוח וכו׳ במה
 דברים אמורים כשיהיה בין שפתי העגול הזה ובין שורות הגפנים שחוצת לו יותר
 על ארבע אמות אבל אס ביניתס ארבע אמות מצומצמות או פחות רואין
 את העגול כאילו הגיע לשורה הסמוכה לו וכאילו רוחב העגול ארבעים אמה
 ומאין כל גפן שתפול בתוך עגול זה של ארבעים אמה הרי היא מתקדשת עכ״ל.
 ובכלל דברים הללו בין שיהיה הנטוע על ה׳ ת׳ או על ו׳ ו' אס שפתי העגול מגיע
 בד׳ אמות מצומצמות וכ״ש פחות מזה לשורה הסמוכה לו שמרחיבין העגול עד
 שיהא מ׳ אמת ותהית זריעת הירק על איזה דרך שיהיה לעולם מקדש או ט״ז אמת
 או כ' אמה. אבל גשאלהו שאם זו היא דעת המשנה האם יבצר מן התנא לשנות
. ובבבא אחת ת ט  בלשון ההוא שהוא שונה בחבורו. ולא הוה ליה לחלק לשתי ב
 מהן והיא הסיפא יהיו הנטועות על שני דרכים דלא ראי זה כראי זה. וכבר
 נתמרמר בזת הראב״ד בהשגותיו על ששינה הלשון והמליצה וסבב פני השמועה
 לפנים אחריס.וגס בזת שחוץ לעגול ל״ב אסור אמר הראב׳׳ד אין לו שורש בש״ם
 וצא בתוספתא ולא השכל מורה ולמת יאסר כלל חוץ לעגול ל״ב עכ״ד. ועוד אני
 אומר לדבריו דטוןדעיקר דין קידוש ירק בכרס תוא שמקדש ט״ז אמות ואילו
ק כמי מספר  מת שמקדש בנטוע על ה׳ ה׳ עד מ׳ אמת איט אלא תוספת. ו
 מני; מ״ה גפנים שבה׳ ה׳ אינם מטעם הקידוש אלא שכן יקרה מקרת הכרם
 שבט״ז אמה או ך׳ אמה יפלו מ״ה גפעם. קשיא למאי נפקא מינה מחבר התנא
 ד' ד׳ וה׳ ה׳ להדדי. והרי אלו מ״ה גפנים שבד׳ ד׳אינס עיקר וטעם לענץ
ט ו׳ ו' וז׳ ז' דגכייהו תני עיקר דין הקידוש שהוא  הקידוש. וה״ל למיתני ד׳ ד׳ ג
 בט״ז. ולמיתני דן ה׳ ה׳ בפני עצמו והכי הוה ליה למימר הנוטע ירק בכרם
 או מקיים בזמן שהן נטועות על ד׳ ד׳ או על ו׳ ו׳ או על ז׳ ז׳ מקדש ט״ז אכנס לכל
 רוח עגולות ולא מרובעות ובזמן שהן נטועות על ת׳ ה' מקדש מ״ת גפנים
 ואע״ג דבד׳ ד׳ איכא נמי מ״ה גפנים המתקדשים אפילו תכי כיון דלא נפקא מינה
 מידי במת ששנאו גבי ה' ה' טפי מובא איכא למיתני לדי ד׳ גבי עיקר דן קידוש.
 ותו איכא למידק בעטן זה שתמציא מעצמו לומר שכשמגיע בד׳ מצומצמות ובפחות
ד לקדש יותר. הנה יש בו מ; הדחוקים מת שלא יהיו מעטים.  שנרחיב המגולה כ
 חת שנצטרך לומר שזה דוקא כהכנסה העגולה בתיך מרחק אבל בנטוע על ד׳
 ד' שתעגולתטגעתבכל שורה תשיעית וגס איןטנת לשורת עשירית כי אם ד׳
 אמית מצומצמות לא נאמר להרחיב העגולה עוד ד׳ אמות ושיקדש כל מה שיפול
. וזה לפי שלא נכנסה במרחק.כלל לפיכך חינה מקדשת יותר  בעגולה מ׳ על מ׳
 מט״ז לכלרוח. ואע׳יפ שגם בכאן אין בין העגולת לשורת העשירית ני אם
 ארבע אמות מצומצמות ימת טעם יש בכניסת תעגולת לתוך המרחק שיקדש עוד
 ד' אמות לכל רוח ולא כן כשלא נכנסת בתוך מרחק. והרי הכניסה ההיא אינה
 בעצם ולראיית הרואה אלא לפי שפיטת השכל. ואין כאן מראית עין שנאמר
 שמפני כן אסרו כדרך כל איסור כלאים. ולא עוד אלא שבנטוע על ד׳ ד'
 שהעגולה נוגעת ממש בכל גפן שבאמצע כל שורת תשיעית ואינה מקדשת אותת
 כלל. וזה מפני שאט אומרים שכן כל מדת חכמים אדם טובל במ׳ סאה הוא
 טהור במ׳ סאה חסר קירסיב אינו טהור. וכשנכנס לתוך מרחק ואינו נוגע כלל
 ועדיין הוא רחוק ארבע אמות מצומצמות וכל הכניסה אינה למראית העין אלא
 לשפיטת השכל בלבד אנו מרחיבין העגולת עוד ארבע אמות ומתקדשים יותר.
 וכן בגפני תזוית או שאצלם בסמיך להם אשר במקצת הצורות אינן מקדשים בתוך
 עגולת ל״ב על ל״ב ואע״פ שאץ בין העגולה לטנם ארבע אמות. הרי אלו
 החתים ולא מעטים. ולפיכך מ״ש בכ״מ בשם החכם הר״ר ישראל בתשובתו
 להרא׳ישעל דברי הרמב״ס בפירוש המשנה וז״ל הן הן הדברים שנאמרו למשה
נדעה נרדפה לדעת  בסיני עכ״ל לא נאבה לו ולא נשמע אליו בזת כלל וכלל: ו
 דעתהראב״ד מה היא בפירוש המשנה. ומצאטהו שאחר שהתלונן על הרמב״ם
 בשטחו אח טעמו ולשונו מלשין המשנה. ושאין שורש במה שהניח לאסור חוץ
 לעגול ל״ב על ל״ב. כתב ח״ל אלא שקשה לו איך ישארו מ״ה גפנים בתוך הפגול
 |ר״ל בנטוע על ה׳ ה׳] והלא מרובע יותר על העגול רביע [כדאי׳ פ״ק דסוכת
 לף ח] ועל כן הוצרך המאסף הזה להוסיף על שפת העגול ולחוץ ד אמות
 לצומצמות לאסור וכל זה מדעתו שלא מהגמרא כלל וכלל. ואולי תירוץ הקושיא
 זהו שאמרו בגמ׳ רבי אבין בשם שמואל והיא שתהא האמצעית עגולה ירק
 כלומר תרבה ירק סביבותיה ואפשר שיהא העגול רוחב שתי אמית מרווחת מכל

 נדדת שיגיעו ט״ז אמה לסוף שתי השורות שבצד תאמצעית ולא יגיעו לקרטת
 אבל חוץ לט״ז אמות לא תאסר כלום עכ״ל. ואומר שנם לפי דבריו ופירושו יש
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 כשמזבל כרמו אוכשפותח אמת המים להשקות הכרס פעמים יש בשאר הנטועות. ועול לרבי זעירא לא קאי כלל אהא לקרחת הכרם. איקיות יכ! למאתיסע׳כ
ה ומהשיפלי^העלהירושיס נ מ ל ש ן ע מ ר ע כ 1 נ ן ל מ ו ע ל ק ד י פ מ ד ן ח ן , ת , ; ת מ ך אצא יא, א מ י ע כ ר ז  עמהס זרעים וכלהט שלא בכוונה כזרעו שרי ללא ת
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 במונה שמנה ואהתם אתמר בירושלמי. והכי מייתי ראיה מלמכןופ על ת׳ אם תקת p הקכואין יק
ם 3ר,ח א TO האנ«יחים שיש מ כ ה ק מ י ן ר לא מ / ד / י , ל ע ע ו מ ס w נ ט י ע ^ ל ר א נ ב ו ר מ כ י ק ה ע ב א ד מ ע ו נ . ו י ע על ד׳ ל ו ס  ה׳ מחמירין לגזור משוס מ
P S כ?ם xoJttD׳)pp הכי ח׳ יהיו מרווחי! ולא יטו מקום תגפניס בכלל תשמנת. ותיינו לאתמר עלה ררט זעירא היסוסה ל׳ חון ממקום כרתין. לומר לל׳ לעטרת 
. אבל על ח׳ ח׳ איט מקרש והכי איתא בירושלמי אהך בבא הלא מסייע מכמותם גכמה ימים ואילו ׳  כרם צריך נמי שיהא מרווח ר׳ אמות וחוץ ממקום כרתי!: ועל ז׳ ז

r1 מ מאי  j^h0T^לר׳ לעזר דר׳ לעזר אמר מד׳ אמות ועד ח׳ אסיר ומקדש. משמנת וער ט״ז אסור ואינו מקלש. ואע״ג רהשתא סתמא כס״ק יר"
 ור״ש לסוף פרק רלעיל ותוי מחלוקת ואח״כ םתם לא תקשה אפסק תרמב׳ים ותר״ב שפסקו תתס כר״מ ור״ש. לציתא לכללא במקום לתיפסקא מהירקות כגון חםא תתייבש
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ן על ח׳ ח׳ משום למותר להביא זרע לשס. ותא לא קשיא אמתניתין ללא חנן מה ליט בנטיעות עי שלאי יפאר כלום יומי  אלא אתיא כר״מ ור׳ שמעון ולהט לא מ
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. היינו למקרי לפעמים ולעתים רחוקות. אבל ודאי ללא שכיח כלל. ותלע לאימצתא לשכיחאהיאך פליג ר׳ שמעון ואין הלני" כן ועול קשה  בפחות מל׳ ל׳
ד ם בלפין הירושלנד ואמר מ ט פ ן מ׳יה ג ר מ ם ש>א א ט פ  במציאות ושטח. ועוד שאין צריך לשטת כלל לפי שכל שש עשרת אמות מקודשות ואפילו יפלו בעגולה כמה ג

. כתב הר״ב משום מתעצל ונתייאש ודכוותה גבי מחיצת הכרם וכו׳. בריש מסכת &13יו«קר א׳ ד ו ה  להתל אלא להחמיר: ו כשאחזור אלקטט וכו׳ א
. ןעיץ מה שזה םוחת w מוסק־. ע ״  בבה בחרא. וכתבו שס התוספות והטעם יש לפרש משום לכתיב(לברים כנ) לא תזרע כרמך כלאים לומיא לזריעה דניחא ליה ע
» ^ ״ S f e ר ^ מ  בפירש משנה רלקמך. [*אם הוסיף במאתים. פירוש אחל ממאתים כרמפרש הר״ב בסוף משנתנו והטעס נ״ל שכן זה שיעורו לענין בטול כלתנן «
m במשנה שיפחתו בשיעור אוהו , , 
 מלאכת שלמה הוא מה שמשימו. ואפשר
?א י ^ יע ש 5 5 : ו ' ? מ ר מעליו ואמר כשאחזור ולא אפרחוהו ימן להתנפל ממלאכחו ולעקרו אכל אלם אחר שה״ שם ולאילו ^ כ  ן כשאחוור אלקטנו. פי׳ שאחר שהגיע לו ס
. וגירוש׳ מקי לה דב״ח כמעל שהיי מנכש בשלה שמא עסוק במלאכתו ל6 פלוג אלא נין כשאגיע נין כשאחזור אסור לו למקיים כלאים היא מאתים משר יא׳ וונמיח א׳ י ט  ו
 וכננל ממעה כשיעור הזמן שנשתהו
— ־ ־ בכרם ואחיה שיןלה והנה — — _ _ _ — _ 
ל ב ן y ך היא מאתיים הרי שהוספו א ר ש ת י י א פ  י כ י 1 ת
' י"^ י כאותו זמן א' ממאתיס שמה  י rwi* 1 1 1 ״
 ל) אפילי הוסיף ר׳ קולם שהגיע לשם מרלא ההעצל ללקטו והורה (כ) ופה שהקשה בעץ חיים הרי קשואים וללועים לא יחיבשו על ימים שזה סיתת זה מוסיף ודוק.
' \ ל כ ע ' כ * ה א ? י ל ״ ה י ק בעלים שסביב להפרי משערינן להרמב״ם מ . ובמלזכ״ר לא לק לאנן ר ם י כ  הקפידה רק ברניחא ליה • לכתיב שלך לא תזרע. לומיא לזריעה : ר
^ * י י י מ \ " ס ת £ ו ר י ס ר ה ש א ס ? ר פ ה ד ב ח י ו ל ל ג ש 1 מ ו ז ת ו א ו ילק י׳ נ ש ג י מ ט י ו ו א ר ה ה ו מ כ ן ב 1 ר ע ש / מ  vh)מדהתעצל ללקטו. ושיעור לידע 6ס הוסיף חלק ר
י בהדין ירגחא וירטזא סי' י נ . [אב״י אלוף בינה וחכם להבין ד ו ר ס א פרס נ . עם העלץ. ואפי׳ גועי הנ ד מ ג ה ל ע , ש ק מ ב , ה , ל ש מ ס ל א , . ר 5 ק נ ש  זמן יביבש כל ליחות שט מ
ו ע״ח הוא. להרי אצל קשואים אכסחיס וללוע־ם העריך איששרגו ואפשר שה נ ט . לקושית ר חם ו חל ׳ י חכמים ו ה ר ל ה ח ע י 1 5 ח ״ ב , ס י כ מ » כ ן י ן ה ן ח ל / מ ה ^ , ע  יתיבש בח*, ש

 ואסור (ב): לב) הזרעים : לנ) כשמזבל או משקה השדה :
ם קטנים אפי׳ בכמה ימים לא יתיבשו ונשאר להם כמוחם ואיכוחם בלי גרעון ל ש  ב

ת כאלו' יש מליק לשער בעלין שלהם. בפסחים 'דף"כה וחולין ר ח ־ פ ב . ל מ ״ כ יט ע״ר ז15ק״ל ה . ועל זה תירץ לנ ה . ואץ להם יחוס זה עם ז מן  שאנו האין שיעול היבזש באותו הז
ה א! קנן! (לה׳־מ):  לבעלין יש יחוס שום בזמן בין תוספת הגידול כשהוא מחובר בארץ להפיחות ע״י היבוש כשהוא נעקר ונתלש. ואע״פ לכ׳ הרמב״ס מאין אם נחתך ירק ז

. ה א מ . לאי בעלין משעריכן. מה לי ירק מה לי ה ח בכמה זמן ייבש. והרי מלשון זה משמע. לבלבר שאיט ירק משערינן בהפרי עצמו א ה זה מן ה א ט  מין ח
, או י״ל ן . לעכ״פ באבסיחיס ושאר פירזח רב הציחזת. דא״א(שער בהפר׳ עצמו משערינן נהעלי ר ״ . להיימ בסלין משערינן, י״ל דכונת ע ק ר י  הרי מייל ב
. לא לומר ן ק כלי לאשמועינן שבכל מיני הצמחין הזין כ ת משערינן במלין. והא לחילק הרמב״ם בין ירק לתבואה . לא חילק ר ו ד פ . לבכל ה ר ״  דכוכת ע
 שבירק משערינן במלין ובהתבואה בהפרי עצמו ללא פלוג.ובתוך מחלצות שש ורקמת דבריו העמוקים העשיף רבינו בסוף דבריו עול ראיה לזה.דע״י שאנו משערינן
זא״כ קשה תו אותה קושיי של רע״ח אאנמ״ח.דאיך תאסר הגזע לפי מה שמשער׳נן בהפרי. ס. יה(אסרי  בהעלין מכל(לון על הפרי.להר* קי״ל לאפי׳ גזעי מפנ
 להרי גזע אפילו לימים רבים אינו מתיבש. מאחר שהוא p קשה ויבש. אע״כ להשיעור לחלק א׳ הוא יוצא ללון עצ כל הצמח. ומשערינן תמיד מצל חומרא

 יויס
ה ראשונה  משנ

 ו חרואה ילק. פשמא למתני״ משמע מלואה py נלחוין מכדי פשיעת ילו ולע בכרם ומלו ממנו זרמים כוי ומה לי לא לאה או ראה ואינו יכול להציל מ״מ שלא
ה באומל כשאגיע כו׳ ה״ל ) נה הוא. וטול אי צפאין יכול לימלו אמאי תלי  לא נאסר כיון שאץ יטל ללקפו על שמגיע אליו. אבל משהגיע לו ולא לקמו ואמר גטו
כ. והרמב״ם המתיק . אגל בירושלמי פירשו לאפילו יכול ללקמו אלא משום למימני הלך מיל ולקטו מוסר לא הלך מיל והוסיף אסי ר  כשאיזה אלקפכו אסו
: אם הוסיף ׳ מ פ״ה לין מ ״  שפיסק במלאכה אמר כשאגיע לו כלומר כשאשנה ממלאכתי אלקמנו ג״כ מיתר המשגה כלשונה והשמיע הך לירושלמי פי׳ מ
. הא אמזיגן כפי כל ר ו ס . והא לחנן ספ״ז משהשריש מיל א ר י ס ל נמאסים א  והביאו הר״ש והרא׳׳ש . אפשר ללא ניחא להו לפרש כשאין יכול לימלו פ
והמנ» . להא מילסא דפשימא הוא דהיינו מסכי׳ דלקמן היה עיבר שפה לף כ״ה זרוע מעיקרו בהשלשה זרוע ובא הוסיף אץ לא הושיף לא. ל ס ו  במגיע לו מ

 דה וספה
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ח. שהיה עומר בשדה וזורע והוליכה  במשנה א פרל] ב וערלה ועיי! שם בפירוש הריב]: ז ["לאחרץ בשונה משמע: םיערתו הרו
. דשלא בכוונה היה וצא תר  מותר. פירש הד״ב לשלא בטנה הית וכו׳. וכתב הרמב״ם בפרק רוח סערה את הזרע בכרס: לאחריו מו
 ה׳ מהלכות כלאים וחייב לעקור כשיראה ואם קיימן הרי זה קיש ראה שהוליך הרוח את הזרע לתוך הכרס־. ״)ולפניו אסור.אס סיערתו
 ע״כ]: ינפץ. כתב הר״ב והקשין מותרים וכן כתב הרמב״ס בפירושו הרוח לפניו וראה אסור: כיצד יעשה אם עשבים ירפך. יחרוש

 ואתיא כר׳ אושעיא בירושלמי. אבל
תר לי).  הזורע וסיערתו הרוה *•)•לאחריו^) מו
. ד עקיבא אומר >  סיערתו הרוה לפניו א
ב מ) י ב . ואם א ( ט ם לח) יופך ל  as עשבי

. והכל אסור: ק : הביאה דגן תדל ה p *) תדלק־*) א י ב  ינפיןמא). ואם ה
ם רבי אליעזר אומר ר כ  ךן המקיים ר^צים ב
ר ב א ד ל א מרש א  הדש מי). והכ״א ל

 רהפך שרשי העשבים ושוב לא יצמחו:
ב. שכבר צמח הזרע אלא שלא  אם אבי
 הביא שליש: ינפץ. הזרע מן השיטלת
 ותקשין מותרין והרגן אסור: ואם

. שק ש ד  ח רבי אליעזר אומר ק
 בערביא מקיימין קוצים בכרם כלי
 שירעו גמליהם ומאחר שמקצת בני אלם
 מקיימים אותם בשדותיהם הוו כלאים
 בכל מקום לשפיר קרינן ״״)ט אשד
 תזרע למשמע מה שב״א נוהגים לזרוע

 בחיבורו פ׳׳ה פסק הר׳ יוחנן להכל
 אסור בהנאה. ורתנן ינפץ פירן בירוש׳
 משוס ליותר ראוי לקבורה בעורו אביב
 ולח משהוא ראוי לשרפת ותנן בפרק
 קמא לתמורה כלאי הכרס שדרכו
 לישרן! ישרף שררט ליקבר יקבר: ואם
 הביאה לגן. לשון הר״ש להייט שהביאה
 שליש . 8"ועיין פ״ז משנה ז ובסופו:
. לשון הדמב׳׳ס הוא שאמד ק ל ד  ת
 הכתוב (לברים מ) פן תקדש המלאה .

והקיסוס «). . ( ס מי ו ר א ה  שכמוד\מקיימין ו
ת נ ש ו ש  ו

 חיג« ז סיעדרוו «*> סייעתו. חדלמ גירומלמי ידלק • ח וחשיסים
נ הקינים וכיה נירושלט׳ וגר׳ע ד״י. י נ ו ׳ ז  נ

 ותרגומו'ללמא חהוקליע״כ [״וכתב הרמב״ס בפ״ה מהלכות כלאים ורוצים בקיומן: לא קדש אלא דבר שכמהו מקיימים. באותו
 ואס דאה אותן וקיימן הדי אלו ישרפו עם הגפנים תסמוכים לתם מקום כגון קוצים בערביא לפי שלשם מקיימים אותם חבל בשאר
. ועיין מ״ש דפ״ח: ח [*רבי אליעזר וכוי. ולגירסת מקומות שאין מקיימין אותן מותר והלכה כחכמים: האירוס. מץ  ע״כ]
, אלעזד בלא יו״ל ירק שעליו רחבים וטתנין אותו בתבשיל וקורץ לו בערב״יםוםנב״ה ׳ ר רפ  תתוס׳ שכתבתי בפ״מ רב״ב משנת ז ג
 וע״ש בל״ה ר״א אומר וט׳ ובל״ה תקברם וט׳ ובדיה וחכ״א וסי]: והכךסום.אלר״א(א) בלע׳יז שמרלין אותו על החטיות ועל תחלונות:

. ושושנת ו ה ב ו ד  וכל *) בד׳ו לפניו. **) כ
 (א) mv . הקיהוס עשב שנתפשמ מאז ושישץ כאילן ומתסשע ועולה על החומות כן הוא לשון רשיי בשוכה רף גי' ע־כ וכן מ־ך השרים שנומעין אותן לפני המלונות

^ ־ מלאכת שלמה ע ע פ ־ע ס ן כ ש 6 נ ו = ל א ב ר ? א מ 1 ה י ו ט ג ל ו *ג ו מ ד ה  ומישהת ע
 ובעל הבית נמי שהוא עסוק במלאכתו עשוהו כפועל והקצו נמי באניע שהרי משייעו למה שהוא רוצה שהרי הוא רוצה להשליכו לפניו על כאז: ר׳
 עקיבא אומר וטי. נראה שיש מעות בפ״ הרמבי׳ס ז״ל שכתוב בלטס
 והלכה כרי מאיר י• ה האירוס כר. הראב״ל ז״ל בפייה הי״ס לא גריס וכל
 מיני זרעיס אלא ה״ג האירוס והקיסוס ושושנת המלך מין זרעים ואינם כלאים
 בכרם וכ״ה בתוספתא פ״ג לכלאים וכ״ה ג״כ נס" הר״; ז״ל פ׳ ראשית הגז
 וע״ש בה׳ כלאים במ״ש מהד״ק ז״ל בעטן קוכנוס גם ע' במש״ל ס״ב סי' ס׳
 וכשבת פ׳ תילין ל' קצ״מ אשכחן נמי פלוגתא רד מרפק ותכמים בכשות לר'
 מרפין אומר איט כלאים ותכ״א כלאים . ותזספתא היא שם ספ״ג. וסי' ר״י
 בעל התוש' ז״ל שוש«ה אין זו שאנו קוד ן חזא להא חזינן לכי שקלת לפירא
 הדר מפיק גווזא וקרי ליה מין זרעים. ובפי כיצד מברכין קרי כה״ג מין
 אילן ומכרכין בסה״ע ע״כ. וגס מפירושו ז״ל משמע ללא גרסי׳ מלח וכל:

 שם: ן הזורע וסיערתו הרוה לאחריו מותר. לשון הרמב״ם ז״ל פ״ס
 סי׳ י״ז או שהי׳ זורע או זורה בשדה לבן זםיערתו הרוח לאחריו
 ונפלו הזרעים בכרס וצמחו ה״ז לא נתקדש שנאי וכוי. וכי שם בכ״מ או
 שה״ זורע או זורה בשדה לבן כלומר שאילו היה עושה כן בכרם אש״ סיערתו
 לאחריו אמר מאחר שהי׳ עושה בעבירה. ע״כ: סיערהו הרוה לפניו ר״ע
 אומר וכר . משמע מפי׳ ר״ע ז״ל שהי׳ גורס לפניו אסור. וגם לא הי׳ גורס
 מלות סיערחו הרוח בסיפא. וגס משמע שלא הי׳ גורס רע״א וט׳ מ*! כיצד
 יעשה אם עשבים וט׳ וכ״ה שם ברמב״ם. ולא ראיתי בשום מקום גירסא זו גס
 לא ראיתי מי ששונה כן. אכן הח׳ ה״ר יהוסף ז״ל כ' שיש ספרים דגרסי
 הלוח לפניו ושנראה לו שהיא גירסא יפה ללפניו שייך לשון סייעתו

ז ע ו  ישראל ב
 לכלאים באותו החלק מהצמח שמתיבש יותר מהר. ונפרס שיש טל פעם לזה.
 מאחל שידעינן שבהטבע הצמחים והבע״ח. שהם בעלי התקשרות והתאחדות
 פנימי בכל חלקיהם. אתאנישע וועזע; בל״א. החלקים של כל דבר תלוים
 ומאוחדים אצו באלו. !א״כ ה״ה שנוכל לומר שדנין על הפרי ע״« מה שמשערינן
 בעלין מ״ל. וע״ מה שפ״ הראב״ל לשער ע״י משקל]: (נ) ואילה״ק
 לרמב״ס הרי כל מפרפין לא יקברו(כסף תמורה). י״ל כיון לרק מל״ש
 אסור כן. ללמא חפר להו ויהנה מה;. הכא ללא אפשר ל״ג. ובפרס למדק
 רכין ירקב מיד. [אב״י לברירביט מאורן של ישראל זצוק״ל צריכים צימל.
 א) מ״ש שלרמכ״ם מנפץ וקוברן. ברמב״ם לא כתב רק ינפץ אותו אביב כלי
 להשחיתו. ואפשר ללקברן לכ׳ ע״ר לאו לוקא. אלא הסנה לממ־לא ע״«
t .הנפיצה מל הארץ הם נכנסין תוך חרולי אלמה ומחקברץ שם ונרקבין 
 ׳״ל שע״ר פי׳ האי כלי להשחית שכ׳ הרמב״ם. שר״ל שקובר אותם אחר
 הנפיצה. ועי׳ הר״ש שכתב על שיטת רבי יותנן בירושלמי שהוא שימת הרמב״ם
 בחיבורו. שדרכו לקבר יקבר ושלרכו לנפץ ינפץ. למזה משמע לא״צ רק צנפן
 ובזה לי. 3) מה שהקשה ע״ר מתמורה. טנתו הקלושה. דאע״ג לאמרינן
 שם להליא אתרומה סמאה וערלה וכלאי כרם להן מנשרפין את שדרכן לשרף
 ׳שרף ואת שלרכן לקטר יקבר ומטעם זה עצמו אמר רבי יוחנן להליא בהירוש׳

ן תפארת י כ  י
 לר) להזרעי׳ לתוך הכרס: לה)ועי״ז לא טלע לו עד שהוסיף ר׳: לו) ועכ״פ
 חייב לעקרו כשיראה. לאל׳יכ יאסרנלז) שנורע למלח) אס המתין מלעקרו
 עד שצמח: לט) יחרוש להפוך השרשיס: מ) שככר גלל הזרע קצח:
 מא) הזרע מהשכלים. והקשין לתחשיבי אז שיאסרו. כך כ׳ הרמב״ס
 בפירושו. אבל בחיבורו [פ״ה מכלאים] הסק לגס הכא הקשין אסורים .
 רק החנא נקע הכא ינפץ. מדעדיין רטן ולחי[. אין טחין לשרפן רק
 נוח טפי לנפצן ולקברן(נ): סב) שהניא שליש: סנ) ונאסר הכל.
 ונקט בכל חל השחתה כי אורחיה. ועצי הגפנים עם המנכים. אם כבר
p ישרפו כל שהן תוך טז״א לק נקט הנך i נעשו כטל הלבן בין כך 
 חלוקים בהתבוחה משום לרק בהתבואה יש חילוק זה (ועי׳ ספ״ז).
 [אב״י כלומר שככר משפה שמכיל אותם הזרמים באיזהו מקום הם מונחים
 כגון שעשו עשבים . והוא מקיימן מל שיננשה הגפן כפול הלבן אזי מיל מקלש.
 וא׳׳צ להיות הזרעים אכיב או לגן. אלא משום ללפנץ אופן איכול וניעור
 הזרמים יש חילוק כין עשבים לאכיב ולגן. להכי נקפה המשנה חילוקים אלו]:
 מד) מומקיימץ אותן בערביא לכנאכל גמלים: מוז) באותו מקוס .
 ובאמת בערביא מורו: מו) אינטוער וי״א קרויזעמינצע: סז) עפאקרויט:

 להכל אסור ונען הוא במקום קבורה. והרי זהו בעצמו הוא שיטת הרמב״ם. י״ל לעכ״ס קשה. י כיון לכונת המשנה במה שאמרה ואת י שלרכה צסקבר
 יקבר. היינו משקין שא״א בשריפה וכפרש״י שם. א״כ אמאי כאן באביב שהוא לבר גוש יקבר. יותר ראוי לשרפו]:

 ציונים
 ה הבקייפ קוצים . שגפ
: : לא קדש מ  rp7: .נ״ג ק

 ביי׳ שם הי׳׳מ. מול ושויע »
 סעיף יל: הארוס. מי" »
:  סי'8 • סול ושו׳׳ע מם ספין נ

 ראשון לציון
 משנת ז [תוייט ד״ה]
 ינפץ כתב הריב בו׳ ותכן
 (נפיק דתמורה) כלאי הכרם
 ט׳.צ'ל בפ׳ בתרא לתמורה

ג: ׳ דף ל׳  ט

 תוספות רע״ק
ט] וזוי׳מ  סשנח t [אות י
 דיה ואם הביאה . חני׳
׳ י  וכוי) ולר' אושעיא ת
 לקמן טשתשל״ש ולר״י
 משתשריש כ״ה בירושלמי
׳ מיש כשיד : י  לקק פיז ת

 תום׳ אנשי שם
 t הויים דיה ינפץ כו׳
. ׳ ו  משהוא ראוי לשריפה כ
 וא״תאכתיתקשי דליתנייקבר
 וי״לדכונת התנא להשתתת כל
 דבר לפי מה שהוא שעש5ים
 השחתתם בהפיכה ואביב
 בנפון הזרע דקשים לא
 חשיב* והיינו מה דמסי«0
א  היחיש וו׳ל כמו כן מ
ופך ואת  את שדוט להפוך י
 שדרכו לנפן ינסן והתי׳פ
 החסיר העיקר. (רמ״ז):
׳ עם הגפנים ז כ ק ל ד ת ה ׳  ד
 כו׳. ע׳ תוייפ לק׳ כפ״ז
 ווה דלא המ״ש התפאיי
 שנם כאן מפנים נאסרים:
א כו׳ י  ח בר״ב דיה ר
 בכרם. מ״ש וציל בשדות
 וכ״ה בגמ׳ שם: בא״ד
׳ פ״ ת ב;׳א ט צ ק מ  ש
 דלנבי עלמא איקרי מקצת
א שיהיה  אגל מ״מ בעי ד
ן כן  מקום או מחת ממי
 אבל מקצת מיא בעיר א׳
 בגולם רעתן אגל כוללות
 העולם הבי מוכח בפרק
 חבית קמי עיש. (רמי!):

 ראשונה
 למאכל אדם וכו׳ והרי קוצים אין ראוץ לאלם שנם בפרביא מקיימין אומש
 לגמלים. ואץ לומר שיש חילוק גזה בין כלאי זרעים לכלאי כרם שמנין לו זה.
 ועול שכתב הכ״מ פייה דין נ׳ כשם הריין לבכלאי הכלם אץ אשור אנא קנבוס
 ולוף אבל שאר זרעים כאץ נאכלים מוחרין. ומדברי הלמב״ם שס משמע נמי כן
 לזרעים הנאכלץ אסולין מדבליהס ושאין כאככין מיחרץ לנמלי כמ!'ש הכי׳מ שם
 ומצאתי בכ״מ פ״א דין ד' שהקשה ממחני׳ להכא קושיא זו וגם הקשה עיל

 מכלאי זרעים גופייהו לאמרי׳ ברפיי׳ק לזונין הוו כלאים שמוגיכץ אותם למא̂כ
 *מיס

 משנה
 להוספה בעי אחל ממאמים כלין ביטולו כמ״ש מוי״מ ול׳כ לש״י שם: ז ואם
 אביב יגפן. פ" הל״כ הקשץ מוחרין. ולקמן פ״ז מ״ו לחנן החטאה ממקלשת
 משחשריש וה״נ אמרינן בפ׳ כל שמה זרופ מעיקרו בהשלשה ואמאי הקשין
 מותרין. לקמן פ״ז סילז הר״ש למ״ד הכא הקשץ מותרין ס״ל זרוע מעיקרו לוקא
 שנזרעו שניהם יחד הכרס והתבואה: ח המקיימ קוצים ככרם . הכא משמע
 לקוצים הוי כלאים באומו המקום שמקיימין אוקם אפילו לחכמים. וקשה ס״ז
 מ״ש הרמב״ס פ״א מה״כ אץ אסור משוס כלאי זרעים אלא הזרמים הראוי



ב סכףן ציונים ת יום טו ו פ ס רה כלאים כרם שחלב פלה ה ת ו  ר עובדיה מברטנ
 וכל מיני זרעים . מי• שם
 וה״ו: וחי׳״א . שם ה״פ:
 והקינדם . מ״' מם. «ל

 יעו'! שם:
 ראשון לציון

ה]וכל ׳טד׳ י  &שנהח[תו
 מיני זרעים כוי ועיש
 שכתבת• מהו קנט: ובמנחות
 קנטש ולול* (אשרה) תורה
 ט׳.בד«ס פ״פ דמיין שלפני
 במנתות קיו: אסך רתק
׳ נדסש על צדו  היתה שדהו ט
 ספרים אמרים איט. ומפתה
 ניצול רשיי מן התימה שתמס

 עליו התד״פ בסמוך:

 תום' אנשי שם
ל מיני זרעים כ  תוי״ט ד״ה ו
. ׳ ׳ וכמנמת קנבוס ט  ט
 ואתיא כרבנן דאי רינן אין
 קנבוש כלאים בכרם. הר״ש.
 ונש׳ עמיר כ' דהתס
נ  במנחות וכן לעיל פיב מ׳
 גרסיק ק;טס במ׳׳ם אגל
 קנבוס בסמיך איס ששה ל;'
 שניס ולפיז אתיא הא דמנחות
 נס לריש דלא פליג אלא
מ שבאר ׳  בקנטש וע׳ מ

I 
ם י ע ר ם ז ך כלאי מ ר ב כ י ת כ . ל ו ל ת מ ו ח נ מ . פירש״י ב ם י ע ר ל מיני ו כ ם ו י א ל ן כ נ י ם א י ע ר י ז נ י ל מ כ : ו ז ״ ע ל א) ב ) ״ן י ז ו ר . ״) ך ל ט ת ח נ ש ו ש  ו

. לתכי ם י ב נ ן ע ת כעי ו ל ט ש ס ולוף תולין א ו ב ב ק ב ם ו ר כ ם ל י מ ו ר ת ה ו ח נ מ ח ב כ ו י מ כ ת ם ל י א ל ו כ ק הו ב ר ר מ ל ב ה א ר ו ת ן ה . מ ס ר כ  ב

. ס ר כ ת ה א ו ב ם ת ם ע י ר מ ע ם ש ע תן ט ה נ ״ פ ס ב ״ ב מ ר ה . ו ם י א ל א הוו כ ״ כ ח : ו ב ״ נ י י ק ב ר ע ב ) בלע״) ו נ ) ו ״ פ א נ . ק ס ו ב נ : ק [ ו ף ס ד ] 

[ ה ל ר ס ע ע ט מ ר ג' שנים [ ר ע ת י ם אינו נ ר כ ה מ שכמו ש ״ כ ו ופי' ה ד ר ) ק ב ) ז ״ ע ל ב ו ש ״ ו פ ר י כ ב ר ע ב . ס ר נ ק ה : ם י מ כ ח ת כ כ ל ה ו . ם י א ל  כ

ן נ ת ר ים כ ס ולוף עושין לגי שנ ו ב נ ק ) , , ו ה (בראשית ג ר ו ת ר ב ו מ א ר ה ר ר  והוא ר

י ת ב ת כ ״וע״ש ש ] כ ־ ״ ה ע ״ ב מ ״ פ כל מיני זרעים ^ • לעיל ב ך «< . ו ל מ ת ה : ושושנ ך ח ל י מ צ ר ת ל ר ל ן ו ו ק  ו

ס ולוף ו ב נ ת ק ו ח נ מ ב ] ו ס ו ב נ ו ק ה ן מ . הקנבסנ»).רביטרפו ( נ ם ר כ  ״) >ל׳י ל״יל״א י אינן כלאים ב

ע ו ר ה שדהו ז ת י ק ה ת ה ר ר ו ת ת ר מ א ( : ״ ם ר כ . והקינרס «< כלאים ב ( ב ם נ . והכמים אומדים כלאי ם י א ל  אומר אינו כ
ל [פ״ב מ״ה] ס ילוף וכוי ללעי ט נ , והקינרס »״ג יוזקינדס . ק ג ׳  ח

ל פרש״י ה ע מ י ת ן ה . וזתו מ ם י ע ר ן כלאי ז י א לענ ל ת כלל א י י ס לא מתנ ר ן כלאי כ ט ע ים לאילו ל ׳ שנ ג ה שעושים ל י א ם למייתי ר ״ ב מ ר ה יט כ הי  ו

ו ר ס . שלא א א ן ל נ ב ר ר ׳ מ י ם אפ י ל כ א ם נ נ ם שאי ה ה ל מ ו ד ה א ו כ ה י ל מ הנ ״ כ ה כפירוש ה ״ פ ם ב ״ ב מ ר ה ם ל י א ל ק הוו כ ב ר ר מ ב ל ״ ר . ומ״ש ה ס ס ה  ל

נ לעוקצין]: ״ ב פ ״ מ ׳ ב : [*והקינלס. עי ן נ ב ר ר ם אפיי מ י ר ת ו א אלו מ ק ו ל ר ל מ ו א לתני ל נ ת ט ה ק א מ ח י ה נ ד י ל ל ׳ ו י ל כ א ם מ י נ י ע ר ג א ה ל ם א י מ כ  ח
 שלסך• *) W אסרה .

. הרש״ש ז״ל. ונם הרר״י ז*ל מיה כריש  כקורנס של צורפי והב קראוה כן
 אלא שכתב שבס״א בללי״ת קונדס. אבל הרבמהרי״קז״ל נראה קצת שגורס
 קנלס בללי״ת שכך הניה על הרמב״ם ז״ל שכתוב שם קונטס כתב שהוא מעות
 ושצריך להיות קנלס קארלו בלע״ז ע״כ. והורה מקום שהוא ספ״ה לכלאים :

)• מלאכת ט י ו *" תר  (א)ראזע.(ב) חאנף.(ג) וועבער קיויט (ארמישאקק דישבמ* יי״3
 קנרם.ברי״ש גריס לי׳ נעל הערוך ז״ל ונרסי׳ בבראשית רבה לרלר זו קנרס
 שהיא עשויה לריס לריס ותנן נמי נמשי שקצין פ״ה עוקץ קנרם ספת ונראה
̂ אותה שקורין ויריעיבה בלמ״ז והיא מרה וצריך למתקה באור ברותחין  שהי
 כלאי' ש״פ המביא כרי יין ופצה נמי עשוי לריס לרים ונראה שבשביל שצורתה

 אלא למעופי שאר מיני
 זרעים דדרןא קנבוס ולוף
 יאע״; דהוומין ורעיה מימ
 כוו כלאים מהית אבל פאר
 מיני ורעים. אינן כלאים
 מה״ת אבל תטאה וירקות
 ודאי הוו כלאים מהית ועי
 בש׳׳א h\ ובפיז מ״ז :

 משנה ראשונה
 יוניה. אלמא לאפילו אינו
 מאכל אדם הוו כלאים.
 ושירן לאין ה״ג וז׳יש
 הרמב״ם הלאוי למאכל

 !־מק

^ א ״ ^ מ נ ן תפאלת ישראל יי־יו ל י כ  י
 פח) איננה ראזע שלט הנדלה באילן. וזאת מץ זרעים היא ונ״ל שהיא ואלו יש להן אשכולות כנפנים ןכמנחות דס״ו כי] אכל שאר ירקות רק מדרבנן דקנבום ולוף הוי מה״ת לא!
 מקראת אצליט פויסעראזע. ואין לה ריח: פט) כקטכיות ופולין וכדומה אשור.ועמ"ש בספרי בתי כלאים סי׳ ל״ח ול״ע. אכל כל מיני זרעיס.דהייט למעונד תטאה וירקות קאת׳

 מיני זרעים: נ) מדאורייתא. לדוקא תטאה וירקות אסול מדאורייתא שרק הפרי נאכל ולא העלי[. מותר לכתחילה לזרטו בכרם [י״ד רצ״ו ס״ב]:
 בכרס. וכ״כ קנטס ולוף מלכתיב כרמך כלאים. זרעים הלומים לכרם. נא) האנף:נב) מדרומה לענבים: ננ) ליסטננלן. והוא לרלר שנזכר בתורה:

א דפרק ה ל ל א גבירתא כ ת כ ל  ה
. ך  ©"p ל, משנה א אע״נ יכל ב׳ ננד ב' נקיא כדם. זהו בנטועים כתחלה כ
. ׳ ו כ  י או שנטועיס כל הגפנים בערבוביא ויש בין בולן לכוון ב' ננד ב' ו
 אכל בנעקתו כמת נפנים מרגיש כאן וכאן. והנשארים נטועים רחוקים ות מות.גרץ״
 נ ש  שישאר ב׳פ ב' נגד בי ואחד יוצא מב. וטלן יהיו תוך נ' על נ' אמת. ובפחות מ
 חזה . או ביותר מתמדת זו אי* להרחיק הורע מכל גפן דק ו״ט ולא ד״א כבכיט :
 משני"׳ ב ברט שגפניו עשויס שורות רבות וכל נפניו משרביט זל׳ז תוך ד״א. אש
 יש ט ב' שורו׳.שבכל שורח יש ג' נפנים שרהוקים זמיז ד״א.רואץ האמצעיים
. רואים האמצעיים כאינן: ה ׳ במרחק מ ט ו י  כאמן ודינו ככרמ1ה״ה ביש ט ב' ננד ב
ה ג חריץ שטסולש באמצע הכרם ועטוקי״ט ורחב ד״ט. מותר לזרוע בתוכו נ ש 0 
 סמוך לנפניס < ודק שלא יסמכו הנפניט על הירק שבתוך החריץ. ואס
ר לזרוע בתוכו. אאיב יש בין ב' שורות «  איני מפולש. אפילו עמוק ייפ ורחב ד״מ א
. וכן תל או בימה ד] פי ו ׳ ששתי החריץ סיז אמה. ואז דינו כקיחת [ ג נ  רנפניש ע
. רק שענפי הנשנים ו  ?:בכרס שנבוח י״מ ורחב ביאשו דיפ מותר לורוע על גנ
 שעומדים לםםח תוך הדיא מהירק לא ינעו בהירק שבתל • [אביי ודביי הרמביס
 בפ״ז דכלאיסחכיב. הס במעט בחידת סתומות ופותר אין אותת ת״ל שימרח שבכרם
 אש נבוד. עשרת ורחבת ארבעת מותר לזרוע בראשה ירק. ובלבד שלא יהיו השריגץ
 ניג־נין בה כדי שלא יראה הירק כתוך הכרס מלמעלה. בריא במרובעת . אבל אם
. בדי שתחית מופלגת מן האיץ ם י  היתח השומרה ענולח צריבה שיהיח בתוכה חלל ד
פיש. ששומרת הוא תל בעלטא ובמו . ואס נ ט י  וצי יכה עש־־ על ראשה מהמעלה נ
ט׳ וכמו דמשמע  שפירש הר״ב וכמו שג-אה סהר״ש שפי׳ שומרת בעין סלע גבוה ו
 קצת מל׳ הרטבים בפירוש המשנה תיל טקוס נכות יעמוד שט הצופח. אין לדברי
 הרטבים האלו המועתקים בקצת מהירושלמי. פירוש. דקשה. א) למה מחלקינן בין

 מ־ובע לעיגול. ל) מהו מכוון במת שאט־ שיתית בתוכה הלל ד״פ. הרי הוא תל
 סתום. :) ואיך תלוי עם ההלל חזה סח שאט־ עליו כרי שתהיה מופלגת מן הארץ.
 ראם דח^ל. ריל רוחב ההלל על גנ השוטירח. חיינו דין דרישא במ־ובע. דניכ צריך
. ועוד דאין לרוחב שום תלית עם חחפלנה טן האיץ. שי־יא נפעלת ט י  רוחב ד
 עיי הנובה. לא עיי הרוחב. ואם נאמד דחחלל היינו חלל מנוקב פנימי תוך השוטירח
ט. י  א״כ מת אמר כדי שחהית מופלגת ט! חארץ. חרי בלא זת מופלגת עיי נובח י
 ד) דג׳ט עפר שעל ראשה שלא הוזכר על זח שום טעם ליל. ה) ועוד דםאהר
/ מפחים. וא״כ  דכנדאה צריך גיט עוד על השוטירה של ייט דהו״ל ביהד טבת י
 יעליל בקיצור . שצריכח שתהיח נכות י״נ טפחיט. ולטת הגביל שיעור הנובר. בדרך
. דבל קפידא י ב  תמוח חד כזה. שיחיו על השוםירח ג״ט עפר. טת לי עפר או שאר ד
ח ייג טפחימ. יהיח באיזהו אופן ש־חיח. מלבד דשיעור יינ ט  הוא רק שתהיה ג
 פפהיס בעצמו חוא דבר שאין *י שחר. ואני בחפשי אטתהת דברי רבותינו זיל.
ה, ראיתי להניה בי״ד םי' ייצ׳ו סניב. שפירש  לבלי להיות תורת דין וה חתומה נתנ
 מלח שומירת שריל בית דייה שעושים לשומר השדה. ולפיז קימיי תתטיהות
 מיצתריין. דבאטת שוטירח וצא תל וסלע שעליו עומד חשום׳ וצופח לט־חוק נס
 יש בתוכו לפעט־ם חלל. שעול לכנס בתוכו כבנקיקי סלעים טפני נשטיס ורותוח.
 וכשהיא מ־וכעת. דאז הוא מ^ם ניכר ומובדל בפני עצמו. ואינו טתערב בערבוביא
. משא״כ באם י נ  עש שאר חברם [עי׳ לעיל פ׳ב מ״ז] אוי בגבוח ייט ורחבת ד״ט ס
. אזי ס  יד א עגולת דאינה טוכרתח וטובדלה כיב בהיכר מראית עין משאר הכי
 ציבען שאר היכריס דתייגו שתתיח כתוכי. חלל דיפ , וע״׳י החלל חזח חגג שלטעלח,

 אלם לאו דוקא וה״ס
 למאכל בהמה ולא אתי
 לאפוקיאלאעשבי׳המלים
ן לנמלי מ״ש.  שאץ ר£י
 ולפ״ז צ׳׳ל מה שחילק
 בפייה בין זרמים הנאכלים
ו אין נאכלים היימ י ג  ו

 למאכל נהמה וצ״פ:וכל
 מיני זרעים אינםכלאים.
 שאץ כלאים בכרם מן
 התורה אלא תבואה וירק
. מוץ א  וממץ זרעים ל
ס ולוף. כך היא ט נ ק  מ
 שיפת הרמב׳׳ם בפ״ס .
י המו׳ והר״ןמפמפ ר מ מ  ו
 לירק נמי איט מן המורה
ל. ומלברי  אלא חטאה לנ
 הלאכ׳׳ל נלאה לאפילו
נפים הוו כלאים  מין ז
 כירק ובלבד אותם שללק
 לקיימן ואוחם שאץ
 מקיימין בין ירק בין זרע
 אעסכלאיםוכמב פנילסת
 המשבה שלפנינו כל מין
 /רפים אינו כלאים הוא
 מעות אלא ה״ג מין
 זלפים ואיט כלאים .
 למרמי מילי קאמר שאלו
 סס מין זרמים . והן
 מאומן שאין מקיימן

 ואינם כלאים
 אחת מסברות

 ש-־דא זורע עליו כאילו הוא מוכית ומובדל לגמרי מארץ חברם. וזח שאמי־ חי־םב״ם
 כדי שתהיה מופלגת טן האיץ. משא״ב כאס תשימירה סתומה ואטומת. או ביש לה
 חלל פחות מד׳מ נם הננ כחשב כארץ הכרס עצמו ואברר לזרת עליו. ומת ליאמר
 שצריך עפי על ראשה נ׳ טפהיש . הכינה או שיתיר. לד, להננת ובשד סביב על הגנ
 כעין מעקה טבת ניט עפר [עי׳ פי׳ רב״א שכתב לעון כיסוי] וחוא ניכ להבדיל
 הירק לכדאית עין מענפי הגפן . או שיהיה המקום בהנג שעליו זויעין מנוסה בכיבוי
. וחזריעח הוא על חבםוי הזח לטעם שיהיח ניאת שהזרעיש איננס ט י  עפר של נ
 יונקים מהשוטיוה העולת טארץ הכרם אלא טעפד אחר וכן הוא שיעור פילוש שרשי
 הזרעים לקמן רפיז, ורבותינו טפרשי הםשנת ובתוכט ע״ר זצוק׳ל לא הוצינו
 להזכיר טבל זה. שרט טיירים מ־צוטירת דםועי׳ ש^א טיובעת. שאינה צריכה
 לתנאי דחלל ריט ושיהיה עפר בראשה נ״ס. ועי׳ בסי' רביא שכתב שבשוטייה ענולח
 צריך להיות חלל ד׳ אמות וחוא כננד חיטביש והדויע. ונראת שהאיש האלהי היה
 לא רצת לפיש טשפר א־בע דטתני׳ ארבע טפחים. דא״כ איבעח צרכינן לוטר
 [וכדאשבחן לרטתינו ויל שדקדקו תמיד טאד בלשון המשפר. אש חוא לזכר או
, נ׳ שאכלו  לנקיבה. עי׳ רי״ף פ״ב דשבת נבי פתילת הבנד שקפלה. ובביכות פ
 ונטרא קידושין רפ״א גבי חאשת נקנית בג׳ דרכי:;] 1

 ולכל
 אלו נא

 נכי עד היכן ביכת .
 ולהכי מפרש דטתני' מיירי בשומייח עגולה ומפרש דרחבה א־בע. ר״ל ד׳ אמות]

ה ד נפ; שנטוע בגומא שבכרמ . או עמוקף גדר נכוה י״מ ורחב בהמיצך נ ש  מ
ט. צייך שיהיה רוחב המקום דע״ד אמית *) . ואז טרחיק הזיע מהנפן  די
 ויט [ובשיע סי׳ רציו סנ״ח כ׳ דלכתחילה ירחיק מחנפן דיא. ולא הבנתי אמאי.
 ותרי ביון שחרוזח חוא דע״ד אמות טיש משאר גפן יחידי דסגי בחרחק ו״ט.[אביי לים
 הייתי אומר ררב־י חש״ע מיושרים על אדני פז דכ־י חרמביםפ׳! תב״ה.וחוא סובב הולך
 על קוטב דב־י חתושפתא פיד דכלאים דאמרינן שם דיג ובית דינו התקינו שיהיו
. ע׳ רכ״מ שש]: ס ר . דנחמיר ביה כאילו הוא כ  טיחיק־ם ד״א מעיק׳ גפגים לגדי
ף במאתים חיז מקרש ^ ד ה ה חזורע כלאיס באטצע חכים או המקיימו עד ש ל ש מ ] 
 מן חנפניט ששביטתיו מ״ז אטח לכל רוח עטלות ולא מרובעות,ואם היו
 חנפנים רחוקים ומי! לא יותר טח' אטות וזרע הירק סביב גפן א' חיו אוסר מ״ח גפנים
 הייט־ ז' על ז׳ שורות שהגפן הזה באמצען מלבד ר׳ גפגימ שבזוית שלא נתקדשו אע״פ
 שנס הגפנים הסמוכים אל הגפן שבזוית רהוקיס מן הגפן האמצעי יותרמפ'ז.נזרו הנמים
 שמא יטעו לו^זיראלו הגפנים גט בנטוע על ד׳ד׳כיון שאץ נכר ההבדל שבין זליז]:
ה ו ראח ירק בכרמו ומיד חלך לעקרו אף שחיח חדרך רחוק מאד עד שביני נ ש  מ
 ביני ועםיף הירק חלק ר׳ ממה שחיח תחלה. כמן שלא תתעצל מותר
 הירק והכרם, אבל כשהחעצל אפילו ע״י שהיה לו לעשות דבר נחוץ קודם שיעקר

 הירק.tat חוםיף חירק חלק ר' טשעח שראחו נאסר :
ה ו כל שנזרע ירק או תטאח בכרס שלא ביצון בעח״ב. בץ שנעשח ממילא נ ש  מ
 * מאדם אחר כל שבשנודע לבעח״ב מיהר לעקרו. אפילו ו7סיף חלק

 ר' משעת שראוד הכל מותר :
ה ח גל הירקות כלאים בכרס. אבל רק בשרוב תושבי אותו חמקום רגילץ נ ש  מ
 לקיימן. אפילו טקיימין אותן למאכל בהמה או למלטש. אירוס וקיסום
 ושושנת הנולך אינן כלאים בכרם [לרטבים מדהוא מין זרעים. ואין כלאים בכרם
 רק ירק. ולראביד ורעים וירק שניהן אסורים והנך שרו םדאץ מקיימין אותן];

 אבל נ^נרס וצטר גפן וקנבופ כלאים בכרם:

 *) לגרים אלו תמוטפ דםא הלכם כחכמים לשליגי ארי• וכ״ש הרימ אלא לסיל וממני, באץ עמוק י״מ אבל בעמוק ייפ יש להנםן •מידה p כרם וצריו םלמיןש ליא ע״ש
מ ובביאור הגריא בשיע שם. אבל להצריך ד״א בלוחג המקום וההרחקה יהיה רק ו״מ זו לא שמענו אלא בלריי דאין הלכה כמותו . י  מ

ה כ״פ מולו א ט  נמצא להם ראיה נמורה.ומצל הסברא בראין לברי הלאב״ל להתורה לבלה במיומל למאכל אלם לוקא לכמיב כרמך לא. מ;לע נלאים בלבל שדרן לזרוע ומה״ס בחמשמ מיני ת
ס ולוף 6לא מלבריהם אסרו במאכל בהמה מגי כלפי' לעי>; ט נ ק  יהוו כלאים. והלכך אין לחלק נין ירק לזלפ אלא וש en פל הנאכל אשור מן התולה ושאיע נאכל מותר מון מ
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ע ערים. שנותנים לו עטרתו ל אמות כעטרת ך ז י ת פיק י א א בי : ו ב ארבעה. עיין מ״ש בפרק ב משנה ח ח ר ק ו א ל י  פ
 הלל אומרים מן הגדר לשרה. פי' הרי׳באס הכרם אע״פ שאינו אלא שורה אחת וערים
 היו הגפנים למזרחה וסי ובא לזרוע למערבה וכוי. וכן פי' הר״ש וגס הואי שמסרגיס קנים כמו ערס כדרך שמםרניס את המעות ומדלין
 הרמב״ם בחיבורו פ״ח.והקשה הראב״רדאמאי צריך הרחקת מאחורי עליה שריגי הגפנים ואליבא דבית הלל קבעי דאמרי לעיל בפייר
 איט כרם עד שיהיו שם שתי שורות
 ובערים מורו דבשורה אחת נמי הוי
 כרס: מן הנדר ולשדה. כגון אס היו
 הגפנים ננוועיס למזרחה של גדר
 והזמורות עולים על הגדר אם בא
 לזרוע למערבה של גדר אק מונין ארבע
 אמות מעיקרן של נפנים שהן להלאה מן
 הגדר אלא צריך להרחיק ארבע אמות
 מן הגדר ששריגי הגפנים מודלות עליו
 וזו מקולי בית שמאי וחומרי בית הלל:
. דלעולם לא ן  טועים בל האומרים כ
 אמרו בית הלל דעריס של שורהיאחת
 של גפנים כרס להצריכה שירחיקו ממנה

 לשדה

וטע שורה ו ערים») . הנ ה ז י ו א א ק ר  פ
ד צ ש גפנים ב מ ל ח  ש
ד צ ה טפחים. או ב ר ש א גבוה ע  הגדר שהו
רחב ם ו ה טפחי ר ש א עמוק ע  חריץ שהו
. ( ב ת ו מ • נותנין לו עבודתו ד א ה ע ב ר  א
ת ו מ ת שמאי אומרים מודדין ארבע־ א י  ב
ל ל ת ה בי ה • ו ד ש  מעיקר הגפנים ל
ר רבי מ ה 0• א ד ש  אומרים מן הגדר ל
ל האומרים כן י)  יוחנן בן נורי טועים כ

 אלא
ק בילישלמי החריץ . הבפנים לשדה ר , א ועדר נדיס נדר. ח ג י  ה

 גדיה נפנים ולשדה ונ׳ה מושלמי. לשדה עס ולשדה,

 הכותל שהרי הכותל טן הגפנים והזרע.
 ותירץ בכ״מ די״ל דשאני הכאשהגפנים
 ערוםים על הכותל חזר הגדר להיות
א עיקר הגפנים. והקשה על  כאילו מ
 הראב״ד שפירש כמו שמפרש הרמב״ס
 בפירושו דמן הגדר לשדה דהיינו למעמ
 ההרחקה כפי ריחוק הגפניס מן הגדר
 דעיקר המדידה של ארבע אמות יהיו
 מן הגדר. הרשה אם כן אס היה בין
 עיקר גפנים ולגדר שלש אמות מרחיק
 מעיקר הגפנים רק אמה אחת בלבד
 ונמצא רחוק מן הגדר ארבע אמות
 והיאך אפשר שנחמיר להרחיק מהענפי׳
 שהם על הגדר יותר ממה שאנו צריכים

 להרחיק מעיקר הגפנים. הלכך פירוש הרמב״ם בחטרו עיקר. [״ועיין בפירוש הר״ב במשנה ד פרק ב דעדיות. ומ״ש שם בס״ר].
 ומה שהקשה הר״שדאמאי לא תני לה בעדיות גבי קולי בית שמאי וחומרי בית הלל תירן הכ״מד״ל ישאניהכא דפליג דב״ן ואמר

 מלאכת שלמה מועים
 לכרם גמור וכ״ש הנא לאיכא ערס למשום עריס מולו נ״ה לנע• עמלת
ר ממשיכו ל  כרם. אלא במעוקם הוא לסליג עלייהו לס״צ כיון דמעוקם אין מ
 כ״כ לעשות שורה אי ככרס גמור אלא אם יש מן הגפנים ולגדר ד״א מקום
 פנוי מרמיק הזרע מן הגפנים ששה ספחים וזורע נ׳ אמות מפני שהוא חשוב
 מקום בפ״ע. אבל אם אין שם ד״א הכל אסור שהכל נקרא ע״ש העריס ובסל
 לגביה אע״פ שמשנים רחוקים מן הכותל ג׳ אמות הטתל מתשיבז לאסור
 בינתיים משא״כ מפן יחידית לבץ כך ובין כך אין מתנין לה אלא ענולתה
 והשאר מותר אע״פ שהיא סמוכה לכותל. ועריס טפה אילו לא ה״ שם גדר
 גבוה עשרה ספחים אע״ס שהיי שם גדר פחות מעשרה מפתים נין שהיי שם
 ד״א או פתות מל״א נותן לו כדי עבודתו ו״פ והשאר מותר מפני שהערים
 והנדר גורמין את האיסור ואי קשיא א״כ מציט נדר לאיסור ובעירונין פ׳
 כל ננות מתמהינן עלה ולא מוכתי׳ מהכא תי' הראב״ל ז״ל במס׳ מחיות
 דהאישורהזה איטאלא נרמא שהגדר מימיב מפנים' וחזינן לכל תדא מינייהו
 כאילו הוו שתים אבל המתיצה אינם אוסרת כלל. מתנין לו עבודתו ו״מ. כדין
 גפן יחילית בלקתני סיפא ולית לי׳ לריב״ן חשיבותא לכרם בעריס משקם
 אלא דבעי׳ מקום פנוי עד ד״א בין גפנים ולגדר כלי לזרוע בו לבציר מהכ•

 במיל

 פרק ו א איווע ערים. קשיא לי ללא הוזכרעריס בשום מקום במכלתין
 לקתני עליה איזהו ערים ונראה לפ׳ דקאי אסיפא דתנן בש״א
 מודדין ד״א מעיקר הגפנים וה״ק עריס מחלוקת ב״ש וב״ה ואיזהו עריס
 שנחלקו ט׳ הל״ש שידצי״ו ז״ל: בפי׳ ר״ע ז״ל וזו מקולי ב״ש וחומרי נ״ה
 ע״כ. אמר המלקמ הוא פי׳ הר״ש והרא״ש ז״ל והדבר תלוי בגרסת
 היחשלמי וקשה דליתנייה בעליות גבי קולי ב״ש וחומרי ב״ה והרמנ״ם
 ו״ל משמע מתוך פירושו דב״ה צקןלא ח״ל ואמר שב״ש דנין עליו כדין
 הכרם ואמרו שירחיק ד״א מעיקר הגפנים ואז יורע מה שירצה מפני
 שמנורת הכרס ד״א. ובה״א שמדידת סד״א הוא מעיקר הגדר או החיייץ
 אחר ששריגי אותם הגפנים מתפשסין עציו וכאילו מדרות הס עיקרי אותם
 הגפנים ואם יהי׳ בין שרשי החמש גפנים ובין הגדרות אמה א׳ ימדוד ג׳ אמות
 מעיקר מפנים ויזרע התבואה. ע״כ. ונראה שאפשר שיש מעות קצת בלשון
 הזה. ובתנורו חזר נו ממה שסי׳ כאן. ופי׳ כפי׳ הר״ש ז״ל. והראב״ל ז״ל

 השיגו. ופי׳ כפי׳ אשר פי׳ כאן הרמב״ם ז״ל. והכריח בכ״מ כפי׳ הר״ש
. בירוש׳ מס׳ ללא פליג עציה לת״ק אלא ן  ז״ל׳: טועין כל האומרים כ
 במעוקם לאי בשורה מכוונת הא אפי׳ לגבי כרס מחשבי לה בייש בפ׳ קרתת

ז ע ו  ישראל ב
ץ ג . ו ם ם ש י נ פ מ ר ש ל ג ב  £״ן(א) כך הוכרחנו לפרש לבין באותו צל ש
 נאתורי הגדל. ס״ל לב״ה לטללין הד״א מהנלר. לאי טמא

 כהרמב״ם

) י״ל סש  מהגדר שמוללות עליו. ואפילו לאחורי הגרי (א) י י
ז ת ע י מ נה מ  ראשו

ן ולמאי דעי׳ טמא ו  של הרמג״ם והל״ב הוו ב״פ ל$לא ואמאי לא מני לה בעלי
 דהא מתני' לא מכרמא ויש לפרשה דגכל טמי פליגי גץ כשכא לזרוע ממגל
 לגדר דהוו ב״ש לקולא ובין כשכא לזלוס כצד הגפנים בתלוזייהו לג׳׳ש מולדץ
 מסיקי הגפנים ולכ״ה מן הגדר ולהכי לא מני לה בעדיות כיון ממל צד הו•
 חומרא לבייש. ובאממ צ״ע אמאי סליגי הרמב״ם והלאב״ל פיון דאיכא לפרושי
 מתני׳ מכל טוני איסל ל׳ אמות בין לצל הגפנים ובין מעבר לגלר. וצ״ל
 להראב״ל ס״ל כיון לגלל גמלמא מפסיק והכא לא מנן בהליא לגבי פריס איט
 מפסיק מסתברא ללסנץ הפסקם לא מ״רי והלמב״ם ס״ל לע״כ לפנין הפסקה
 מייד לאי תימאלה״נ מפסיק כמו בכל מכסא ולא איירי סכא אלא כש*מ
 בצל מפנים גהא לא משתבר צבייה למן הגלל מוללין כיון שהגלל נילון פס
 מפנים ככרם ואיך ירחיק מן מיקר הגפנים פתוס מל׳ אמות כמו שהקשה
 הכ״מ : שהוא גטה פשרה ספחים. לכאורה היה נראה לכ״ש כשנמוך ממשלם
 ופילס מליו לגמל לגני מפנים אבל מתני׳ משממ דלוקא.,.־.ני ומשום לכשאץ
 גבוה פשלה משיב כקלקמ וכאילו הגפנים נגרלץ פ״ג קלקע ומין כאן מלין
 אלא כשהם פל לבר המסיים. ונ״ל למריץ נמי מיירי שהשפיל הגפנים והשליגיפ
, סי׳ סר׳׳ב דליב״>  לחון המריץ: א״ר יושכן כן טלי סומים כל האומרים כן

 זר

ן תפארת  יכי
 פ־׳ו א) עריס. הן נפנים מולצין.ושוכבים ע״נ גלר או ע״ג טתל
 וחריין. בע״נ מטה ועריסה. ופליגי בייש ונ״ה לקמן בהרחקתו.
 ולהט בעי איזהו עריס לפליני בה: ב) אפילו לב״ה ס״ל מ״ה. לצריך
 ב׳ שורות. התס דוקא באינן מודלין: ג) לצריך להרחיק ל״א גם

 משנה
 פרס ו א איזהו פריס. הלשון איט מתוקן לאהיכא קאי דקתגי איזהו
 1 וה״צ למיתני הפריס טחנין לו פטלמו ל׳ אמות איזהו מריס וטי.

 וי״ל דאדלעיל קאי דתנן פ״ד מ״ז לפליגי ח״ק ור״י אם עילסן מלמעלה דלס״ק
 שירסן לאמהני לנמל הגלל ועלה קאי הכא ואמר איזהו ערי& דמודה ס״ק
 דבמל מדר כשהם ממשה גפנים בצל הגלל ולעיל בשלשה גפנים פליג תייק .
 וא״ש לפי שימת הרמב״ס למיילי מתני׳ בשבא לזרומ מעבר השני לגלל להגלר
 אינו מפסיק!כפיי הל״ב כאן. אבל לשימת הלאב״ל לס״ל גס כאן מלל מפסיק
 לא א״ש: הנוטע חמש גפנים. פי׳ הל״ב אליבא מ״ה קבעי לסבלי שורה אמת
 איני כרם ובפריס מולו ע״כ וכ׳׳ה גילושלמי. ויש לתמוה למאי למפרש הל״כ
 מהני׳ כשבא לזרוע מעבר השני של הגלל וכפי׳ הלמג׳׳ם ובירושלמי במי מפלש
 הכי וא״כ אתיא שפיר אליבא מ״ש כמי לנהי לס״ל לכ׳׳ש ממשה גפנים הוי כלם
 אפילו בלא פריס מ״מ כשמפסיק גדר מותר לזרוע מעבל לגלל והכא אסור וצ״ל
 לאלעח לבייש כיון לסיקר מידוש בעליס הוא ללא ממי השסק הגלל והא לא
 שמעינן בהליא ממתני' לאיכא לפרושי למיירי כשבא לזרוע מבפנים בצל הגפנים
 וכלמפרש הלאב״ל וכיון לממני׳ לא מכרפא פיקל החידוש לב״ש חסר מן המשגה
 ולהכי מוקי לה אליבא דב״ה. ובזה נ״ל ליישנ מה שהקשה הל״ש לפי פי' זה

 ציונים

 א איזהו ערים. «יי* ע״א
 9הלט« פלמים היג J , שיי
: n v»p סיטו לגי C B ***י 

 יבהיא. »ס:

 תוספות הדשיים
 משנה א [תוייפ דיה]
׳ ׳ ריבין ט  ובה׳א ט
 האומרים בן עכ״ל. וקשה
 איכ ליפםק בלעי( להא הנא
 שם געליוח מה ששנו יחידים
 מקולי ביש ומחומרי גיה
 וזה לא תניא ש׳׳מ דלית
 הלכהא כתיק. ומה שהקשה
 טל הראביד למה נחמיר
 בענפים יותר מהעיקר י״ל
 דהעייזד הוי כמו בלס
 לעלדח דשורה אחת םגי
 בששה פסחים מה שאין כן
 נענשים ניכר כהוא ערים
 ו£״ת שמא לא יהיו אפילו
 :שה טפחים מהעיקר וייל
 דאין דרך לנטוע ערים כן
 להרחיק מנדל כ״כ ואם
 נעשה בוראי צריך להיות
 שפה מפחים מהעיקר חה לא
 צריןהתנא צאשמועינן דאיירי
 רק מה שחמור עריס מגס[
 ׳הידית נם מדברי ריב״ן
 נראה לברי תיק בפירוש

 הראב״ד וק״ל.
 (ממהורש׳ח ו5'ל):

 ח״דושי מהרי״ת
 פיו משנה א [תוי׳׳מ דיה]
 בה״א גץ הגדר
 לשדה פי׳ היע״ב CK היו
 הבפנים נשועין למזרחה כו׳
'  ובא לזיוע למערבה ט
 ועיין בפי׳ הרע״ב במשנת
 ד׳ פיב דעריות ומשיש
 בסיד כוי מיל. שם נשאר
 הרב הוייס בקושיא על
 הריב ששם תפש דרך
 אחרת עיש ונראה שדעת
 הריב לדינא לא כהראביד
 ולא בהרמנים דאל״כ קשה
 למה כתב שש הריב
 דמרחיק רק ששה טפהים.
 ה־יא צריך בערים להרהיק
 דיא כפו שהוא בכאן
 ובאמת צריך לי עיון למה
 לא הקיצה גליו הרב
 הדיס שם זה. ואמת שנם
 דעת היאב״ר כך כמו
 שהביא שם הרבי תוי״מ
 בשמו עיש ובאמו; לפי
 פ• ־ושש של הריב
 וה-אביד שהגפניס מבפנים
 לנינה איכ הוא מוברח
 ד.^א כמ^א בוצר ושלו
 יכל היותר הוא שני אמות
 כסו שאסבר שם תראב׳ד
ה אלא ד׳ נ  וא״כ אין מי
 אמות איכ מח יזרע אלא
 ע׳כ אינו צריך להרהיק רק
 ו׳ מפחים אבל עכ״פ קשה
 הלא באמת במינן כאן
 ריא וא*( אני מבאר לדעת
 ה־אכיד למה הוי א שציע
 רק דעת הרעיב הוא
 שביתו דבאמת בעיים ניב
 אינו נק־א כים בשורח
 אהת לביה אלא בנון
 שלורע מצד דגדר דהואיל

 מרש על גביו אז נעשה
י ככרם הואיל ונעשח ־  הנ
 ?:ילכו עליו הענפים וכםגי'
 הנים אבל אש בא ל!רי«
 מצד הבפנים ולחוץ או
 באמת אין צריך להרחיק

 דק



 *־וניע
 עשה טפחים. נרי׳ JS- «״־
 ה׳׳נ ופ׳׳) היא. טול ו6ו/נ שס
 סעיף פא צ* ג ב ערים . מ״׳
 בס פ״1ו תיוז פור ועויע שס

 ספיף 30 :
 חרושי מהרי״ח

 רק ו״ט רהא אץ שסרק
 שורה אחת ומשיח לא
 כתב הרעיב כאן דאס
 זורע מצד חנפנים שצריך
 לה־היק ניב ד״א כהו
 שכ׳ הרטבים בחיבורו פ׳א
 מהלי כלאים ע״ש דלהר״ב
 אץ צריך רק ו' טפחים
 כנ״ל. משיה שם גבי נינה
 קטנה שהיא מוקפת ערים
 פי׳ שהנפנים מבפנים לנינה
 והגדר מבחוץ כשיטת
 הראביד איכ נם שם אם
 בא לזרוע מחוץ לנדר צריך
 להדחיק דיא מהגדר כרץ
 ערים אבל אם בא לזרוע
 מבפנים הואיל ואין שם דק
 שירח אחת מרובעת סביב
 דגינח לק א׳צ להרחיק
 רק ויט רק שצריך שיהא
 הנינה מלא בוצר גוי כדי
 שלא יהא ערבוביא עיש
 אבל לא חיח יכול לפרש
 שם שעירם מחוץ כםי
 שיטת הרטבים איכ היה
 הגדר ככרם בניל דהרי
 עירם עליו ואיכ חוא צריך
א סבפנים הרחקה וכל  די
 הנינה חוא רק מלא בוצר
. ל י  כוי א״כ םח חרע מ
 כך אפשר לפרש סברת
 חריב וחיה צריך לפי זה
 לבאר דעת חרטביס נמ
 דעת חראביד רק קצרת
 היריעה וטי שלבו שלם
 יפרש כיד ה' הטובה עליך
 וחשיי יאיר עיני בתורתו
 אימ. ואל תשיבני ממשנה
 ז' ערים שהוא יוצא כו׳
 ונם מבפנים הוא זורע
 ופשיסא שאיצ רק ויט
 לסבית הריב ו״א משום
 פלוגתא דרי יוסי דסבר
prmp כסתום דמי ריק כי 
זורע את  תוייפ דיה ו
 חמותי כתב הייב וריב/
׳ יוסי אמרו ד״א ולעיל י  ו
 כתב שאין הלכה כריי כו׳
 עכ״ל. לכאורה מה כיון
 חיב תוייט בזה אם לומר
 דנם בזח אין. הלכה כר״י
 בן גורי אלא כחפמימ דריי
 דפיה מיד דאף שאין דיא
ט ג ו  אין צריך לחדחיק רק
 הלא זח דלא כתנא קםא
 דהכא דלדידיה צדיך
 היחקח דיא כדין כרם
 שלםודלאכריבינדלדידיה
̂פ שיהיה שם  צריך עבי
 דיא טגפנים לגדי וי׳ל
 כוונת הרב תוייט דהא
 אין הלבה כדיי ואיכ אין
 לומר דהויבי דין ד״א
 בעיים לכייבינ דא׳ב אין
 *ריך ד״א כחכמים דריי
 כ;'ל אלא עיכ הוער דיא
 כעדים לומי דין והדדץ
 עיים ככרם שלם וכתיק
 זדלא כר׳ יב׳נ כך נראה
י דעת הרב תוי׳מ  ל
 אבל היה לו לבאר זה :

 תום׳ אנשי שם
ע י  3״ו א בריב דיה ר

 י עובדה פלאים איזהו עדם פרק ו מברטנורד• סנט

 לשלה ר׳ אמות ולא הוזכר דין ל' אמות בערים אלא לענין זה שאם יש ד׳ אמות מעיקר גפנים לגדר שהן מודלות עליה נותנין לו את
 עטרתו ששה מפחים כמו שנותנים לגפן יחילית וזורע את המותר עד הגדר ואם אין ל' אמות מעיקר הגפנים עד הגדר לא יביא זרע לשם
 מידי דהוה אגפן שהיא נסועה בגת או בנקע דאמר ר׳ יוסי בפרקין דלעיל אם אין שם ד׳ אמות לא יביא זרע לשם ולי יוחנן בן טרי ור׳.יוסי
 אמרו דבר אחד והכי מפורש בהדיא בירושלמי: רבי עקיבא אומר שלשה מפחים. היא עבודת גפן יחידת ואין הלכה כר׳ עקיבא:

ב ת יום טו ספו  תו
: וזורע את ן  עועיס כל האומרים כ
 המותר. כתבהר״ב ור׳יוחנן בן כורי
 ורבי יוסי אמרו דבר אחד. ולעיל מ״ד
 כתב דאין הלכה כרבי יוסי וכ״כ במ״ז
 לקמן: ב ערים שהוא יוצא מן
 המדרגה. וזהו לשון הרמב״ס בחטרו

 פ״ס

ת מעיקר גפנים ם יש שם ד אמו א א ל  א
ת ת עבודתו וזורע א  ולגדר ה) נותנין לו א
ה ש דת הגפן ש במה היא עבו . ו ( י ר ת ו מ  ה
ל רוח a. רבי עקיבא אומר ב  טפחים ל
ה ח). ג ר ד מ  שלשה: ב עריס שהוא יוצא מן ה
 רבי אליעזר בן יעקב אומר אם עומד בארץ

 ב p המדרגה. מתל גבוה עשוי כמין
 מדרגה: אס כשהוא עומד למטה
 בארץ. יטל ללקנו הענבים התלוין
 בערים רואים את כל הערים כאילו הוא
 מקום עיקר הגפנים ושרש; ואוסר
 ארבע אמות בשרה לכל רוח משפת
 העריס.ולחון ודוקא לכתחלה הוא

 לאוסר
ר צ י ב  מלאכת שלמה י

. כ״ש היכא דאיכא ס י ר . הר״ש צירוף גדר חשיב פ ׳  כסיל וצא חשיב 55 המקום אצא כששה מפחיס לאפקולי מסקר לי
ע ז״ל. שאם יש ל״א מעיקר הגפנים לגדר שהן נמלצות ״ ׳ ר י פ  שירילי״ו ז״ל: ב
. כתב ה״ר •הוסף ו״ל סי׳ זה אין נראה להא הוי תחת הגפן או ׳ כו  עליה ו
 תתת העריס ואסור לזרוע שם אפי׳ בגפן יחידית אלא נראה דר׳ יוחנן צא דבר
ר ויה״ק לא נזכר לין ד״א אצא לערן זה שאינם ל ג ה ל  בערים שהוא מוללה ע
ר בפי׳ ר״ע ז״ל וריב״ן ור׳ יוסי ו : ע כ ״  מודלות על הגלר וצ״ע בירוש׳ ע

 ור׳ ישמעאצ צא קדה לל׳ •ושי
. וכתבו הגאונים ו״ל דכל היכא דאמרי׳ ר׳ פצוני ור׳ פצוני ן ר מ א  ממעמא ד
 כוצהו סבירא לה1 לית הלכתא כחד מינ״הו מפני שאע״פ שהולכים בשיטה א׳
 אין כצ דבריהם שוין ואין מולין וצ״ו וצפי שאין מודין זל״ז ובכל חל מינייהו
. ובנין אב שבכוצס ו  פליגי רבנן עציה הוי כצ חל מינייהו יחיל ובסל במישס
א בפ׳ איזהו נשך לאמרי׳ ודלמא  שממנו למדו הגאונים ז״צ שאין הלכה כשישה פ
ב עיליש סובל בציר הוה ואמר רב נחמן הלכה כר׳ יהודה והלכה כר׳ יוסי  ר
 והצכה כרשב״ג א׳יצ שיסה איתמר לאי צא תימא הכי הלכה הלכה ל״ל לימא
ל מטלהו אצא ש״מ שיסה איתמר . והתם נמי לא מולו ק מ  הלבה כר׳ יהודה ל
 אהללי וכל כה״ג לית הצכתא כחד מינייהו. ואיכא מ״ל דכצ היכא לאמרי׳
ם לגמרי וכ״א מולה ללנרי ה י ד מ  ר׳ פלוני ופלוני אמרו לבר אחל הן שוין ב
מ. ונראה בעיני לסך י תי ו  חברו וכה״נ לא חשיבא שיטה ואפשר דהוי הלכתא כו
 להכא אליבא לכ״ע שיסה היא להא בהדיא קא׳ לרינ״נ לא יולה לכולהו ור׳
. וא׳יכ אע״ג לגרסי׳ בהך גמ׳ אמרו לבר אחל ל״ל י ס ו ד י  ישמעאל ל״ל ל
ק ותו לו אבל אין כצ לבריהם שוין עי  טלהו ס״ל לכמעוקם מקום פנוי הוא לנ

. אמר המצקש וגם ר ישמעאל לאמר בעלויות פ״ב גנה קסנה ל ח  אמרו לבר א
 שהיא מוקפת עריס אס יש בה כמלא נוצר וסצו מכאן ובמלא בוצר וסלו מכאן
 סי׳ דהיינו ל״א*מקום פנוי לאמה בוצר(אמה סצו אמה מצר ואמה סלו תזרע
 ואס לאו לא תזלע ויש נוסחא בירוש׳ שכתוב בהדיא ד יוסי דתניק ערים
 שהוא יוצא מן הכותל מתוך הקרן וכלה מתנין צו עבודתו וזורע את המותר ר׳
 יוסי אומר אס אין שם ד״א לא יביא זרע לשם והכין הוא מפורש בפי׳ הי1
ד בירוש׳ מסתברא ר׳ יוסי ור׳ ישמעאל עו ו . א.  הר׳יש שירילי״ו ז״ל והיא הי
 יולון לריב״ן וריב״ן לא יורה לר׳ יוסי ור׳ ישמעאל. ד יוסי יולה לר׳ ישמעאל
. ופי׳ הרש״ש ז״צ ר׳ יוסי ור׳ ישמעאל יולון  ור׳ ישמעאל לא יולה צר׳ יוסי

ר ״ ה ׳ ת ׳ ה כ . ה ש ל ש א ״ ע ק גנה ואין מודים ול״ז הלכך הוי׳ לה שיסה עכ״לז״ל: ר ת ל ד שמפוזרים ה׳ גפנים צל׳ גלריה כ י י  צריב״ןלהא ד ישמעאל מ
 משה סיזנסי ז״ל דאית לגרהי שלש בלא ה״א וקאי אמעיקר הגפנים ולגלר לאם
. וציתא כלמוכח בילוש׳ בפ׳ ר ת ו מ  יש ג׳ אמות מתנין לו עבודתו וזורע את ה
. והס דברי הר״ש זי׳ל כ ״  שאחר וה דנעבודת גפן פליני דלר״ע נ׳ טפחים ע
ד אלעזר בצי . ו ׳ ו ם כ י ר  וכתבתי לההוא יחשל׳ לק׳ ר״פ המבריך ע״ש יי ב ע
ק ר  יו״ל גרסי׳. והרש״ש ו״ל כ׳ וז״ל עריס שהוא יוצא מן המדרגה כשעושין ח

 סכיב

 שהיא מוקפת ואפ״ה מצרף לי׳ לעריס כ״ש היכא שכל החמש גפנים נוטה נופן
ד יוסי נמי הא לא הוי שיעור הנדר . ו י ו נ  לנדר א׳ דבעינן ד״א מקום פ
 אלא ד׳ טפתים (ע׳ לק׳ בפרקין מ״ז בפירושו של הרש״ש ז״ל) והשאר אינם
 באותה הקרן ומצרף צי׳ לעריס וכ״ש במשנתינו אבצ ריב״ן לא יודה לר׳ יוסי
. ר' יוסי יודה לל׳ ישמעאצ דהא היכא דציכא ן  ור׳ ישמעאל מטעמא דאמר

ז ע י ל ב א ר ש  י
לר ס״ל ק באחוד הנ  כהרמב״ם (פ״ח מכלאים ה״ג וש״ע רצ״ו) דב״ה ר
 למודדים הל״א מהגדר. א״כ יהיה ב״ה צחזמרא נגד ב״ש וצא נשנה בעדיות.
ם באותו צל שבגדר שהגפניס שס ס״ל לב״ה למודדין הד״א  אע״כ כדברינו לג
. ולפיכך י״צ כד אתשיל בי וכהראב״ד)  מהגדר . והו״ל בכה״ג ב״ה צקולא (
. ויש ן א כ ש ״ ר  מדרשא אמקום הגפנים הוא דאתשיצ(וכתולין נ״ב 3) ועי׳ ה
 לכוון דברינו יפה בהירושצמי וע״ש: (ב) ולפ״ז ריב״נ לית ליה מומרא
. וכן משמע נמי ק ״ ו ל . ו ן . ואל תתמה שהרי גס לפי׳ הרע״ב צ״ל כ ס  בערי
. ורק במלידה ס י ר ע ר עוד דריב״נ וודאי מודה בחומרא ד ש פ א  מלשונו. ו
. וה״ק לשמע השומע וסעה(כרפי״ז לאהלות) לשמע דב״ה ס״ל ג י  מגלר פל
יט במרחק  שכשהשורה רחוקה מהכותל ד״א מותר צזחע סמוך לגפנים (להי
. וחשב דה״ס מדמולדין מהכותל הל״א של הרחקה . והייט משוס ( ס ״  ו
. וא״כ גם באמרי הכותל שאין שם גפנים ג״כ ס ר כ  דהכותל מחשב קצה ה
. ללאו משום דמולדין א י . ללא ה ה ע  צריך צהרחיק ד״א מהכותל. אמנם ט
 הד״א מהכותל. אלא למה״ט כשהגסנים לחוקים מהכותל ל״א מותר לזרוע

. משוס דאז אין לין שולת הגפנים כעריס ( ט ״ ו במרחק ו נ י (להי  סמוך להן
ם ב״ה מולו להל״א . אבל לעולם נ לי חי  וא״צ להרחיק מהס רק כמגפן י
ן נ״צ לכאורה ראיה להראני׳ל א כ מ  שבערים מוללין מעקרי הגפנים: (ג) ו

 כלאים

ת ר א פ ן ת י כ  י
 בשמועתן. שמעו לב״ה מצרכי ר״א בין גרר לשלה וסברו משום דלב״ה
. ולא היא. אלא ה״ק ב׳׳ה אס יש י בשורה א׳ ע  עריס חמור ו
. מדאין דנן כערים. ט ״ ) ר״ל סגי בשמרחיק מהנפנים ו  וטי(ב): ה
 והר״ב פי' שבמרוחקת השורה ר״א מהכותל מותר לזרוע בין השורה
 להירר. ע״כ צ״ל לטונת רביע שמוחר לזרוע םס נגד הרווח שבין
ק לגפן. במקום שאין הגפן מסכך על הזרע שתחתיו. לאל״כ הרי  ג
 נאסר [כפי! מיי]. א״נ נ״ל רהר״ב ס״ל ללריב״כ לא מיירי שמוללין
 הגפנים על הגדר. דא״כ אף ביש ד״א בין גפנים לגדר אסור לזרוע
 ביניהם תחת הגפנים כפ״ז מ׳יג: ו) לבאין ל״א בין גדר לגפנים אפור
 לזרוע שם . למלהמקום צר ה״ל כגת ונקע פ״ה מ״ג י [כ״כ הל״ב
 ילשיממיה אזיל לס״ל לריב״כ לא ס״ל מומרא בפליס טפי מבשאל שולה של
. י״ל פשוע ס י ל פ ו לעיל לליב״נ כמי מולה במומלא ב נ . מיהו למלי ם י נ פ  נ
 לכשמקולבין מוך ד״א לכותל אז מהשט לעליס דהויע ככרם לצליך להלחיק
יע ל״א]: ז) לאו לברי ריכ״נהיא. רא״כ הרי רף״ל כרע״ק  ממנו הז
 מחבירו. אלא ל״ה היא. ולהט הכי קיי״ל: ח) מדריגה מא תל גבוה
 שגפנים נטועים עליו ומונחים על עריס של קנים שבולע מראש ההל
 ומסכך ע״ג שרה שלמטה. ונ״ל דה״ה בהיו הגפנים עומדים בארץ

 כמישור וראשן מונח עצעריס. אס יטצ ללקט הענבים כשעומר בארץ צריך להרחיק מקצה העריס ל״א. רק נקט שעומדין במדריגה משוס
: (j) סיפא שאיט יטל ללוקטן כשעומד בארץ. וזה שיין רק בעומרים ימלריגה דרק בכה״ג טכל לומר שגובה התל מצטרף לההרחק 

 משנה ראשונה לבכה״ג

 הלכה כל״ע •
 כ.כ

 ט׳ ואי

 ממשה גפנים לאפילו נפן אחת אוסרת וכהא הלכתא כוותיה לאע״ג דלעיל אץ
 הלכה כל"י.היינו במאי לאשל אפילו בפחות מנוכה עשר אכל בגבוה ככרה הלכתא

י הרמב״ם אין הכרע דאיהו ר מ  טותיה וכ״כ הרמב״ס בהדיא במכירו ספ").ומיהו מ
; ששת מפחים לכל מס • ר ד ג  לא אמל אלא כשהגדר מקיפו ולא מומלח בצד ה

ג .33 וסהי  J משניות זרעים] ל

 ילי יוסי אמלו לבל א׳ ומ״מ איכא בינייהו ללל״י אפילו גפן אמס אוסרת
ס אפילו אין ת ל יוסי אסל בגת ונקע ס  ולליב״נ לוקא חמשה גפנים ועול ל
 פמוקין משלה ברומכ אלכעה וריכ״נ משמע דאמילתיה למ״ק קאי דדוקא בגלל
 גטה עשרה ומלק עמוק עשלה. ואפשל דאי גטה משכה >א מצליל ליב״נ לוקא
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 פ״ח. גפנים שהיו[נמועים] במדרגה גבוהה והערים שלהן יוצא לאוסר לזרוע אבל אינו מקדש אלא ששה ספחים מיד רהוה חמותד
. שאינו יטל ללקוט  ״ פשקי ערים דלקמן בפרק[ז]: ואם לאו
 כל הענבים ער שיעלה במדרגה או בסולם אין אסור לזרוע

 ציונים
 אף הנוטע . מיי 5ס ש״ז

 בלבד וחוצה לו מותר ואפילו בחוך ל'
 אמות של עיקר הגפנים של עריס
 הואיל ועומדים על המדרגה וכן
 הלכה: אף הנוטע שורה אחת
ת במדרגה. משתי ח  בארץ ושורה א
 שורות שצריך כרי שיחשבו כרם והשתא
 לא מיירי בעריס אלא בב׳ שורות של
 גפנים שתים כעד שתים ואמת יוצאת
 זנב אם המדרגה גבוה עשרה. אין
 שתי שורות מצערפות להיות כרם אלא
 דין גפן יחידת יש לכל שורה ושורה ואין
 הלכה כרבי אליעזר: J אפיפירות.

 ארוגים

. טור ישי״ע סעיף לו י י  ה
f הי״נ. , ״ ^ ״ י • ״ t ג ה?דלה. מ׳•׳ שם 

: ואם ומסכך על השדה:[ רבי אליעזר חומר אן) הנושע. וכתב הרי׳ב R ״  מיי «0־
 n י!**?! *י שאי[ הלכה כמותו. וכ־כ הרמב״ס בפירושו. ונ׳יל לטעמו מלתנןרבי

 אליעזר אומר משמע שבא לחלוק וא׳יכ ר' אליעזר בן יעקב לא ס״ל אלא תחח הערים
 תום׳ אנשי שם הכי ומשנת ר' אליעזר בן יעקב קב ונקי

ת ע אמו ב ר ת בולו הרי זה אוסר א ? אבל בחיבורו פרק ח׳ פשק כמותו ופירש ובוצר א י ר ^ י מ £ ?  ^ ר
ה י). ג נ א ב ל ה ט).ואם לאו אינו אוסר א ד ש ל הכ״מ לפי שאין חולק עליו ע״כ ולעני! ב א $ ו » ^ " » ל  ס
ת י») בארץ ח וטע א  לישנא דרי אליעזר אומר עיין פ״ג רבי אליעזר אומר אף הנ
ס גבוה ע) מן הארץ . א ה ג ר ד מ אחת יא) ב ' ו חת • ל פי י ם משנה ו]: ג אפ י ר ס  מ
ה ואם מ ת ע פ ר ט צ ה טפחים אינה מ ר ש  m^^™^ ע
ה ל ד מ : נ ה ( . ד מ ת ע פ ר ט צ ^ לאו הרי זו מ ^ ^ ' p f t f t 

א יביא ת אפיפירות T) ל צ ק ל מ ת הגפן ע ם א א  י

 בחו׳׳ל-ובתוס' פ' חזקת דל״ו
 כ' לעטדש הגפן גינו.
 יאפשר דהאי דשכן וכמה היא
 מנודה הגפן הס מרי
 ריבץ והלכה כו״ע מחבית.

 : ב תוי׳פ דיה .

 ערים כוי יוצא ומשכן־ טי. אפיפרות. כך
 ע' מיאול הרדגיז שס שני

. 0 ר י ש טי) אסו ד ח ך ה ל . ואם ה ש ד א ק א ל ם הבי תר סי)". א ת המי ח ל ת  ^STt^S^ זרע א
 טון שהם מטין על המדמה וכן

{ אפיפירות מ״ס אמיפיורות מילוי : \ 3 3 t t . ב מן הארץ נילושלמ• ל״ג ג׳ מלות אלו וכ*8 נלימ ואט לאו כוי נז״ס >״ג . ג ״  הרי המדרגה ערים להם ה
 עצים או קנים חרוגים שט וערב הלכך אם צא לזרוע מצד אפיפיירות. אל תהת נל״מ ל״ג אל . ואם הלך גירישלמי הולך .

̂ >|א ומדלים עליהם שריגי הגפניס ומשכיביס אותן בהן כשהן ארוכות הרבה ואם הדלה הגפן על מקצת האריג אסור לזרוע תחת המותר ואע״פ  ^ ס ™ י ף £ 
 ™ באה j«?3m° שאין עליו זמורות ואם זרע לא קרש: ואם הלך החדש. שגדל הגפ! והוציא שריגים ומלא כל האפיפירות: אסור. הזרע שנזרע תחת

ה המותר ט ל  מלאכת ש
ה שי׳ ערים א׳ של ממש בערים״ אם נטע שורה א׳ בארז ושורה א' במדרגה ה ג  סביב המגדלים וזורקין העפר על שפת החריץ כדי להגביה התל עושץ מדרגות ה
ן עיקריז של י ה ט מ ה גפנים או פסקי ערים נ׳ למעלה וגי למטה או להפך א ת ד מ ס 3 י נ ס ג , ה ן א , ץ ל ה ש ן ן ג ס כ ״ ה ד ) ״ נ ן ן ז ה מ ל ע מ } ן ת ז ן ל ע ח מ ן ל ע  מ

 וגפן א׳ היתם יוצאה מן המדרגה ומשוכה מהן בגון שנטועה למטה וקאמר
 ראב״י לאס אינה מופרשת מחברותיה כ״כ שמן הארץ במקום שנטועה זו
 יכול לבצור כולן בלי עליית המדרגה אלא מן הנוף של זו כולן מינמרפין
 לערים ואוסרין ד״א בשלה אף כנגד זו שלמטה ופשיטא דמודלין מן המדרגה

 להא איכא המותח זמורה מסוף
 מלרנה מעיקרין של הארץ י' טפחים אין מצטרפות סרקין למקדש כמו שכתבנו שם:

: ע י  לכרס ואס פחות מכאן מצפרפיס עכ״ל ז
׳ בערוך שהדלה הגפן ע״ג אילן שהוא עושה פארות הרבה כמו פי ת. רו י  ג אפפי
 מסעף פארה ע״כ.וי״ש אפפיורוח.וי״ס דנרסי אילן אשיפיזרז׳ ונראה שאפיפיורומ
 ל׳ רבים מדאשכחן ביחש׳ ׳לתני ר״ש בן אלעזר אומר אס היי דרכן לפסע בץ
. כתב הלש״ש ז״ל ש ד ח ך ה ל ם ה א : ו כ ״  פיפור לפיפור כפיפור אחר הוא ע

 ה״ג ואס הילך החורש כמו כעזובת התרש לישעי׳ וקאמר לאם נמשש השריגים
 על הזרוע אסור לקיימו ולא סגי להחזירו לאחזר אלא יעקור הזרע ע״כ:
. כ׳ מליו ף כ ע ו״ל. אסור הזרע שנזרע חחת המותר אם הוסיף ו ״ ׳ ר י פ  ב

 הריי

 כאילו סגפנים נטועות תחת
 העריס ומרחיק משוף העריש
 ל״א לכל רוח אגל אס אינו
 יכול לבצור מד שיעלה
 במרמה אין אשור לזרוע
 אלא תחש הערים בלכל,
 ומדקתני ובוצר אמ בולו
 משמע שאפילו יכול לבצור
 מקצת הענפים מן פארן

 טון שצריך לעלות ולבצור שסמוכות עליה להא הוי גלר לידהו ואס אינו יכול לבצור כולן משם איט
ו ונפקא מינה לאם יש ט שיעור ערים אוסר ל״א בשלה ד ג f אוסר אלא מ ^ l S V » r a o 
ס כעריס דעלמא אכל ננל גפן זו שלמשה אי; אוסר אלא ו״ט כגפן ׳חילית לאין . : ע ה ש כ  סרתיקמ״ל; א׳ ד
. וכ״ש לאם אץ בו שיעור עריס לזו שלמשה אינה מצטרפת ס י ר  לה דין ע
׳ אלעזר למפויי לאפילו גבי כרס למקלש מה שאין כן  והשתא אתי ר

 מצא יזיז לגדר לא פגי
 כהרחקת ר״א מן הנדר אלא
 צריך להרחיק 'ל״א משפת

ז ע ו  ישראל ב
׳ לםי  (כלאים פ״ח ה״ג) לחולק על הרמב״ם שאוסר נם אחורי הכותל(כלעי
ר א״כ למה נקמ תנא שהשורה נטועה ס . לאי נימא לגם אחורי הכותל א ( ׳  ג
. לנמ׳ לינא ר ל ג . טסי הו״צ צמנקט כעריס שבמשנה שערושיס על ה ל  על ה
. אס עומל בארץ ובוצר ו0׳ אע״כ דבכה״ג אפי' בעומל ר ל ג  הכי שאחורי ה
. ק י ס פ . והייט משום לכותל מ ל ת ש  בארן ובוצר. אפ״ה שרי לזרוע סמוך ל
ט לצריך י ב ר ק ס ם תמוה בזה לברי הרמנ״ם פ״ח מכלאים לשם (ה״ג) פ ג  ו
 להרחיק ד״א מאחורי הכותל אף שהגפניס עומדים רק בעבר השני. ושם (ה׳
ק בגינה קטנה שגפנים ערוסים על טתציה סביב מבחוץ דאס יש בתוך ס  ז׳) פ
 הגינה כמלא נוצר וסלו מכאן ומכאן מותר לזרוע בתוכה ירק . וקי וכי גרע
 גינה שגפניס מסבבים אותה מבחוץ. מאחורי הכותל ׳מידית הנ״ל דצריך
. וודאי צדך בתוך ב י כ  להתרחק ממנה ד״א . ליש הכא שהגפנים מקיפין ס
. ת . ואז לא יהא רשאי לזרוע רק הנותר מהחי אמו ת  הגינה יותר מחי אמו
. ור״ל ה ) וז׳יל מטעותו הראשון הוא ז  וגם על הראכ״ד שם קי שכ׳ שם(ה״ז
. וטפי הו״ל להקשות א כ . כ״כ טעה ה ( ג ״ ה  כמו שטעה הרמב״ם שם (
ל יתיל• שיוכל לבוא מהגפנים ת ט  הרמב״ם ליליה אליליה וכמש״ל. וע״כ צ״ל ל
. מפסיק סביב בין הגסנ״ם לרווח הגינה ; ב י ב  מיגרע גרע מגינה שכותלה ס

 ראשונה
 אמרו אלא גם ככרם ממש משכמח לה במללגה הוי לשות לעצמה לעניו שאין
מ מילתיה ק מ  מצמלמס עם שורה שנאלץ ולפ׳׳ז משמע לראב״י פליג אלר״א מ
 בעריש דוקא וזהו שכסכוהל״כ והרמנ״ם לאין הלכה כר"א.ומ"ש תיי״ט דבחבולו
. כ״ז לא נמצא כלל בספר הרמב״ס ם ע ק סרמנ׳׳ם כל״א והכ׳׳מ כחן לו ט ס  פ
. זה אימ כענין מריס דלעיל דהתם אוסר ד' ן פ ג  פלשכיכי: ג המדלה אה ה
 אמות חון לאפיפיממ והכא אינו אסור אלא המתיהן. ומשום דהמס ממשה
 גפנים הן ואין מריש פחות מחמשה גפנים והכא בגפן יחילית טעם אחל הוא
 שהאפיפילות בטלים לגבי הגפן ולמי למשכן גפנו פ״ג התבואה שהאפיפיממ סם
ם הביא לא קידש . לוקח תממ המושל. אבל חחת המקום  כגפן עצמה: א

 שסדלה

 העריש. ב׳ שאס המלמה
 גבוה ואין יכול לבצור אפ
 כולו אז א״צ להרחיק כלל
 דאז נחשב הערים כאילו הוא
 רשות כפ׳ע. אלא לא׳׳ס
 תקשי קושית סתפאיי רסו״ל
 למנקע הך מלתא בגדר שאם
 אימ יטל לבצור את בולו
 אינו אוסר. ומוכח מזה דלא
 כסרמ״ז בזה.ודוקא בנטועים

ן תפארת י כ  י
 מ) לבכה״ג רואין כאילו הערים הסוכן,. נטוע למטה ומרחיק מכנגלו ל״א.
 מיהו בדיעבד אינו אוסר רק ו״ט-כן ב' הר״ב אבל לרמב״ס אסיר בליעבד:
א מעיקר הגפנים. לגובה  י) למטה. אבל חוצה לה מותר אפילו פיך ד
 התל מצטרף לההרחק: יא) בורה א׳ גפנים: יב) המדריגה: יג) וצריך
 ל;/א ככרס. ואילה״ק הרי בכה׳/ אפילו נלון ב׳ השורות כאילו עומל
 גמדרגה אם איי לבצור נחשב על קרקע שוה. הרי אין מרוחקים זה מזה רק י״מ והרי כל שאין בין
 י ״ גפן לגפן ל״א לא במחשבה השורה ככרס [כפיה מ׳נ] ״ י״ל ה״ק להיי׳ט

 של גובה ממי מצטרפין להר׳ אמות שצריך להמרחק שיין ב׳ השורות:
 יד) קנים ארוגים שתי וערב קורס שהשכיב הגפנים עליהן נקרא
 אפיפירות ואח״כ נקראעריס: טו) אף שאין שם הזמורות: טז) שגדלו
 השריגים ומלאו האפיפירות: יו) מה שנזרע תחת המותר. אף שלא
ת הוסיף חלק ר׳ אחר שהלך החדש קנסוהו• והר״ב כתב לדוקא כשהוסיף ע י ל ל 3 (  במש־ההקולממ י
1 י י 1 1  הראביי שם לחין העריס 1

 אושר לק מצל מפנים $'ל

 מעוט ברשות בפ״ע אבל
 במזומין באלן דן שערוסין
 על הגדר או עצ המדרגה
 אפילו גטה הרבה ל״ל גה
 כיון לחזר הגדר או המדרגה
 להיות עקרי סגפנים. וכ״)
 לדעת הריב ומ־״מ והר׳׳ש

 חלק

 להטתל בל* שום הפסק. מגון שיקיף בהצוכו מהנפניס לעבר השני. ודאי

 משנה
קת. להכא . ולא הוי סשם ואח״כ מחלו ׳  והכי סתם לן לעיל סוף פרק ג
: ב ה״ז אוסל ארבע אמות כשלה. א י ס משנה ה ת  מילמיה לת״ק נמי ס
 וכתב הל״ב ומ״מ איט מקדש אלא ששה טפחים וכ״כ הל״ש. ולא ילעתי למה
 כשבו w בכאן דבפל עליס הדין כן אפילו איט פל המדריגה כמ״ש הכ״ש והל״ב
. וה״ל לכתוב כן במתני׳ דלעיל ואפשר דהכא משום דקתני  בהדיא פ״ז מ״ג
 לישנא לאוסר ארבע אמות ויש מקוש לפרש לאוסל הזרע הנזרע לכך פירשו
ם לאו איני אושר. משמע דוקא בעניס אבל בכרס ממש של א : ו  שאינו כן
 שתי שורות סעומדין במדרגה אוסלין לעוצם ארבפ אמות בשדה אפילו המדמם
 גבוה פשלה והיינו לאתי ל״א למימל אף הנוטע כוי כלומר לא בלבד בטליס

 לנטוע במדרגה דוקא ופריס
 יוצא לאו לוקא לאין נ״מ
 ביציאת העריש מצד זה של
 הגדר פלוס ומתני'מיירי ג״כ
 בזורע מצד סגפנים ורק חדא
 קמיל דאם אינו יכול לבצור
 ה״ה כרשות כפ״ע וא״צ
 להרחיק כלל אפילו מצד
 הגפנים. אבל צ׳׳ע מיש
' שורות נתן  דלענין צירוף ד
 בסמוך שיעור י״ע והבא

ל לבצור. אבל ט  שיעור ד
 מדברי הגל״א בשיא כאן
 משמע דמפידמשנתיט באינו
 גבוה ׳״ט וגיטל לבצור בטל

. ומה שתמה בתפא״י על שיטת הלמב״ס מסך דגנה מיושב במ״ש המ״ש במשנה הקודמת ן א  הפל לגבי הפריש וצריך להרחיק ד״א משפת התל וגאים יכול לבצור איצ להרחיק ד׳א רק מעקרי הגפנים וטי גמיש כ
. אבל מריס נקרא כסיות ככל סשריגיס עליהש ולכן לא יצדק בכאן לשעת המדלה על מקצס סעריס. ובעל מוסף כערוך כ׳ שבלי ׳  גנם סלש״ש זנ״כ הרמ״ז שם ע״ש: ג תוי״ט ד״ה אפיפירות ט׳ שהעצים מ

 יהי
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 ציונים
 וכן המדלה . גדי״ מס סינ

m n ע פול ושויע שם ס«יף 
 ד המד&ח. מיי׳ מס היינ פול
 ושויעשש המיו גי: ה שאינו

 עושה פירות. מס:

 תום׳ אנשי שם
 *וני הואאילןשאינועושהעוד
 פירוש מפני הזקנה ולאיזה
 הבה ולפ״ז אשמעינן רבותא
 ואפילו אילן כזה אסוד
 (הביא תחתיו זלא תימא
 דמצפה שמא יחזור לעשות
 פירות ולא מבעל >יה.(רמ״ז):
 ל תוייט ד״ה ואס הל1
 כוי ואפילו שיחזירנו אימ
. ריל לא מיבעי ף  מועיל כ
 דאסור לכתתלה לזרוע אחר
 שהחזיר דזס היה אסור גס
 קודם שהלן החדש אלא
 דאסור אפילו בדיעבד. אכל
 באילן מאכל אפילו לבתחלה
 מוהר לזרוע אחר שהחזיר
 החדש אולם מס שמרע קודס
 ההחזרה כאן וכאן אסור.
 אלא דלא אבין לשוע שכתב
 שכבר כתבכול האילן סרק
 ונעשה אעיסירות וכו׳. ואולי
 יש כאן השמעה וכצ׳ל ואפילו
 שיחזירנו אינו מועיל שכבר
 נתבשלו האפיפירות עיג
 גפנו והד כאילו כולו גפן וכן
ע כדן  אילן םרק ד
y גפנו ל « ע  אפיפירות מ
 וכאילו כולו גפן אכל באילן
 מאכל וכו׳. ועי בריב ולע״ד
א  טונת הריב ממש כן מ
 דמ״ש במשנה דלעיל אשור
 הזרע שנזרע תחת המותר
 ר׳׳ל הנזרע שם לאחר שהחזיר
 החדש וראיה מדכתב אם
 הוסיף ר׳ ואי סיר דמיירי
 מזרע שהיתה זרוע קודם
 שהחזיר החדש מאי קמיל
 פשישא. אבל לפמ׳ש דאיירי
 בזרע אחר ההחזרה ניחא
 דעובא קמ״ל ומ׳ש לאחר
 כהלך החדש ריל שהלך
 התיש והחזירו. ((ה״מ):

ב קל ת יום טו ספו רה כלאים איזהו ערים פרק ן תו ו  ר עובדיה מברטנ

^ ל ואם הלך החרש יחזירנו. כתב הר״ב ויזרע המותר וכן לשון ד מ : רכ1 ה 1 ה י ל ש ע י ח 1 ה ל ה י ש ח א ס ל י ת | י ^ מ ו ם ה י א ח ו מ  י
 \*\ על איל; סרק. דנו כדן אפיפירות לפי שאדם מבנולו על גבי הר״ש. והלך החדש דהכא לא הר כמו הלך החדש דמתניתין דלעיל
 גפט והוי כאילו סלו גפ; אבל איל; מאכל שאין אדם מבטלו על גבי דהתס פירש הר״ב שהלך על מה שנזרע כבר. והר״ש לא פירש לעיל
 גפט אותו מותר שאין הגפן מורלית עליו חשוב בפני עצמו ולא הוי כלום. ר״ל דלעיל אסור משהלך החדש ואפילו שיחזירנו אינו מועיל
 שכבר נתבטל החילן סרק ונעשה
 אפיפרות בכל מקום שהלך בו החדש
 אבל באילן מאכל כשמחזירו מוכיח שלא
 נתבטל . והרמב״ם מפרש הך דהכא
 נמי שהלך על הזרע שכבר נזרע יחזירט
 והזרעים מותרים ובאילן סרק כתב
 בחיבורו פ״ו אסור לקיימו או להחזיר
 השריגים אלא כיצד עושה עוקר הזרע.
 ומעתה דברי הר״ב דהכא דברי הר״ש.
 ורלעיל דברי הרמב״ם: וסדן של
 שקמה. כלומר וזה הקורה משל סרן של
 שקמה היה. [*ובם״א בתוך סדן] .
 ופירוש שקמה עיין מה שכתבתי במ״ח
 פ״ק בסי׳יד: והשאר מותר. כתב
 הר״ב שאט רואה כל תורה וקורה כאילן

: ( ח ק י ן סר ל ת א צ ק ל מ ה ע ל ד מ  וכן ה
ת אילן צ ק ל מ ת הגפן ע ה א ל ד מ  ד ה
ת ח ל ת א זרע א ל מותר להבי כ א  מ
. ( ש יחזירנו י ד ח ך ה ל תר *< . ואם ה  המו
ך רבי יהושע אצל רבי ל ה ה ש ש ע  מ
דלה ר עזיז והראהו גפן מו פ כ ל ל א ע מ ש  י
א ה אני להבי ר לו מ מ ה א נ א ת ת צ ק ל מ  ע
ר לו מותר . מ ת המותר א ח ל ת  זרע א
ת המגנייה והראהו גפן י ב ם ל ש  והעלהו מ
ל ת הקורה וסדן ש צ ק ל מ דלה ע א מו  שהו

ת ח ר לו ת מ א ^ ־ ה ב ר ה נא) ובו קורות ה מ ק  ש
 הקורה זו אסור «) והשאר מותר כי) \

ל שאינו עושה פירות.  ף, איזדע אילן סרק כ
p ל אילן סרק חוץ כ  רבי• מאיר אומר ה
ת הרי ו מ ל ת ש ו ד ל שאין כמוהו נוטעין ש . רביייוסי אומר כ ( ח ה כ נ א ת ה  הזית ו

 זה

 כגפן ומותר להביא זרע לשם :
 ך יחזירנו. למקום שהיה תחילה ויזרע
ז. שם מקום: אסר לו י  המותר: עז
תר. שאין אדם מבטל תאנתו מפני  מו
 גפנו: בית המגנייה. שם מקום:
. שרש של אילן שקמה ה מ ק  סדן של ש
 והוא אילן תאנה הגדל ביעריס וחותכין
ת קורה זו ח  ממנו קורות לבנין : ת
 אסור והשאר מותר. שאט רואה כל
 קורה וקורה כאילן בפט עצמו :
 ךן הכל אילן סרק. דסבר ל מאיר כל
 שאר אילנות ארס מבטל אצל גפנו ור'
 יוסי סבר רכל מין שרגילין ליטע ממנו
 שדות שלימות חשובים הן ואין אדם
 מבטלן מפני גפנו והלכת כת״ק לאילן
 שאינו עושה פירו׳ הוא לבטיל לגבי גפן:

 פסקי
 בפני עצמו. כן הוא בתוספתא והביאה
 הר״ש. ואני תמיהה שהרי אילן מאכל
 הוא ומאי צריך להאי טעמא והכי יהיב
 טעמאהרמב״ס בפירושו. ואולי שכיון
 שהוא מין תאנה מלברית כמ״שהר״ב
 הכא וריש מכילתין לא חשיב כאילן
 מאכל וסלע לאי הוה כאילן מאכל למה
 אסר לו כל הקורה והגפן לא היה מוללה אלא על מקצת הקורה אלא לאילן מאכל פירות מרברית יש לו דן אילן סרק לקורה ההיא שבו
. ולהרמב״ס שמחשבו כאילן מאכל ה״ה בכל אילן מאכל שאותו טנן* שבו הגפן כולו אסור ולא הותר בו אלא שאר הענפים. ן פ  מוללה הג
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י שם s״r ומיח למשני; « v לשפ־פ ולשם כאן סימו ה' י וכננל זה מחג e לך . מעשה נילושלמי גחל>ןה « ג » ד הלך בירושלמי הו  חי
דלה נילושלמי הראהו גפן ן גפי זה ל? מ׳ משנ־וש וכיה בדיש . לבפר נ־משלמי מכפר . והראהו נם! מו  א׳. וגם cc א
. הקורה נד״ס סחדח . ך סרו סת נדיס בתו . ו א י נ . זרע אל תחח בירושלמי זרע תחח . המננייה נילושלמ׳ מנ ח ל ד ו א מ  שהו

 ף, והתאנה נילושלמי ומן התאנה .

׳ בפסחים  מקצת הקורם. בסלן של שקמה לכבר היי מיוחל לקורות מאי
 ובב״ב ולמי לאילן סרק ובו ה*ו קורות הרכה והוה מספקא 3י׳ א, מלמינן
 צי׳ למקצת אפפיירות עכ״צ הרש״ש ז״ל: להביא זרע אל תהת המותר .
. כולה ואע״פ שהענפים על ר  אית דלי׳ג מצת אל: תהת הקורה וו אסו
ת. אנשים ריקים תרגומו ו ר  מקצתם מפגי שהן אסיםיילות:\f שאינו עושה פי

 גברין

 הל׳י ז״ל הי׳ זה אין נראה דא״כמההפרש יש בין אילן סרק לשאר אילנות
 כי בשאר אילנות אסור אצא נראה לפרש שאסור משום לכיון שמתחלה זרע
 באיסור נאסר מיד. אבל באילן מאכל כיון שזרע בהיתר אינו נאסר מיל עכ״צ
 ז״ל: י ד ואם הילך הוזודש יהוירנו. לאחור: והראהו. לד יהושע. גפן
. על . צבית מגינייא. שדה של משסחה אחת ששמה כן ׳ ט  שהיא מודלית ו

 ישראל יכין
 קורה. וכאן מיידי שהיו כמה קורות כרותות מונחות מל הסדן שהוא
 מחובר עדיין. והגפן מוללה על מקצת הסדן ועל מקצת אי מהקורות
 [כך פי׳ רבא״ו]: כב) שנגעו באלה. אבל אין גפן מוללה עליהן:
) אף שהגפן מוללה רק על מקצתה. אפ׳׳ה גס תחח המותר אשור: נ • 
 כד) ל״ל חחת הקורות שאין הגפן מוללה עליהן מותר אף פעעו כולן
 אהדדי לעכ״פ כל ענף הו״ל כאילן בפ״נג: כה) רחשוכיס ולא בעלי:

ו מפרש ד נ ל ש א  ר

. ונראם דאם ראם  לזרוע ולא מיישינן שמא יחזור וילך החדש במו שהלך בבל
 שהלך החדש ולא החזיר והוסיף מאתים אח״כ אסור: והעלהו משם לביש
 המגכייה. קצת קשה כיון שכבר אמל לו דין אילן מאכל שתחת המוחל מומר
 למה חזר והעלהו לשאול על השקמה כיון שגס הוא אילן מאכל הוא כמ״ע
ה מספקא ליה אס שקמה שהוא מין מדברי משוב פ  הרמב״ס. ונראה דהיא מ
 כאילן מאבל ואמל לו לחשוב . וכחכ חוי״מ דמוכח הכא אפילו באילן מאכל
 אומו הכד שנמשך שריגי הגפן על מקצתו הבד כולו אסור וכדמיכמ נמי מדברי
 הרמב״ם . ואיכא למידק דמהכא אין להוכיח דשמא מה שאסר צו אותה הקורם
. אבל ל כ א  כולה משוס דאיהו נמי מספקא ליה שמא שקמה לא חשוב כאילן מ
. וי״ל דאי מספקא ליה ה״ל ל מ ו  באילן מאכל ודאי גם אוהו הבד מקצתו האחר מ
 למיזל לל^לא בדרבנן ולחשנו אילן מאכל להתיר לגמרי וגס אי הוה בעי להחמיר
 מספק ה״ל לאסור חחת כל הקורות . ומה ראה להכריע בספק להסיר השאל
 ילאסיל אומה הקולה. ש״מ דעיקר הדין הוא כן דאילן מאכל נמי אותו הבל
. אבל לש״י פי׳ נפ׳ מקום שנהגו דף כ׳׳ג שקמס ק פ ס  אסור והלך בזה להקל ב
. נכל דוכתא פשיעא לן צכ״ע דכל שאימ ק ר : ה איזהו אילן ס י  איט מושה פל
. אלא י ת מ ק וכן משמע מפי׳ םל״ב בפ״ק מ" ז ובכמה ל  עושה פינות הוי אילן סל

 הכא

 יכין תפארת
 חלק ד נאסר. וקי א״כ פשיטא. ותו א״כ תחת p מאכל בסיפא
 גמי: ית) ליט כאפיפירות לאסור החת המותר: ים) ללא בטל לגבי
 נפן: כ) יחזיר הענפים לצל אחר קולס שיוסיף חלק ר' והזרע מותר.
 אבל באילן סרק אף שלא הוסיף חלק ר' אסור ואינו מועיל שיחזיר:
 כא) שתאנים מדבריות גרלין בו. ולא חשיב כאילן מאכל. וסלן של
 כקמה טיט ר\רס שנכרת ממחובר. אבל אחר שנכרת ממחובר נקרא

 משנה
 סהדלה קידש דאומן האפיפילוס שהדלה מליהן חשובות כגפן כלפי׳ וה״ז כמסכך
 גפט מ״ג הסבואה . ונראה דםתם אפילו לא הוסיף מאתים קידש.ולא דמי להלך
 החלש דבעי הוסיף כמ״ש הל״ב. דהתם איהו לא עביל מידי דממילא הלך החדש
 אבל הנא כשזרע קידש מיד דקי״ל זרוע מעיקרו בהשלשה זלופ ובא כשהוסיף.
 ויש לדקדק בהלך החדש ממילא אפילו הוסיף אמאי משור הא דמי לאמר כשאגיע
 לו אלקמט דמותר נפ״ה מ׳׳ו . ונראה דהכא משום קנסא הוא דזרע באיסור.
 והייט דשני בצישנא דרישא מגי אם הטא לא קידש וסיפא חט סלך החדש אסול
 ולא חני קידש . משום דצא אסרו בקנס אלא הזרע דאתעביד ביה איסור וצא
 נאסרו הגפנים כמ״ש סיי״מ ספ״ז •י ד מותר להביא זרע אל מחת המותל.אבל
 סחת מקום המודלה עליו אם הביא קידש לבזה אץ חילוק בין מאכל לסרק
. אבל ה מנעלו ע״ג הגפן וזה אינו מבמלו מ  דדוקא ממת המוחל יש חילוק מ
 מה מהדלה כבר במל אגב הגפן אף באילן מאכל: יחזירנו. פי׳ הכ״ב ויזרע
. דהא רע . ולא מפרש מלעיל שאם הלי ע״ג הזלט יחזיל ומוחל הז חל  המו
 מילמא דפשיעא הוא מאילו סלמ נמי מן הדין איט אסור דממילא הלך ואיהו
 לא מניד מידי ולמי לכשאגיע ט אלקמט . אלא דמשום קנס אשמה שזלע
 באישול והכא הא זלע בסיחל, וניחא ליה לפלש לבוסא מפי לשלינן ליה לבחחלה
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 וכן לשוט בחבורו הדלה על מקצת אילן מאכל הדי זה מותר לזרוע ן פשקי עדים. מפרש לה ואזיל: שמונה אמות ועוד. כלומר
 תחת בדי האילן שלא נמשכו עליהן שריגי הגפן. משמע ודאי דאוחו מוסיף עוד מל שמונה אמות דבר מועט והיא ששית אמה דהייט
. כגון שנטע י״א גפנים בצד הגדר וחרב  בד מיהו כולו אסור. ובלי ספק שיצא לו ממשנהיט זאת. וראיה טפח: שהרב מאמצעו
 לדברי שלא העתיק זה המעשה אלא שסתמו בכלל דבריו חלו: ן ועוד. גפן האמצעי ונעשו שתי עדסין שאין עריס פחות מחמש גפנים:

 פירש הל״ב טפח . לשון הרמב״ס
ת ה אמו נ מ : ן פסקי עריםכי) ש ק ר  ושיעור טפח הנזכר בכל המשנה בכל זה אילן ס
ת שאמרו חכמים נח)  הש״ס ובו יהיה השיעור תמיד. הוא ועוד «< . וכל מדו
ם. ם ועוד חוץ מפסקי ערי ה ם ים) אין ב ר כ מ ב צ א  ארבע אצבעות בגודל או שש ב
ב מאמצעו ר ה ס. ערים ש ׳ אלו הז פסקי ערי ס י ו ס ש י י ו ע י ש ' ה נ ש צ י ד י ג מ ה ח י ת ש  א

ם מכאן והי נפנים ר פ ש נ מ ב ונשתיירו בו ח ״ י ה י ־ ס $ י ר י ע ' ר ס  ויי ™ פ
ד. ת ועו ה אמו נ ם לב) . שמו ש א יביא זרע ל ת ל ם לא) ח׳ אמו ם יש ש . א (  מכאן ל
ל ת ו כ א יוצא מן ה : ן ערים שהו תר ת המו ) וזורע א נ ל דתו ן לו כדי עבו י  מתנ
תר לי) • ת המו . נותנין לו עבודתו לה) וזורע א ( י ה ל ל כ ך הקרן ו ו ת  מ

 חיג , ן הנךן נ7״> קר[ וכ״ה גילושלמ•. ר׳
 ערים מששה טפחים ואילך לא מקדש כדלקמן: ץ ערים שהוא יוצא מן הכותל מתוך הקרן וכלה. כגון חמש גפנים הנטועות בצד
 גדר ואין מחזיקות את כל הגדר אלא שלש בראש הקר; מזה ושתים בראש הקרן השני מזה ובאמצע הכותל אין שם גפנים אצא בשני
 זויות הכותל עומדות: נותנים לו עבודתו- ששה טפחים מכאן וששה טפחים מכאן וזורע שאר הכותל ואע״פ שאין אורך הטתל

 שמונה אמות ועוד נותנק לו
. לל׳ יוחנן ב; טרי דלא  עבודתו
 חשיב ערים כרס נותן ששת טפחים
 לזה וששה טפחים לזה וזורע את
 המותר ולמאן דחשיב ליה כרס צריך
 שיתן ארבע אמות לזה וארבע אמות לזה
 ואינו יכול לזרוע אלא אותו ועוד.מיהו
 אפילו מאן דחשיב עריס כרס לאו לכל
 מילי מדלא בעי בפסקי עריס ט״ז אמת
 כמו בקרחת הכרם ועוד דהזורע ד'
 אמות בכרס מקדש והזורע מותר פסקי

'  ל
 מלאכת שלמה

 להקיף ממט ד׳ חמות אצמא דאיכא ועוד באמות. ומש״ה תני במתני׳ ככרם
ג מאמצעו-ירושלמי ר ה  למעוסי האי דעירובין: אלו ק פסקי ערים ערים ש
 לא שנא בין שמה גלד ואח״כ נסע אחת עשרה גפנים בין שנטע אחת עשרה
 נפנים ואח״כ בנה גזר ואח״כ נפסקה האמצעית יש כאן ערים רש בא; פסקי
 ערים. ואם חרב הגדר ואין בו עשרה אי; כאן עריס ולא פסקי עריס חזר
. ל  ובנאו חזר עריס למקומו ודכוותה חזרו פסקי עריס• למקומן: בפי׳ ר״ע ר
 אינו יבול צזחע אלא אותו ועוד. כ' עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה אינו נראה
 אלא א״צ להרתק אצא ששה מפחים בלבד כיון שיש כאן ח׳ אמות ושד ע״כ:
 ז ערים שהוא יוצא מן הכותל וכוי.אית דגרסי עם הטתצ.והילך צ׳ הרמב״ם
 Yt בחבורו שני מתלים הסמוכים זל״ו והגפנים נטועים בזוית ביניהם והעריס
 יוצא עם הכותלים מתוך הקרן וכלה מרחיק מעיקרי הגפנים כשיעור הורע
 במקום הכלה שאין עליו עריס ואע״פ שהזרע מכוון בין שט הכותליס שביניהן

 הערים

: ן פסקי ערים וכוי. ברמב״ם שם פי, דועול הייט א׳ מששים ;  גברין סרקי
 באמה ונראה שכך היתה גרסתו בתוספתא וכן פי׳ ג״כ במשנה. וגם בפי׳
 הר״ש ז״ל הגיה הרב בצלאל אשכנזי ז״ל וכמה ועול אחל מששים באמה ומסי
 בירר עשירית טפח ע״כ:וכל מדות שאמרו תכסיס בכרס אין בהש ועוד
 חוץ מפסקי ערים. ובילוש׳ פריך אמאי תנא בכרס ולא תנא כל מדות שנתט
 חכמים אין בהם ועוד. דאי משום דתניק ס״ל לתרומות ר׳ יהושע אומר
 במאה ועוד. ועוד זה איז לו שיעור. ר׳ יוסי בן משולם אומר ועוד קב למאה
 סאה שתות למדמע. יש לדל«ת דתמן למדות וכאן צאמות. ואי משוס :תנינן
 במנחות פ׳ התולה עשרת קבין ירושלמיות שהן ששה עשרונות ועלויין התם
 נמי למלות וכאן לאמות ולעולם איבעיא לן למה תני בכרם. ומשני משום
 לתנינךבעירוביןס״ב הגנה והקרסףשהן ע׳ אמה ושיריים על ע׳ אמה ושיריים
 ותני יש כא; לבר מועט ולא יכלו חכמים לעמול עליו שאין ממנו לעשות רצועה

ן  ישראל יכי
) ר׳׳ל ב׳ ד  מקלש. ובמותר פסקי עריס מוי טפחים ואילן לא מקלש: ל
ד ה  כתלים סמוכין זל׳׳ז כמין גאם. והי גפנים נטועים בזוית מ

 ור״ש פי׳ שהכותל ישר. וגי גפנים עומדס בקצה זה פל כותל ובי
 בל^ה השני. מיהו לשון ״וכלה״. משמע טפי כרמב״ם. רהיימ שבזוית
ת. ואפשר עול למלת וכלה לא קאי אקצה כל ו  מתאחרים וכלים ב' הכר
 שורה שכנגד הזוית ־ אלא איי קצוות האחרות. שכל א׳ מהן כלה באמצע
 הכותל. וקמ״ל כרמבי׳ם [עיי ס" ל״ו] שאעפ״כ מותר לזרוע רווח משאר
ט: לו) לרמב״ס אפיי בין ב׳ ״  סמוך לכותל רהייט בין ב׳ הכתלים: לה) ו
 הכתלים. ולהר׳׳ש אפילו אץ אורן הכותל המפסיק בין הגפנים ר״א :

ה ' מ ט ס  ראשונה ל
 דחר3 קיל מעי דהא אדרבה ממיל וצ׳׳ל להכא מיילי שחרב נם הגדר שנץ שט
 עליסין אלו ולא אמח ד׳ אמות בעליס אלא כנגד הגדר ולא מן הצדדץ .
 ומ״מ צ״מ הא דאמל חוץ מפסקי עריס והא בשני כרמים שסם זה כעד
 זה כמי איכא האי דיכא לאס יש ביניהם שמונה אמות לא יביא זלע לשם
 ואם יש בו ומול ־זורפ את המומל למאי דאמלי׳ למיל סוף פ״ד דדוקא
 כקלחת בעי מ"; אמס אכל כטעע מעיקלא כי מלחקי שמונה אמות סגי והיינו
 סך דהכא דיומל משמונה אמות כל שהוא זולפ. וי׳׳ל דהא דנומע מעיקרא סגי
 הסם בשמונה אמות היינו אם שולה אחת לחוקה מחבלמס להואיל ולחובת אץ
 מצמלפומ ואין כאן כלם ולאפוקי קלממ סכלס שככל נקרא עליו שם כלם.א5ל

 בנוטע שתי שומת וביניהם ל' אמות. ועוד נמפ כנגדו שסי שורות וביניהם ד׳
 אמומ הרי כל אחל נקרא כרס ואם בא לזרוע ביניהם צריך מ״ז אמומ כמו
 קלחת הכלם: ז ערים שהוא יוצא מן הכומל. לפי פי׳ הר״ב לא אמפלש טממא
ן מאל מריס ומשום שהגפנים מלומקים זם מזה מאי  לממני׳ למה לא יהא לזה ד
 הוי. וכ״ש דמיילי שאין באורך הכותל ל' אמות אללבה דלך הגפנים להיות בין
 זם לזה ד׳ אמות כדמוכח כפרקץ דלעיל. ועוד אמאי נקט ממוך כקרן לבאמצע
 הכותל נמימיין זה. והלמב׳׳םמפלש מתני׳ בענץ אחר קשה יותל שאיןללבל
 מעם כלל וגם לשון המשנה אינו סובלו וגם הלאב״ל כתב עליו שאינו מסכים פחו

 בפי׳

ן תפארת י כ  י
. והוא טפח של ד גוללים; ט ע ) ל״ל ועול מ  כו) מפרש ואזיל: כו
 כה) באמות. אבל במלות אשכחינן ועול - בפ״ז למנחות מ״ב ופ״ל
 לתרומות מ״ז וכירישלמי הכא [וצ׳ע לסעיד תוס׳ פשחים דף מ״ח נ׳ למדלא מקשי
: ל ״  ירושלמי נמי מהא שימ לצ׳ג התם ועוד]: כט) ל״ג ליה לפי ירושלמי מ
) שהיה תחילה שורה של י״א גפנים. וניטל הגפן האמצעי. ונעשו ב׳  ל
 עריסין דאין עריס פחות מה׳ גפנים: לא) בין ב׳ העריסין: לב) כלעיצ
״ט. ולת״ק שס רשאי  פ״ד מ״ח: לנ) לרי׳י בן טרי במ״א. סגי להרחיק ו
 לזרוע רק הועוד. לאףדלדדי׳ עריס ככרם. לאו לגמרי ככרס הוה. לקרחת
 הכרם צריך טז״א. ופסקי עריססגיבח״א. וכמו כן הזורע ל״א בכרם

 משנה
 הכא משוס שמגמלו פ״גהגפן אסרינן ליה. וכיון דהגען משיב מובא משמע להו
 דאפילו אילן מאכל מבעלי לצורך הגפן ולכך פליגי הכא: ו ערים שחרב מאמצעו.
 פי׳ הל״ב שהיו י׳׳א נפנים בצד הגדל וחרב האמצעי ונפשו שני עריסין וכ״כהר״ש
 והלאב״ד . וצליך באור למה נפשו שני פליסין וכי משום שמרב גפן אחד מהם
 בעל שם עליס ועדיין יש בו גפנים הרבה ולמה לא יחשב פריס אחד ככחחלה .
 ואי משוס שיש הפסק מרובה בין אלו החמש לאלו אכמי לא שמעינן בגפני העליס
 שיש להן שיעול כמה יהו מלומקץ. וצ״ל דפעיעא ליה לשיעול שבין כל גפן
 למבירו אץ פחות מאלבפ אמות ולא יומל משמונה דומיא למורות הכלם לל״מ
 ול״ש דספ״ד דהלכתא טוחיה והשתא לחלב גפן אמצפי יש כאן הפסק שמונה
 אמות בין חמש לחמש ואין זה מריס אחל אלא שניפליסין וצריך הלחק לכל אחל
 ד׳ אמות. והייט דקתני עד שמונה אמות לא יביא זלפ לשם.ומיהו הא לקמט
 כל מלות שבכלם אין בהן ועוד קשה להא הנוספ שני פליסין ממחלה זה כנגד
 זה נמי נותן לזה די אמות ולזה ל״א ואם יש ט ופול;ולש אמ המומל ואין זה
 בחלב דוקא . וצ״ל דאין ה/ וללבומא אמל שמלב לבכרם שחרב החמילו יומר
 מממעמו כמחלה כמ״ש הר״כ ספ״ל והבא בעליס אפילו חרב הוי כנשוע מממלם.
 אבל הרמב״סשמפלש נותנץ לו כדי עטלמו היינו ששה מפחים צריך פפם לשני
' אמוס לכל אחד ואין סבלא i עליסיו שהם זה מגל 01 מי צא צליכי הלחק 

 ציונים

 י׳ יייי סול ושזיגנ שם r»p ש: ו ערים שהרב. מיי׳ שפ פ״יו
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 חרושי מהרי״ח
׳ אמות ב דיה] ה י ר ב  שיו [
. ׳ ו \ מיהו אפיי מאן כ י  ־
 זהו הכל דברי חריע עיש
 יק של׳טון הריש מדוקדק
 יותר עכר״ב דשמעינן
 :ייגה אפילו מאן דוושיב

 לערים כרם דוק :

 תום׳ אנשי שם
 ו תוייס דיה ועוד כו׳
 ?ש באצנע. נראה דר׳ל
 אצבע קענ? שהיא חחת
 הגודל שזה בראש היל וזה
 qca היד מסדיא אמריגן
 כש׳ם ־מנחות דמ״א דכןסת
 ר׳ כגודל ו׳ צקענה ה׳
 בחילתא עיש. (שיל):
ה כ«׳ נ כ  בריב דיה ש
 לרינץ ט/ כ׳כ הליש ולפ׳׳ז
 1דירן דקי׳ל בערים דר״ס
 דלא כריבין ה״נ אינו יכול
 (זרופ אלא אותו ועוד אבל
 ?רמכיס אע״ג דבר״פ כ׳
 ואין הלכה כריכין כאן פי׳
 דאיצ להרחיק אלא ו״שוצ״ל
 דם׳׳ל דעיכ ליס רבנן עליה
 דריגין אלא כעריס אבל
 נפסק, עריס מודו דסגי
 צוינו. ומיהי ימיקר פי'
 •סקי פריס ה׳ הר״מ כחטרו
 שחרכ באמצעו ונשתיירו גו
 ה׳ גפנים מצד הגדר מכאן
 וה׳ נפנים כצד הגדר האחר
 מכנגדן ועי׳ באור דבריו
 ברלכ״זשםוצ׳ע.וע׳בס״מ.
 וכש״א : t כר״ב ד״ר!
 עריס ט׳ חץ שם גפנים
. כן פי׳הריש ולכאורה ׳  ט
 משוס שההפרש שבין גסן'
 לגפן באמצע הכותל גדול

 מההפרש שכין הגפטם
 העומדים משני פגריהם
 מזל׳ז משיה סקלו דא׳לדין
 עריש ואף דבכרם משמע
 דא״ג שיהא המרחק שבין
 ה:פ:יס שבכל מרה שרן
 ולא שיהא המרחק שכין
 שורה לחבירתה שוס להמרחק
 שבי! גפן לנפן כשורה עצמה
 וא׳יצ אלא שיהא כמרחק שבין
 הגפניס שבשורה זו שוה
 להמרחק שכין הגפנים
 הטומדין כנגדן בשורה הב׳
 מימ נערים הקלו דא״צ
 הרחקה פל שיהא כל הד׳
 מרתקים שלק םה׳ גפנים
 שוין זל״ז. אכל תמוה דאם
 צריך שיהיו מהוונים גלים
 צריך נמי שיהיו ננוועים
 כהלכתן ומרוחקין זמ'1 לא
 פחות מד״א. וא״כ איך
 יצוייר שהמרחק שבאמצע
 הגדול ממרחק הגפנים בין
 ןל׳ז יהיה פחוס מד״א.וצ"ע.
 אכל מלי הרמג״ס כפי מס
 שביאר הרדב״ז שם משמע
 דחי! בזה קולא לערים אלא
 הא קמיל לאעיג שהזרע
 מכוון בין שתי הכתלים סגהן
 העדיס הואילוהרחיק כשיעור
 •שרי ואס' הערים לא כלה עד
 רחוק ד״א מעיקר הגפנים
 ;ורע כמ־ןוה שכלה המריס
 ור׳* ס״ל דאע״ס שכלה
 מריש חס אין שס ליא לא

 יביא



רה קלא ציוגים ו טנ ־ כלאים איזהו עיים פרק ן מבי י בד  ר עו
 . L , י , , ^ ח הקנים?. מיי׳ שפ ־ו״ו ני*&

'ftS שם>ליי׳ ' ס י ע ^ ש ? נ ה י י ג ב ^ ג > ד י ק ר פ י ב ^ " ה 7 י מ ע ו ^ י ס ו ׳ י' י ' ט ת ו ר מ ע א ב י ם א ש ' י ם א י א מ ו  מרבעחמוח״ ^ w א
ו״;  א«ות והכא קמ״ל ללא תימא דוקאבנת ונקע שסתומים מארבע רומח הוא ומצריך רבי יוסי ארבע אמות חבל אצל כותל שאיט tp מול ישו״* שס ספי

 מוקף מארבע רוחות אימא לא - ואי אשמעינן בהא . [ה״א] בהא מצריך ר׳ יוסי ארבע אמות משוס דיש כאן [הי] גפנים בין שני קרטה b ״
" ואית כ ם P פיו ™ י א צ ו י  של כותל אבל גבי גת ונקע שאין שם אלא גפן יחידית אימא לאצריכא. ולעיל כתבט דאין הלכה כרבי יוסי: ח ה
 הערים. שבולטין חוז לסדר הערים: L המותח י זמריה) מ<
* א כ K ב ה^יב וימתחם ו ת יום ט ספו א תו ת ל ע אמו ב ר ם ד יוסי אומר אם אין: שם א ן ש ח ט א ה צ ן י ש י ן ^ ה ^ ס ע ח  ו

ה ג . (יש־ניהמ) : נ ש ק ז מ ך פ 3 . א ן ן ה מ ק ל ל ם ^ כ י א צ ן י ם ה י נ ק : ח ה ( ז ל ם ש 1 ע , ף א ז י ב א י ל א ן פ ג ה ן ה י ל  מחמהשדמהוצהללוש ע
ה אסור. כתב הר״ב מכאן תום׳ אנשי שם י ת ח . כנגדן לם) ט ת ( ח חס עליהם לפסקן ל  מפני שחם עליהן בלבד: כנגדן מותר. הערים ו

^ ומכאן מותר. ובלבי שלא יהיה בתוך יביא זרע לשם מאיל ומלש ח ח  לפי ־ שאינן חשובים מן האפיפירות מותר מ). עשאן כדי שיהלר עליהן ה
w»S^'SsT«S:^»P^^ ח היוצא מן הערים מא).חאין ר פ  הלכך מותר לזרוע תחתיהן: כיי אסור ״ ט ה

m a r * ת * י ל ד p ב u ת *) תלויה בגכננדולמ) אסור ״ ל ט ו ט £ מ י א ז אותו ב ב  שיהלך עליהן החדש. שיללם על ג
ת ח ) ת * י מ נ ב ו ) א . . >םפקהבחבלי > ״ * ר ו ס א m m זמורה מאילן לאילן 

: ( ח ש אסור ם ד ח הלך עליו ה ה כדי שי א ש . ע ר ת ו ק מ ! יוצא ובול^ הספו פ ג ן ה מ ל ^ ג ה ש ר מ מ ו ל  כ

. ט מטוטלת נל״פ מטולטלת. ס י » 6 ״ . ח וחס ניל״צמי חס « מ ל ו ח 3 א ה ן ת \ ה ^ ט ן ט : ם ש י י ע ן ל ו  ח

 שהבונים מורידים בחבל למטה על פכי החומה לראות ט את הבנק [אס] החומה ישרה ובו משערים אם הזרעים מכוונים החת הפרח
ת. וכן משערין ס יותר מעמדתו ופרח לחון דבתוך עבודתו אפיי אין שם פרח אסור: וכן בדלי ד ע  והכא מייד כגון שגדלו זמורות ה
 בנפן יחידת המורלית על גבי כלונסות שאינה ערים אס פרחה חון לששה טפחים שהם עבודתה: תהתיה אסור. החת הזמורה אבל
 מן הצדדים מכאן ומכאן מותר: ספקה בחבל. שלא היתה הזמורה ארוכה שתניע מאילן לאילן וקשר בראשה חבל או גמי להאריך
. אבל אס עשה הספוק כדי שיהלך עליו התלש ^ אסור לזרוע תחתיו: תי ד שתספיק עד האילן. חחת הזמורה אסור החת הםפוק מו  אותה כ

 מלאכת שלמה
 העריס הואיציוהרחיק כשישר ה״ז זורע בין המתלים מ׳״כ: ד יוסי אומר לעריס מעוקם הייט מקום פנו« כך פי' הראב״ד ז״צ המשנה הזו במס׳ עליית
. כ׳ הר״י ז״ל ברוב הססרים גרס״ אם יש שם ל״א וכוי.־ ולברים נכונים הם וסוניא לגמרא ירושלמית אזלא טתיה ור״ש והרא״ש ז״ל א ״ ץ שם ד  אם א
ן שני טתליס סמוכין זל״ז וחמש גפנים נטועין ביניהן ויוצא  וכ׳ עול פי׳ זה שסי' ר״ע ז״ל בעריס שהוא יוצא מן הכותל אינו נראה פירשוה כך עו
 דבמשנה לא נזכר שני קרנות ולא קרחת באמצע ונ״צ דה״ס עריס שהוא מקרן כותל זה ג׳ גפנים ומקרן כותל זה ב׳ גפנים. וכלה שהערים כלה באמצע
• —  יוצא וכו׳ כלומ' שהערים נטוע בצל כל הכותל ויציאת הפריס הוא עם יציאת הכותל ואינו מחזיק כל הכותל וזה צורתו* ואיט נכון לאמרי׳ . ־
I — ~ ~ I הכותל להיינו הקרן כצ שסוף סעריס הוא בסוף הכותל בתוך הקרן ושם לעיל לר׳ ישמעאל לא יודה לד יוסי ולדבריהם אמאי 
0  הואי כלה ואיט ממלא את כל הקרן אלא שנשארו ו״ס וכ״ש כשהוא יותר לא יולה. ועול לשון הגמ' יחשלמית והוא שיהא בזוית ל׳ 0 ° 0
I נותנין לו עבודתו ג״מ כלברי ר״ע וזורע את המותר. ולי יוסי אומר אס מפתים משמע ללא משיך מתל אלא ל׳ מפחים עכ״ל ז״ל י 
 אין שם ל״א אסור לזרוע שם בן נ״צ לשלש צפי לברי התלמול וצ״צ לפ״ז אמנם בפי׳ הר״ש ז״ל שביליט אין כתוב שני בותלים רק כלשון שהעתיק ר״ע
 לעריס אע״פ שי״לליןכרם אינו אוסר ל׳ אמות ע״כ. וכ׳הח' הלש״שז״צ ז״ל: ח והס עליהן מלפוםקן. שלא הניחן כדי להוליך החורש עליהן אלא
 מחוך הקרן. כגון שהי׳ הכותל משך שלו ל׳ ספחים כלי שיעור מקום כדאי' שחס עליהן מלקוצצן. כלי שיהלך בהן החורש אסור לזרוע תחתיהן ונראה
 ביחש׳ והיחה א׳ מן הגפנים נטועה שם והל׳ גסניס יוצאות חו׳ן לקרן טתנין לאפי׳ משופין יותר משיעור ־ המותר להייט לר׳ יעקב בר אידי בשם ר״ש בן
 לו עבולתו ו״ט. וזורע את המותר. ללא חשיב עריס כיו; דאין הגדר מושך כל לקיש על ד׳ אמות. ולר׳ אחא ור׳ חיננא בשם ל״צ על שש אמות. הרש״ש
ט תחתיה אםוד. בירושלמי סליגי אמוראי איכא מ״ל תחת האשכולות : ל ׳ ׳  החמש נפנים. אס אין שם ד״א. מקום סטי הואיל והתחיל העריס עם הכוחל ז
 אע״ג דלית בי׳ אלא ל״ס שםגלר עליו ונמנות טלן כעדס מעוקם ונמשכים אמר ומקלש תחת העלין לא ואיכא מ״ל אפי׳ תחת העצץ אסור ומקלש

 בהלה ועריס הוא. ור׳ יוסי ס׳׳צ כריב״ן גבי עריס מעוקם לשיעורא לל״א וק פסק הרמב״ם ז״ל:

ן י כ  ישראל י
 הבונים שמורילים בחבל לראות אם החומה ישרה: מג) ואפי'ביצא הפרח
 חון לעבודת הגזע. רהוך ר״א מן הגזע. הרי אפי׳ אין 5ס פרח אסור:
 מד) גפן יחידת המורלית ע״ג טתל. ופרחה חון לעבודתה. אף שפרח
, גם בדעבר אסור  רק מיחיד ולא מעריס שטא ככרם: מה) ובהוסיף ר
: מו) שלא היה הזמורה מגיע לאילן וקשר זמורה בחבל: [ ז  [כסי! מי

 מו) באסמ: םח) דהו״צ כאפיפירות [לעיל מ״ג]:

 ראשונה
. השתא מיילי מעליס ס י ל מ  זה איו לו לין מליח * ח הקנים היוצאץ מן ה
 של גפן אחמ והם אפיפילות דלעיל מ״ג וקאמל לאע״ג לאמל הסס הללה על
 מקצתן לא יביא זרע אל ממת המומכ.הייט כשעשאן כולן אפיפילוח אבל אוחן שלא
. ונראה שאם היו זלעיס תחתיהן והלך החלש ר מ ו  חשבן לשם אסיפירוס כנגדן מ
ל איסולא ט  עליהן והוסיף מאתים נמי מומר כיון דשלא כטונס הוא ואיהו לא פ
. ומן הצדדץ מומר אפילו במוך כשה משחים ר ו ס : ט כנגדו א ל י פ  כלפי' ל
 מלא אמלו להלמיק ששה אלא מעיקר הגפן אבל השליגין והמלין אין אסיר אלא
. והייט לקתט וכן בדלית . דיש חילוק בין פריס לללית שהפריש היא  תחתיהן
ם ויש לה רגלים בראשה מזה ומזה . ל  כמחיצה וגלל תלויה באויר ס״פ כל מ
. וקמ״ל דגם בדליה ו  והדלים הוא כלונס תקועה באלן סמוך לגפן ומללה מלי
 מותר p הצדדים לסד״א לגזול ללמא אמי למימל להללימ הוא עיקל הגפן
 שעומד ממטה לממלה קמ״ל: תחתיה אשור. אע״גדמני לעיל כנגדו אסור
. א״כ המש ה ק מוסל מני ל ו פ ס ה ת ח  הכא איידידבעי למימני ס^קה בחבל ת

 כפרח

ן תפארת י כ  י
 לו) לטעמיה פ״ה מ״ד דאף שנדונם כגפן יחידת הכותל מצרפן להחשב
 ככרם. כמו דהחס הגומא מצרפן עם הירק: לח) ולא כדי שיהלך עליהן
 החדש: למ) מתחת: ס)דלא דמי לאפיפירות. דהחם עשאן שיהלך
 עליק החדש. ולמ״ה קמי׳ל הכא. לאף שאין העריס נלל מהקרקע

 כאילן תאנה וסק שקמ׳ נמ״ז] אפ״ה כעשאו שיהלך עליו החדש אסור
 לכתחילה: סא) שגרלהגפן ופרח מהלאה לערס•: מב) זענקבלייאשל

ה  משנ
 נפי' המשנה. וכדי שלא יהיו לבלי משנתינו כדבלי ספר החתום אולי נוכל
 לפרשה בענין אחל וכאמל שזה שאמלו לעלים מל שולה אמת טלון ככלם היינו
 כיון שעילס הגפנים ע׳׳ג הגלל במ( הנדל וכאילו הגלל גס הוא כשורת גפנים.
ל של ח!ל או של ח  והשתא קמ״ל מתני׳ להכא להיינו לוקא בגלל במלמא אבל ט
 כיח אין אלם מבמל חצירו מפני הגפנים . ואפילו משה המצר מנסלים אלוכין
 והס בולעין כמו זיזין מן הקלטת ולמוץ שמשרים אלוכין יותר מחלל החצר ואין
 משמשין לחצל גם סש אין געשין סליס מא!ל והחצר אין בסלה גם הם אין
 במלין. והיינו לקחני פריס שהוא יוצא מן הכותל משוך הקלן כלומל אם זה
 שעילס הגפנים עציו אינו גדר אלא כותל בנין ויוצא מתוך הקרן כלפי' שסם
 זיזין הכולמין כללן• הבונים שאצל הקלטת וזויות הבית מניחין כסלים יוצאין מון
 לבנין. ואמר פול וכלה . בא לומר שכילה כל הפריס פל זיזין אלו ולא צילף
 להם גדר אחל שמשאו בשביל הגפנים שאילו חבל לסם גלל אחר ופילס פל שניהם
 יטל להיות שבימצם כמו שבישל הנדר האחר אבל אם אין הפריס אלא פל טסל



 משנה ראשונה 262 הלכתא כלאים אוזהו ערים פרק ו גבירתא

 משנה ה אילן םרק היינו שאיין מינו עושה מידות בלל!
 משנה ו שורות גפנים שעל ערים. שחרב באמצעו; ונשארו ח' גפנים בקצת
מ רווח ט א  א' מהכותל מכאן וה׳ נפנים בקצר! האחר. אש נשאר ב
ח וזורע באמצע. ואם נשארו רק חיא 1 ט . היו מרחיק ו' טפ חיש מזה ו ת מ  חיא ו

 אעור לזרוע באמצע, ורק בהרחיק וי טפחים מזה ומזח םותר בדיעבד :

 דינו כערים ומותר
 הגפניס. רק שירחיק מכל

"•. אק -  משנה ז ערים שעומד בזוית ב' טתלים כוח ף
 לזרת שם בכל מ«ץם אפילו בין 1* הגפנינ

 נפן ו׳ טשחיס : *
 משנה ח מריס שבולט ממנו גכעוליץ שאין חנפן מתפשט עליחן וכעל חעדים חס
 על הנבעולין לבלי לקצוץ מה שא״צ להנפן. מותר לזרוע תחת מותר
 חנבעולין. ורק אם לא פסקן כדי שיתפשט עליו השריג כשינדל; אסור לזרת

 תחתיו אף שעדיין המותר הוא רק :
 משנה ט ענף שמנפן שבולט להלן מהערים. אפילו רק נפן יחידי סונח בערים.
 אסור לזרוע תחת תענף. אפילו התפשט הענף להלן מעבודת הנוע.
 וכן במתח חזטורח מאילן לאילן אשור לזרוע תחתיו; ואם לא היה חןמורד, ארוכח,
 וסיפקה עיי שקשר בה חבל כדי לקשרו כאילן אחר . מותר לזרוע תחת החבל .

 ורק בשספק החבל כדי שילך עליו החדש אסור :

או / ׳ נ ק ל משגה א אף דלא נקרא כרם רק בשיהיו ב' שירות של נ ר פ א י ל ל !£2 כ
ץ  מ 1ל י י 0 -2? 

 * ״ * יי" * ׳ ב' נגד ב׳ ואי יוצא זנב. אפיה שורה א' של ח' נשנים שערוםיס
ם לא עינ נדר שנבוח יים ורחב ד״ט. דינו ככרם . ואוסר זרעים שתוך ד׳א מהם ואפילו י ל י  למוה״ *יייה ב
 חשיב כטמע להרחיק כמי הזרוע תוך דיא מאחורי הנדר. אבל ההרחקה מנפנים שאינן ברם םני בו׳ טפחים:
.  ממיקל הגפן: משנה ב נפנים שבראש התל וערוסים על עריס שבולט םחתל על אויר שתחתיו
/ הערים וע״ל כאילו ע  אם אדם שעיסד למטה יכול ללקט מהענבים ש
 חנפנים נטועים למטה. וצריך להרחיק םחורע ד׳ אמות מבננד שפת העריס סביב .
 ובאיא להעומד מלמטה ללקט הענבים שבערים . אסוד רק לזרוע חחת הערים :
׳ נפנים עומדים בשורה למטה. וכנגדן ג׳ נפנים בשורה עומדים למעלה על  אס נ
. אם אק התל נבוה י׳ מפחים מצטרף הגובח של תל זה לדיא שצריך כין ל  ת
 שורות שיחשבו יחד ברם לתדחיק טחן הזרע דיא וכשהוא גבוה ייט אטיצ השורות:
 משנה ג גפן השטוח על ערים של נבעולין או של אילן םרק. ואין השריגים
 ממלאץ כל שטת הערים, לא יורע תחת הסותר. רק בדיעבד שבבר
. ואם אחר שזרע התפשטו הגדולים ממעל לחזרע . אז אפילו לא הוסיף  ודע שרי

 חלק ר' אסור מדקנסוד\ :
 משגה ד אבל בטודלח הגפן על אילן מאכל מותר לזרוע תחת המותר . ואס
 התפשטו אחיכ שריני הנסן ממעל לחזדע. יחזיר חשרינ ממעל להזרע

 קודם שיוסיף חלק ר׳ ומותר :

 כלאי• המבריך פרק ן ד' עובדיה מברטנורה
. ועוברת ץ ר א ת הגפן כ ך א י ר ב מ  פרק ז א ה
 ׳ חרז לששה ספחים דבתור שנ

ב ו ת יום ט ו פ ס ו  ת

 ההברכה
 לזיז לששה ספחים דבתוך ששה נופחים
 אפילו יש עפר על גבה שלשה ספחים אסור משום עבודת גפן
 יחידית: לא יביא זרע עליה. אבל מן הצד מותר חרמים. לצדדים
 לא משחרשי אלא שעישץ העפר תיחוח
 ומלקי! יסודות הכותל כשנזרעים אצלו
 אבל אין השרשים שלהן מהלכין מן הצד.

ך את הגפן - ל׳הרמב׳יסוהואשיעמיננה י ר ב מ ק ז א ה ר  פ
. ובמשנה ו פרק ב דשביעית  ׳ בארן
 כתבו הר״ב. ושסכתבהרמב״ס שעל ידי כן יצמחו בו אילנות רבות•
 ולשון רש״י בפרק לא יחפור כמו ויברך את הנמלים (כראשית כד)

א יביא זרע : ל ,  כופן* זמורות גפן וכו
. ת הגפן בארץ א) ך א י ר ב מ א ה  עליה. כתב הר׳יב אבל מן הצד מותר פרין ז
ל ם אין עפר ע  אין וט׳ ומלקין יסודותהכותל. ירושלמי. ׳ א

. וכועמא דלא יביא זרע על הגפ ה0 י א יביא זרע על ה טפחים ל ש ל  ומשוםהאדתנןבפילאיחסורמרחיקין גבה«0 ש
ת ה) או בסילון ו)» המוברכת אפילו חון לעבודתה לסי ע ל ד ה י) ב כ י ר ב  את הזרעים מן הכותל וכו׳ הוצרך אפילו ה
 לפרש כן והכי נמי איתא התם בבבלי: הבריכה שהגפן רך ונכנסים שרשי הזרעים
 [*אפילו הבריכה בדלעת. שיבשה הרמב״ס פרק ז מהלכות כלאים בגפן והוי הרכבת ירק באילן אבל שאראילטת שאינן רפץ שרי:
. שהדלעת יבשה אפילו הבריכה בדלעת או בסלון. שתחב הגפן בתוך הדלעת ׳ ט  והר״ב שכתב משוס זרעים בדלעת ו
 וכן כתב הליש והוי ליה לפרש כן משום הברכת הגפן עצמו]: או בתוך הסלון אסור משום דשרשי הזרעים נוקבים ומפלשין עד הגפן
. ומשום זרעים בדלעת לא מתסר  הרי כשאין על גבה שלשה מפחים עפר
. ציטר ומרזב׳וסלון אחד הוא. ובסלון של חרס דוקא מייד דבסלון של מתכת אין צריך עפר שלשה טפחים: ן  כנון שהדלעת יבישה: סלו

ה כ ד ב  מלאכת שלמה ה
 משוס שמזדעזע העפר לצדלין משמת הגומא של כאן וכן נמי לזרעים ואהא
 דמשני התם בגמ׳ לזרעים לא משתרש״ לצללין הקשה הר״ן ז״ל וכי תימא
 נהי דשרשי ירק לא משתרשי לצדלין טתוש צשרשי הגפן דלצדדין מששרשי
 ובאין שרש* הירק ונכנסין גהןוי״ל רשרש׳ הנק ג״כ אין מתפשטין לצדדים
 על שהן יורדין מגלן ג״ט ושוב אין שרשי הזרעים נכנסים נהם על׳ל ז״ל.
 ח״ל הרשב״א ז״ל בחלושיו פ׳ לא יתפור ל׳ •״ט שכיון שהבריך הגפן הוא רך
 יותר משאר אילנות שהובלט ושדשי הירק נכשין בחוט והויא לה הרכבה
 ואסור להרכיב ירק באילן ולפיכך לא תנא שאר אילנות ומן הצדדץ הואיל ולא
 משתרשי לצללין ואע״ג לינקי ל״ל בה הואיל וליכא ערבוב ואי קשיא לך נהי

ם י ע ר ז  ל

. בילוש׳ דייק לא יביא זלע עליה הא מן הצל  פרק ו א המבריך כר
 מותר מה אכן קיימין אי משום זרעים באיל; ל״ל גפן אפילו
 שאר כל האילן אי משום עבולה ניתט ששה אלא כר״ע לר״ע אמר ר״פ
 ללעילשלשה אי ר״ע אפי׳ ק הצל ניתנישלשה ומשני משום זרעים ע״נ הגפן
 פי׳ שהוא רך וכדפי׳ ר״ע ז״ל אבל מן הצל מותר והא לתטנן בפ״ב דבתרא
 מרחיקין את הזרעים ואת המחלישה ואת מי רגלים מן הכותל שלשה טפחים
 לאו משוס לשרשין מהלכין מן הצל אצא שהן עזשין עפר תיחוח והן מלקין
 ארעיתו של כותל תלע לך שהוא כן דתניק תמן מי רגלים ומי לגלים מהלכין
 מן הצל וכן נמי מנינן מחרישה אית לך מימר בהני מהצכין מן הצד אצא

ן י כ  ישראל י
 לאע״נ לאין לין כלאים בירק סמוך לאילן אפ״ה הרי אסור להרכיבו
 (כפ׳יא מ״ח) אפ״ה מותר לזרוע ירק ממעל להשרשים . דמדעצו
 קשה לא ינקבוהו שרשי הירק : ד) החב ראש הגפן כלעיל :
 ה) בה־לטת שמונחת תוך הקרקע והללעת יבשה . לבלחה בל״ז נאסר
 גפן מדלעח: ו) רעננע של חרס ״ אפילו הכי אסור לזרוע ע״נ :

 ראשונה קשה
 מרס אינו עומד בפני שלשי אילן אבל בשני זרעים עומד וגעי נקוב דוקא ומפמפ
 נמי החם דשל מן אפילו בפט שלשי אילן עומד ובעי נקיבה דוקא וכ״ש לזרעים
 וכ״כ הלב משנה למלך בסליא ש״ב מהל׳ בכולים לץ p׳ . וכל זה סותל להן
. ומיהו בפ״ק דערלה מ״ב מזל בו הל״ש וכתב שמסקנת הילושלמי לה״ה א כ ה  ל
 לזלעיס מכיב של מלס כנקוב וכתב שם הלא״פ אבל של p בעי נקיבה . עול
 כתב הר״ש שה לגמלא שלנו איט סיכל כן כדפי׳ בפ״ב לחלה ע״כ כלומל ללגמ׳
 שלנו של מלס בעי נקיבה ושל עץ לא בעי ולפ״ז א״ש להירושלמי הכא למוקי
. ולגמרא שלט צ״ל איפכא ב ו ק , בשל מלס למממיס דשל חלס לא בעי נ  לממני

 למ״לי

ן תפארת י כ  י
f א) השכיב ראש ענף הגפן בארץ ועברה הענף החת הארן חון f i 
 לו״ט מהנזע. לתוך ו' טפחים הרי נאסר מה שנזרע ע״ג. מהגפן:
 ב)ע״ג הענף: ג) שלא יכנסו שרשי הזרעים .בגפן. והו״לכמרכיבה.
 אבל מהצד לא משתרשי ומותר לזרוע. מיהו דוקא גפן שעצו רך ושפיר
 איכא למיחש להרכבה מירק שע״ג. אבל בהבריך ענף של שאר אילן.

 משנה
. לשימור השלשת הזרעים שלשה מפמים והוא ג״כ ם י ח פ ק ז א שלשה מ ר  פ
 שימור המחלישה נמומק שלשה מפחים כפ״ג לב״נ מיי׳ב:
׳ וכ׳׳כ . פי׳ הר״ב ושבלס ההבלכם מוץ לששה מפסים ט ן פ ג  המבריך אס ה
 סל״ש. והלהב״ס פ״ו לין מ׳ מוקי לה אפילו במוך ששה וכשאין שיקל הגפו
: או בסילון. פי׳ הל׳׳ב ו  נלאה א״צ להרחיק ומסקנת הל״ש נראה ג״כ בסבלא ז
 של מרס אנל של ממכת א״צ ג׳ שפמים וכ״כ הל״ש בשם ירושלמי. ומשמע לס״ל
 דסזלסים טקבץ ומפלשין אס החלס ומשמע >מי לשל עץ ליט כחלס דלא
. וצ״מ דבפ״ב דםלס מ״ב כמג הר״ש בשם ירושלמי לשל ם כ מ  מפיק מלא של מ

 ציונים

 א המבריך . נינ •מ מיי'
 פ׳׳ו מהל׳ כלאיש 0״!.

: י י הי׳ יןיס סי  מייע "

 תוספות הדשיס
 מ׳א [במשנה] המבריך
. וכים י ו  rft ס;פן כארז כ
 בש״עבסי׳ רציה כהאי משני׳
 ודוקא גפן אגל המבריך ענף
 מאילן אתר מותל לזרוע
 על גבה אפילו אין עליו
 עסי עיש : [תויימ דיה]
ה בדלעח כ ר  אפילו מ
 כו׳ והו״ל לפרש כן משוס
 הבלכת הגפן עצמו עכיל
 וכ״מ בבימ שס ע׳ש .
 ולפעזינ ־משוס הגפן עצמו
 שרי אפילו בלחה להא בכלאי
 הכרם קייל לאינו כלאים
 עד שיזלע העס ושעורה
 וחל5ן במטלת יד כמיש
 ההניג שפ׳יא וכל הפוסקים
 ולפי! גפן עם מין א׳ מוחל
 אפילו לכחחלהכמ״שהתיינו
 בפירושו למשנ-־ז ערוגה בשם
 שיה וואלף וולעקליס
 לבאמצע לשאי לזרוע ב׳
 מיניס לכתחלה לר׳ יהודה
 עיש ומדר״, בזרעים נשמע
 לדידן בכלאי הכרס דקייל
 דאינו כלאים עד שיהו ג׳
 מינים בהלי כלס אבל מין
 אחל שרי לכתחלה ולפ״ז
. והריש ו / ר ת  נסתלק קו׳ ה
 והריב הוצרט לפרש למשוס
 זרעים בללעת ציל שיבשה
 אבל משוס מסן ייל אפילו
 גדלעח לחה כיון דהבריבה
 בדלעת א׳ שרי. (הר׳ז):
 [בריב דיה] סלון . ומה
 שכחב הריב בסילון של
 הרס דוקא מבמע אכל של
 ען שרי ואח׳כ סייס אבל
 של מתכת משמע אכל של
 0ך אסור ציל דלאו לוקא

 נקע מהכת:

 הדושי מהרי״ח
 פיז משנת א [תוייט
 דיה] אפילו חבריכח
 בדלעת שיבשה הרםבימ

 כוי
 תוס׳ אנשי שם

ז א בי״ב דית  פי
׳ לששה נוסחי׳  המבריך ט
 כר. לכאורה היה ציל ייג
 עסחים כלי שיהיה הזרע

 לחו:



״ כלאים המבריך פרק t מברםנורה קלב עיונים י ג  ר׳ מ
 הבריכה בסלע. «•* 00
* rei^5״£״L־X ' T O ס ת ^ ר ז י ח ^ גבי5P?55 י ת ע פ פ כ נ י

עי1ימה 
 ! 5 ג ׳ ! ^ ח 0 ב י כ י א מ ה י ש ר ש ח מן ה ת פ נ ך [מתפלש] ו ע ר ל ם . קשה. ד ע ל ס ה ב כ י ר כ  ה

־ V H I » « סי׳ ל 3 y ר וזוקן! והני מיצי כשאין ז ם שהוא חו ו ח מ ר השני מ ק י ע ן מן ה ד ד ו ן יחידית מ פ ת ג ד ו ב ם שהן ע י ח פ ם למדוד ששת ט ה כשבאי מ ו ק ה ע ב ט ד  א
? A ^ ' R A S ה אין מ ו ק ע ן ה פ ג יכר שהוא שרש ה נ ה ו ח ר ן ג ר הראשו ק י ע ס ה ה אבל א ת פ י פ ם כ ו ק מ ה ב ע ו מ א נ ה •כאילו־ הי מ ו א ד ל ה א א ר ן נ ר הראשו ק י ע  ה

ה ״ י ד ד כ ״ ש ו ד ה ה ר ו מ ז ן ומשכיכ ה ר א ר ב פ ו ת ח ח ן א פ ג ת מ רו מו ך כשיוצאין שתי ז י ר ב מ ע ה . ד ם י נ פ ש נ ל ך ש י ר ב מ : ב ה ן ו ש א ר ר ה ק י ע ן אלא מן ה ד ד ו  מ

ר כו׳והו'לל>*רשכןםשום ו ? א 1 ׳ rnw-rtn וירן * י צ ו מ ^ י m

̂ *!י?33 ב*הה   
" 4 הברכת חנפן עצמו בוי ך ד " ל פי שאין עפר י ע ז) אף ע ל ס ה י) ב כ י ר ב ן נמצא ה פ נעשית ג ד ו ח ה מצד א ש א  ר

r»^^^1™ ס י ת י כ י פ ר ? צ י מ 1 ל ד [ א 1 י ת מ־תר להב ש אצבעו ל א ש ל ה א ב ל ג ה״ה דהוי ע ם עושים ששה ו י נ פ  משלש ג
ה לא א רי מדן נ ^ ״ ד ו י י י מ י י י י * ^ ^ , ^ ( 3 י מ מ ) י נ מ ג ל ן צ  מ

א איכא ה ם ד ר י הוו כ ם משלש דבהכ י נ פ  ג

: ב נ ת יוצאת ז ח א ם ו י ת ד ש ע  שתים כ

ן פ ג ץ ־ שלא השכיב כל ה א י ן נ ה י ך כ ע  ו

ע (דאי׳כ) [צ״ל דאל״כ] לא היו ק ר ק  ב

יח ם אלא שהנ י נ פ  שלש עושים שש ג

ם : י נ פ ת שתי ג ח ן א פ ג ר ועשה מ ק י ע  ה

ת ו ח . לא פ ן פ ג ן ל פ . בין ג ש ם י  א

ם י פ ר ט צ ה מ נ מ ש ר מ ת ו לא י ה ו ע ב ר א  מ

ו י י ^ ת י י ״ ל ל ו ב ד ן ״ ! ה ע י ^ \ *).איןמודחן ^ 0 2 3 בה 9 ו  זרע עליה • הארכ
ר שן ׳ בלח׳ ועשה איפור אבל ם ׳ ה י ח פ ו ה ר נ ת ד ו ב ע ת ש ד י ח  ״ * 1 י י י
 המשגת איירי מדין הזרע
 צריך שיהא

ב ולא ״ ר ב ה ת , כ ו כ ה ן ש ב י ן ש פ ך ג י י י): ב המבר א מן העירך השנ ל ה e א  ל

£ V ״ ™ ס ™ י א ר ם נ י נ פ ג ׳ שכל ה ט ף ו ר ו ח א ב בעי ש גפנים ועיקריהם נראים יא) • רבי מי ל  ש
ם משים הדלעת נופיה אטור י ש ב ם יש ביניהם & ט ר צדוק אומר א  אליעזר ב
™Z!X^5& ם לאי א ו ת יי) 0 ה *< הרי אלו מצטרפו נ ת ועד שמו ו מ ע א ב ר א  מ

ק ״ ע ת ר ו פ ס ו ) ״ ת ז ת י ש ד ק רה «) ואינה מ ה אסו ש ב י ת טי) • גפן ש ו  אינן מצטרפ
[ א י ffi טשנח ב [אות כ ב  ר

־ ואש לאו אמן י י מ ן ב  \yr . א םרדדק לה אלא נילושצ' מודדי[ אלא •י ב אליעזר נד״נ ו׳נאלעזר וכיה נדיפ. בד נ׳»י׳" ביי יכז ג

 * ״ ״ ״ , * ׳ מצטרפית) וכתב הראיש
K למה ״•צרך » T ם ולא ח ן ו ת העי י א ר ם מ ה משו ת ר ט ך ע ו ת ע ב רו ר לז ו ס . א ה ר ו ס ה א ש ב י ן ש פ : ג ם י נ פ ד חשבינן כשתי ג ח קות משרש א נ ו אע״פ ששתים י  ו
 *nrthw nnwSr* ןריע לשנות ואם לאו אמן
ה מצמיפות פשיםא וכי עדיף ט ל  ש
־ מנוםעח׳נפניםבתח־לה: "  לזרעים לאו לצללין משתרשי ותיפוק לי׳ משוס גפן עצמה למשתרשא לצלרין אלא מעיקר השניומדנקס לשון עיקר מוכח שמודדין ממקום רחב עכ״ל ד

ם י ש ש נ ׳ א ם ו . אלא לומה ת ל ע ר ״ ׳ ר י פ  איכא למימל ללא מיקרייא הרכבה אצא בכגון ששרש• הזרעים כמעין בגוף והרשב״א ז״3 בחדושיו כ׳ כפי׳ הרשב״ס ז״ל: ב
ף רחוק ו׳ מפמיס מהעיקר ו ס ד ב ו . פי׳ הייט במקום זקיפתה: ע ה ח פ י פ  הגפן אבל שרשים בשרשים אע״פ שמסתבכין אלו באלו רביכין הן ואין זו הרכבה כאילו היא נטועה במקום כ
. אין מודלין אלא מן העיקר ״)השני. אמר המלקט לשון הר״ש ז״ל ומסהכרכה אלא משוס ל ׳ ד  שכל א' וא׳ יונק לעצמי ועושה פרי הראוי צו ואינו בטל בשל חברו וזה השעם פי

י ״ י  צי׳ע ולא ק פי׳ רש״י ז״ל ע״כ בקיצור. וע׳ בהלק״ט להרא״ש ז״ל דהלכוח ־
. מלת לה צא גרסי׳ ברוב ה ן ל ן אין מודדי פ ג ב ה ש ב ו כ ר א : ה ׳  כלאים סי׳ ל
ר מרכיבץ מ ה ופי׳ גפן ב ב ט ר  ספרי כתיבת יל ובב״ב שם גריס רשב״ס ז״ל ה
 בגפן זקן כשהוא מודד ד״א בינתיים כדי שיהיו שתים כנגד שתים וא׳ יוצאה
 זנב. אינו אלא מן העיקר השני סי׳ פקק השני כדתניא בקנים ובגפנים מן הפקק
 ולמעלה אבל לא מן העיקר הראשון שרחב יותר ולא מן השלישי שקצר הרבה
 אצא מן הבינוני ע״כ והקשו שס חוס׳ ז״ל לפירושו ז״ל למס׳ ל׳ הרכבה קשה
 חדא דבמשנת כלאים נרסי׳ הארכובא ועוד דלא איירי ההיא משנה בהרכבה
 כלל ועוד דמאי נסקא מינה בהך הרכבה לעני; כלאים ונראה דארכונה הייט
 הכרכה כאדם הכורע על ברכיו כן כורעין הגפן בארץ כשהוא זקן הרבה
ן לענין כלאים ד ד ו  ומכשין אותו בקרקע באמצע כדי שתשתרש וקאמר דאין מ

. בב״ב שם פי׳ רשבי׳ם ז״ל ועיקריהן נראין כלומ' שהשרישו. מדי טלה בארן ולא יצאה עדיין  נפנים כו׳
 אמות ועל ח׳ כר״מ ור״ש ללעי׳ בספ״ד וע״ש בתלושי הרשב״א ז״ל: בפי׳ מון לקרקע הלכך א׳צ היסקה

? כ ו ׳ ו / m כ ' : כו׳ ע ו ע כ מ י ת ס ח ת ת ח ו מ ' ו ה ד מ ח ב א י כ מ מ ה י י ג ס ו ל י י 5  ר״ע ז״ל נראה ש
ם הר׳מ . ומשמע מל׳ זה י נ פ . ברמב״ס שי׳ ס׳ הצשון כך הרי אלו מצמרפין לשאר ג ת ו פ ר ט צ  מ
ק ע״כ. וכ׳ עול שם סי׳ י׳ היו פחות משלש אינם דארכובס לאו היינו הברכה י ר ב  העומדות וכאילו לא ה
י דסנןכה הייט כדי שתקליט י ב ת מ ק מ ן י  מצטרפים אלא מרחיק מהם ו״ט לכל רות וזורע ע״כ והוא ד

, ?מברכת אבליאר־וג^א ד ש ב י י ש פ : נ מ ו פ י ס צ צ אינ1 מ צ ס ב י ת א ש ע ה מ ש מ ס ד ט פ ' ג ו ג י ר נ מ ט ה מ ק  ד

ה כשהגפן נתעקםמעצמממג״ג י ב כ י נ  כו׳. סי׳ שיבשה ומ״מ ראויה לעשות פילות אבל אם יבשה לגמי, ש
 *)ט״סזציל הראסון. שאינם קרקע ואינו מושה שרשים
־ ־ כלל כמקום כסיסמה ואס״ה ־  ך
ן כשאין עיקר הראשי; נראה י כ  ישראל י
 . u , , ׳ . , t וחמס כאילו היא מןועס
ן ככרס במקום כפישמם אץ מודדק ע  ונראה. ועי״ז ג׳ הגפנים נראים כבי בירות של ג׳ נ׳ גפנים. מ

מ ז » . ו : אלא מעיקר השי ה כ מ : יב) בין גפן לגפן ומכל גפן להזמורה שעלה מ  כפייר משנה ה׳

% rtK? ם *£ר ר כ ת כ ו י ה ל ( ד  יג) לא פחות מד׳ אמות ולא יותר על ח׳ אמות: י

 להרחיק ד״א: טו) וסגי בו״ט: טו) לזרוע הון ו״ס ואפי׳ בקיץ דכל אין מודרין אלא ק «-קר

 הגפנים רטוביס וניכר עי״ז שזו יבישה היא אפ״ה אסור מפני מראיה הראשון. וו&שיעאדכהרכגכ

מ מ לב׳ ? : במיב' ממ־בץם ע ר ז נ  עין מריש גפנים ששרו עליהן גס בקיץ: יו) בדיעבד מוהר ה
 \ X L ^ י ^ י דארכוגה ה״נו הברכה ואץ ראשונה אילן וע׳ משיש. אגל התוס׳ מש׳
א שלש אצבעות. כלומר אפילו פחות מעפמ שהעפח ארבע אצבעות עקריהס נראים ה״ט שהבר? ל : א  כאן
 ודטוסס פי״ד דאהלות מ״ד ולפ׳׳ז שלש אצבעות לאו דוקא דאפילו משהו מהני כל הגפן ועקריהם נראין
א מן העיקר היינו כשהבריך זמורה א׳ ל  וה״ה אס אץ שם עפר כלל אלא שאץ דרך לזרוע טל השלט: א
 השני. כתב הלי׳בוהני מילי כשאין העיקר הראשון נכאה וכוי. והרמכ״ס בחבורו והמז א׳בעיקר ונעשה מגשן
 פ׳׳מ דין יו׳׳ד לא חילק בזה ישתם וכתב שאין מודדין אלא מן העיקר השכי אבל א׳ ב׳ גפנים וצריך להרחיק
 מ־״ש הביא חילוק ;ה מן הירושלמי אלא שהוא מפרש פירוש אחר בארכובה: משניהם• וסרימ בחטרו
ה כמו בפירוש ב ט ם fij מפ׳ * ר ב מ ק ן ר ו ש ר 3 ן ע ו מ ן ה כ ה י ש נ ו מ ד ש נ ב ת ו ו מ ע א ב ר א ם מ ס י ג ם p ט  ^ א
ל שהשמיע נ כ ב ־ מ כ ס ו מ ל מ ל ״ 5 > ן ן י ״ ל מ ״ פ 3 ן ״ ס מ ״ ל פ י ע ל ד ה כ נ ו מ ש ל מ ם א ץ ל ע ו 3 י א ת מ ן ת  פ

^ VnW ם הש׳ל ח׳ל כ׳ י ה ש  ליה למימני האי שיעור הכא כיוןדכל עצמו לא בא אלא לאשמיעיני ד
י למה סשמיע הרמביס חלוד ת ש ו כ ל י א ל י ^ ה נ ת י מ ל ל ״ א ה ם ל י כ 5 י נ נ : ; ב כ י ש ד ה מ | מ י ל י מ ת מ ו ק : ו י  ה

׳ ושמא ייל כהבלימו  זה ס
 גנעימוס לשוט ואמר גפ;

ע  שורות של הכלם. ושיעורם ממילא ידעינן דפפיעא דכא מדיפי מכלם דעלמא ו

ן תפארת י כ  י
 ו) קשה. דאס רך שרשי הזרעים מנקבים ויורדים: ה) גפן שעקמוה

) ו׳ טפחיס: י) וה״מ . וחוזרת ויוצאת: ט ע ק ר ק  וכפשוה לתיך ה

 כשלא ניכר איה מקוס השורש של גפן וכנון שכפף כל גזע הגפן וטמט

. אבל בניכר גס הגזע.  בקרקע. וראש הגזע בצבץ ויצא במקום אחר

 צריך להרחיק הזרע גם מהגזע ו׳ טפיזיס: יא) שהיה ג׳ גפנים בשורה

. וכפף שלשתן. וכסה אמצען של הגפנים בעפר. והניח עקריהן מגולה ׳  א

 משנה
. ומ״מ הא דמסיק ירושלמי דשל מתכת מומי ומשמע ן  דמיירי ממני׳ בשל מ
. ובמשנה למלך י  דשלמץ לא בעי נקוב כמו של חרס . ולא אשכחן מאן דסבר הכ
 פ״ב מהלכוח בכורים העלה שיש ארבעה מחלוקת הפוסקים בזה ע״ש. ומן
ס לא בעי נקיבה ושל ען בעי  הירושלמי 7הכא נראה כסכרת רש״י דשל מי
 והלמבי׳םפ״ו מה״כ דין ז׳ כתב ג״כ לסילון דהכא בשל חכס כהימשנמי ומן
 התימה על הלב משנה למלך שלא זכל דבלי הירושלמי כאן ולא נגיד אנא ככתב
ן לא בעי ע״ש  שנ׳׳ל מתוך דברי הלמב״ס שסובר של מרס בעי נקיבה ושל פ
. ודפ דהא לסנינן י  והרי כאן מבואר דקאי בשיסש ירושלמי דשל חרס לא בפ
 גס״פ עציץ נקוב וכן בפייה דלמאי מ״י עצי; נקוב ה״ז כארץ. אינו מנין למצוקים
. דאותו כלי ש;ליך נקיבה כל זמן שאינו נקוב אינו כארץ דו  אלו. דכהא כ״פ מי
ר שסופו לנקוב שייא (ידי איסור כשינקוב בהא  אלא למנץ לאסור לזרוע מ
ס עצץ בתלמוד ת ע ולפי מ״ש התי״ש דכל ס ו  פליגי מה הוא סופו לנקוב וזה פ:
 הוא של חלק זו ראיה דשל מרס בפי נקיבה מדתני בכל דוכשא מציץ נקוב הוי
 כאלן ואי לא בעי נקוב אפילו אין נקוב הוי כאלץ וזה דלא כדבלי הירושלמי

 הקשה הלא״ש. ונלאה שמתוך זה נעה הרמב״ס מפי׳ זה ומפרש במטרו פ״ו דין
רה. כתב הל״ב אפילו בקיץ דניכר שהיא יבשה שעלה הען שלה מן סארן פן שיבשה אסו  ט׳ כפנין אחל: ג
. משמע דס״צ אפילו ידוע שהיא יבשה לגמרי ואץ עושה פרי אסור. מעט ואח׳כ נעקם כוי ׳ ט  ל!ס.יל ו
 אבל שיאמרו מעע הראה דמיירי
 באין העיקר נראה עכיל ואחר המחילה לי אני עבדו נלאה דאפכא איכא למידק בנעימות לשונו דמדלא העתיק ל׳ המשנה אלא נחית לפרש גפן שעלה הען וכו׳ ש״מ שנא לומר דאע״ג ד כנר עלה הען מן האדן
 והרי העיקר נראה בין רב למעט.אפיס צריך למדור לחומרא מן סוף הארכובה. ומ׳׳ש מעט לפי שאס עלה העץ הרבה זאח״כ נעקס התם ודאי אין מודדץ אלא מן העיקר שהיז מוך. המתפשט וחזר ט מינו
 מפירושו, ואעיס שבירושל׳ אתמר הכי כמ״ש הר״כ הוא ז״ל מפ׳ דהירובלמי קאי ארישא למתני' והעתיקו בפ׳׳ו וזיל פס ה׳״ח הכריכה בסלע אע״פ שאין עפר ע׳׳ג אלא ג׳ אצבעות מותר להביא זרע עליה בד׳א כשאין
 עיקר הגפן נראה אבל אם נראה צריך להרחיק ויע לכל רוח ואת״כ יזרע כמו שמרחיק מכל גפ; יחידות :לא הוברכה ע'כ. וכ׳ בס מרז להכי איתא בירושלמי. והיינו ודאי הירו:למי הזה להריש מפ׳ אותו אסישא
 והנה לסי׳ זה של מ־״מ בחבורו ל״צ למ״ש סר״כ ברישא דהממ־יך שעוברת ההברכה חון לו״ט דכץן דאין העיקר נראה אפילו קרוב מובא עכ״ל. והיינו כמש׳ל כבה הש״מ שגם ההברכה לא י5אה עדיין מון

ן מצטרפות, ע׳ ת1ר״ע. זזעת םרימ לש״מ שבאר השימ ד;כ משנתינו עייר, כשהנרין ולא השאיר שש אילן על העיקר וגס לא הוציא ההברכה מ1ן לקרקע ולבך ככאין עקרי? נ קמ יי ב במשנה אי  *ו
 ע־אין



ה מברטגורד! ד ב ו ב כלאים המבריך פרק ן ר׳ ע ת יום טי ספו  ציונים 264 תו

 היבשים . כלומר ובאמת יש בהן עדין לחוח שהרי בעני החץ זרע אינה מקדשת. ולא מבעיא בחורף שאסור לזרוע תחתיה דא־כא
 יחזרו לכמות שהיו. אלא אפילו בקץ דניכר שהיא יבשה שהרי כל שאר למיחש למראית העין שכל הגפנים נראים כיבשים. אלא אפילו בקין
 הגפנים לחים הם ואילו היה בזה הגפן ליחה היתה נראית לחה דניכר שהיא יבשה אסור משום דגם בקין איכח גפנים שנושרין עליה!
 כשאר הגפנים אפילו הכי גזרינן משום דגם בקין איכא גפנים וסי. וכראי[ כיבשיס והן אינן יבשים: צמר גפן. מוךשקורין קוטו״ן ואילן שלו
 וגזרינן בכל גפן יבשה משום מראית דומה לגפן אסור ואינו מקדש לפי שאיט

ף צמר גפן י״) אסור ואינו  רבי מאיר אומר א
ר צדוק אומר ר ב ז ע ל א י ב  מקדשים) . ר
ל גביהנפןכ) אסור ואינו מקדש: ף ע ו א מ ש  מ
ק • מותר חרבן ש ד ק  ג אלו אוסרין ולא מ
. מותר ( ם ע ר כ ל ה תר מחו  הכרם יא) מו
ל ב  פסקי ערים «< מותר אפיפירות כי) • א
. וארבע ( י ) • ועבודת הגפן י « ן פ ג ת ה ח  ת
ת : ו ש ד ק ת ם הרי אלו מ ר כ ב ת ש  אמו

 הטםכך
 ודג

ןדבד הר״ב. וכן הבין  עין. כךנראי
 הראב׳יד לדברי הרמב״ם בפ״ה והשיג
ע P עליו מן הירושלמי דקאמר בסתוא ניחא  י

t 1 1 7 1 1משנה ג [אית כב 
י rv1־ כלומר ושמא עדיין נשאר בו ליחה אע״פ ו  בי׳ב דיה אבל כ

. אבל בהיז וודאי לגמרי ו ם שנשרו עלי 1 ? ם 1< י פ נ ת ה ד ו ב ע  ל

י 1 . . ד ^ . ו ש  ואילך תחתיו א
 הצד מותר עי׳ בהר׳ש:

. אם ף על גגי הגפן  מין זרעיס: א
 זרעו על גבי גפן המוברכת בקרקע
 ואץ על גבה עפר ג״ע אםו׳ואיט מקדש
 ואין הלכה כר״מ ולא כר׳ אלעזר בר׳
 צדוק שאמר משמו: J אלו אוסרים.
: ולא מקדשים. שאס  המקום לזרוע ט
 זרע אין הזרע מעון שדפה: מותר
 חרבן הכרם. כנין הא דתנן לעיל קרחת
 הכרס ס״זאמה אס לא היו שם אלא
 מ״ו אמה וזרע שבע אמות לא קידש
 וכן מותר מחול הכרס י״ב אמה אס לא
 היו שם־ אלא י״א אמה והרחיק ד״א מן
 הכרם וזרע את המותר לא קדש : מותר פסקי ערים. דתנן
 בפרקין דלעיל אס יש שם [ח׳] אמות לא יביא זרע לשם ואם הרחיק ו׳
 מפחים מכאן וו׳ נופחים מכאן וזרע אח המותר לא קדש.
. ם מכאן ועריס מכאן ד  ופסקי עריסדנקע לרבותא ואעי׳פ שיש ע
 וכ״ש בעריס א׳: מותר אפיפיירות. דתנן בפרקין דלעיל לא

ת הגפן ח ה בתחילתו ובסופו. ושם בסופו כתב וצמר גפן כשאר מיני יביא זרע אל תחת המותר אם הביא לא קדש: אבל ת ק ר  פ

. ילושצ׳ ליפ ה ש ב י  בפן ש
 ספ'לץ . מיי' שם פיה השיז

. ן פ : צמר ג ״ג  סיכ״ע שם סי
M ״' שם היינו . מושיע» 
ק . מ״׳ שש ר : ג ח י ״  כ
׳א . מושיע שם שמ׳נ : ׳  פ״ז י
 מחול . ה״' מש ה׳׳נ סגש״ע
ם. מ״' י : פסקי ער ג  שס הכי
 שפ פית ה״ו. טושיפ שם סיס :
רות. מיי׳ שש מיו היינ.  אפיפי
.  סוש״עשם שפי!: תחת הגפן
" M הייא. מושיע שס :  מי

ס י י ה ג״רושלס•. אפיפירות נ  ג אוםרין מ׳׳ש אסורק מי
. פ י ז  אפיפייררת . מתקדשות גכהד״י מקדשות וכי: ב

 תום׳ אנשי שם
 גראין Yh גס דין גפן
 יהידית ואיצ להרחיק כלל

 הכל כשעקריהס נראים שלא
 נתבכול מהם דין גפן מימ
 אפילו גפנים הרבה כאלו
 וננוועין כהלכתן אינן
 מצנורסץ להיות כרס ומ׳מ
 מצכורפין ג׳ גפנים כאלו אס
 יש ביניכם כר להגפניס
 שבכרם מביבוהיהס להיות

 כגון זמורה שנמשכה חון לעבודת הגפן וזרע תחתיה: ועבודת
: א  הגפן• ו״ס שהם עבודת הגפן יחידת: ועבודת הכרם. ד

ב י י ח  שלמה • י
 שכשם נראה שהעתיק וקרונ לזה בתוי״ט:ר׳ אלעור ב״ר צדוק אומר משמו.
 ס״א ר׳ אלעזר ב״ר שמעון אומר משמו. והכי מסתברא דהא ראבר״צ קדמון
. ולשון ה״ר יהוסף '  יותר מר״מ וכדמשמע ממ״ש כפ׳ בתרא לחמניות סי׳ ה
נ שהרי  ז״ל. משמו נראה לי דמעות הוא להא ראבר״צ הי׳ לפני ר״מ זמן ר
 ר׳ צדוק הי׳ בזמן החורק ור״מ הי׳ בזמן רשב״ג אביו של רניט הקדוש שהי׳
 סוף התנאים והמעות בא ממס׳ סאה פ״ב. דגרסי׳ התם ד אלעזר ב״ר צדוק
 אומר משמו אף צחרובין וט׳ עכ״ל ו״צ*):אף ע״ג הגפן ט/מס׳ ר׳ בו; ביחש,
 דעל גבה ממש מקדש אלא תוך אויר עשרה של גפן יחידית קאמר ר״א דאסור
 ואינו מקדש וכנון שתי שדות זו למעלה מזו ולמטה אצל קרקעית העליונה שהיא
 גלר של תחתונה נטועה גפן וקמ״ל לאסור לזרוע בעליון בשפוע כשמניע לאויר
 עשרה של אויר הגפן: נ אבל חחת הנפן. פי׳ כגון המותח זמורה לחנן כס״פ
 דלעי׳ ואיכא מ״ד דאפי׳ תחת העלין מקדש אס הוסיפו מאתיסנוד״א שבכרם.

 ואמאי נאסור ומשני אית אלד
 שנושרים עליו אפילו בקין וכלומר
 ועדיין יש בה ליחה ואותה אסורה ובה
 קיימינן ואמרבכ״מ שגס דברי הרמב״ס
 יש לפרש בזה הדרך וכן הס דבריו
 בפירושו ע״כ. והר׳יש מפרש הירושל׳
 למקשה למה נגזור וכו׳ ולא למה נאסור.

 וא״כ אפשר שהרמבי׳ס בחבורו חזר מפירושו ומפרש לירושלמי
 כהר״ש והר׳יב ואין כאן השגה : צמר גפן אסור ואינו מקדש״.
 כתב הר״ב לפי שאינו מין זרעים כלומר כשיזרע צמר גפן בכרס
 אינו מקדש לפי וכוי. וכך כתב הרמב״סבהדיא. וצי׳עדבםוןןפרקה
. וכן פסק בחיבורו לא שניט דכל מיני זרעים אינן כלאים בכרם  שהוא מקפיד עליהם כ

 להפרישם מן הכרם אבל לא
. ובש״ע המתיק ד׳ הרימ  ב׳
 וצ״ע איך יתפרנס לפיו
 הםוגיא דביב שם :
פ דיה גפן כוי חזר  תדי
 מפיח שי כו׳ . על דברי
 מ״מ החלוקים בפי׳ ובמטרו
 אנו מצטעליס אלא שבא
 לחלוק עלינו את השוים .
 .שהרי הלימ האריך בלשונו
 וזיל גפן שיבשו העלין פלה
 ונפלו כדרך שתיבש הכרם
 *מי הקור כוי ודקדק הכ״מ
 רדוקא קאמר שיבשה כדרך
 היבשות בימי הקור כו׳
 דאלת״ה הוליל גפן שיבשה
 אעפ׳׳כ אשור לזרוע כו׳.

 דלא כרבי מאיר דהכא ירקות ומקדשין בכרם והיינו כמו
 שפוסק גם בפירושו ולפי זה היה ראוי להגיה שאינו ממין ירקות:

י מלאכת כ ס מ  ה

 שאינה עושה עול פרי מותר לזרוע לכתחלה בצדה. ובירוש׳ א״ר אלעזר דר׳
 מאיר היא רחידאה היא מתני׳ ורבנן פליגי עליה ואינה הלכה וטלה ר״מ קחני
 לה והט קתני נפץ שיבשה אסורה ואינה מקלשת לברי ר״מ שהי׳ ר״מ אומר
. והגיה ה״ר יהישף ׳ ר נפן כו ס  אף צמר גשן אסור ואינו מקדש: אף צ
 ז״ל אף גפן צמר וכתב ובספר אחר צמר גפן ונ״ל לשעות הוא כי כשמדברים
 מן הצמר אומרים צמר גפן כלומ׳ הצמר של הגפן אבל כשמלנריס מן הגפן של
 צמר אומרים גפן צמר כלומר הגפן שעושה הצמר ע״כ. עול כ׳ על מה שפי׳
 ר״ע ז״ל לפי שאינו מין זרעיס כתב כמה לבריו אצו מגומנמין להא תכן לעיל
 םפ״ה וכל מין זרעים אינם כלאים ותו לה״ל צמתנ״ה שם ונראה לפ׳ לה״ק
 גפן צמר אסור לזרוע ירקות תחתיו מפני שנקרא גפן אבל איט מקלש מפני
׳ הרמנ״ם ז״ל  שהתורה לא אסרה אלא גפן סתס עכ״ל ז״ל. ומצאתי מונה בס,
 אינו מקלש את הכרס שהוא אצלו מין זרעים וכן ראוי להיות בסי׳ ר״ע ז״ל

 נראה
 *) א״ה וכי: שהיתה ני׳ כרמב׳ס זיל שכ׳ ואין הלבה כר״מ ולא כריא בר״צ נדברו האחרון ואם היהה בגירסתו משמו היי טתב ולא כריא בל״צ שאמר משמו כלשונו של הריב זיל:

ז  ישראל בלע
 3״ז (א) ולכאורה עול נ״ל להא דקאמר ראב״ז משמו בסיפא אף ע״ג גסן
 וס׳ נמי מייד אפילו יש ע״ג ג״ט. אפייה אסור משוס מראית

 תפאדת
 ואיט אילן ממש. רק

ן כי  י
 יח) אילן שגדל בו בוימוואללע אם זרעו בכרם

ירקכך פי׳הרמכ״ס. ול״םהיה ן  קלח עכב גטה כאילן: יט) לאיממי
ש . עין שיחשבו שאי] ע״ג ג״מ עפר. וקצת משמע כן בירושלמי זק מפי׳ מאזן ז ר ר ^ מ ו ס א  נראה דה״ק דכמו בנ פן שיבשה חיישי׳ למלאה עין ן
י to הר״נ שפי׳ לברי ראב׳׳צ דהיינו בשאין ע׳יג עפר ת מ ח ו ת רב״א זצוק״ל. [ י א י מ ן ^ ל פ ג י ל מ ד ך מ ן ד פ ר ג מ ח צ ל ל ק 5  כ״כ אסור לזרוע ירק א
״ נ׳יט . וודאי פשיטא להלכה כסתם משנה שברישא לאסור לעשות ק ואפ״ה f i ״ . ר ^ ד מ י ר ד ו מ ר ו מ ו י ׳ י ו ו ו ו י ז ד ^ ^ ^ ו ז ־ ד ר ו י ^ ד י ־ י א  »» ו
. [אב״י דברי הר״ב הס מועתקים [ א J: ^ 3 י אינו מקדש מלרק חשש בעלמא פ ^ ״ צ 3 ^ ' 5  S ל £ ?
־ מפי׳ המשנה לרמב״ם. ול״מנ״ל דצרבזתינו בזרע ע״ג הברכה נפחותמג״ט ] V ? ־ » [ > ? 2 ? א 1 ^ ( א כ  ע ג ג

P» r עפר מ״ג. לא גרע מתחת הגנן חיץ לעבודתה . לג״כ מקלש כמ״ג]. א ^ ״ ב ז י י צ ^ י  והרחיק ד א מהגפניס לכל צד. וזרע באמצע: כ
 ולא היה כ״כ. וזרע בריחוק ד״א מהכרס: בג) דצריך ח״א וטפח [כפ״ו מיו] 1 1 1

ן לעטלח הגפן תרע תחתיו: כו) חין ו״ט;  ולא היה כ״כ. וזרע בריחוק ו׳׳ע מכל צד: כד) דאסור לזרוע תחתיו [כפיו מ׳ג]: כה) סמורה שנמשכה מ

ה ראשונה כמו נ ש  מ
 לח״ק ס״ל שסופן ודאי לנקוב וליכנס והוי מיל מורע כלאים.וראב״צ סבר לאיהו
 נא מיטון להכי וכל שלא בכוונה מותז אפ״ג דפסיק דשא הוא הכא גלי לחמנא
ר מחול הכרם. פי׳ הר״ב ת ו : ג מ י " ה מ  דדווקא בטונה אסול כדאמרינן פ"
 אם היו שם י״א אמוח והרחיק ד׳ אמות לא קידש ע״כ אבל הל״מ כתב דבשלש
ר פסקי עליס. פי' הד״ג ת ו  אמום אמצפיוס לא קידש ואיט מובן יצ״ע; מ

 לרבותא
 רש וא״כ מאי קאמר דאין הלמ כראב״צ וכעת 5לימ• (שיל) י ג במענה חרבן הכרם. וכ׳ הדמיז הא רלא תני קרחת הכלם משוס דאיירי לאין שם אלא נויו אמה כדפי׳ הריב וסתם קרחת יש בה מיז אמה כו׳
 ולעד״ג דהינו דפנא קורק לכלול גיכ ההיא דרפ״ה כרס שחרב מ׳ ואסור לזרוע בכו^ והשתא קמיל בהך לישנא דביס נמי אף על גב דאסור אס זרע שס מאיל והרחיק כשיעור איט מקדש (ש^ל): ועבודיז

 הגפן. (א תני אמה שמפ משום דשליני לעיל רפ/ ככמה היא עטדס 9#\ אכל ככרס מא ליא לכיע . (רמ^ ״

 אבל הראב״ד כתב מכלאה מירושלמי דבילופ שיבשה לגמרי מוסרת. אלא שאנו
 חוששין לה שנראית כיבשה היא אסולה וכ״כ סרמב״ם בפיטשו: ראב״צ אומר
 משמו אף פ״ג הגפן. צריך טפס אמאי סבר מיג הגפן אינו מקדש הא נכנסים
 שלשי הילק בגפן והלכבמ ירק בגפן הוי כלאי הכרס דאולייתא. ונלאה דאחר
 שהגיעו שלשי הילק לתוך הגפן כ״ע מולו דמקלש וט פליגי עד שלא הגיעו

ף ע״ג  (למיז): בריב דיה א
. ׳  סגפן כוי ואין הלכה ט
 הקשה בהו״ע דבירוש׳ אריא
 הלכה דר׳מ היא פי׳ שהלכה
 כמותו ע׳כ וראיתי למזהר״א
ה דהיג י ג  המפרש שם ^
 אריא דרימ היא ופי׳ דהא
 זאוסל בגפן יבשה רימ היא
 דס״ל בסיפא דאף צ׳ג אסור
 לזרוע משוס מראית העין
 !סינ משום מ״ע אשור
 ביבשה אבל לגנן דשח ב5״ג
 שדו נמי בגפן יבשה. ומיהו
 לא יתכט דבריו לפי פי׳
 המפ׳ בסיפא דר׳ל אף $״ג
 בכרס אפור ואינו מקדש
 ולרבנן אסור ומקדש. אכלא
 דהמפ׳ הנז׳ הביאו לאיה
 מירושלמי דפיב ובודאי צ״מ
 להרמב׳ם ושאר מפ׳ דפי׳
 דלא טרושלמי והו קיל על
 מ״ש עוד היימ והריב שאין
 הלכה כראב״צ דהרי לפי מה
 שפי׳ לעיל דהכןעם שלא יביא
 זרע על הגפן המובלכת היא
 משום הלכבש ירק באילן ולא
 משום כלאי הכרס דמיילי
 חון לו׳ט איכ פשיעא דלא
 שייך קדוש והייגו ממש כמיש
̂כ״צ הכח אסור ואינו  ר



ב קלנ ציונים ת יום טו רה כלאים המבריך פרק ז תוספו ו  עובדיה מברטנ

ג מ י״״ נ » ד את גפנו וכוי. כתם הסוס׳ בסון) פרק הערל הוא P• ״ס׳ פ ס מ  ד ה וחייב באחריותו. לשלם לו את תבואתו ואפי׳ למאן ללא ד ה ה
̂שם . מייי ש ד ק  דאין דינא דגרמי שאני הנא דקא עביר מעשה בידים: אין אדם הדין הזורע כההוא עובדא דמייתי בסיפא אלא נקע מסכך משום אין אדמ מ

" ״" י י " ״ י . [״ועיין במ״ש במ״ז ^  פיס ה״ח סול r'wi שס סיד: מקדש דבר שאינו שלו. *וצייד לשאר איסורים שבתורה כגון הנותן רבותא דתנא קמא דאף במסכך אסור ע״כ
ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת

[ ה ״ ב ד , . ב ד זה קדש. כתב הר״ב דדריש ^ י ה [ ]: ה  חלב ודם בקדירת חבירו או בשל בשר בתלב של תבירו לאוסרן בסוף דבור המתחיל יגדור וסי
׳ מעשה  כלאים מכ״מ. ירושלמי. ונראה נןעמא וחייב גאיךוהו ט
׳ & % ל>£! מ ״ א מ  מדלא כתב כלאים בכרמך וכתב פרמך ו
 ואין
 לעביל
. ׳ש והרא׳ש . ״ . . ״ T , . , 
ו חיל י  כתב הר״ב ואפילו למאן דלא דאין כתב שסזכ! בנ׳כ מ

 וכו׳. עיין במי׳דפ״ד לבכורות]: רבי

ן והוח בגמ׳ ב־ק דק׳י ל י ״ - ׳ - ״ ׳ - ׳ ן • ״ ״ - ׳ * ״ ׳ - י ׳ ״ ^ • ׳ ״  ״
 כלאים שלא סמך כלאים לכרמך ש״מ להוכיח מכאן דל׳מ

£ ! ־ ו ת ו י ר ח א  דמ״מ אסור כלאיס:ךוחייב ב

 והלכה כרימ למחייב בגרמי
 כגון ההיא דמסכך גפמ
 ומחיצת הכרם כו׳ עיש ותמס
 כים של שלמה להא מסכן
 מסקינן בנמ׳ להוי מעשה
 בזים עיש וניל דהראיש
 ©בר ללחויי קמדחי לה
 גגמ׳ דאין להוכיח ממסכך

 דייל דהוי מעשה ביליס אבל
 *זר כך כשמביא ממחיצת
 הכרס דמוכח לל״מ מחייג
 מרמי ייל דגס מסכך
 מעשם גרמי מחייב למסתכל
 דאינו כמו בידים ממש
 כמיש התום׳ ליה גוה :
׳  [בריב דיה] אין אלם מ
 ולא כרס אחר עכ״ל. וכ״כ
 סרישאבלהוס׳בםיפהטרל

 תירצו בענין אחר,
 (מממלש״יו זצ״ל):

ק ל  תוספות ח
it משנת 

ן חאי בדי ז כד] ברי מי ] 
 אדם כו׳ ולא דםי לשאר
ן  איסח־יט שבתורת טו
 וטתן חלב ודם) ובחום'
 יבטיח דף פיג כתבו לחלק
 יבדבר התלוי במיימגח

 גנון משתהות
 ועידו בזה אמריגן «ק
 אדפ אוסר דבר שאיי
 שלו. והינ אישור כלאים
 תלוי במחשבה נתחיא
 דלעיל פיה מיו ועי בריש
ת בג] וחייב אי  כאן: [
 באחריותו) בריש ביב
 איתא ברייתא מתיזות
 הכרם שגשרצה אומרים לו
 נדורונו׳ וחייבבאחריותה.
 וכתבו התום׳ שם 'נראה
 לריי דהאי חשיב חיזק
 ניכר וכוי אבל אין לומר
-דהוי אינו ניכר וקנסוהו
 כמו במממא וכו׳ ועוד
 אי קנס הוא במזיד דוקא
̂ל  היה לו להתחייב עכ
 תמוה לי דהא בפוניא
 דבביק דף ק׳ מביא ראיה
 מתך ברייה*: דריט דאין
 דינא דנרמי הרי דמוקי

 להברייתא

 תום׳ אנשי שם
 ד ה הנה בכל הנוסחאות
 בין במשנה בין במפ׳ שעליה
 נרשס כאן ד׳ ה׳ דמשמע
 שהם ב׳ משניות כלולות יחד
 ולא נמצא כזה בכל השים

ל גבי תבואתו ת גפנו ע ך א ב ס מ  ד ה ה
וחייב 0 . 0 ל חבירו דדי זה קדש כ  ש
ת ») . רבי יוסי ורבי שמעון ו י ר ח א  ב
ש דבר שאינו שלו כט), ד ק  אומרים אין אדם מ

 דשאני כלאים דכתיב בהו(לבדם כצ)
 לא תזרע כרמך כלאים דמשמע כרמך
 ולא כרם אחר ורבנן אמרי לא תזרע
 כרמך אין לי חלא כרמך כרם אחר מנין
 ת״ל כלאים מ״מ ואין הלכה כר׳ יוסי

 ולא
 יוסי

 בהר׳יש ז״ל:
 ולסר״ש ז״ל

 נראה שר״ע ז״ל הוה גריס ועבודת הכרם אכן אינו
 ד אמר המלקט אני רואה בפי׳ משנה דלהרמבי׳ם ז״ל

. פסק הר״ב וכן הרמב״ס דאין הלכה כמותם ולא כרבי עקיבא ועיין מ״ש לקמן בזה בס״ר ומ״ש בסון! הפרק: ׳ ט  ורבי שמעון ו
ו ר צ ו  מלאכת שלמה ק

. ולאו קושיא היא חלא י מ ר ג  מעיקרא ס״ל דר״מ למסכך הוא לדאין דיכא ל
י ור״ש ללא מיתסר כלל תו לא איצטריכו לאפלוגי אי מחייב או / /  כיו; לאמרי ר
 לאו וצאו אורחא לתנאי למימר את״ל אושר פסור ואלרבא אי דייכל דיכא
׳ ט  לגרמי הול״ל פטור לסי שאין אלם אוסר לשא״ש ולא קתט הכי ועול ו
׳ החם 3גמ׳ הניא מעשה באחל שזרע י רס נ  ע״ש. ובמנחות ל׳ ט״ו גבי האל
ת הזרעים  כרמו של חבירו בעודו סמדר ובא מעשה לפני חכמים ואסרו א
. כתבו שם חוש׳ ז״ל והתירו הגפנים הייט כר״י כ ״  והתירו את הגפנים ע
מ לאמרי בסוף הערל אין אדם אוסר י ב ו נסנו ע״ג תבואתו של ח כ ס מ  ור״ש ל
אה להתם לאו בסתם תבואה של חמשת המיכין לא״כ הוי תט  לשא׳׳יש וצ״ל ל
׳ כמו קונבוס ולוף למסקי׳ הכא לאסיר והכא מסקי׳ כר׳ יוסי לשרי די  לאו
ע ״ ׳ ר י פ : ב ׳  אלא לרב פוסק התם כרבנן עכ״צז״ל*) וע׳במש״ל פ״ב סי׳ ס
. כרס אחר מנין ח״ל כלאים ע״כ אמר המלקט ואני מצאתי גירשא ל ״  ז
. ואיכא אתהכרם תבו  אחרת בירוש׳ ת״ל כרם והיינו לכתיב כסיפא לקרא ו
״ל ח״ל הר״סז . ומצאתי שכ׳ הח׳ מ ״ ר ׳ לוקא כ  ביחש׳ מאן לאוקי להאי בדי
. צ״ע בשלמא אי כתיב מ ״ ס אחר מנין ת״ל כלאים מ ר  אין לי אלא כרמך כ
 לא תורע כלאים כרמך היינו יטליס לדרוש כלאים מ״מ כמו אשר כנה בית
. וי״ל לשאני הכא לפסיק סעמא במצת ם  אשר נסע כרם כמו שפי׳ רש״י ז״ל ש

ן ע . מ  *) איה ע' בתוס׳ יבמות פ״ג ליה ל' יוסי

. גס בלסוס לפירוש ר״ע ז״ל ל ח י  לבין נמשכה בין בפירושן ז״ל סי׳ ל׳ ה׳ ב
ך כו׳. כ׳ תוס׳ ז״ל כ ם מ ל א״ר יוסי מעשה: ה  גס בתוי״ט. ושמא סי׳ ד׳ הוי ע
׳ אלא נקט המסכך משום רבותא לר״מ  שם ביבמות המסכך ה״ה הזורע ט
. משמע קצת לגר סי לברי ר״מ אכן בחלושי הרשב״א כ ״  לאף במסכך אסור ע
ס ת  ז״ל פ״ק לב״ב ל׳ כ׳ מוכח דל״נ ר״מ בהדיא אלא ר״מ היא כלקיי״ל ס
׳ דר״מ ד מ . גם בחבור לינא לגרמי להרמב״ן ז״ל כ׳ למש״ה א מ ״  מתני׳ ר
 קחני לההיא תוספתא לבכלאים לקתני מחיצת הכרס שנפרצה אומרים לו גלור
לרה ה״ז קידש וחייב באחדותו  נפרצה אומרי׳ לו גלור נתייאש הימנה ולא נ
 אמרי׳ בפ׳ הגוזל עצים לר״מ קתני לה משוס דאיפליגו בה במתני׳ במסכך
׳ אין מד  גפנו ע״ג תבואתו של חנירו ה״ז קדש וחייב באחריותו,ר׳ יוסי ור״ש או
 אלם אושר לבר שאינו שלו וסתס מתני׳ ולאי ר״מ השתא קאמ׳ ריש לקיש התם
 מאן שמעת לי׳ לאמר גבי כלאים אלם אוסר לבר שאינו שלו ר״מ וקתני חייב
. ואיכא לקשיא לי׳ ר״י ור״ש נמי לייני  באחריותו לס״צ דליינינן לינא לגרמי
 דיכא לגרמי להא אמרי אין אלם אוסר לבר שאינו שלו הא אי אלם אושר
 מחייב באחריותו והא גרמא הוא . וכ״ת שאני הכא להא מסכך ביליס הא

ן כי  ישדאל י
 לסמן חלב ודם בקדירת חבירו שאני כלאים. דכרמך כתיב • ולא של
 חכירך; ולחוס׳ [יבמותדפ״ג 3] כלאים שאני לאשורו תלוי במחשבה.

ע פ ל  ראשונה כ
ם י ד  מכלאי בגדים ומבע ונרבע דלגבוה דאושלץ מה שאינו שלו. י״ל לכלאי ע
 כחיב בגד כלאים שעענז לא יעלה עליך משמע מכל מקום ורובע ונרבע לגטה
 למאיסי. ומה שתירצו הל״ש והרי׳ב לפאכיהכא דכתיב כלמך ולא כלם אמר.לפ׳׳ז
 משמע לאפילו האחל עושה בלצץ הבעלים אינו אופל דת״מ איט שלו. ובחולין דף
 מ״א אמר בהדיא עובד כוכבים שניסך יינו של ישלאל מוסל שאיני איסל מה שאיט
ל . וברפ״ז דפלה כתבנו פו  שלו דזה אומל לו לאו כל כמינך שתאסיל ייני לאונסי
. ומדברי הסוס׳ דפ׳ הכיזקץמשמע דיש לחלק באחר בין מחשבה למעשה ה ז  מ
. ומשמע דהגפן שלו מיהא ו ו של נ  ובפכ״ו לכלים מ״ח האלכנו בזה: שאי
 אסיר ומיימי הל״ש דבילופלמי פליגי בה. ומזה נמי צ״ע למעס הל״ש והר״ב דהכא
. וכיון דמדאוריימא ציכא איסור  דוקא איט אוסר אמ שאיט שלו דכתיב כרמך
 כלאים בכלם של אחר מ״ע למ״ד הגפנים נאסלו הא אין כאן כלאים. ומיחו לפי
 מעם שכתבנו נמי דדמי לנפל ממילא מותר הוא מן הסולם ואפילו הגפנים לא
 נאסרו וכ״כ התיש׳ בהדיא ביבמות דף פ״ג אבל הרמב׳׳ם פסק בחטלו שהגפן שלו
 נאסל וצ״מ ושמא משום קנסא אע״ג ללא עביד 6יסולא קנסוהו ללא לימי למעבד
 במי בדידיה אבל לא משמע הכי למסיק התם בילושלמי במסכך גפן חבלו פ״ג
. פי׳ הל״ש משום לעביד ביה מעשה. ואי מדאוליישא ן פ ג  תבואתו לכ״פ נאסר :
 ממעמ של חבירו כי עביר מעשה מאי הוי מ״מ לא עבד איסור ולא שיין קנס
. ומיהו זה קשה כמי לכל הטעמים אמאי איסל גפן של חבירו אפילו  בשל חבילו
. ובאמס ה  מבד ביה מעשה יאמר לו כל כמינך שפאסול גפני לאונסי בתמי

ן תפארת כי  י
 כו) כמו בשלו כסי׳ כ״ה. וה״ה בזורע תחת הגפן וכבסיפא: כח) לשלס
 לו הזיקו. ואפי' למ״ד ־פטור כגרמי. הכא קעייל מעשה: כט) ולאומי

 משנה
 ללבוחא נקע פסקי עליס וכ״ש פריס אחד ול׳כ הל״ש ולמאי דפי׳ בשפ׳׳ו
; פליס דוקא אינו מקדש  דפשקי עליס היימ שחלב גם הגדל באמצעו י״ל דפסקי
ל הגלל וכריס גופיה כיון שכנגד הגדר הוא מקדש ג  דלעולם אינו מקדש אלא מ
ך את נפט.למסכך י ס מ  וגס הרמב״ם לא כתב בפריס שאינו מקלש : ד ה ח
 הוי כזורע. ונ״ל דמסנך איט אוסר על שיוסיף במאתים דהא לעולם אינו איסל
 אלא או בהשלשה או כשהוסיף כדללשינן זלופ מעיקלו בהשלשה זרוע ובא
 כשהוסיף כמ״ש מוי״מ בס״פ וכמסקי דלא שייך השלשה בפינן הוסיף . ויש
 חילוק בין זולפ למסכו דבזולע אף הקשין והזמורות אסולין ובמסכך אין אסור
ר שאיט ב  אלא הדגן כמ״ש סלמב״ם פ״ח דין י״א וכ״כ הר״ש לקמן מ״ז: ד
 שלו. כתב הל״ב ולא דמי לנותן חלב ודם בקלירה של מבירו וטי. צ״ע ללא למי
 דהתס לא יהא אלא כנפל ממילא אשור לאכול חלב ולם.אבל הכא דממילא שרי
 להא נפלו ממט זלעים או סעלתו הלוח לאחריו מוסל כללעיל פייה ה״נ מוסל
 כיון ללא ניחא להו לבעלים. והר״ש ג״כ לצה לחלק בכה״ג אלא שהקשה פ״ז מהא
 דאמל בהניזקין דף כ״ג הפושה מלאכה במי חעאת ונפלת חניאת חייב בדיני
 כמים והחס נמי לא ניחא להו לבעלים . ולעי׳ד לאו קושיא היא דדלמא ההיא
 אתיא כמ״ק וכמ״ד אדם אוסר את שאינו שלו. ועוד דהאיכא לאוקמי לההיא
 דאית ליה שותפות בטוה כדמוקידנן כמה משניות ובלייסומ הכי בחולין דף מ״א.
ד דומיא ב  ומה שתילץ הר״ש דהתם בניחותא דעושה מלאכה תליא דאמלינן מ
ס מס שהקשה הל״ש  לעבד . איט מובן לע״ד מנ״ל דבעושם מלאכה מליא. ג

 הלמב״ם
 בודאי הלא דבר הוא וראיתי להלב הו׳ע ז״ל שהמיר גס הוא בזה וכ׳ דאין הפק שיש פור כמוס בדבי ולא גילה את אזנינו ואני בעניי אי ניחא קמי שמיא א\מא מילתא ליהא רעוא לתתקבל לפי מה שלאית׳ להרב הגדול
ם. דמדת מל׳ הנקרא יש היא כמו ביית הכלא וגס זס סוד כרס דל 1ש״ב. זעפ״ז  מוהר״א מקראקא זיל בכפיו מעשה לוקח שכ׳ למש׳ זו דכלאים מיילי כשהשכינה בגלות ולכן נקרא כלאים כמו ב׳ תיבות כלא י
 אני אומר דידוע דמדת מל׳ כשהיא בסוד עשילות נק׳ ה׳ וכשהיא בכול דלות היא ד' ולפיכך חכים רבי ורצה לעשות סעל לשכינה לאוקמא יתה מעשדא ולרמוז זה בפ־ז מזו המשי דמל׳ היא מדה השביעית מזי
 ספירות המיז בלל משנה ל׳ וה׳ במשנה א׳ לומר אל תשמחי אויבתי לי כי נפלתי קמתי ומהרה תצמח מלטת בית דוד כי כל המקיים את התורה מעוני סוסו לקיימה מעושר ובדרך זה נלע״ד גם להסביר טעם
 לשבח אמאי לא נקרא כרם אלא בה׳ גפנים וא׳ מאלו יוצאה זנב ולפי האמור הוא מובן מעצמו שסיס מל׳ הנק׳ כרם והוא ה׳ גסניס בסול ה׳ אמנם א׳ מהנה יוצאה זנב כי בגלות יצאה א׳ ונשארה בסול ללה אך
ו קידש. נ״ל פשזנו דמ״מ בעי מיהא להוסיף מאתיס אבל כל כמה ללא הוסיף  שמורה לקז הימין כי אז תקום בתולת ישראל סיהרא באשלמותא בביא. ואם חיו שגיתי ה׳ הנןוכ יכפר בעל. (שיל): במשנה הי
ב באחריותו. ע׳ בתוריע . אבל המהל״ם מלובלין יישב קושיתו במתק לשוט שכ׳ על לברי תום׳ אלו דיל אס י חי  ודאי לא איתסר להא הויל ורוע ובא וקייל אפילו בשלו הוסיף אין לא הוסיף לא . (לח״ש): ו
א בעצמו סגיר במזיד אבל בשנסת מאליו לא שייך לקונסו עכ׳ל ודאי ליל לר״מ קניס שוגג אפו מזיד דוקא כטן שהפיל טומאה על עהטת חבית בידיו אף דשוגג היה קנסיק לים אנת מויי אכל הכא  פרן מ

ל ד«שנתיט אי?״ מגיל.0׳כ : . (לל״מ). זכיכ סלשיש וכ׳ עוד דגה מה שהקשה על משנתינו ממתגי׳ דגיעין לק״מ די  שמרן םגדר מ6ציו לא שייך לקנסו וכאונש דמי
ך .34  [משגיות זרעים] ל
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 ן קוצרו ואפילו במועל. כחב הר׳יב ואע״פ שאיט לבר האבר
 שאין ארס אוסר דבר שאיע שלו. וכ״כ ג״כ בפירוש השט. וא״כ
 משנתנו כר״י ורבי שמעון דלעיל והוה מחלוקת ואחר כך סתם
 דהלכהכסתס. ולעיל פסקו הר״ב והרמב״ם דלאכוותייהו ובפרק

 הערל רן* פג סליגי אמוראי בפסק

 ״)[וצא הרגי שמעין] ולא כרבי עקיבא: בשמיטה. אין לו בהם קנין
. שגזל כרם וזרעו: ס ג א  גמור *שהכל הפקר ואינו חשוב כשלו: ן ה
 ויצא מלפגיו. שחזר הכרס לבעליו כשהוא זרוע: קוצרו אפילו
 במועד. ואע״פ שאיט דבר האכל שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו
 אעפ״כמפני מראית העין התירו לקצור
ת במועד שלא יהא נראה כמקיים כלאים ד שזרע א ה א ה ב ש ע  הלכה . והרמב״ם בחבורו פ׳יה חזר אמר רבי יוסי מ
ה לפני ר בכרס •א״נ אם הוא ירא שמא יוסין* ש ע . ובא מ ( ת ל עי  מפסק דהכא ופוסק כר״י ור׳ שמעין בר־מו בשבי
ת הכרם & מאתים במועד אז הוי דבר האבוד ס שזרע א נ א ר שאינו שלו לא): ן ה ב ש ד ד ק  עקיבא. ואמר אין אדם מ
א נותן לפועלים דא^ע״ג^דהאנס לא אסר^דאץאדס ה ת מ . rap אפילו במועדלי)'• עד כ ( נ  ויצא מלפניו ל

ס ואפילו במועד ועד . י  371 • ד ה אםד ד״י נילתלמי מוס נ6ן ש׳׳ 0״ : ן האנם נד״ס כשום p tfo״ ב׳ pi עיז הסדר עד הפרק ויש ט r״ vnn : אפילו במועד עד נ

 מלאכת שלמה
 התבואה להא עב׳ל מעשה בלבר האוסר תבואתו להייט הגפן לתבואה שלו הויא
 עכ״ל ז״ל. ומשמע מן היחש׳ לפליגי נמי תנאי למתכי' במסכך גפט של חברו ע״ג
 תבואתו של סברו לה״נ התם המםכך גפנו של חברו ע״ג תבואתו של חברו
 נשמעינה מן הלא אר״י מעשה באתל שזרע את כרמו בשביעית ובא מעשה לפני
 ר״ע ואמר אין אדם מקלש לשא״ש הרי אין הגפן שצו ואין התבואה שצו ואיתתבת
 ע״כ. ופי׳ הרש״ש ז״ל שזרע כרמו בשביעית. שהכל הפקר ולאו לידיה חשיב.
 ולוקא ענבים לא נאסרו אבל גפגים אם הוסיפו מאתים אסורים שאין הזמורות
 הפקר והשתא קאמר למשמע מן הלא לפליגי תנאי למתט׳ במסכך גפנו של חברו
 בתבואה של חברו לאפי׳ בהא פציג ר״מ לתבואה וענבים לשנה שטעית הכל
 הפקר. ואיתתבת. וקא מותיב מינה ד יוסי תיובתא לת״ק ש״מ לפליגי בה עכ״ל
 ז״ל: ונרמב״ם פ״ה סי׳ ת׳ פסק כר״י ור״ש לר״ע ס״ל טותייהו ועול למעשה רב
 וא״כ יש תימה על ר״ע ז״צ שכ׳ ואיי הלכה לא כר״י ולא כר״ש וצא כר״ע. ועול
 שהוא כ׳ בסמוך לאע׳׳נ להאנס לא אסרן לאין אלם אוסר לשא״ש וכו׳ ובסמוך
 העתיק מהר״ש ז״ל כמו שנכתוב ולהרמב״ם ז״ל ניחא שסתם דבריו במתני׳
״ל. נ״ל שצריך להגיה וידוע שכל הארצות בשמטה  לבסמוך: בסוף פי׳ ר״ע ז
. וא״ח ומ״ש מנותן נבלה ו  א״ל בס וכו׳: אין אדם אוסר דבר שאינו של
 או חלב בתבשיל ש5 חברו שנאסר ואומר ר״י לבלבר התלוי במחשבה הוא
 •לאמרי׳ הכי כגון משתחוה לבהמת חברו לספ״ב לחולין לאפי׳ עשה בה מעשה
 כגון ששחטה איכא למייל ללא אסרה ואיסור כלאים נמי תלוי במחשבה כלתנן
 לעי׳ סס״ה הרואה ירק בכרם ואמר כשאגיע לו אלקמנו אפי׳ הוסיף מאתים
 מותר למאחזור אלקטנו אם הוסיף מאתים אסור. תוס׳ ס״פ הערל ואיתא
 למילתייהו בלינא לגרמי להרמב״ן ו״ל אבל הר״ש ז״ל לחה תי׳ זה ותיל־ן
. קוצר אותו מיל לאין אלם אוסר לשא״ש ׳  בגוונא אחריכא ע״ש *• ה האנס כו
 וסתמא כר״י כלכתיבנא להלכתא טתיה והוי מחלוקת ואח״כ סתס: ואפי׳
 במועד . סי׳ הלא״ש ז״ל אע״ג לאינו לבר האכל לאין אלם אוסר לשא״ש
 מפני מראית העין התירו צ1 צקוצרה שלא יהא נראה כמקיים כצאים בכרם

 והעתיק

 כרמך ואינו מחובר עם ׳כלאים כמו שדורש בזוהר בלא תענה ברעך על שקל
. מצאתי בתלושי הרשב״א ז״ל ׳  ע״שעב״ל ז״ל: מעשה באחד שזרע ט
 שם פ׳־׳ק לב״ב ל׳ ב׳ מירסא א״ר יוסי מעשה בצלמון באחל שזרע כרמו וכו׳
 ובא מעשה לפני ר״ע ואמר אין אלם מקלש לשא״ש. פי׳ הר״ש ז״ל שזרע כרמו
 בשביעית שהכל הסקר ואינו חשוב שלו ולוקא ענבים לא נאסרו אבצ גפנים
 אס הוסיפו מאתים אסורין שאין הזמורות הפקר ע״כ. ירושלמי א״ר יוחנן
 הכל מודים בגפנים שהן אסורות א״ל ר׳ אצעזר האוסר אינו נאסר ושאינו
 אוסר נאסר מה פליגין במשפך נפט ע״ג תבואתו של חבית אבל המסכך גפנו
 של חבירו ע״ג תבואתו כל עמא מולו שהאוסר נאסר. וסי׳ הר״ש ז״צ שהאוסר
 נאסר משוםלעבילמעשה־בגפן חברו. ע״כ . והילך פי׳הרש״ש ז״ל בגפנים
 שהן אסורות. ענבים של זה המסכך אסירי ללגבי ליליה אהט מעשיו. האוסר
 אינו נאסר זרעים שי״צ כח לאבזר צגפנים אתה מולה שאינם נאשרין מתנן
 במתני׳. גפנים לא״צ כח לאסור לזהעיס לא כ״ש שלא יאסרו ק עצמן והכי
 אית׳ בפ׳ הקומץ זושא והתם מייתי בדי׳ דמסייעא צי׳ לר׳ יוחנן מעשה בא׳
 שזרע כרמו שצ חברו סמדר שלא הגיעו ענביו צפול הלבן ובא מעשה צפני חכמים
 והתירו הגפנים ואסרו הזרעים. וכתב ר״ש ז״ל ותימה למשמע התם לצד אלעזר
 קנסי׳ ההוא לעבל איסורא אפי׳ בשאר זרעים לרבנן וכ״ש בתבואה למלברי
י ור״א ע״כ. ועול נ״ל צתק לההיאנריי׳ ;  תורה ושמא הכא למלאוריי׳ פליגי ר/
 מיתנייא כר״מ לסבר למקלש גסט ע״ג תבואתו של חברו וכשהוא סמלר שלא
 הניעו ענביו לפול הלבן איסורא לרבנן הוא ומש״ה הקלו שהיו זרעים לרבנן וכרם
 לרבנן אבל לר״י ור״ש לסבד לאין אלם אוסר לשא״שגין מלרבנן בין מלאוריי׳
 כלאמרי׳ ס״פ השוחט צא כצ הימך שתאסור ייני לאונסי אפי׳ בתבואה לאורי״
 ופול הלבן להוי כרס לאוריי׳אינו אסור צר״א וצר״י אמרי׳ למולה בענבים
 לצליליה מיהתאהנו מעשיו. במסכך גסטע״ג תבואתו של חברובההוא סציגי
 ר״י ור״א לר״א סבר כיון להאוסר דהיינו התבואה לא עביל מעשה בה אפיי גפנו
 אינה נאסרת. אבל כשבעל התבואה סכך גפן חברו על נבה כולהו מולו לנאסרה

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
) שהכל הפקר: לא) ודוקא הפירות אכל (ב) ואילה׳יק מעושה מלאכה במי חטאת. אפי׳ לא נגע בהן. רק ששקל  כלעיל פייה סי׳ ל״א (ב): ל
. נלפע״ל דהתם (  ומורות גופייהו שאינן הפקר נאסרו. וכ״כ בגפן שסכט דריסא. נאסר כנגלן. נאסרו אפי׳ רק ע״י היסח לעתו (כגיטין מ״ג ב
. לאצ״כ היכי ס״ל לצחייב בליט שמים בהיסח ד י י ^ ע״כ במסר לו לשמרן מ ) א ד . ל ץ ; ע 3 ר > ״ ל מ : $ ש m ) ם ר ל כ ז ג ) ש ב 1 , . י מ ל ש ן ר י כ ן י ן פ ג  ה

ו . הלעת . ובכה״ג הו״ל כשלו: ר ש א י ס א״א ש כ א י ה ר ה ד . ו ב א ר ה ב ו ד ע א ה ש כ א ל ל מ ר כ ו ן כ מ א ״ ז ן  מ

. דהתס מתמת  שאיט שלו. וחף שיוסיף ד אצל בעה״ב. לא יהא נאסר. דהרי לא כיחא לי׳ כפ״ה סי׳ ל״א. ולא דמי לכשאתזור אלקטט פ״ה מ״ו
 עצלותו ניתא ליה שיתקיים עד שיחזורימשא״כ הכא מרמת איסור מלאכת מועד הוכרח להניחו ואיט נאשר.וכמוצא חמן נביחו ביו״ע שאיט עובר בב״י

ם י ח ס פ  משנה ראשונה כ
' במועד.  דבר שאינו שלו אין כאן איסור כלאים ומלו נמי מומר והלכך קוצרהאפי
 מ״ש הכי׳כ שאינו דבר האבל שאין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ה״ה אפילו אם
 אושר איט אבל שכבר נאסר ההל אלאקישמא דמילסא אומר. ומ״מ עוד מפני
 מראית עין אבל באמת אין זה מקיים כלאים כיון שמשום איסור מועד הוא
. ואע״ג י  נמנע לא גרע מכשאגיע לו אלקפט אלא מראית פין לחוד הו
 דבקצירמו איכא נמי משוס מראית העין שנראה בעושה מלאכה במועד לאסיר
 מדאורייתא מ״מ איסור כלאי הככם חמיל טפי פלא הומר מכללו אבל מופל
 הותר בדבר האבד . ומשמע דמשום האי מפמא שלא יהא כלאה כמקיים כלאים
 חיובי נמי מחייבינן ליה לקצור במועד וכן משמע מדקתני אפילו כמועד דינו כמו
 בחול ומחייבינן ציה. והיינו נמי דקתני פד כמה טמן(פועלים עד שליש לכשליש
ה פל הרי׳ב שכמבאינמי אם הוא ירא ש ק  מחייבינן ליה ויותר לא מיחייב. ו
 שמא יוסיף מאתים דהוי דבר האגד וכוי דלפי פי׳ זה ליכא מיובא צקוצרו אלא
ד כמה הוא טתן לפועלים כיון דרשות הוא אם  שמותר לו בדבר האבר והייני מני פ
 ירצה כמה דבעי לימן ודוחק לומר לעד כמה הוא נותן מיירי בחול. ועוד דאי
 משום דגר האבד קאמכ למומר מאי קמ״ל פשימא ומס טגיט נמס׳ כלאים ,

 הגול

 הלמב״ם פ״ה דין ח׳ פסק גם בזה אין אושר הגפן:שזדע את כרמו בשביעית.
 קשה למאי לאמרינן בפ״ב לחולין לף מ״א אפילו למ״ל אין אדם אוסר דבר
 שאינו שצו.ביש לו בה שותפות אוסר. א״כ בשביעית אמאי אינו אוסר הא פירות
 שביעית מותרין לבעלים ולכל אלס והוי כיש לו בה שותפות. וי״ל לשביעית
 אפקעתא למלכא הוא וכל הארץ של הקב״ה לכתיב שבת לה׳ והחיל לכל ארם
ק אסור •כדדרשינן לאכלה ולא להפסל וזה שזרע את  לאטל פירותיה אבל להפסי
 כרמו אינו יכול לאסור שאינו שלו אלא של גטה ולא יהיב ליה אדעתא להפסד
 ונמצא דלהפסיד אינו שלו. ומיהו בלא״ה לא דמי לשותפות להמם אית ליה זכייה
 בגווה אגל שביעית עדיין לא זכה בו והוי הדבר הפקר המונח בארץ שבעול
. למאי דפי׳ לעיל במסכך גפנו ע״ג ו צר  שלא זכה בו אין יכול להקדישו: ו קו
 תבואתו של חבירו ללא קידש הסטאה שאינה שלו אבל הגפן נאסר וא״כ הכא
 למשמע דהאנס זרע תבואה שלו וכבר נאסרה ואין לה מקנה א״כ למה לו לקצור
 ולשכור פועלים הא שריפה בעי והבערה אפילו ביו״ע הומרה וישרוף המטאה
ס הכרס . ודוחק לומר דגם התבואה ש/רפ היסה גזולה ביד האנס פ מה  כמקו
 שלא נאסרה גפ המבואס. אבל לקבלת הסוס׳ שכתנט גיסא דכיון שאין אוסר

 ציונים
 בשביעית. מס : ו האנש .
 «ול ו:»״ע cc 0>ני5< ח : «p' נסוכה ל. עיי׳ ש0 היינ

ן ו ן לצי  ראשו
 משנה ו [תוייט דיה]
׳ ו ואפילו במועד ט ר צ ו  ק
 וא׳׳כ משנתנו כר״י וריש
 דלעיל זהוה מחלוקת ואחיכ
. ׳  סתם דהלכה כסתם ט

 חרושי מהרי״ח
 [משנה ו] עד כמה וזוא
 נותן עד שליש; לכאוידו
 לפי׳ השני שפי' הרע״ב
 שירא שיוטיף מאתים א״כ
 כמה רבעי ליתן דהא אם
 היםיף מאתים Tp?! •אכל
 ויא דהוי כמו שאניע b״
 אלקטנו דפיה משנה ו׳
 דפי׳ שם הר״ב דאפילו
 הוסיף ר׳ מותר וכמיש
 שם הרב תוייפ כשם
 התום׳ דלא ניחא ליה עיש
 רק עד שליש חייבוהו
 ליתן כדי לעקור מיד :
 הוי״ט דיה קוצרו אפילו

 תוספות רעי׳ק
 להברייתא כרים ורימהא
 סבר במפטא וכוי דנם
 בשוגג הייב דקנסו שוגנ
 אטו מזיר. ואע״נ דאיתא
 בגיטץ דף ג״גדרק בדרבנן
 קנים ריפ שוגנ אסו םזיד
 אבל לא במבשל בשבת
 כיון דתוא דאורייתא הא
 י״ל דר״מ סיל דטקיים
 כלאים לא הוי דאורייתא
 דלא כרעיק עיין בביק דף
 פ״א בתום׳ שם w דםיירי
 בכלאים בהיל דרבכן
 ובדרבנן קנים רימ שוע
. ואדרבא בזח ו י  אטו מז
 היה מיושב >^שייתחתום׳
 בב״ק דף ק׳ דטניל לתגמ׳
 דהך ברייתא ברים תזיינו
 ממה דתייב אף בשוע
 ע״כ דהוא ריס דקניס שוע
 אםו מזיז־ בדרבנן. ואולם
 עדיין אתו מספיק כל
 הצורך. דלמא הברייתא
 כריי ם״* מדאורייתא
 קנםו שוגגאגי מזידוסיל
 דטקיימ חוי דאורייתא
i f כ ע ו / א  וטיירי בכלאים נ
 כךטית התום׳ לק״ט כיון
 דמוקמינן לה כריס סטילא
 ניחא דס״ל דבו־רמן קנ0ו
. ועל ד י  שוגג א3י מ
 משגתינו דדגא דלבאורח
 קשה מסתמא דמתני׳
 דניטין דהמטמא בשוגג
 פטור ייל דטיירי בכלאים
 באיי דחוא דאורייתא
 דקנםו שוגג אטו מדד
 וקיל! [אות כה] בדיג
. ׳ ו  י״ח בשםיטח כ
 ־טהכל הפקר) ודדקא ענבים
 לא נאסרו אבל חגפביס
 נאסרו אם חוםיפו מאתים
 שאין חזםח־זת הפקר.
 הדיש. וראיתי להגאון
/ בספר כתובת t ר׳ פנחס 
 לכתובות דף פ׳ עיא ד״ח
 אכלה ערלה כתב בפשיפית
 דאף העצים מותרים עי״ש,
 ובםחכית אשתטיט־זיה
 דברי הריש שכ'בהיפוך:
] בריב  משנה ו [אות מ
 ד״ה קוצרו הו׳ אינ כו׳
 שמא יופיף מאתים)
ש  זבן כוזב חרא״ש. ר

 לעיין



 ציונים
 מאימתי. מיי' cc מ".
 מור ושו״ע שם מע>!< ן׳ :
 ו הדוח . מיי' cs הי״א
׳ •  סיר הויע מט סע̂> ז
י  מאימתי מיי׳ שש הי״נ סו

 ונ»״« שם פעיו p׳ :

 תוספות חדשים
 מ'ז[תוי״םד'ה]יגחר כי׳
 וניל לדייק פן מל׳ מרי כוי.
ג* לגשלמא אס גירסתו סו  ו
 כהרמביס נב' דלתי׳׳[ ח׳׳ש
 דהיינו טעמא שלא הוצרך
 להוסיף תיבת מלקט אלא

 בעולר ולא בנולד למעצמו
 מוין שהוא לשון כריתה כמו
 גולו אילכא משא״כ אילו הוה
 גרס כני׳ הריב ה״ל להוסיף
 ג״כ ביגלור כי היכי ללא

 כשלש מלשון גלד ולע שיש
 טיס בתומו במקום היכן
 מימ . (ש״ל) : [כא״ד]
 ובסיפא יחזור ע־״ל ולא
 ניחא ליה במה שמחלק הר״ב
 בין עיקר התבואה תחת
 הגפן לרק גועה השיבליס
 לחילוק זה שייך לענץ אס
 שהה כדי לקדש אבל בלא
 שהה שעדיין כיא מותלל&
 שייך לחלק כן ויהא מותר
 להחזיר מ״ל.״ה ללא כרמיע

 ראשץ לצית
 לא זכיתי להבין דהכא מאי
 סתמא איכא שהרי ללעת
 התיק דאוסל שאינו שלו ניחא
 טפי כמוכן מעצמו וכן מטין
 דברי הרב מברשטרה שכתב
 ואע״פ שאינו דבר האכד
 שאין ארה אוסר דבל שאימ
 שלו כו׳ משמע לסדיאדלמיד

 חדושי מהריי׳ח
 במועד כוי כתג תרע״ג
 ואעיפ שאין אדם אוסר
* כו׳ דלעיל  דבר שאינו ש
 פסקו כוי דלא כוותיחו
 כו׳ וגראה דעת הרםביפ
 בפי׳ שפסק דלא כדיי
 חיינו משום דבפ׳ הערל

 שליני
 תוםפות רע״ק

 לעיין הא אס לא נתיר לו
 לקצור הד אנום ולא מקרי
 ניחא ליה ולא ליתסר;
 ואיכ לא הוי דבר האבד;
] ואינו ז  משנה ז [א1ת כ
 מקיש) אס לא יחזור .
 והא דאמדי׳ לעיל משנת ג׳
 דתחת חנפן מקדש. חיינו
 כשעיקר התבואה תחת

 הנפץ

 תום' אנשי שם
 ן בתויח דיה באיר
 ובסיפא כו׳ ולא כיחא
 ליה כו׳. איה ישובו זה אינו
 עולה למה שסיים החריט
 בסהיד ובתוספתא כו׳ משמע
 לסיכוך נסנים על התבואה
 העיר דהתם ולאי נשהה
 מיידי דמשמע דלא היה ס״ל
 זה החלוק אפילו בשהה\5״ע:
 במשנה וכן בירי!. אט״ג
 דסד״א דלא סכי לסו בחזרה
 דלרוב דקותן וקטנות! אפשר
 דהדרי ונפלי והוא לא ידע
 וחשה דמהיט כמי נראה
 דפליג ב״עבהתוספת׳ שהביא
 החייט וס״ל דבירק יספר
 אפייה תנא דילן לא חייש
 ומ׳מ שפיר אשמעינן רכוהא

 טסי מגסבואה . (ש״ל)

ב סלד ת 1יום טו ספו דה כלאי• ד&בריך פרק ז תו ו  ר עובדיה םברטנ

 אוסר דבר שאינו שלו מכל מקום אם הוסיפו מאתיים לאחר שחזרה וככנובדא לי״ע: ז יגדור מיר, פי׳ הר״ב כמו נודל נתמכים
ק פי׳הר״ש לגירסא דיגרור בשני רישי״ן  לבעלים קדש דלא גרע מלכשאחזור אצקטט או סערתו הרוח לפניו כלומר יחתוך וילקמ. ו
 דהנן לעיל שקדש: עד שליש . אית רמפרשי עד שליש בשכר וכ״כבכ׳ימ לגירסתהרמב״םיגדור בשני דצתי׳ין מלשון גולואילכא.
 הפועלים שאם לא מצא פועלים אלא כשליש יותר על שכרן הראוי יתן [*ונ׳׳ל לדייק ק מלי רש״י פעי׳ו דיבמות דף קיז ע״ב שפי' גודר

 כדי שיעקור הכלאים מיד. יותר על זה
. קוצר ן א כ ד שליש לי0 . יתר מ  לא ישן אלא קוצר כדרכן אע׳יפשהכלאי׳ ע
. ( י  בדרכו והולך אפילו לאחר המועד ל
ס לי). משישקע לח): נ רךא א  מאימתי הוא נ
ל גבי ה 'את הגפנים ע ל ע ל ע  ז הרוח ש
ם ארעו אונם  תבואהלם) יגדור מידמ)• א
. ן פ ת הג ח וטה ת  מותר *0 . תבואתו שהיא נ
. ( נ ם ש ד ק  ובן בירק *0. מחזיר *ואינו מ
ת פי) ש ד ק ת ה מ א ו ב  מאימתי ת

 משהשריש

 תמרים עודר מלקמ תאנים ע״כ דאם
 גירסתו בשני דלתי״ן ה״ע דבעודר
 הוסיף תיבת מלקמ וק׳יל]. וקשת דהכא
 הנא יחתוך ובסיפא יחזור . ונראה
 דה״עכמ״ש הרמב״ס בפירושו ובחבירו
 שהענפים נשברו ונעקרו. וכלומר דלא
 נעקרו משרשיהן מן האילן דא״כ אין
 כאן עוד קידוש כלל. אלא שלא נשברו
 ולא נעקרו לגמרי אבל אין להם תקנה
 להעמידם בנמייה שימה אותם מעל גבי
 התבואה. גס אינו מעמידם בקנים לפי
 שאין תועלת עוד בהן וחותכין אותן
 ממקום שנשברו ונעקרו. והייט שכתב
ים המונחים על התבואה ולא שייך זה  הרי׳ב וילקכן דשייך מפנ
 בתבואה. גם יחתוך לא שייך למימר בתבואה. ונם ל׳ הרמב״ם
 בחבורו יגדור אותן והיינו הגפנים. [*ובפירוש שהזכרתי כמה
 פעמים שם כתב להדיא כלומר יחתוך הגפנים שעל התטאה] אבל
. ולהט נמי לא הוצרך הרמב״ם י  בסיפא בחזרה בעלמא םג
 להביא הסיפא בתבורו משוס דממילא משתמע. ובתוספתא זמורה
 של גפן שהיתה מודלה על גבי התבואה אפילו היא מאה אמה

ע גירישג׳ ק ט ״ ש . מ א ר ק י נ ת מ י א מ ש ו י ל א נ ר ק א נ ו י ח ת מ י א  ףףג י מ
ה . א ו ב ו נירוש׳ ת ת א ו ב ר . ת ו ר נ ו י י ר מ ו ד ג ע . ן י ק ת ש י ש  מ

 משתהין בכרס. ואיה דמפרשי עד שליש
 ממה ששוין פיחת הכרס ותבואת השדה
י לעקור הכצאים מיד  יתן לפועלים מ
 יותר משליש שווי פירות הכרס ותבואת
 הזרע לא יתן אלא ימתין עד שיקצור
. כלומר ס נ  כדרכו: מאימתי נקרא א
 מאימתי נקרא הכרם על שם האנס
 להחשב כשלו לאסרו בזריעה :
. שם הבעלים מן הכרס  םשישקעו
 דקרא ע״ש הגזלן מאותה שעה תהיה
 הכרם חשובה כשלו ויקדש קל מה שיזרע

 בה: ץ הרוח שעלעלח. שסערה. רוח סערה מתרגמינן רוח
 עלעלא: יגדור.^כמו נודר בתמרים כלומר יחתוך רלקונו: וכן
 בירק. [הנועה] החת הגפן: יחזיר. התטאה והירק למקומן:
. אם לא התזיר איט מקלש דהא דתנן לעיל תחת ש ד ק  ואינו מ
 הגפן אוסר ומקדש היינו כשעיקר התבואה תחת הגפן אבל
 כשעיקר התבואה עומדת חון לגפן וטמה החת הגפן איט מקרש:

 משתשריש
. אבא  כל הגפן טלה אסורה היא ושירותיה תבואה שנועה תחת הגפן מחזיר ואינו מקדש הגפנים . והירקות שנועין לתוך הגפן
 שאול אומר ר״ע אומר יחזיר ובן עזאי אומר יספר. משמע דםיכוך גפנים על התבואה חמיר ומקדש ספי מנעיית התבואה תחת הגפנים וצ״כמ

 שלפה משהשריש
. והר״ש כ״ ואי נרסי׳ בדצי״ת הוי לשון ה ר ה  מטה ופי׳ להוא צ׳ יסירם מ
נס. וצא חלקן לא נתקלשו ים: אם אדעו או  גלר שעושה בין תבואה לגפנ
 ואפי׳ הוסיף מאתים לומיא ללשאגיע cc אלקסנ!: מחזיר ואינו מקדש.
 מתני׳ ר״ע אבל בן עזאי פציג עציה נכדיי׳ זס״ל לצריך לגזוז את הירק . ושי׳
 ר״ע ז״ל להא לתכן לעי׳ תחת הגפן אוסר ומקלש היינו כשעיקר התבואה
 תחת הנסן וכו׳. אמר המלקמ כן פי׳ הרא״ש ז״ל ונס הרש״ש ז״ל אבל הרמב״ם
. והקשה הת׳ הר׳ אפרים אשכנזי ז״צ וז״צ וצ״ע להא תכן ה  ז״ל לא פשק ז
 לעיל ועבולת הנסץ ול״א שבכרם הרי אצו מקלשין ואפשר שכל מה שהוא מוך
: מאימתי תבואר. מתקדשת כ ״  עבולח גפן או כרם נקרא תתת גפז ע

 וט׳

ת כ א ל  מ
. פי׳ הרמנ״ם ז״ל ר׳׳׳ל שיוסיף ש י ל ד ש ל פירושו הר״ע ז״ל: ע כ ס ת מ ה  ו
 להם שלישית השכר כלי למהר בעקירתו כגון אס יהי' שכרן שלש כשימין
. פי׳ הרמב״ם ז״ל משיתחכא ע ק ת ש י ש : ם כ ״  בכל יום ימן להם ל׳ פשיסין ע
 בעל הכרם מפחד הא;ס שאנס אותו לדמי לםקריקון לגישין. וכ׳ הר׳ יהוסף
 ז״ל משישקע פי׳ אבל קולס שישקע הוא נקרא יורד לתוך שדה חבירו שלא
. בללי״ת גרהי׳מלשון גולו אילנא הרש״ש ז״ל ד ת נ : ף י כ ״  ברשות־וצ״ע ע
 וכן ג״כ פי׳ מהרי׳׳ק ז״ל בכ״מ אכן ה״ר יהוסף ז״ל כ׳ על פי׳ ר״ע ז״ל
 פי׳ זה איט נראה ט אין הלשון משמע כן אך נ״ל לפרש שהוא לשון יתקון
״ס ז״ל נראה לגריס בפי׳ המשנה יגרור כרי״ש מלשון גורר אלם  ע״כ אבל הרמנ

 ישראל
 דמדכבר ככפפו ע״י הרוח
 שפי' שעלעלה ששכרה.

ן י כ  י
 לא יועיל הסרה על שיחזיקס בגדר. ולרמב״ס
 ר״ל לא שנשתברו לגמרי. דא״כ לא מקדשי.
 רק ר׳ילשנפשחו ועודן תלויין באילן. ומדאין כהן עול תועלת משנפשחו.
 ואעפ״כ יאסרו התבואה י קאמר מתני׳ שיגדד [וגרס כללי״ת] ר׳יל
 יחתוך הגפנים משרשם: מא) כפייה שי׳ ל״א: מב) שנעת תחת גפן:
 מנ) אס לא החזירו. ואילה״ק ממסכך נפט במייל לנאסר. החס
 מיידי כששורש התבואה תחח הגפן. משא״כ הכא מיירי בנטו רק ראשי
 הסבולת. אנל אי״ל דהתס בידים והכא ממילא דעכ״פ כיון דלא החזירו לא
 גרע מסעלץ הרוח פ״ה מ״ז דמקדש.כן נראה לפענ״ד: מד) כהוספת ר׳:

 ראשונה
 משישקע. אע״פ שלא נמייאשו הנעלים ללא אמרו וי ליזסלון כיס אע ססלי
 דמייאשי ואפילו עומד וצווח הוי כצווח פל ספינתי שטכעה ביס ומיחסרא
 מדאורייתא בזריעת האנס . אבל לא נשתקע שם הבעלים אע״פ שנתייאשו אץ
 ייאוש לקרקע דקרקע אינה כגזלת ומיהו מדרבנן מיתשרא אבל נשתקע מימשרא
 מדאורייתא. כך העלה הר״ש והרא״ש וכ״כ הלמב״ם בחבורו פ״ה וכתב הכ״מ
 למשמע אם לא נשתקעו ולא נתייאשו אינו אוסר כלל: ז חרוח שעלעלה. אץ
. אבל ד י  זה סיכוך בעלמא לסיכוך יש לו מקנה בחזרה וה״ל למימני יחזיר מ

 עלעלה הייט שמקרה חותם ואין להם מקנה אלא לחומכם מיד והיינו יגדור כמ״ש
 מוי״מ. ומיד היינו כשראה שעלפלה ואם לא חתכן כשראה אסורץ כשהוסיפו
. וכן גבי סיכון אם נא החזירן מיד ובסיפא ה א ט מ ה  מאחים וקידשו הגפנים ו

 שתבואתו

ן תפארת י כ  י
. י״ל דעכ״פ [ ב ט י ב  [כפםחיסדיוא] מללא ניחא ליה בעטנו [כתוס׳ שם ל
 מראית עץ איכא דיסברו דניחא ליה: לח) י״א שלים יותר מהראוי
. וי״א שליש שויי כרמו: לו) ואע״ג דניני ביני יוסיף ר' אפ״ה כיון מן י  ל
: לז) ר״ל אימתי יהיה תשוב ׳ ז  יאנוס הוא מותר וכלעיל פ״ה מ״ו ו
 כאילו השדה שלו שיאסרו : לח) שנשכח סם בעליה. אז נאסר
 מדאורייתא. אבל ביאוש לחול. אסור רק מל״ס: לט) רי׳ל שהרוח
 כפף הגפנים ע״ג תבואה. כצלע שהיא כפופה בטבע. דתרנום פל צלע
 עלעא. וי״א דר״ל שהרוח סיעל קומת הגפנים ע״נ תטאה. דתרגוס
 של רוח סערה. הוא רוח עלעלה: מ) נ״ל דר״ל יסירם. ויחזקם בגדר.

 משנה
 ומול כשלא נמיר לו אין כאן לבר האבדניץ &משוס איסור מועד נמנע.ועוד
 דשלוחי ב״ד עוקרים במועל כלאי זרעים בפ״ק למ״ק מ״ב והתם אינו דבר האגד
. אלא עיקל מתני' כשידוע שנא יוסיף מאתים ואיבו ן  לכלאי זרעיס אין אסולי
 דבר האבד ואפייה התירוהו במועד והיינו דקמני אפילו במועד דלא הותר בדגל
 שאינו אבד הכא התירו וכן משמע בירושלמי דאמר כיני מתני׳ מותר לקיצה .
 כלומר דבאינו אבד בעלמא אסור וכאן התירו והוי כמו בחול ומיחייב לקוצרו .
 אבל אי הוי דבר האבד לא צריך למימר אפילו במועד דמאי הפילו הא בדבר
 האבד מועד וחול שרן וכ״כ הרא״ש לנראה דמיירי כשאינו דבר החבד וכו׳ :
ר כדרכו והולך. פי׳ הר״ב אע״פ שהכלאים משתהי בכרס ע״כ ואש כשתהא צ ו  ק
 הזרע על שהגיעו לעונת מקלמ הלי זה קידש ונאסרו שניהם הרמב״ס :



־ כלאים המבריך פיק ז מברטנורת בדי  268 ר עו

 משתשריש.משעה שיתפשטו שרשים בקרקע. ואית מרסי משתשליש כלומר משתביא שלק דרחמנא אמר(דברים«) ותבואת הכרם ופחות
 משליש לא מקרי תבואת: וענבים משיעשו בפול הלבן. שאם זרע תבואה או ירק בכרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן ועקר הזרע
 קודם שיניעו הענבים להיות כפול הלבן ה״ז לא קדש וכן ענבים שנעשו כפול הלבן וזרע בצרן תבואה או ירק ולקט הזרע קודם שישריש או
ס משחשליש ה״ז לא קדש: תבואה שיבשה כל צרכה וענבים שבשלו כל צרכן. ונניע נפן בצד התבואה י ר  קורס שיביא שליש ״למאן מ
ב שיבשה כל צרכת או זרע בצד [הענט' ת יום טו ו פ ס ו  ת
. וענבים משיעשו כפול שבשלו] כל צרכן אינן מקדשות. דאמר ( ה ש מ י ר ש ת ש . כתב הר״ב אית מרסי מ ש י ר ש ת ש  מ
, קרא (דברים פב) פן תקדש המלאה ה כ ר ל צ בשה כ ה שי א ו ב  משתשליש כלומר משתביא שליש • עיין הלבן טי) • ת
ת • הזרע אשר תזרע ותבואת הכרס אינו ו ש ד ק ת ל צרכן אין מ ו כ ל ש ב : וענבים ש י " ס ש &ס כ " מ  במ״ג פ״ק דמעשרית ־ ו
ן מקדש עד שיהיה שס מלאת זרע ותבואת נ י . משתשריש משתשליש.אי! מתקדשות א ג ה שיבשה וכוי. פי׳ הר״ב דשוכ חי א ו ב  ת
 אינן מתקדשות: כרס ותבואה וירק שלא השרישו או שצא
 הביאו שליש לא הגיעו לכלל מלאת זרע וכן לאתר שיבשו שוב אינן קרוין מלאת זרע וענבים קודם שיגיעו להיות כפול הלבן או לאחר שבשלו

ל  מלאכת שלמה כ
 אותם זמורות אבל מימרא דרכ יהודה דאמר אכלה ערלה ושביעית וכלאים
ה לכה׳יפ בזמורות הויא חזקה נ ה מ ם ו ש מ א חזקה למשמע לזמורות שרו ל י  מ
 מיירי בזמורות שהיו כבר גלולים קולם שנזרעו כלאים שאותם אינם נאסרים
. ואם זרע ירק או תבואה וצמתה ואת״כ סכך כ ״  אלא כשהוסיפו מאתים ע
ק יללק כ״כ שם הרמכ״ס ז״ל כס״ח מן ל ה ן ו תר  עליה את הגפן הקשין מו
. והא לאמרי׳ בפ׳ כל שעה לתמר שהסיקו בקשץ ש\ כלאי הכרם יותץ  הירוש׳
 התם בשזרע הכלאים תחת •הגפן. וכ׳ הרמב״ן ז״ל בפי' התורה בפ׳ כי תצא
 בפסוק לא תזרע כרמך כלאים פן תקלש וז״ל וטעם פן תקלש כמו כי תקלש
. ויתכן ן תו  וכן ומפתח אהל מועל לא תצאו סן תמותו וכן ולא חגעו בו פן תמו
 שפי׳ כמו פן ינכרו צרימו פן יאמרו כענין שמא לומר לא תזרע אותו כלאים
 פן יצמת ייאסר עליך הכל כי אינם נאסרין אלא כמו ששנינו תבואה מתקלשת
. וכתב ה״ר יהוסף ז״ל וענבים ״ל  משתשריש וענבים משיעשו כפול הלבן עכ״ל ז
 משיעשו כסוצ הלבן מכאן יש ראי׳ שהגפן עצמו אינו נאסר אצא הפרי שהוא ראוי
. ת ו ש ד ק ת ם מ ג ן אי כ ר ל צ ו כ ל ש ב ם ש י ב נ ע : ו  לאכילה נאסר ודוי׳ק ע״כ
 גרסי׳ ול״ג מתקלשות והיינו לאמרי׳ בירוש׳ כיני מתני׳ אינם מתקלפות כלו׳
 היון לגמרו כל צרכן שוב צא יוסיפו מאתים אבצ מקדשות את אתרים כגון
 סיכך ע״ג תבואה . א׳ נגמר וא׳ לא נגמר הנגמר אוסר את שלא נגמר אם
. הרש״ש ז״צ. ולולי הרי עולם ה״א דה״פ ל ״  הוסיף מאתים וכן פ«׳ הרא״ש ז
 הירוש׳ אינם מתקלשות נרסי׳ ול״ג אינם מקלשות. ומעמא לאינם מתקדשות
ין מצאת זרע אלא חטיס  לכתיב המלאה הזרע ולאתר שיבשו שוב אינם קחי

 וענבים

. כ' הח׳ הר״ס ז״ל צ״מ אם נאמר שאין התבואה מתקדשת אא״כ היו ר כ  ו
 הענבים כפול הלבן או נאמר שמתקדשת אע״פ שאין הענבים כפוצ הלבן
 ממ״ש הרמב״ם ז״ל פ״ה לה׳ כלאים משמע שאינם מתקלשות אא״כ היו כפול

 הלבן וז״ל שם כרם שלא הגיעו ענביו להיות כפול הלבן אצא עליין הם בוסר
ה והשרישו ה״ז צא קילש ואעפ״כ קונסץ אותו א ט  וזרע בתוכו ירק או ת
. אבל מן התוספתא שבפ״ג משמע ר מותר עכ״ל ס ט  ואוסרין הזרע אבל ה
 שמתקדשת אע״פ שאין הענבים כפול הלבן וז״ל התוספתא גפנים שהשרישו
; כ ״  הרי אלו אסורין ומקדשין אבצ אין מתקלשין על שיעשו כפול הלבן ע
. פי׳ סר״ש ז״ל מכת סוגיא לפ׳ כל שעה למתני׳ דהכא ׳ ש ט י ל ש ת ש  מ
 בזרוע ובא כגון מעביר עציץ נקוב בכרם לכתיב המלאה ושליש בתבואה חשיב
 מלאה וכתיב ותבואת הכרם ופחות מפול הלבן לא מיקרי תבואת הכרם והא
 לתניא כספרי בפ׳ כי תצא המצאה הזרע אימתי המצאה מתקלשת משתשריש
 וענבים משיעשו כפול הלבן התם בזורע בין הגפנים שהכרס נשוע כבר ולפיכך
 התבואה נאסרת בהשלשה ולריש לי׳ מהזרע ועגבי הכרס לא מיתסרי על שיהיו
קד ויתכן שהזמורות מיתסרי  כפוצ הלבן דאז תשיבי פרי ותבואת הכרם אי
 בתוספת מאתים ללוקא בפרי הוא לכתב קרא להא קתני התם בספרי אין צי
ת מנין ת״ל כרם מ״מ ומיהו איכא ח י  אלא כרס שעושה פירוח שאינו עושה פ
 לאוקומיה לאסור את הזרעים א״נ בזרוע מעיקרו חטה ושעורה וחרצן ע״כ
ס בב״י חו״מ סי׳ קמ״א כתוב להא למשמע בפרק כל שעה לזמורות ועצי ג  ו
ם נטיעות הכרם שנדלו באיסור  כלאים אסירי התם מיירי שנזרעו הזרעים ע

ן י כ  ישראל י
 החלה גידול היתר. אז אין הניחצ היתר נאסר רק כשהוסיף נידול
 איסור הלק ר׳ דאס לא כן בטל בר״א . אבל מדרבנן בהשריש
 התבואה סמוך לסמדר. התבואה אשורה והסמדר מוהר. ובהיו בהי פן
 ענבים כפול. והתבואה לא השריש. שניהן מותרים: מז) לשוב אינו נקרא
 מלאת זרע ותבואת הכרס. רק ענבים ודנן מקרו. מיהו לכתחילה אס
 בישל אחד מהן כל צרכו אסור לישע או לזרוע בצדו המין השני

ס " ב מ  ראשונה ר
 משמשליש היכי מתרץ הא לרמי רבא בפ׳ כל שעה כתיב הזרע וכתיב המלאה
ם. אלמא השרשה אישרת .  זרוע מעיקרו בהשרשה זרוע ובא הוסיף מאתי
. שנזרעו שניהם באיסור נאסרה מיד בהשלשה  איהו מוקי לה זרוע מעיקרו
 וממני' דהבא שהאחד קדם לחבירו דראשון בהיתר ושני באיסור לאין אסורין
 עד כפול ועד שתשליש וה״ה שניהן בהיתר כמו מעביר מציץ נקוב בכרם. והא
 דאמרי' בכל דוכחי הוסיף מאחים אסיר והיכי משכחת לה אי בזרוע מעיקרו
 נאסר בהשלשה מיד ואי בזרוע ובא הא בעי מד שמשליש וכפול. משכחת לה
. כל זה  שהביאו שליש וכפול בהיתר כמו מציץ נר\ב ואח״כ נתחברו והוסיפו
. והא דאמרי׳ בהקומץ זוטא דף מ׳׳ו ן ב ל  מדברי הר״ש: םשיעשו כפול ה
 מעכה באחד שזרע כרמו של מברי סמדר ואסרו את הזרעים והתירו את הגפנים
ה. ותיפוק ליה אפילו סו  ואמר התם בזרעים דרבנן וצההוא דעבל איסורא קנ
. המם ק ל  בזרעים דאורייסא לא נאסר כיון דהוי סמדר ולא הגיעו לפול ה
 זרוע מעיקרו הוי אפיי גפנים כיון שהיו מדיין סמדר וזרוע מעיקרו לכ״ע
 בהשרשה. אבל מדברי הרמב״ס פ״ה דין י״ד נראה שזה אפיי בזרעים לאורייתא
 לא קידש אלא הזרעים משום קנס ודוקא כשקיימן ואינו רוצה לעוקרן אבל אס
 עוקר הזרעים קודם שהגיעו ענבים לכפול לא קנסי׳ ליה דמלמי ליה לכשאגיע
 לי׳ אלקענו.והכ״מ נדחק וכמדומה שנעלם ממנו סוגיא דמנחות: איין מתקדשות.
 כשנתחברו שניהם אחר גמרן כגון בעציץ נר\ב או במסכך אבל אם סיכך גפן

ן תפארת י כ  י
 מה) כסהושרשה. דייג משתשליש. ור׳יל דבלקטה קורס שהביאה שליש.
 לא נאסר. דעדיין אינה תבואת הכרם: סו)ווייסע באהנע. ובעקר
 התבואה והירק מקורס. הכל מותר דאין זה וזה נאסרים מדאורייתא
 עד שיהיה תרתי לריעותא • שהתבואה כבר הושרשה . והגפנים כבר
 עשו ענביס כפול הלבן. ומזרעו סמוכים ועמדו יתד עד שיעורן הכ״ל.
 אז נאסרו כרגע. וא״צ שיוסיף חלק ר' רק בהיה בא׳ או בשניהן

 משנה
ט פאיט מקדש דיש חילוק בין גפן הנועה מ  כשמבואתו מטה אפילו לא החזיר ק
ה הנוטה החת הגפן דקיל ספי וכ״ב הרמב״ס בהדיא א ט  מל התבואה ובין ח
 במטרו פ״מ לץ י״א היו שרש* הגפן ייצאין למוך ארבע אמות שבין הכרם
 והתטאה יעקר . היו שרשי התבואה יוצאין למוך ארבע אמות מותר ע״כ וצ״ע
ס וכן הקשה הוי״מ. ואפשר דהיינו עעמא דגבי כרם כתיב  מנין לחלק מ
מ הכרס הס א ט  תבואת הכרס ובתטאה כתיב הזרע אשר תזרע . ומיקר ת
. ובתבואה דהזרע שהוא ן פ ג הס באשטלות וענפי >px ולא בעיקר ה  ענבים ו
פו של הגפן מקדש והלכך אפיי עיקר ע הם הם שרשי החטאה . אלמא מו ^ 
 הגפן מוץ ללי אמות שבין הכלם ובין החטאה וטפו לפנים מקדש ולא אמרי׳
 שלי נופו בסר עיקרו דהכא גלי קרא דנופו גופיה מקדש והיינו נמי מטמא
 דמסכך גפנו ע״ג סמטאה מקדש ובקרא לא כתיב אלא זריעה אלא משוס דטפו
. אבל גבי מטאה הנועה לא מימסרא ס ר כ ת ה א ט  לחודיה נמי מקדש דהיינו ת
 דאמרי׳ שדי טפו בסר עיקרו כדאמרי׳ בכל דוכמא וכ״ש הכא דקרא קאמר
. ; י נ ת  הזרע אשר תזרע ובשעה שזורע אין שם אלא העיקר. ובהט ממישב מ
 אבל דברי הרמב״ס שהם בשרשי הגפן ושרשי התבואה אין ליישב כן אם לא
 שנאמר לאפי׳ שרשים הטספיס אח״כ ומתפשעין מן העיקר רזשיבי כטפו וגבי
 תבואה שדי בתר עיקר וגבי גפן לא: משהשריש. כתב הר״ב אית לגרסי
. ואגב שיטפיה כ״כ דה״ל כ ״  משמשליש ופחות משליש לא מיקרי תבואת כרם ע
 שהגיעו ענביו לכפול על תטאה שנגמרה כל צרכה הגאן אסור אס הוסיף לכתוב לפחות מכן לא איקרי מלאת זרע כגשומ לקמן בסוף ממגי׳. וא״ת למ״ד

 מאתים
 וגא לא אסל הכתוב אלא מ3אה ותבואת כרם וכיש דניחא עסי ההיא לכתובות וט׳ והא דאסרען בכל רוכתי הוסיף מאתיס אי זרוע מעיקרו דיס בהשלשה ואי בזרוע ובא הוא

 מד שתשליש וכפול הלבן נמצא דלא משכח׳ל אלא כשהביא שליש ופול הלבן בהיתר ואחר שנעשה כלאי הכרם הוסיף מאתיס עב״ל:

 ציונים

 גואח שיבשו!. מיי* מם:

ק צ  ראשון ל
 •?רם אוסר דבר שאינו פלו
 לאי מתוקמא מתני׳
 בפשיעות וניחא טפי וכל
 עיקרן של לברי הריב
 (אוקמי מתני׳ להכא כדברי
 הכל כלומר אפילו למיל שאין
 ארם אוסר דבר שאינו שלו
 נמי מצית לאוקמי חבל ברור
 למיד אלה אושר לבר שאינו
 שלו להוה לבר אכד(דוק
 בלשון הריב שכתב ואע״פ
 שאינו דבר האבל שאין אדם
 אוסר כוי. משמע דאי אדם
 אוסר הוי דבר האבד וכגון
 שלא הוסיף ביר האנס

 עריץ

 חרושי מהרי״ח
 פליגי רב ושמואל ורב
ץ הלכת כריי  סבר א
 והלבתא כרב באיסורי
 שכל הכללים האמורים
 בגמ׳ היינו כשאין אמוראים
 חולקים אבל יש כת
 לאמורא לחלוק אבל אח״כ
 בחבורו חזר ופסק כדיי
 כשמואל משום דלריי אם
 זרע אינו חייב באחריותו
 דהא אינו אוסר ולתיק
 עאוסד אןי חייבבאחריותו
 לשלם לחבירו ואם בן
 פלונתייהו גיב לעגין דינא
 ובדיני הלכח בשמואל ואף
 שאיןהכרע דהא פלוגתייהו
 הן בדיני חן באיסורא
 אזי סמך חדמבים על הכלל
 מחלוקת ואחיכ םתם הלכה
 כסתם. כן אפשר לומר ז

 תוספות רע׳יק
 הגפן כמו הםםכך נפנים
/ תבואת. אבל חכא  ע
 עיקר תתכואח עומד חו׳ן
 לנפן ונוטח תחת ,חנפן
 הרא׳ש : [אות כח)
 בריב ד״ח וענבים
 משיעשו וכוי למאן
 דגרים משתשליש) בחריש
 מבואר דהגירסות לא פליני
 לדינא דכללא חוא דזרוע
 מעיקרא בהשרשה כדאי׳
 פיב דפםחים ומשנתנו
 דהנא דקתני בענבים עד
 שיעשו כפול חלבן היינו
 עיב כזרוע ובא. בנץ
 שהכרם היה נםוע כבר
 מקודם שהביא חזרוע.
 וא^ב להך גירסא התבואה
 משתשריש מיידי שזרע
 התבואה לתוך הבום.והוי
 לגבי התבואה זרוע
 מעיקרא . ולחגירםא
 משתשליש םיירי שהעביר
 עציץ נקוב הזרוע בכרם
 והוי לנבי שניהם זרוע
 ובא. אכן בירושל׳ משמע
 דלב׳ הגירםות מיידי בזרע
 התבואה בתוך הכרם.
 ופליני לדינא. דלהגירםא

 משתשריש

 תום׳ אנשי שם
 כפול הלבן. ע׳ בל׳ הר׳ש
 שהועתק נס׳ מ׳ש. וע׳ בריש
 שם שסיים חיל ויתכן
 דזמורות וקשץ לא מססרי

 אלא בזרוע מעיקרו אבל זרוע



 ציונים
 ח עציץ נקוב . י(1ש>*
 פפ׳ס ״האי ושמי• דשנה.
 מיי' cc פ״א הינ ו6״ה מיז.
ע cc הציף ינ ופיהן ״ «  מור ו
 ר5ז א׳ שעיף ft' : המעביר.
 פסנזיש כס: חולין קפז: הו&׳
 בקדושין למ. ונמגהומ ם6: מיי*
w שט מיה הכ״ג. קול ושו״ע 

 שימן לצו שעין יו :

 ראשון לציון
 עדיין מאתיס) או מנועם
 שככר נאסר עיי האנס מחויב
 צקוצרו שלא יהיה מקיים
 כלאים ואצנןריך למתני רה״א
 דאסור לקצור במועל ולא הר
 כמקיים כלאים שהרי אסול
ע חני פלא יחקיים  לקצור ל
 כלאים דצריךלקוצרו במועד.
 עכ׳פ אץ ראיה ברורה מזה
 לאחיא רק כמיל אין אלם
 אוסר כ1׳ אלא מצעו נמי
 לאוקמיה כמאן דאמר ארס
 . ולכאורה מסיפא
 למתנ׳׳ דתנן מאימתי הוא
 נקרא אנס משישיןע ופירש
 הרע״ב מאותה פעה ששקעה
 שם הבעלים ויקרא על שס
 הגזלן חשובה כשל האנס
 ויקדש כל מה שיזרע באותו
 שדם. הרי התם כמיל אין
 ארם אוסר ללמ״ר אלס
 אוסר לא נפקא מיד דאימסי
 מיקרי של האנס שהרי גם
 קורם שישקע שם הבעלים
 אוסר האנש זאיכ הוו סתמא
 מ״י וריש . מיסו גס על
 ראיה זו יש לסקסק למציס
 בכמה לוכתי שסי׳ המכץן
 אפילו ברברי ביש במןם
 ביה במו כן מצינו למימל
 הכא למפרש התנא אליבא
 לרייור׳ש מאימתי נקרא
 אנס ועליין צריך ־להתיישכ
 בלנר ולפ עול ללפמיש
 הת״נז בשם ספר הכריתות
 במשנה נוי פיק למיז לאם
 יש סתם אצל מחלוקת עצמו
 כלומר כשיש שני תנאים
 חלוקי! בלבר אחד ותיכף
 סתם כאחד מהם לא מיקרי
 מחלוקת ואח׳כ סתם עיש.
 איכ יתיישב סכא על לרך זה
 בלתי שוס פקפוק . וגה יש
 ליישב בזה קו׳ התויינו
 בטירובין סיג מ״ב דפסל^
 סרמב׳ם והריב ללא כסומכוס
 וגס הפסק שכתב התי״נו פ׳ג
 דפרלה מיח דיה נתפרמ

 בו׳ והמשכיל יבין:

 תוספות רע״ק
 משתשדיש סיל דלענץ
 חתבואח מקרי זיוע
 מעיקרא ולחני׳ משתשלי״ש
 ם׳ל דלא מקרי זרוע
 מעיקרא אלא היכא דזרעו
 שניהם באיסור התבואה
 והכרס יחדיו אבל אס קדם
 זה את זה דחוי ראשו;
 בהיתר מקרי לגבי שניהם

 זרוע ובא , עיייש •

 תום׳ אנשי שם
 ח תוי״ט דיה אסור כו׳
. ׳ ו  לגפנים לא נאסרו כ
 הריב והתי״ט מפ׳ רבהעברה
 אין כאן כלאיס ורק הזרעים
 נאסרו משוס קנסא. אב5
 בס׳ הו״ע מפ׳ רגם ממכרם
 י& כלאים לסי שמת הייושל׳
 והא ללא נאסרו מפנים תא

ב סל)ה ת יוס טי ם המבריך פרק T תוספו י א ל רה כ ו ו מברטנ ח נ  ז

 נקוב שיש ט תבואה שהביאה שליש
 והעבירו בכרם שיש ט ענבים כפול
 הלבן ולא הניחו בארן אלא העבירו
 תחה הגפנים בלבד אם הוסיפו הזרעים
 בדרך העברתו חלק ממאתים על מה
 שהיו תחלה אסור הזרע שבעציץ אבל

. וסיים הרמב״ס אלא ענבים ב. שיש בו נקב אינן קרוין מלאת זרע ותבואת כרס : ח עציץ נקו ם י P חטאי* כ T 11 >*נ כ ר ל צ  כ

. וה״נ שנוסו ׳ ט • ח [*ורבי שמעון אומר זה וזה אוסרין ו 0 ק וזרע בתוכו: מקדש בכרם. אם הניחו בכרס קו וחטי  כדי שרש ק
ר  בארבע אמות של עבודת הכרס מקדש כאילו נזרע בארץ: אסורין בספ׳יי דשבת ועיין מ״ש בזה במ״מ פ״ב דעוקצץ]: המעבי
 ולא מקדשין. לא יביא זרע לתוכו לכתתלה ואם הביא לא קדש דצא עצץ נקוב. כתב הל״ב שיש ט תבואה שהביאה שליש. הייט לאית
 הוי כזורע בארן ואין הלכה כר׳ שמעון: דנרסי לעיל משתשליש. ולאיש דגרסי
ם מט). ושאינו משתשריש. ה״נ דכוותה שיש בו תבואה ר ב ש ב ד ק . עציץ ךן עציץ נקוב מח) מ ם ר כ  המעביר עציץ נקוב ב
ש אומר זה וזה שהשרישה: אם הוסיף במאתים אסור. ר . ו ש ד ק ב אינו מ קו  נ
ר עציץ בפרק כל שעה דן כה אמר רבא תרי ) . המעבי « ן  אוסרין נ) • ולא מקדשי
) קראי כתיבי כתיב הזרע וכתיב המלאה ג ם נ ת א מ ף ב י ס ו ם ה ) ״ א ב ם נ ר כ ) ב ח  %ךב ס
. ׳ הא כיצד זרוע מעיקרו בהשלשה זרוע , r 

. ר ״ ובא הוסיף אין לא הוסיף לא: אסו c ר ר ס  א

r יי" ™ י־ פי' הריב הזרע אבל הגפנים לא קדשי ׳ יי״ י ״י״יח "יי** ™ נ ״ . ה יי׳״ י ג  ח׳
. ולעיל בפרק כרם כיון שלא הניחו בקרקע. הכי משמע בירושלמי דמעביר עציץ באויר  הגפנים לא קדשו כיון שלא הניחו בקרקע
 שחרב פירשט כיצד רואץ אס הוסיף אחד ממאתיס: הכרס לכ״ע בין לר׳ יוחנן בין צר׳ אלעזר הזרעים נאסרים אע״ג
 דגפניס לא נאסרו ולישנח דמתני' נמי מוכחא דלא קדשו הגפנים
 דהא תני אסור ולא הנן קילש. ועי׳ בפירוש [הר״ב] מ״ו פ״ק דערלה ומ״ש שם. אבל הרמב״ס מפרש דבגמ' התנה באיסור דהכא ובלבד
ס נראה מדבריו שם דכשלא  שיניחהו תחת הגפן. וא״כ לענין קידוש הגפנים תנינן וכ; נראין דבריו בחבורו סוף פ״ה. וקשיא דלתני קידש. נ
. והגמ׳ שהזכיר לא הראנו מקומו איה. ובתוספתא אסור אבל אין ן  הניחו בארן וכו׳ דלא נאסרו גס הזרעים ומן הירושלמי לא נראה כ
 מתקדש עד שיטחנו תחת הגפן הרי כמו הירושלמי. ואמנם בטעמו של הירושלמי והתוספתא נראה לאוסר זרע העציץ לפי שבו נעשה צד
 איסור ואע״ג שלפי האמת אינו כלאים שהרי לא קידש אפ״ת בדרך קנס אסרוהו ואשכחן כה״ג בבבלי פ״ב דמנחות דף מו אלא דאותה
 סוגיא כרב דפסק כרבנן דר*י וי״ש כמו שהעלו שם בתוספות ולא כמו שהעלו בס״פ הערל. ובירושלמי לעיל אמתני׳ ד במסכך נפט
 איכא פלוגתא מהאי נוונא ופוסק הרמב׳ים בפייה לקידש נפנו אע״פ שלא קידש התבואה שאינה שלו וזה לא תקשה על מה שפסק
 בכאן דשאני התם שעשה קידש אלא שמה שאינו שלו אינו יכול לקדש. משא׳׳כ הכא דלא עשה אלא העברה בעלמא. וגדולה מזו דבסערתו
 הרוח דלעיל מ״ז פ״ס פוסק הרמב״ס כפי מ״ש בספ׳יה [מה׳יכ] דרגן ידלק כשימצאהו דגן ואז לא ישרף הגפנים. דאילו כשראה וקיים
ם והתם בטלו שלו איירק דהא כשקיים ישרף הכל ואפ״ה ל״ק דהתם נשרשו הזרעים בארן. ואע״פ שהיה באונס הרוח. י נ פ  ישרף גם מ
 מ״מ ע״י זריעתו בשדה הלבן בא לו זה שםערחו הרוח. והנה נשרשו בארן ולפיכך מחמירין לדלוק הדגן אע״ס שלא קיימם ומפנים מותרים
 משא״כ הכא דאע״ג להוא עצמו מבלי אונס או מכריח העביר העצין. מ״מ בהעברת אויר הכרס לא אכפת לן כלל זו היא סברת הרמב״ם ועוד
. והעעם מטאר ממה שכתבתי:  משכחת בדברי הרמב״ם בפ״ה [מה״כ] סי׳ י״ל דזרעיס שזרע נאסרו משוס קנס אע״פ שהבוסר לא נאסר

 מלאכת שלמה
 כדרך שאדם מוציא לזרימה למטוסי מחוכר כל דהו. ומיהו שאינו נקוב תלוש
 גמור הוא. ושם שלהי פ' המצניע אמד׳ מולה ר״ש שאם ניקב למסה מרביעית
 $י׳ שאינו מחזיק רביעית מן הנקב וצמסה לחשיבי מחוכר כל הזרעים דתו לא
ץ כו׳. עי׳ כמ״ש הר״ן ז״ל ספ״ק  הוי כלי ובסל אגנ קרקע: המעביר עצי
 דקלושין גם בפ׳ ראשית הגז היכי מיתוקמא מתני׳ כר׳ יאשיה הביאו כשף
 משנה פ״ה דה׳ כלאים וע׳ ג״כ במ״ש עליו מהרי״ק ז״ל נם במ״ש ס״ס ח׳:
. כיון שלא הניחו בקרקע. סי׳ שלא נשאר תחת שום גפן שיעור ״ל  בפי׳ ר״ע ו

 שהוסיף במאתים ע״כ. מה״ר יהוסף ז״ל:

 וענבים נמי לאחר שבשלו כ״צ שוב אינם קחיין תבואת כרם אלא ענבים
ב. כ׳ הרש״ש ז״ל הסכימו התוס׳ בש״ק דגיסין דסתם עציץ הוא ץ נקו  ז עצי
 מחרס ובההזא תנן לבע׳ נקיבה אבל של ע׳ן לא בעי נקיבה ושאינו נקוב אע״פ
 שהוא מונח בכרם אינו מקדש אבל אסור מדרבנן ע״כ: רש״א זה וזה כו׳.
 ר״ש לטעמיה דפטר נמי התולש מעציץ נקוב בשבת ולכל מיצי משוי לי׳ ר״ש
 כסלוש לשבת ולקנות במשיכה ולא בכםף ולפרחטל שאיט נכתב אלא על הקרקע
 ושלא לתרום מעציץ נקוב על האיץ ולענין פאה דלא חשיב שדה מוץ מהכשר
 זרעים דעציץ נקוב חשיב מחובר משום דגלי קרא על כל זרע זרוע אשר יזרע

ן כי ן תפארת ישראל י כי  י
:  נב) שנשאו תחח הגפנים: ננ) בשעה שהעבירו הוסיף חלק ד
 נד) העצין; אכל הגפנים לא נאסרו מדלא הניחו באק .
 וצרמב״ם [ספ׳ם מכלאים] בלא הושיבו בארן לא נאסר כלל רק

 אסור להעבירו :

'  ראשונה נ
. אבל אין הכרם משל למציץ לומר ם ר כ  על העציץ ומרמים שנם כאילו הם ב
 דזרעים שבעציץ כאילו הם בכרם והלכך הנענים מותרים . ומ״ש סוי״מ בשם
 הרמב״ם דגבי סערתו הרוח כתב הדגן ידלק כשימצאהו דגן ואז לא ישרוף
ה דין ״  הגפנים ואם ראה וקיימן ישרוף גם הגפנים סכ״ד הנה ז״ל הרמב״ם מ
 י״ז סערתו הרוח לפניו וראה הזרעים שנפלו לכרס ה״ז כזורע כיצד יעשה אס
 צמחו הפשביס יהפן וכו׳ ואם מצאן שנעשו אביב ינפץ להשחית!. ואס מצא
כ. ׳  שנעשה דגן ה״־ו השרף ואם ראה אותן וקיימן הרי אלו ישרפו עם הגפנים ס׳
 מפשע לשוט משמע הדכתב בסיפא ואם ראה אותן וקיימן מכלל דפד השחא
 בלא ראה וקיימן כמו שהבין מוי״ע. אבל זה דבר שח׳׳א להא בהדיא אמר
 ברישא וראה אותם שנפלו. ואי עיקרן מיל כשראה ואיט מקיים פשישא להכל
 מוסר דהייט כשאגיע לו אלקמנו ובין עשבים או אביב או דגן כל שגדלו שלא
. וע״כ צ״ל דזה שכתב בתחלה כיצד יעשה אם צמחו ר ת ו  בכוונת זריעה הכל מ
 כוי לאו אסערמו הרוח קאי אלא בזורע ממש לפי שאמר ה״ז כזורע ופלה אמר
 הזורע כיצד יעשם כו׳ והיינו דמסיק ואם ראה אותן וקיימן כלומר דס״ה ראה

 אומן וקיימן נמי כן דינם דה״ז כזורע כדלעיל :

 [רמכ״ם פייה מכלאים הי״נ. ונשמע ט״ד סרצ״ו. וממשנתינו משמע דאפי׳ בבשלו

 שניהן כל צרכן. אסור לקיימן לכתחילה. רק דאין מקדשי! זל״ז] •־ מח) שניקב

 כסי שיצא שורש קען. ותבואה או ירק מופרשים בו: מט) בהניחו
; נ) לכתחילה: נא) בדיעבד:  תוך עטרת הכרם והוסיף העציץ ר׳

 משנה
 מאתים והמטאה מוסרת כ״כ הר״ש. ומדברי הרמב״ם בחבורו נראה שהכל
: ח המעביר פציץ נר\ב בכרס אם הוסיף נמאסים אסור. הלשון משמע ל ח ו  מ
 דגהעברתו נאסר והרמב״ם בחבורו מפרש אם היסיף מאתים כשהניחו בכרם
 ולא משמע ממני׳ הכי דא״כ ה״ל למיתני המביס. ולפי׳ הר״ב בהעברה באסרו
 מרמים לבד ולא סגפנים ובמניח נאסרו שניהם והטעם פשוט דבהנחה יונק מן
. והא דבפ׳ בחרא דשביעימ מ״ז גבי טירת י מ  הקרקע ביותר וכמחיבר ל
ת לכ״ע אינה כקרקע ומעביר דהכא כמונחת מ ת  דבורים פי׳ הל״נ דמונמת פ״ג י
 מ״ג יתדות דמי ואמאי נאסרו הזרעים. הנא משום דנקוב יונק אפיי אינה
ם דלגבי זרעים משוב כמחובר ולגבי גפכיס לא . ותוי״מ ע חת. ומ״מ צריך פ נ  מו
 נדחק בזה ואפשר דדמי להא דאמרי' בפ׳ כל גגות דף צ״ב חצר קטנה שנפכ?ה
 לגדולה גפנים עדולה אסור לזרוע בקסבה ואס זרע הזרעים אסולין והגפנים
ר לזרוע בגדולה וכי׳ וכתבו התוס׳ שם הממם ת ו י  מותרים גפנים בקטנה ;
 דהקשנה טפלה לגדולה ואס גפנים בגדולה הוי שם כרם גם פל הקטנה והזרעים
י דפו בכרס אבל רויפבא לא פ״ש . וה״נ י״ל הכא לאם מונח העציץ מ  שבה כנ
. אבל איגו מונח העציץ ט&ל לכרם ושם כרם  נמחנגכ ותרווייהו אסרי אהלדי



 גבירתא

ק ק  כפי מה דטוכח מרמב״ם כלאים פיח חייא ותום׳ פסחים דכיח א' דיה י
 אינם נאסרים רק העצים שנדלו אה־ שנתי.ווה . לא שהיו כבר מבןדם. וכווי
 pvin לדעתי תםיהת הגאון טהרעיק זצוק״ל בתום׳ רעיק על רבינו פנהס בספר
 כתובה שכתב דאף העצים מותרים. והוי יודע דנם מ״ש הרםב״ם פיה דכיאים

 ה״ז דקשין ועצים אשור. כוונתו על אלו שנתהת באיםוי]:
 משגה ן נזל כרם וזרעו כלאים והוחזר לבעליו. קוציו אפילו בהוהימ. דאעינ
 דגש כשיוסיף ר' אחר שהוחזר. לא נאסר. דאנוש הוא מחמת איםור
 קצירה במועד אפיח יש חשש מראית עין מכלאים . ובקצירה במועד ליכא מ־אית
 עין. מדודתר מכללו. ועוד דהרי רואין הכלאים שמהטתו הוברח לקצור במועד.
 מיהא א׳צ כן רק כשירצו חקוצרים רק עד שליש יותר מהראוי . אבל כשירצו
. מניחן עד לאחר המועד. ומדאנום הוא מותרת התבואה והכרם. אמנם י  טפ

 טשגשקע טמנו שם בעל הכרם . גם אנס אסרו:
 משנה ז רוח שםיער חנפנים על זרע שרחוק מהם כדינו. יסיר מיד חנפנים
 מעל הזרע ויקשרם בגדר שלא ישובו להכפף על הזרע. וכל עוד
. ו נ  שמעוכב מלהסירן לא נאםרו וכן תבואה או ירק שנכפף תחת הנפן כך די
 כלאי כרם דאורייתא איגו רק בב׳ לריעותא שענבי הנפ; הגיעו לנודל פול והזרע
 כבר הושרש. ונמשך האיסור עד שעד. שנגמרו שניהן. אבל מת שנדל יחד קודם
 לכן או אחיכ בזה ובזה אין בו כלאים מדאורייתא. אבל מדים גם בחדא לריעותא
 אסור. [מיי מה שהארכנו בזה בסיד בקונטרס בהי כלאים]. מיהו תבואח
 שיבשח כל צרכה או ענבים שננםיו כל צרכן רק לכתהילה אסור לזרען יחד .

 ובדיעבד מותרים באכילת :
 משגה ח עציץ נקוב ובו זרע שהושרש שהעבירו תחר. גפנים שבו ענבים כגוד$
. בדיעבד ן . אף שאםור לעשות כ  פול והוסיף גידול הזרע הלק ר׳
 אם לא הושיב העציץ . שניהן סותרים. ולריב גם בלא הושיבו בארץ. נאסרו
 הזרעים ולא הענבים. אבל עציץ שאינו נלץב אפילו הושיבו בארץ והוסין* חלק

 ר' שגיחן מותרים :

א כלאים המבריך פר ח כ ל  ^ שם 270 ה
ת טחנפן לתוך חארץ אם אץ ר ק ץ משגה א כפף ש ר פ א י ל ל J כ * ^ T£\™1 
 להוסיף מת.,ס נעקר י»לז r גיט אשור לכתחילה לזרוע ע״ג אפילו דחוה הרבה

/ בגבוה  עפר ע
ק הרבה מהגזע [ובדיעבד ת  ר
 מותר(ודלא כריב במיג)] ואפילו הגיח הזמורה שתהת הקרקע תוך סילון חרש וכדומה
 אסור, ורק כשהניח הזמורה תוך סלע. סני בשיש עפר ע״נ גובה נ׳ אצבעות:
 אם הבריך כל גזע הנפ[ חוך הקרקע . וראש הנוע חזר וצמח ויצא במקום אחר.
 איצ להרחיק הזרע ו״ט. דק ממקום שחור ויצא ראש הגזע. מיהא בנשאר קצת

 מהגזע מנולה במקומי! חי־אשון, צריך לתי־ודק גם םמנה ויט לחזרע :
. וחזרו ויצאו נ׳ הי־אשין כנגד נ׳ הגזעי[  משנה ב הבריך נ׳ נפניס שבשורה א׳
. ולהכי אס יש בין כל א׳ וא׳ ׳  המגולים. נחשבים כבי שורות של ג׳ נ
 לחבירו לא פחית מד׳א ולא יותר מח״א. הרי דינן ככרם . ואם לאו דינן כנפן
 יחידי. ואיצ להרחיק חזרע מכל א׳ רק ו״ט. גפן שיבש אפילו בקיץ שכל שאר
. ובדיעבד ט י  חנפנים רטובים. וניכר שזח יבש; אפיה צריך להרחיק זרע ממנו ו
 מותר: צמר גפן אע״ג שיש מדינה שועא גבוח שם כאילן. וגם שמו נכךא בשם

. ומקדש כשנזרע סמוך לגפן :  אילן. אפיה מין ירק הוא שטקייםין אותו
 משנה ג אלו אסור לעשות ומותרים באכילח. הנזרע ברךהת שאינו רחב מיז
. או במחול שאינו רחב ייב אמה [רםיד] ובוה ובזה הרחיק ה מ  א
. וכיכ ערים שנפסק באמצע. ואין בריוח שביניהם  הזרע דיא מחנפניס טכל צד
. וכיכ מותר אפיפירות [פיו [ ו  חיא ומפח. וחרחיק הזרע ויס םכל צד [בפיו ם׳
 מיג]. כולן בדיעבד מותרים . אבל בזרע תחת שריג* הנפן. אי תוך ו׳ ספחים

 מהנפן. או תוך ד״א מתכרם. אפילו בדיעבד אסור בהנאת :
 משנה ד המםכך גפנו עינ תבואת הבירו או של חבירו על שלו. וכיש בעשניהן
 של חבירו. אין אדם אוסר רק שלו ולא של חבירו ודלא כהריב

 [אביי ורטבים בפירושו. דחזר בו בחיבורו]:
 משנה ה וכיב בזרע כלאים בכרמו בשביעית. לא נאסרו חפירות מדטופקריס;
. אפיה בשעת גידולן עדיץ לא זכה  ואע׳׳נ דגם הוא יטל לזכות בחן
 בהן. אבל נוף הגפנים נאסר. [אב״י שאין הזמורות הפקר . כיפ הדיש . מיהא

 מאנלו והלך לו הל;פן אחר
פן לגפן ואף שבכלל  וכן מ:
 הוסיף הכרם במאתים בעוד
 שהיה כלאיס בתוכו מ״מ לא
 נתגזל - שר האוסר תחת
 גפן א׳ לכד ולנכי הגפן אשר
 יצאה ממנה ה״ה כאילו נעקר
 ממנו י:לך לו. אבל אם
 סלך וחזר תחת גפן א׳ לבד
 עי שהוסיף כמחתים ה״ה
 באילו מזנה שם שהרי שם
 עמד עד שגמר לאסור
 ומקדש אותו הגפן אס היא
 יחידת ואס היא בכלל הכרם
 מתקדש כל הכרם על ירה.
 ור״י שה בירושל׳ חידש דין
 אחר דלאו רוקא נאמר זה
 בתחת הגפן אלא אפילו
 העבירו למעלה בתוך עשרה
 מפחיס ג״כ דינו הכי עיש.
 והרמיז רוצה להסב דעת
 הר״מ דמודס גיכ דסזרעים
 נאסרין בהעברה עיש .
 ומצאתי בס׳ אומן יוסף שכ׳
 שדבר זה אס אוסר העציץ

 בהעברה תלוי במחלוקת הרמבים ושיה בהנביה עצין נקוב בשבת מהקרקע והניח עיג יתירות אס חייב מדאורייתא משום תולש דמאן דסיל דאינו חייב מדאורייתא משוס תולש משוס דאמ* לא חשוב הפסק וחשוב
 עדיין כמי־׳ובר לקרקע אס אין דבר אחר מפסיק ביניהם כמבואר בת׳ רשניא סי׳ אלף ק״ע לשיעתס זו גם כאן הוי מחובר בהעברה והוי כלאיס(והא דהגפניס לא נתקדשו ציל כמיש בהויפ. אבל מיש באומן עסף שם
̂ג שהגפנים ננןועיס בחובה לעני! איסור הירק ה״נ הויל לאסור  מועם יניקה שייך רק כעליון מתחתון אבל לא בתחתון מעליון במחיכ ליהא דאיסור קידוש בכלאים לא ביניקה תליא . וכיון דחשיב מחובר וכזרוע בהקרר
 גס הגפנים אעיכ כניל וסשזמ) אבל לדעת הר״מ דחייב משום תולש איכ כוי תלוש גס לענין כלאים ואינן נאסרין אא״כ הניחו ע׳ג קרקע. ועפין הק׳ לדעת המ״א בדעת המחבר באיח סי׳ שייב סיג דלא סיל
 כהרמבים איכ יסתור המחבר דברי עצמו שביו׳׳ל כאן פסק כהרמב׳ס וציע. אבל מה שהקשה שם עוד על דעת הר״מ פ׳ג הנויו מה׳ מכירה דמשיכה אינה קונה בעצין נקוב לק״מ דסחם מיירי במושך אותה ע״ג•

 קרקע ואינו מגביה אותה מהקרקע דבענין כזה גם לענין כלאים כיון שאין אויר מפסיק נינה לנין הארז מחשב כמחובר. ועיין:

ורה ב כלאי• כלאי הכר• פרלן ח ר עובדיה מברטנ ו ת יום ט ו ספ  תו

ן ח א כלאי הכרם אםורים מלזרוע. אבל אימ לוקס י י . פירש הר״ב שני מינים שהן פ י מ  פרק ח א כלאי הכרס ו
 כלאים ויזרעם בכרם. כלומר עם החרצן משום כלאי הכרם על שיזרע שני מיני זרע
ם ככ) לא ד מ ) א ר  יזרעם במפולת יל כדפרישית לעיל סוף פרק קמא ועיין מ״ש שם שהן כלאים זה בזה ויזרעם בכרם להכי משמע ק
. ומ״ש הר״ב תזרע כרמך כלאים לא תזרע שני מיני זרעים שהן כלאים בתוך כרמך  בסייעתא דשמיא: ומלקיים. עיין במשנה ו סרק ה
 מררשא לתוקד אש. הכי איתא בפ״ב . ואם זרעו בכרם לוקה שתים משום כלאי
ם א) אסורין מלזרוע זרעים וכלאי הכרם: ומלקיים. אם ר כ 1 א כלאי ה ? י י  קדושין לף נו. וצריך לומר רסביא היא פ
 טון ללשריפה קיימא היינו כרי שלאיהנה ומלקיים ב) . ואסורין רואה אותם ומתייאש מלעקרס אסור
. כלאי זרעים י) אסורים מלזרוע ה) אלא שאינו לוקה אלא אם כ! עושה ( ה נ א נ ה  ממט ב

ל כ ן ב ח ת ו . כלאי בגדים מ ( י ה א נ ה כל שכן ב . ו ה ל י כ א ן ב ם. וממרי י  ומלקי
 ה״ג, א ומלקיים. נלינ ויג ולקיים. וכל שכן בהנאה נזיפ לינמלופ אלו.

 מלאכת
 פרק ח א ואסורין בהנאה. דכחינ פן הקדש ודרשי' סן תוקד אש.
 וניחש' איכא נמי דיליף ליי הכי נאמר כאן פן חקדש ונאמר להלן
 גבי ע״1 פן מוקש בו מה פן האמור להלן אשור בהנאה אף פן שנאמר כאן אמר
 בהנאה ואיה דבעו מימר נאמר כאן פן תקדש ונאמר להלן ולא יהי׳ קדש מבני
 ישראל מה קדש שנאמר להלן אסור בהנאה אף כאן אסור בהנאה ופריך וקדש
 אסור. בהנאה ומשני א״ר חונא ביאתו אסורה בהנאה. ומחט׳ לקחני אסיר לקיים

 דבר

. לכתיב ה א נ ה  מעשה: ואסורים ב

P 
 שלמה

 אם קיים ע״י מעשה לוקה כהלא דתניכן המחפה בכלאים לוקה למחפס כזורע
 חשיב: וכל שכן בהנאה. איח דל״נ ליי וכן ה״ר יהוסף ז״ל מחקו. ובחולין
 פ׳ כל הבשר ילפי׳ דמותרין באכילה דאתקוש לכלאי בהמה לכתיב בהמתך (א
 תרביע כלאים שדך לא תזרע כלאים מה בהמחך היוצא ממנה מותר אף שדך
 היוצא ממנה מותר וכלאי בהמה גופייהו מנלן דשרו מדאסר רחמנא כלאים לגבוה
 מכלל דלהדיוס שרי וכלאים לגבוה אסורין מלחטא שור או כשב פרס לכלאים:

 אסוריז

ן י כ  ישראל י
 לזרכנן בח״ל. וכן משמע מהרמב׳ים ומש׳׳ע [ייד סהרצ׳ו]: ב) בראה אותם
) אכל אינו צוקה. עד שיזרע חרצן במפולת  ונתייאש מלעקרם נאסרו: ג
 יד עס ב' מיני תבואה שהן כלאים זכ״ז. או עם כ׳ מיני ירק שהן כלאים
 זב״ז. או עם קנבוס ולוף. וכ״ש גרעין תבואה וירק וחרצן במפולח יד
 וזה דוקא בא״י ולוקה ב׳ משוס כלאי זרעים ומשוס כלאי כרס: ד) כל ב׳
 מיני זרעים שרוצה בקיומן אפי׳ אינו מאכל אדם: ה) דוקא בא״י:
) וה״ה במרכיב אילן באילן וכ״ש ירק באילן או אילן בירק מותרים  ו

 ראשונה הפיריח
 הנאה דגילוי מלתא בעלמא הוא דמקיים כזורס: ואםורין בהנאה. הדכתיב
 חקדש פוקד אש כמ״ש הר״ב ומדהצריך לשורפו ש״מ דאין בו צד היחד כמ״ש
 חוי״מ כאן וללא כמ״ש ספי׳יא לנגעים: ומותרי[ באכילה. בפ' כל הבשר די

t׳PP 

ן תפארת י כ  י
ל:  פ״ךן א) ר״ל אפיי גרעין אחד של מין אחר בכרם. אפי׳ בח״
. מותר ן פ  וג״ל לכח״ל אפי׳ ב׳ מינים של ירק או תבואה עם ג
 לקיים. דהרי אפי׳ לכתחילה מותר לזרען ע״י נכרי קק [כססרצ״ו] מל׳ש
. וכ״כ גרעין א׳ של תבואה או  למותר לקיימן כשאינו יודע איך ומי זרען
 ירק בכרם או עס חרצן אפי׳ במפולת יד אף על גכ דאשור באי׳י לזרען.
 משא׳כ מרישא. (ר«׳ז): אפ״ה כיון דכא״י אינו לוקה רק על ב' גרעיני תבואה או ירק עם חרצן
ד. מותר בעצמו . להט כל שאין ג׳ גרעיני כאלו במפולת י ד  במפולת י

 משנה
רוע ומלקיים. זריעה בהדיא כתיב ולקיים ילפי׳ נמי לזרוע ק ה א מלז ר  פ
 ובא אשור מדכחיב הזרט וכתיב המלאה כדאמרי' בפירקין דלעיל
 וכלאי זרעים נמי ילפי׳ מכלאי הכרם לאסור לקיים וליכא למפלן להמם אימרי

 ציונים
 א כלאי הכרס, מ»י פיה
 מהלכיה כלאים היו מיי
 יי״י הימן י5י שנניו ד:
t'i כלאי זרעים . מיי' שם 
 הינ. טור ו:ו״ע שם סימן ר$ו
 פפיןא׳ נ׳:ומותרק באכילה.

 מיי׳ שס ס״«:

 ראשון לציון
 משנח א [תויימ דיה]
 ומלקיים ע׳ במ׳ו כו׳
 ומ׳ בסוף תמורה. !עמיש
 סתיינן סוף פי״א מגעים.
 ובן נשאלתי משיב הגאון
 מהר״מ שיף כיי וצ׳מ :

 תום׳ אנשי שם
 פיה א במשנח כלאי
 הכרס: משום לסליק
 מינייהו פתח בהו. אינ משום
 דנפישי מאחריני באיסורים
 וכוחה והולך כסדר. (רמ״ז).
 וכלאי בגדים מותר לעשותו
 למחלה אלא שאסור להשתמש
 גו כדרכו דהיינו לבישה.
 וכלאי בהמה מותר להשתמש
 גו כדרכו דהיינו לרכוב עליו
 נמיש הריב ואסור לעשותו
 יהיינו להרביע ומ״מ משוס
 וכלאי בהמה הוא דבר שיש
 בו רוח חיים לא רצה להזכירו
 בין אותם שאין בסס רוח
 חיים. (הו״ע): במשנת
 מותדק בבל דבר. בב׳
 בבי בתרייתי דנפיש היתירא
 הקדים גהו החירא לאיסורא



 ציונים
 כלא• בנייס . מיי״ שם

 ושו/נ שם סימן לש: כלאי םיינ. ס« 61רן יונ. פוי
 בהמה. מיי׳ tc *״ם הינ.
 טעיו ה • ב בהטה. מיכ מור ושוי* שם הימן ל$ך נ'
 פיו זפ' קלושים. יע•׳ נהלק׳יס
 להלביש זיל ננ• גל6יס סי' הי.
 ם*' שם מימ היז . סמג
 גאוין ל« . מור ושויע כם

 סימן יא:

 תוספות חדשים
. תוייפ ד׳ח אסורים מיז וכיפ בשיע שמותר : קשישי ט׳ שתכבין כוי עכיל מיש התוי״נו: באיר רבנן אנ אי לא ועיין כמשנה ד׳ מספקא לן אי חוששין לזרע חוששין כו׳ עכ׳ל ולמין הל׳ כלאי ממה ט׳ כמיל אין משנה א [לריב ד״ה]  נאיר מותר לישב עליו ט׳ עצמו לדבר הלכה ע״ש : ביבמות ד׳ק׳ט גבי התוקע כיש העריך וכיכ רשיי אלא בתורה אכל לא גמלות פי׳ שאומרים אין לנו עסק ט׳ שהם תוקעים עצמן ט׳

ב קלו ת יום טו ספו ה מברטנורה כלאים כלאי פרלן ח תו ד ב ו  ר ע

 ממנו. ועיין בסוף תמורה: כלאי בהמה מוחרין לגדל ולקיים.
 כלומר לגדלן ולקיימן לעצמו שיהנה בהם. אבל בלנדל לחול הוה
 משמע דניורח הגידול הותר לו וצא שיהגה בהם ואי תנא לקיים הוה
 אמינא לאחר שנדלו על ירי נכרי אבל לגדלם הוה דומיא לזריעת
 כלאים וליתסר הלכך צריכי תרווייהו:

) פן תקדש תוקד אש מלמד שהן מעונים שריפה ואסורים  (לגדם מ
 בהנאה: אלא ללבוש. והוא הדין להעלות עליו דכתיב(ויקרא ימ)
 לא יעלה עליך: אלא להרביע. להכניס כמכחול בשפופרת אבל
 מוהר להכניס לדיר ולהעמיד זה אצל זה שני מינים זכר ממין זה ונקבה

 ממין אחר: כלאי בהמה אסורים זה
. פירש הריב ה ש ח). כלאי אסורים זה עם ז ו ב ל ל א מ ל ר 0 . ואינן אסורין א ב ה. כגון הנולדים מן הסוס שאביהן ד  עט ז
. דל י) ולקיים יא). ואינם הטללים מן הסום וכו׳. עיין במשנה ד ה ט) מותרים לג מ ה  חמור עם הנולדים מן החמור שאביהן ב
ה יג) ומ״ש דלמאן דאמר חוששין כל מיני מ ה ע יב). כלאי ב ם אלא מלהרבי י ד ט  סוס.ומתני׳ אתי׳ כמי׳ד אין חוששין א
, פרדות אחד הן שבשניהן יש שני צדדים. ה מ ה ה עם ב מ ה ה טי): ר ב י אסורים יי) זה בז נ י ל מ  לזרע האב דלמ׳יד תםשי1 כ
 פרדות א׳ p ומותרים זה בזה.ובירוש׳ £ £ הכי מסיים רש״י בחולין ד׳ עכו. ומ״ש
" הר״ב בשם הירושלמי בהמה שאתה M y י ־ * * ־ — 1 

< אסור להנהיגה היינו כדסגן בסמוך מ״ב. T m w * ׳ ה עם טמאי א מ . ט ה מ ה  עם ב
" נ,יישלמ,יבי'ני ^ ואהתם אהמר בירושלמי. אלא שהר״ש י י m ג ״ ״ ' • TO m מ ג ד  ו

 רצו להוכיח שאסור לרכוב על פרדה
 מק׳׳ו ומה אס בבגדים שאתה מותר
 ללבוש זה עי׳ג זה אתה אסור בתערובתן

 בהמה שאתה אסור להנהיג זו עס זו לא כ״ש שאתה אסור בתערוכתה
 ומקשינן והכתיב (שמואל כ •נ) וירכט איש על פרדו ו״טםו אצל בני
 דודכשנהרנ אמנון ומשנינן אין למדין מן המלטת. תומקשינןוהא
 כתיב (מלכים א א) והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר לי
ה מששת ימי בראשית הויא. ומיהו חזינא להו לרבנן ד  ומשנינן ההיא ב
 קשישי קמאי דקמן שרוכבין לפניהם על פרדות ואין מוחה בדבר אלא

 העתיקו פה 0ונמשך אחריו הר״ב. והא דמשנינן אין למדין מן המלכות
 פירוש שהם תוקעין עצמן לדבר הלכה. כמו שהשיב בתוספתא
 אדמקשה מוהרכבתם וגו׳ ושאל השואל והכתיב(מלכים א סו) אשר
 עשה דוד את הישר בעיניה׳ ולאסר מכל אשר צוהו. ולא נמצא
 בתוספתא כלום על זה. אבל הר״ש כתב דתשובת הירושלמי עלה קאי

ו ע״״לי.^״^7שדמילף ה י מ ש י*־״5 י ״ מ ו  דהייט בדה וכו׳. ועיין מ״ש לקמן בס*7*־ ד
י , וכועמא כתב הרא״ש בסוף מס׳ נדה משום *דקל וחומר י  שמזהירים שלא להנהיג יחד שתי פרדות דשמא אחת מהן נולדה מחמור חזינן ס
ח ^ תוספות רע״ק נ ן מ ^ ן 3 ו ת ן כ ן ח ה י מ ה , ב ^ כ ^ ב ^ ך כ , ר ^ פ ל ק י ע D מ J ה ? מ ץ ך ; ^ ב ר ן מ ס ^ ח ו ה ס מ ו ן ה כ י ב א  ן

 וחיה עם חיה וכו׳. אע״ג דלא תחרוש בשור וחמור(דברים כנ) אמר על ב׳ בהמות שהם שני מינים מותר לישב עליו ע״ש. ולפי זה מ״ש
 רחמנא. ילפינן שור שור משבת דהוא הדין לכל בהמה חיה ועוף: הר״ב שמזהירים שלא להנהיג וכו׳ דוקא על ידי קשירה נ״ל]:
ה וכו׳. פירש הר״ב ילפינן שור שור משבת וכו׳. בסוף מ ה  ילמשיך ב ב

. ושם פסק לטמאה עם נןמאה וסהורה עם סהורה אינם אסורים לחרוש ולמשוך וט׳ אלא מלרבנן. רה דעת הרמב״ם סעיקרא" םריכיא) מב»י  פ״ה למסכת בבא קמא
J ׳™***n1h בפירושו ובחיטרו דםוברשור וחמור מיהו דוקא מן התורה היינו טהור וטמאוהרא״ש חולק עליו. ונ״ל ראיה לדבריו מן הירושלמי ותוספתא 

ל י ע ל  מלאכת שלמה י
. וכי נסי ! מתני׳ אתי׳ כר׳ יהולה דבסמוך הלכה ד׳ ה  אסורין זה עם ז
 האגודה כלאי בהמה אסורין זע״ז פי׳ אסורין להרביע אנל מותר להעמיד ב'
 מינים זכרים אצל נקבות דאמל שמואל במנאפים על שיראו כדרך המנאפים
. ה מ ה  ובכלאים על שיכניס כמכחול בשפופרת ע״כ והננו בהר״ש ז״ל: ר ב
 זכר עם נקבה חיה או מיה זכר עס בהמה נקנה והכל אחד מה לי זה ומה לי זה

ו הרשביא סימן חצ׳א : אחריו הריב) עיי תשובת דיה אסורים. ונמשך משנה א [אות כט] תויים קי  [אות ל] כאיי !

 תום׳ אנשי שם
 קמ״ל דשרי ולא מתסר משום םו״א לגדל לצרכו ולהשתמש בז אצכוריך לאי הוה תני לגדל או לא. ומלעיל נכו! דמש׳ה או זמן מרובה בין גידלו כ'5 גוווגא שרי בין זמן מופע שרית להו לקיימ; ודאי דבכל תרווייהו איתנהו בעולם ואי חלוק יש בין גדול לקיום הא דקתני מותרין לקיים ואיזה איסורא ואיזה גטליש לדבר ליתשד לקמפטס להו וקרבי דומיא לזריעת כלאים לעולם סברא הוא רליהסר גידול לא ידענא מאי קאמר דאי לאחר מזלו ע״י נכרי ט׳. ולרכיב . (ביד) : נאיד בגופן למשוך לחרוש ולהנהיג הותר לו ולא שיהנה בהם ולמוכרם לעובר כוכבים כו׳.פי׳ יטורח הגדול לגדלם בלאי בממס גוי ולא שימה אסורין.(ש'ל):תוי'סד׳ה הרבעה דכל ב׳ מיק עם טמאה כדלקמן משא״כ דאין אסור מסית רק שהורה מיהו לאו מלתא פסיקתא אחר שהוא חרישה והנהגה לומראע״ג דאיכא נמי אישור ואינן אסורין אלא מלהרביע רק דרך לבישה.וה׳נ בסיפא דאילו העלאה אינה אסורה איסורא פסיקתא אלא בלבישה להעלות מ״מ ליכא כסו נמ, איסורא אחריתי דהיינו שלילה דאע/ ראיכא בהו אלא מללבוש.נקט הכי גל׳

 ז״ל. והרמב״ם ז״ל פי' «ז״צ כשאמר כלאי בהמה אינם אשרין אלא מלהרביע
 אמר שאינו זה אלא לנהמה עס בהמה או חיה עם חיה ושאר מה שנזכר אבל
 בהמה טמאה עם טהורה וסהורה עם ממאה יש בה חוססת על איסור ההרבעה
 והוא שהן אסורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג ע״כ. וכ׳ הת' הר״ס ז״ל י״ס דגרםי
 בהדיא בד״א בהמה עם נהמה וכו׳ אבל ממאה עם ממרה וטי והיא סברת
 הרמב״ם ז״ל שאינו אסור מה״ת אלא לומיא לשור וחמור דהיינו סמאה עם

 טהורה
 וכן סמאה עם סהורה סהורה עם ממאה הכל א׳ ומשנה יתירה היא. הר״ש

ן ישראל י כ  י
 כשירבעו זע״ז: יג)ר״ל שאי אייו סוס ואמו חמור. וא׳איפכא. וניכר
. וכ״ש סוס עם ׳  ע״י אזנים וזנב וקול. באץ לומץ זה לזה באלו ג
 חמור: יד) להרבעה או למלאכה יחל: טו) ולוקה: טו) ה״ה עוף:

 ראשונה מיהו
 הטלד מהם מומר באכילה. וכתב הכ״מ שמשנה היא כלאי בהמה מומרין
 לגדל ולקיים ואין אסולין אלא מלהרביע פכ״ד ולא נהירא דההוא לא מיירי בנולד
 מכלאים אלא משכי מינים שהם כלאים כדפי׳ לעיל אבל דין הנולד לפנין אכילה
 לא הוזכר כאן: אסורים זה בזה. למטן מבכה מיירי סכא ולפנין מלאכה
 תני לקמן והלשין משמע כן דהכא תני זה בזה ולקמן מני זה עם זה. וא׳׳ת
 כיון דתני בשני מינים שהסורץ מלהרביע אמאי צריך למימני הטלד מזה ומזה
 שאסורין זהגזהפשימא היינו שני מיניס. וי״ל דקמ״ל אפ׳׳פ שדומין זה לזה
 ששניהם הם כסוס גמור אפ״ה אס נולד זה מחמור וזה מסוס שני מינים סן וה״נ
 מנן בפ״ק מ׳׳ו. מ״ש הר״ב כאן מירושלמי רצו להוכיח שאסור לרכוב על פרדה
 מק׳׳ו כו׳ וכתב הרא׳׳ש דק״ו פריכא הוא דאף כלאי בהמה איו אסורים אלא א״כ
 קשרם יחד וט׳ פ״ש וגס׳ אבן העוזר השיג בזה סל הרא׳יש מהא דאמרי' בפ״פ
 מ״מ לח יקש־ר סרס של צמר בשל פשתן למטר בו אע״פ שהרצועה באמצע וכתב
 שם הרא״ש זהפיסקי׳ דדוקאאס קשר מגי הראשים צמר ופשתן יחד אסור דאל״כ
 מוסר ללבשן אע״פ שממוברין יחד מ״י הרצופה שבאמצע והשתא שפיר יליף בק״ו
 דבכלאי בהמה הקשורים ברצועה יחד אסורין בכה״ג כ״ש שאסיר במפרובות פכ״ד:
 ב בהמה פם חיה וחים מם בהמה. כפל לשון הוא וכן ממאה פס מהורה

 וטהורה

ן תפארת י כ  י
 הפירוח [י׳ד רציה]: ז) ר״ל לארגם ולקיימם:ח) ה״ה העלאה לרך
 מלבוש: ט) בהמה הטלד מבי מינים: י) לגללם בביחו: יא) למלאכתו:
 יב) אבל מוחר להכניס לדיר א׳ זכר ונקיבה מכי מינים וא״צ להפרישם
 משנה
 קמ״ו פריך מינה למ״ד כל שמעבתי לך הרי הוא בבל תאכל ומשני לה וע״ש:
 כלאי בהמה מוחרין נגדל ולקיים. הך כלאי בהמה אינו כההיא דבסמוך כלאי
 בהמה אסורים זה בזה. דהחס בבהמה הנולדה מכלאים. והכא בשני מינים
 שהם כלאים זה עם . זלהכי חני תכי זימני בלאי בהמה וצא ערבינהו ותננכו.
 והייט דמני הכא מוסלין לגדל ולקיים ולא הבי מוסרין בבל דבר אלא מלהרביע
 כדחני בכלאי בגדים להכא אין מותרין בכל דבר דאסורץ לל.רוש ולמשוך כדלקמן
 אלא להכא לא איירי רק מאיסור הרבעה וה״ק מוסלין לגדלן יחל היינו ציתן
 להם מזינות באטס אחד ולקיים אפי׳ שלא בשפת אכילה בדיר אחד ולא זו אף
 זו אמר דבמזונות-לא המריחוהולתח לכ״א בפני פצמו ואפי׳ לקיים שלא בכעת
 מענות דליכא שירמא מושר שאץ אסירין אלא להרביע בידים ולא חששו אם
 ירביעו זא״ז מעצמן והלכך מותרץ לגדל ולקיים . ותוי׳׳מ דחק בחבה: כלאי
 בהמה אסורים. במה שנולד מכלאים מיירי הכא כמ״ש הר״ב וכדפי׳ לפיל.
 וצ״ננ אמאי לא מני שמותרין כאכילה ובהנאה כדתני לעיל בכלאי /רפים. ונ״ל
 דלא צריכא ליי דהא תנינן בסדר קדשים בכמה דוכתי דאסירי לגבוה ודריש לה
 מקרא ומכלל דלהדיומ שרי והכי איתא בפ׳ כל הבשר ד׳ קע״ו. ואני ממה על
 הכ״מ פ״מ מהל׳ כלאים דין ג׳ שכסב הרמב״ם מי שמגר והרכיב בהמתו כלאים

, לא נסירא דאין זה טעס מםשיס לחלוק על סירוש׳ ואי איכא למפשפ יל6 כסירוש׳ הייט משוס דהבגלי מלק עלץ בשי׳ שהרי בחולין נמו. שקיל וטרי על היתר מתגח שני פרדות ימד מכלל דסרדס גפימ שרי תרה• קמ׳ל מאי דקתכי בתוספתא במקום אין משיבין ק המלך חני התם אין משיבי; מן סתמןע ופי׳ הריש תוקע עצמו לדבר הלכה וריל שונה בתורה ואינו מקייס כלפרשיי ביבמות קט: (רמיז): באיד מעיהרא סתיה ואי תני לקיים בלחוד ה״א מאי לקיים רקאמר היינו לגדל והנאה לחול אשמעינן דשרי ולגרוס הרבעה אסור משיה תני תרתי כנ׳ל. (לחיש): תויים דיה אסורים כו׳ סי׳ שהס תוקעים עצמן הוי. אגב חדא דומיא לזריעה ומביא פסול לעולם סל״א לאסור. משיה תני נמי ולקיים לממשנה יתירה שמעינן לשרי לקיימן אפילו הרבה ואע׳ג לבאין זעיז וקמיל כלשמואל ראמר בכלאיס על שיכניס כמכחול בשסוסרח וקי׳ע משתמש בכלאים ומ׳מ לא •קיים הרבה ביחד ללא ליתי לידי רבימת כלאים. דה׳א אפילו גרמא ממילא נמי אסירא בהרבעת כלאים ללא הותרה אלא הנאתן אחר שבאו לעולם. אבל לי.רום ביאתן לעולם רהויא ודאי  סריכא ט׳
 מיד



 עיונים 272 תוספות יום טוב כלאים כלאי הכרם פלס ח ר עובדה מברטגורת
 נ המנהיג. נימ מ: מיי' w י

ע מ נ ד דלעיל שהקשו מקרא דדוי ובניו בפרי שהוא משני מינים ששניהם ולמשוך ולהנהיג; למשוך את שדרס למשוך ולהנהיג אמ ש : ה / * 
י טמאים שמע מינה דמדאורייתא אסורין כי לא מצאנו גזירה זו באחד להנהיג. נמל ארחיה במשיכה וחמור ארחיה בהנהגה ומיהו בין בנמל : י יי ״ ע ס ש  ™ ״יי״ פ
 תוספות חדשים מספרי הנביאים [*ומיהו מצאתי ראיתי בתום7 פרק קמא לקדושין בין בחמור חייב בין מושך בין מנהינ:]J והיושב בקרון. חייב
ם ריש ק* לח בד״ה דאקריב עומר וכוי דאלאמרק התם בגמרא הואיל ואזלי מחמתיה חשיב כאילו מנהיגן: רבי מאיר פוטר.היושב ס א ד י ״י מ ב  ירי ה
 בקרון דלאו מירי קעביד ואין הלכה
 כר״מ:והנ׳שהיא קשורה לרצועות.
 אם שני סוסים קשורים בקרון וקשר שם
 חמור אע״ג לבלא חמור קאזלי אסור
 ולא חזק לחמור כמאן דליתיה: ף אין
 קושרין סוס בצדי הקרון. כשהבקר
 מושכות בקרון אי; קושרין סוס בצדו או
ד שילמוד למשוך לפי  אחריו של קרון כ
 שפעמים הסום שאחר הקרון דוחף אס

. טמאה עם טהורה. וטהורה ( י  עם טהורה י
. אסורין לחרוש ולמשוך ים) ח)  עם טמאה י
 ולהנהיג־): ג המנהיג סופג אתהארבעיינא)•
. רבי ( כ  והיושב בקרון סופג את הארבעים כ
 מאיר פוטרני). והשלישית שהיא קשורה
 לרצועות כי) אסורה בה< * ף אין קושרין את
 הסוס לא לצדדי הקרון כי) ולא לאחר

 הקרון הקרון
י בירושלמי בצדדי ד ד צ ן • ד ל ה י ת ו ע ו צ ר ת נירושצמי ל ו ע ו צ ר ה גדיש . ל כי ; ו ו ר ק ב ב ש ו י ת ה ר א ט ו ר נביגל שם פ ט ו  נ פ

. י ד י צ  >נדיס ב

 TteSS ח 3 שלא אכלו ישראל מצות מחדש בבואם
ש לארז עד שהביאו העומר כתם > ׳ א ר ת ה ט ר ד ל ט ש י ת ש פ  י
 ההוספות למקשה בירושלמי למה לא
 מצד« של הקיק ואייר בצי אכלו להא ליתיעשה דבערב תאכלו

^ מצות יילחה לא תעשה לחדש ומהרן £ ^ *  י
 שדך לא תזיע כלאיס ובגד לאין עשה לקורס הדבור לוחה ל״ת

״ לאחר הלטר א״נ י״ל לגזירה סיס » י * ? £ « g 
, .,, a, גשדה ש מ דנינף משדה , , ״ ן 
 דשלי היוצא ממנה ולא ראשון אכנו כזית שני עכ״ל מא"כ הכא
ז נמי נוכל לומר שגזרו אף שלא מצינו ך ^ י ל מ ך  מבגדים י

, _ # » 1̂ 1 ר ״ . . . L r למשרי כלאים לגבוה מכלל 
פי׳ הר״ב  ללהדיוע שלי לכה״ג ללשי>ן כן]: ולמשוך ולהנהיג. [#

ע י««• למשוך אתשלרכו וכו׳. ער אורחיה ב ו  ״י ר
r בהנהגה. וכ״ס הר׳יש ומסיים כלאי׳ i w ^ T ^ 

 (מממלשימ *״ל): בפ׳ שנים אוחזין ע״כ לא אמתני׳ להכא אלא אבריי׳ להתס סוף ר׳ ח שטס שהיו מושכין בנמל ומנהיגים בחמור וכו׳ אבל הכא נראה יותר מ״ש]

י הרמב״ם וז״ל למשוך בהם העגלה או האבן וכלומה לו. ולהנהיג שיקשרם ביחל ויוליכם וזה ענין שאמר הכתוב לא תחרוש בשור ובחמור יחלו ^ ^ ^ ה מ ד  ב
 אשיי־ו ואמרו שמנין יחלו ר״ל לחבר ביניהם וליחלס על איזה לרך שיהיה או לחרישה וווצהה ע״כ: ג סופגבמשנה ה פ״ו למס׳ זבחים כתב הר״ב

u ה מ ל ן ^ מלאכת ש מ י / ^ פ  1yav ש

נ ושלישים על כולו וה״ט לשלישית דמתני׳  היבא בשם הגאון מו״ת מהורה אכל ממאה עם שמאה או שמורה עם טהורה אימ אסור אלא להרביע אשר לו עמל פרעה ועשה שלש לכתי
. ופי׳ הרמב״ם ז״ל שלישית ׳ י וצא לחרוש ולמשוך זהו לין חורה ומד״ם אסור אפיי לחרוש ולמשוך ולהנהיג עמדה רומי מלכות הרשעה ועשתה אותה ד  עוזי ז״ל שתמח על יבי
ה . וכ׳ ה״ר יהוםף ז״ל י״ס דגרסי בל״א נהמה וכו׳ ונ״ל דבגיש הוא לזה שהיא קשורה לרצועות ו״ל העגלה השלישית הקשורה עם הקרון אסור לשכת נ כ ״ ש ע ^ י א ה " י י י ^ ״ י  ל
א זו לא הניאה הרמנ״ס כחמרו י י ה עם בהמה וכר כשימשכו העגלות ההם נהמות כלאים ע״כ ו נ מ ^ הוא משנה בפ״ע שלמעלה דבר בהרבעה וכאן בא לומר נ ס י א ל  כל*דשדלא הוי כ
. ירוש׳ תני ול״מ פוסר ׳ ן וכו ן קושרי מ שם איתא לשמואל מפיך וככר כחן מעם לזה מהרי״ק ז״ל: ך אי ״ . ע ׳ ו ר כ ט ו מ פ ״ ן לחרוש וכוי ע״כ: ג ר ד מ  היכא דהצשר מושהים א
. את שלצדדין או שלאחריו דלא מנהיג הוא ואס היי מסייעו בין במעלה כין ר כ ה ו ר ו ש א ק י ה ת ש י ש י ל ש ה  מתהבריםיחדממש.משא׳כ ותני וחכמים פושרין את היושב בקרון: ו

' יחשל׳ תני בראשונה לא היו אלא שתיס לכתיב וירככ אוחו במרכבת ה י ע ' א י י נ ת ע ר י נ ח י א י י  ה

 צמר יששתים ובאמצע
 משיתה של מר שמהברן .

 לא הוי חיבור וליכא ?

ן תפארת ישראל י כ י *י י ״י ׳ 1 ״' • * 
 הירושלמי בקיו מה כלאי

 בירידה הכל מודים שהוא אסור ושי׳ הראב״ד ז״ל בפירושו למש׳ תמיד בשם
 לבינו

ן י כ  י
 רישא אחד המנהיג נראה לי דקמשמע לן לאחת מושכת ואחת
 מונהגה מצטרף למלקות. ומשום הכי נקט כמי שלישיה ולא שנייה
 דקמשמע לןדאפי׳עס אותו שקשר ברצועה ולאבקרון. הי׳ השלישית .
ט מצטרף ולוקה. ואע״ג ובמשנה  לא! אינו קשור נגד המשא כלל. אפילו ה
. לארישא קחי והאי גרע  לא קאמר רק אסור ע״כ אסיר ולוקה קאמר
 מאילו שניהן קשורים יחל בחבל ומנהיגם דלוקה ןכרמב״ם עינו מכלאים
 ס״ז וכ; מוכס (מי מטון משכה ה' ודויק]: כו) שקשורים כו בקר . מפני

ס י ש ה  ראשונה ש
 עם פוף להא שור שור משבת ילפי׳ ועופומ בכלל. וגם הרמב״ם בחבורו לא
 הזכיר כאן עוף כמו שהזכיר גבי אישור הרכבה. משוס לעופות לאו בני מלאכה
ב. אצא  ניגהו למשוך ולשליש ואינו אסור אנא בשעת מלאכה ללא תחמש כתי
 שלאיתי בע״ז שאוסל לקשור גם עופות כלאים יחד שנושאץ החבל ע״ה ולפ״ל
. ואס בא לחוש לשבלס לבינו אפריש בלא ו ה  זה מוהל כיון ללאו למלאכה בעי ל
 החבל במי אסול הנהגה בעלמא אלא לרבינו אפרים ימיל הוא בזה כגל כל
 הפוסקים. וככ״מ פ״מ מס״כ כתב שסברא זו א״א להעלותה על הלעמ וע״ש :
. פי׳ הר״ב דאזלי מחממי׳. ובפירוש הלמב״םשישיגהו ג פ ו  ג והיושב בקלון ס
 מוזל ותיקון למלאכה ע״כ ובחבורי כשב שישיבתו גולממ לבהמה שתמשוך העגלה
לת. ואין לומל שצועק אל הבהמות ז  מ״כ ואינו מובן היאך ישיבתו גורמת או מו
 ושולטן להא פלוגתא לאמוראי היא בב״מ ל׳ צ׳ אי חשיב ממשה. ולכך אץ
 לומר נמי שמדן במקל וכזמורה למשמע להא פשימא דהוי מעשה גמור ומאי
 קמ״ל ובפ״ק דב״מ אמרי׳ יושב לא תפיס במוסרה. ושמא משוס ללא תפיס
 גמיסרה סד״א דרדייה במקל לא חשיב מעשה קמ״ל אלא שהרמב״ם כתב מעמא
נ״ע:  דל״מ מאחר שהיושב אין מוזלי בשום מנועה להוליך המגלה או בהמה ע״כ ו
ת שהיא קשורה. פי' הל״ב אע״ג דבלא השלישית אזלי לא אמלי'  והשלישי
 כמאן ללימה ומסיים הלא״ש בהל' כלאים דלא אמרי׳ כיון לזה יטל וזה אינו
 יכול הוי מסייע שאין בו ממש ע״כ וקצת קשה דאמאי כקש שלישית בשנים כמי
. והלמב״ס מפרש בענין אמר ן ט  משכחת לה כשאחד גלול ועלץ והשני ק

 השלישית

 בגדים דמותר ללבוש זע'* יו) מיהו כל ששניהם טהורין או טמאים הו״ל לרמב״םמד״ס. וחלק עליו

ן ™jj* רא״פ: יח) ל״ל שאפי׳ שהטהורה אסירה בהקרון והטמאה טפילה כמשיכת י \ " B * 3!! 
a - , י י י י , . m m פ ה ר א ו ה של ע ע ו צ  ר

י המשא או שהוא איפכא. וכן צריך לפרש כל הנך עם שבמשנתינו: יט) משא א ל [ כ ת ב ו ר ע ת ם ב י י ו ם  א

ם קשי! ועגלה: כ) מלקשרס יחד ולהנהיגם כשקשוריס יחד אפי׳ בלי משא: ם א י ר ו ס א  בהמת ש
) להיושב ) אפילו אינו יושב בקרון: בב) ישיבתו גורמת שתלך: כנ א  כ
) בב׳ סיסים קשורים בקרון. ד ׳ ללאו מיד עביר. והלכה כחכמים: כ m ה ש ק י ה ת י א ר  ו

ש וקשר חמור ברצועות הסוסים ולא בקרון: בה) אילה״ח לכפר הנא לה ש

ב  ת כ ה ש מ  הדשיש ו
 בסהיד אח״כ מצאתי כ! י

ם משנה ת  מ2ודש בגם׳.במוזנ״ת ה
י ^ייי,? ועכורה מם ממאה הכל אחד בין שזה זכר וזה גקבה או איפכא אין בזה חידוש ח י ? P ד \ £ נ  י

. ילא פ - מ ה . ילאקמ־י ל ן י ־ מ ל י ־ מ ״ ן ל י ד ו ס : א ש ״  ימש־ה יפיכא היא מ
. ך ס מ ד צריכא ליה דפשיטא דגבי הרבעה לא הו/כל בהמה או חיה בשם אלא מ ו צ ^ נ ש ד י ,1א ה כ מ צ  ע

ם ״ . אבל בחלישה הוזכר שור וחמור קמ״ל דלאו דוקא דה״ה חיה והיה מהורה ע ד ס צ  ^ ו
ט מהולה. והרמב״ס ששובל דמן החולם אינו אסור אלא העמא עם העהור. מפלש ' י ו ת ב [ א ה ל ו א  משגה ב [
) יכילהו דחשיב מל ממאה עם מהולה קאי אמתני' דלעיל ובהלבשה מייד לכולהו ׳ ו י ו ג י ה בהמה.א״כ ה ״  ד
ו יאף אסירי מדאורייתא וטמאה מם טהורה לחול קאמר לאסולין לחמש כלומד י י ש ז : י **יט״ מ ' נ ז * 
ך ולהנהיג. פי' בין ממושכץ יחל העילה או המשאוי או ו ש מ י י מדאורייתא: ו ש פ א  ש

ם חולשין יחל בלא סיוע האלם להנהיגם * או שעושין יחל המלאכה מ״י הנהגס י ש ש נ ם א ו  ת
 ועוד ללישנא דהש׳ש במכוש האלם והיינו לאמרי׳ גמל אורחי׳ במשיכה וחמור בהנהגה. אבל בהנהגה לחולה
 דקאמי דגףמת סהיל' שלא לצולך מלאכה אפי׳ קשולין בחבל משמע לליכא איסולא כדאמרי׳ בב״מ ד'
 לש״י מזווג
 כתיב ואינו
 — בקרון הא בלא
. וכ״כ הרא״ש בסוף הלי כלאים בתשובה ן אינו חייב אע״פ שקשורין יחל ו ל א ק ל א ו י ל ס ש י מ י ה ^ ר 3 

ן שהשיב לאביי׳ה לרבינו אפלים דתלמי בעי׳ קשירה ושעת מלאכה. אלא שלעת י מ ס מ ה ' ל ש ס כ י ס ו \  ברטי ר
. אבל לוב ר ו ס . ואין זה אלא'להודיע ל׳ אפלים היא להנהגה לחודה יחד אפי׳ בלא קשירה כלל א  אי
. ונ״ל דממט׳  שלא היה אסור משוס כלאים הפוסקים לא ס״ל הכי דהא יחדו כתיב ובלא קשירה אינם יחדו
ם בהמה וחיה עם חיה ולא חני מוף  אס לא היה חשוב אף לשני כמי דיקא למאי איריא למשיב הכא בהמה פ

 גוסיס אעיס שהוא חבוב לבי
. (הויע). ובס׳ ש׳ל כ׳ ox בירושלמי הוא דפח יחיד שהוא איסי בן עקביא אבל לק׳ בהו םרקא שקיל וערי הירושל׳ טפיה  מיגים דומיא לפרד א' שהוא משני מינים ממש ואינו אסור לבדו משוס כלאים להיוחו גוף א׳
ה כו׳ ש״מ דמדאולייתא מ ה ט ד״ה י ״ י ו : ב ת ו י א לאילין דרי יולא נשיאה עיש. ש״מ ללא ס״ל כאיסי דרבנן פליגי עליה ולא חשיבא להו הו ק נ ו ^ בדיקה האונים וקאמר להכי מהקל ל' מ  לסייר הנהגה ג׳ פרילוח 9
ה בפירוש איא להז״ל לאסור ובזה א״ש מ״ש בירושלמי אין למלין מן התוקע וחלילה לאדונינו לוי שיעבור על איסור הזלה ולמיש איש רבאממ ל י ה  אסולין טי. צעד/ ליישב קושיה השייט ע״ש דברי העיז לאם ההורה ה
בלמ״מ פי׳ שקשר החמור לפני סב׳ סוסים ברצועות. וע׳ בעית ז י ו . בריב דיה והשלישית וקשר שם ממול כ J :(ביש) . 6 לא •לפיק מיניה ויוכלו חכמים \&מלp מס״ס אין כאן איסור רק 



ב קלז ודה כלאים כלאי דברם פרק ח תוספות יום טו ה מברטנ ד ב ו  ר' ע
 הקרון ומנהיגו בגופו: לובדקס. חמור של לול והוא גדול וערי! משאר שני פירושים: ף אף על פי שאביה! חמור. כשב הר״ב וקמ׳׳ל ללא
 חמורים ודומה לגמל: אע״פ שאביהן המור מותרין זה עם זה. אמרינןאתי צד םוס ומשתמש בצר חמור וכו׳ דכיון לאמותיהן שוות

 ציונים
ת אומר . יזולין עפ.  ר׳ יה •
י ו . פמנ שט . ס י י  מיי׳ שס ה
 ונו׳יע שם סעיף מ: ר, והרסן.
 מיי' שם היה . סמנ שס .

: f 1מור ושו״ע שם סעי 

 תוםפות תרשים
 אםוריןכו'עכ׳׳ל»אגבריהעא
 כתב זה דבהרבעס ג0
 הומביס מודה דקרח סהמא
 כתיב בהמתך לא חרג •ט
 כלאים משא׳כ בחרישה.

 (מהנ״ל) :
 דפרדות שאמותיהן בלתי שוות אסורים אמר המגיה ילפע־״נ יבעל
 , , י , ! התי״ט שסיר דין דהא
 והוי אמינא דכמו שחושש לזרע האם בירושלמי על שרצי לאסול

 כמו כן חושש לזרע האב וכי נמי יש שני
 צדדין בכל אחד הואיל וכשאין אמותיהן
 שוות אוסר הוי אמינא דכי אמותיה; שוות
 ואביהם סוים נחוש לכל צר וצד שישתמש
 בצל אחר שאינו מינו. קמ״ל דסברת
 רבי יהודה דאין חוששץ כלל לזרע האב

 ולעיל במשנה ב מפרש דלמ״ד חושש
 ודברי הר״ב כדברי הרמב״ס. וצריך

 לומר לודאי למ״ד חוששי; כולן מין א'
 שסבר כיון שבשניהם יש שני צללין
 חשובי! כמין אחד. כי מהשיש בזה יש
 כמו כן בזה. אבל רבי יהודה שסובר

 שחביו של זה חמור ואביו של זה חמור וקמ״ל דלא אמרינן אתי צד אין חוששין לזרע האב וכו
 סום ומשתמש בצד חמור וצל חמור משתמש בצד סום רכיון דאמותיהן דכל מיני פרדות מותרים

 אין חוששין לזרע האב: אבל

 לרכוב על פרדה מקשה מדוד
 ובניו שרככו אפרד& ואס כ!
 ארכיבה קא׳ ולא אהרבעה
 ורכיבה •ליף שם מקין
 מהנהגה וא״כ ןפיר מוכח
 דמדאוריישא א&ור אפילו
 להנהיג דאל׳כ אין ק׳י

 ארכיבה ודו״ק .

ם. ) לגמלי ת הלובדקים ט . ולא א >  הקרון ט
ס ל הנולדים מן הסו  רבי יהודה אומר כ
ן זעיזכח).וכן  אע״פ שאביהן חמורמותרי
 הנולדים מן החמור אע״פ שאביהם• סוס
ס ל הנולדים מן הסו כ . א ה  מותרין זה עם ז
: ה ר אסורים זה עם ז  עם הנולדים מחמו
ת במןאסורות ל). והרמך לא) מותר. ו י ט ת פ  ךן ה

י נ ד א  ו

, הלובדקים נייג הלוברקם ונכהל'• הלובדקס יכיה 3ר'נ. וכ; ג י  ח

 שאיזליו
 לאי שאין צג•׳ אכצ מקום הגיהו וכן. מהפור נ7׳ס מן החמור. גליש וכל יגד״; אבל ינל״ס שנשחנשה בניי שה מן וכל ולמדפיפים

 שוות
 הנולדים p החמור עם הנולדים מן
, כיון שאמו ה  הסוס אסורים זה עם ז
 של זה ממין החמורים ואמו של זה ממין
 הסוסים דבתר זרע האס אזלינן והרי הן
 שני מינים והלכה כר׳ יהודה :
ות. מין פרלות שאין ארם  ךן פרוטי
 יכול לעמול [עליהן] ולברר ע*י סימנים
 איזה מהם אמו חמור ואיזה מהם אמו
 סוס הלכך אסולין זה עם זה: והרמך
 סותר . שכולם מין אחל ואמם סוס

 ובלשון
 וכמאן לליתיה הלכך הטללים מן הסוסים אזלינן בתר אמותיהן ששוות ואף ע״פ שאביהן של שניהם מין אחר אין חוששין לזרע אביהם כלל. תוספות רע״ק

 אבל קשה ראי סבירא ליה לר׳ יהולה לאין חוששין לזרע האב. א״כ רבותא הוה ליה לאשמעינן במתניתין להכוללים מן הסוס אע״פ שאני שאפשר שנזרו ל! מ׳מ
* י ש י י י א ה מ י מ א ה י י ה  האחד חמול ואבי האחד סום אפילו הכי מותלין דזלע החמול אביו •של האחד אין חוששין לו. והר״ב רייק ומפרש שאביהן באבי שניהן. וכן *

 הס דברי הרמב״ס לפי שכל אחד מהן יש בו חלק ט' וממי פרק אותו ואת בנו דן* עט בעו לפרושי הא דאע״פ שאביהן חמול היינו דאבוה
 דחד סום ואבוה לחד חמור וקאמר רבי יהודה דמרכיבין סום גמור על פרד בן סוסיא ומאי שאביהן חמור אביו של פרד קאמר ומסיק דהטה
 דהאי חמור ואבוה והאי חמור בהו קאמר דוקא רבי יהודה דשרי משום דמספקא ליה אי חוששין לזרע החב. וממ״נ מותרי! דאי חוששין
. ואי אין חוששין כ״ש דשרי. ופריך צריכא למימרא ומשני דמהו דתימא אתי צד כו׳ קמ״ל דהא לא ס  הרי יש בשניהן שני צלדין ומין אחד ה
 אמרינן. שאין כאן צד םוס מיוחד וצד חמור מיוחל הלכך אין מזכירין כאן צללים. להא מבלבל זרעיה ומינא באפי נפשיה הוא למקרי והוי
ס וחמור. וכתבו התום׳ ולא דמי לחציו עבד וחציו בן חורין דאםור בחציה שפחה וחציה בת חורין דאתי צד עבדות  מין בפני עצמו מעין ס
 ומשתמש בצל חירות [כמו שמוכח ממשנה ה פרק השולח בגיכדן וכן במשנה יג פ״ק לעליות] דהכא כלאים אמר רחמנא דוקא תרי מיני

ל כ ׳ י  מלאכת •
 רבעו מלכי צדק לבההיא בנא דלעיל השלישיח שהיא קשורה לא פליג ר״מ
 אע״ג דהתס נמי להרגילו עביד דצ״ד משום דהחם כיון דשלשתס קשורין ביחד
 מודה ר״מ לאסיר מלרננן דאיכא למיגזר אשו מנהיג אנל הכא שהוא כצדי
 הקרון או לאחריו כיון למסשיק הקרון בין הבהמות אין דרך ההנהגה כ״כ וצא
 מנכרא מילתא וליכא למיגזר מנהיג אכל במקום שמסייעין זה את זה אע״פ
 שהקרון מפסיק ביניהם חשיבה הנהגה בכלאים ובשביל כך מסיים לשם בתוספתא
 בירוש׳ שאם היו מסייעין זה אח זה בירידה ובעליה הכל מודים שהוא אסור

 מהיכא פםיקא לתירושלמי
 להקשות דלמא בימי דוד
 ובניו עדיין לא נזרו וביד
. וכעין  של אחריהם מרו
 זה כתב הטענה למלך פיו
 היו מהלכות בית הבחירה.
 אמנם ראיתי בטורי אבן
 חניגה ד׳ ו׳ ע״א ד״ה והא
 שמואל וכוי וצ״לדקים ליה
 לדי שכבר נזרו רבנן על
 חינוך קטן: [אות לב]
 כתו׳׳ח דיה בהמה. אגב
 ריהטא וכוי) בםהי״ת הוא
 כתב כ; אגב ריהמא רהא
 מכה קדמית הירושל' מרוד
 וכדו מוכח דנם וה הוא

 דאורייתא:

 תום׳ אנשי שם
 שהקשה לפי׳ הדיש והריב
 דה״לישי אינו עושה כלוס
 אמאי אסור הא קי׳׳ל חה
 יכול וזה אינו יכול הו״ל
 מסייע שאין בו ממש .
 ואפשר משוס ג1ירה אסרו
 רבנן עיכ. אבל הר״מ מש׳
 וקרון הוא מין מהעגלות
 והס כ' עגלות הא׳ קשורה
 בשניים ועגלהשלישית קשורה
 באותה הרצועות שבה וכיושב
 בקרי; שהוא בתוך העגלות
 הראשונות מחלוקת ר״מ
 וחכמים לענין מלקות אבל
 ביושב בעגלה השלישית ודאי
 לכ״ע ליכא לחייבו מלקות
 אלא דיש מקום לפוטרן לגמרי
 לכך •נקע והשלישית כ1י
 אסורה ל״ל העגלה השלישית
 הקשורה עס הקרון אבור
 לשבת בה בשימשכו העגלות
 ההם בהמות כלאים . ע״כ :
 ד בר׳ב ד״ה לובדקים
 חמור של לוד״וב״ס ג״כ יפי׳
 רפיה דשבת וכיה בש״
 הרמביס כאן והוא תמוה
 דבגמ׳ שבת איתא לובדקיס
 אליה חמרא לזבא ופירש׳׳י
 חמור הבא ממדינת ל«ב וכיה
 בירושל׳ כאן זגשבת והובא
 בתום׳ שם ורותק לומר

 שלמה
 וטעמא מפ׳ ד יוחנן ביחש׳ מפגי שזה נושא עצלותי של זה וזה נושא עצלותו
 של זה ורב אמר שנושאין התבל של בינתיס ע״כ: ולא את הלובדקס. יחש׳
 אית תנאי תנו כיכללןס מ״ד לונלקס מ״ש לובים וכושים'דהיינו מצרים ומ״ד
 ניבלקיס אנהטס תרגום יחש׳ כהן מדין אומה דמלין ופי׳ בערוך חמור של
 מדין ל׳ מאי וכאן ר״ל חמור גדול אב החמורים חרמם יחש׳ ועיידם עשרה
. בחולין שם איי דחנניא שצינ עציה ׳  ולובלקין עשרה: אבל הנולדים ט
 לאפי׳ הכא בסיפא כולז מותרים שבשניהם יש שני צדדים והאי בר סום וחמורה

 והאי

ן י כ  ישראל י
 מדש ב׳ צלריס שמין בכ״א. וננכ״פ בא׳ אביו ואמו סוס. ואי אביו חמור
 ואמו סוס אסיר. מדאין בכ״א ב׳ צללים . והלכה כר״י: כט) הן פרלות
 בעולן בילדותן. דגי סימנים יש בפרלות שאמן סוס. אזכיו קצרות-ונס
 זנבו קצר. וקולו לק. זב&אמו חמור כולן להיפך. אולס בעולן ביללותן א״א
) זה עם זה: לא) ק מין  לעמול על סימניה אס אמה סוס או חמור: ל

ם י ס ו  ראשונה ס
. ויש לדקדק דהך מילחא דר״י ה״ל לשנותה לעיל אהא לאמרינן כלאי  3גמ'
 בהמה אסירים זה בזה והיינו הנולד מכלאים ולא פירש ת״ר! איזו הוי כלאי
. א כ  בהמה והתם שייך מילחיה דר״י הנולדים מן הסוס ובו׳ ואמאי מד ה
 ונראה משום לתנא דלעיל לענץ הרבעה מיידי כדפי׳ לעיל להכי סמיך וחני
ם בהמה ועם חיה בו׳ לאשמועי׳ דבהזבעה נמי חיה בכלל בהמה  אבתרה בהמה כ
 ואע״ג דמסיק המס לענץ מלאכה שאסורץ לחמש היינו לרבותא דאפי׳ במלאכה
 שפרע קיא שור וחמור אפייה החיה בכלל ומיהו בייש לענץ הרבעה . ואיידי
 דתני החס למשוך ולהנהיג תני אבתרה המנהיג סופג וכצ השייך לזה והדל
 מנ• לק־ דר״י ועיקר מילתיה דרי׳י משמע בפ׳ אותו ואת בנו דלענין הרבעה
: ה והרמך מותר. ' ס ומשתמש ט  אמרה וכ״ת מהא דכחב הריב אתי צד סי
. אבל לפ״ז  פי׳ הריב שכולם מין אחל כוי ומשמע דמותרין זה עם ;ה קאמר
 ה״ל למיתני הדמכים כדהני הפכומיוח. והרמב״ם בחבורו נראה שמפרש הלמן

 הוא
פ כוי ד־מ׳; הותרין כוי. והא דקאמר ר״י אבל הנולדים כו׳ ולא אשמנתן רבותא עפי דהנןלדיס מן הסום אע״יפ שאב  י

 :ר הכי ה״א חדאי חוששין לזרע האי לכן אמר מולדים ק הסוס ומן החמור ואביהן להיפך דאטרין זעיו ש״מ ספוקי מספקא ציה.
 ^אש יוסף) י ה במשנה והרמך נמחל. להרכיבו עם הסוס. כ״כ הר״מ בפ״נו מה׳ כלאים. (רמ״ו). ובזה מדוקדק לישנא דמתני׳ דבפרושיות נקע בל׳ רביס משוס דייל אסורות ובין וברמן נקע ל׳ יתיר

 דחד רמך מותר עם הסוס. אבל לפ״ז כויל למת;ייה בפ״ק ואפשר דהתם נקע האכורין זבי) והבא המותרין:

ה ,35 ] ל ס יעי  [משניות ז

ן תפארת י כ  י
ן וחזק ודוחף נס ד  שהסוס לוחף לפעמים העגלה: כז) חמור לוד הוא ע
 הוא לעגלה. וגמלים לרבותא נקט. אע״ג לנמלים חזקים שפי מלובלקים
 אפייה חיישיק שיסייע וכ״ש לסוס ובקר: כח) ולא אמריי לאתי צל סוס
 ומשתמש בצל חמור. לאין חוששין לזרע אב. לאף ללמ״ר חוששי׳ אף לזרע
 אב. אפייה כל פרידות שאבותיהן שוות. וגם אמותיהן שוות מותרות זב׳יז

 משנה
 השלישית היינו עגלה שלישית שקשורה אחל השתים שלפניה והיושב בשלישית
 חשיב כתי כיושב בקרון בחייב ולהכי נקע שלישית משוס דאיהו מפלש הקרון
 אינה העגלה שהמגלה עשויה למשא וקרון היא עגלה אחרת הקשורה לעגלה
 ובקרון יושבין האנשים וכן משמע בר״פ כיצד הרגל לתני עגלה המושכת
 בקרון. והשתא הקלון היא מגלה שניה ומלה תכי שאס יש עוד שלישית גם
א אמ הלובלי/ים לגמלים . פי׳ כשגמליס מושכין בקרון ל  היא אסורה : ף ו
. ל מ  אין קושלץ לובדקיס בצדי הקרון או אחריו וקמ״ל דלויבדקים חינו מין ג
 אבל בלא קרון ליכא אישוכא לקושרן כיון שאין מושין מלאכה כדפי׳ לעיג :
. ולכאורה משמע כ ל הנולדים מן השוס כוי. לסנילא ליה אין חוששין לזרע א  כ
 דמתני׳ פ״ק דבטרומ מהורה שילדה מין עמא מותר באכילה ולא חיישי' שמא
 אביו עמא משום דאין חוששין לזרע האבוכר״י. אבל אינה לאיה דהתס משום
 דקי״ל אין מהורה ממעבדת מממא לעולם ולא עמאה ממהול כדאמר התם

;  שנןעות נפל בהריב בב, מקומות וגם בפי׳ הר״מ ושציל לוב . (לה־מ): תוייפ דיה א
 כא׳ חמור ואבי האי סוס אפיה אסולין דמשפקא ליה ושמא חוששין י״ל דאי אמר
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 וכל פרדות הבאים מסוס וחמור מין אחד היא מ״כ: ה ואדני השדה ובלשון ערבי קורץ לםוםיא נקבה רמ״ך ודומה לו בני הרמטס :
 חיה. עי׳ במשנה דלקמן. וכתב הר״ב ואין כל בריה רשאה ללךב אדני השרה. חיה הגרלה בשדות וכמין תבל גדול יוצא מן הארץ
 אליו. לשון הר״ש כמלא החבל. [״ועיין בפירוש הר״ב במשנה ז שגדלה בו אותה חיה ושמה ידוע והוא ידעוני הכתוב בתורה ומחובר
 פרק ז דסנהדרץ]: כזית במשא. פירש הר״ב כנבלת בהמה דחיה במטרו באותו חבל היוצא מן האדן וצורתו צורת אדם בפרצוף וידם
 ורגלים ואין כל בדה רשאה לקרב אליו
 כי הוא הורג ושורף כל הקרב אלץ
 וכשרוצים לצוד אותו מורים בחצים
 בחבל עד שנפסק וצועק בקול מר ומת
 מיד ואליו רמוז באיוב(ה) כי עס אבני
 השדה בריתך: מטמא כאהל כאדם.
ב(כממר יט) וכל אשר יגע על פני  לכתי
 השלה באלם שגדל בשלה: הקופד .
 שרן שגופו מלא קוצים וכשאדם נוגע
 בז כופל עצמו ומכנים ידיו ורגליו בבמנו
 ונעשה ככרור וקורץ לו בלע׳יז(א)
 אריצ״ו: תולדת הסניים. חוללה הנללה בסנה: כזית במשא.
 דמספקא להו אם מין חיה ומטמאה נבלתו בכזית ומממאה נמי
 טומאה חמורה במצןא לסמא אדם לטמא בגדים כנבלת בהמה ממאה
 או מין שרן הוא ומסמא בכעדשה אבל אינו מסמא במשא כנבלת

ה לב) היה ל>0. רבי יוסי אומר ד ש  ואדני ה
ת ד ל ת ) ו י פדל . הקו ם ד א ל כ ה א ת ב ו א מ ט  מ
ם. רבי יוסי י י לדת הסנ . הו ה  המגייסל״) הי
א כזית מ ט  אומר בית שמאי אומרים מ
כעדשה במגעלי): ן שורברלי) א ו ש מ  ב
. ( ״ ל ה י . ורבי יוסי אומר מין ה ה מ ה  מין ב

 כלב
ג י מד ב״מ ח . או ת ד ל ו ח לדת נד״ס ו . חו י נ ב י א נ אד  ה ו

י מ ג צינ מלמ אומרים ונז״ס ג׳ אומר ש י ו  אומרים מסמא נ
. י מ ו ׳ י י יוסי נד״ס ר רב נ . ו ״ ו  ן בר כילזשלמ׳ הבר וכיה נ

 בכלל בהמה כדאיתא בפרק בהמה
 המקשה: ו מין בהמה. כתב הר״ב
 וחלבו אסור כו׳. וכ״פ הרמב׳ים־ומעמס
 לאילו לענין כלאים לא נפקא מינה לכל
 שני מינים אפילו שניהם מין בהמה או
 מין חיה אסורים זה עם זה כלהנן
 במשנת ב לעני! לחרוש כוי יכ״שלענין
 הרבעה וכלתנן במשנה ו פ״ק [*ומיהו
 למה שכתבתי לעיל ןמ״ב] בשם הרמב׳יס
 לעמאת עם ממאה וטהורה עם מהורה
 מלרבק איכא למימר לנפקא מינה לעטן

 מלקות ולכן נראה לי לתרי מתלת נקש אבל לקמן בלשונו שאכתוב
 בל״ה כלב כו׳ לא משמע כן וצריך עיון]: מין חיה . וכתב הר״ב
 וסימנים שמנו חכמים. בפרק אלו נודפות בגמרא tp נס :

 כלב

 מטמא

 בהמה אלא במגע כשרן ואין הלכה כרי יוסי לא באלט השדה ולא בחולדת הסנאים:( שור הבר. שור הגדל במדבר: מין בהמה. וחלט
. ומעון כסוי וחלבו מותר ה י  אסור ואיט מעון כסוי דסברי רבנן עקרו מן הישוב היה אלא שברח למדבר ונעשה שור בר: מין ח
 קסבר עקרו מן המלבר היה וסימנים שמנו חכמי׳ להכיר בין בהמה לחיה בשאר חיות נאמרו חון משור הבר ואין הלכה כרבי יוסי.

 מלאכת של^י• (ft) שטאכעלשוויין כלכ
 לשעבר. צורע וירק או לזרע וחישב עליו לירק מעשר מזרעו אירקו ומירקו
. וב״ה הוא ללא פציגי בהני תלתא ה . ואנדרוגינוס באלם . וכוי בחי רעו  או
 אבייש אבל שאר תנאי פליגי כגון באנדרוגינוס בסי׳פ הערל ובנוי ר״פ אותו
ק לד״ה אי קדושתה פ . ר׳ חמא בר עוקנא אמר ואמה מרקסין כמי ס ו נ  ואת ב
. ובב״ק לף פ׳ בגמרא מפי שחוללת הסטים רגליה גבוהין ז  כלפנים או כלחי
 זדקין זכי שם תוס׳ ז״ל דמש״ה מספקא לן במתני׳ שמא 3אז היינו חוללה דקרא
 וי״לתורת נבלה או שמא היינו היא וי״ל תורח pc וחולדה דקרא שאין בה
 ספק כלל שודאי היא שת כ׳ הס ז״ל למפ' התם בגמ' דהיינו שרגליה קצרות
ע ״ : בפי׳ ר ה א מ ע . גרסי' נפתת המ״ם או מ א ? ?  ושורצת על הארץ ש״כ: ?
ר ו . צריך צמתזק מצת ממאה: ן ש ה א מ  ו״ל. לסמא בגרים מבלת בהמה מ
ם ופירש ר״ח וצ״לשהואטפאלו ח  בר מין בהמה. ולא הוי כלאים עם שזר ס

. ם י א נ ס ת ה ד ל ו ח ד ו פ ו ק  והאי בר חמור וסושיא וכולהו חדא מינא כיכהי: ה ה
ט היכי לחולדה סתם הוא ״הו ד  סי׳ החי הרש״ש ז״ל להסנאים קאי אחחי
 שרץ האמור בתורה והגדלה בסנה היא חיה ה״נ בקופל ומפני שהיא דומה
 לאנקה הוצרך לומר כי הוא מין מיה ואינו מין שרצים . ירושלמי תני הירולות
 והנעמיות ה״ה כעוף לכל דבר והנחש ה״ה כחיה והוי כלאים בהנהגה עם
 מין אחר ועוד נרסי׳ התם ר׳ חייא נש״ר יזחנן ששה ספיקזח ק תלתא אליבא
 דב״ש ותלתא לכ״ע. הצלף מספקא להו לב״ש אי מין אילן אי מין ירק והוי
. כלי נתר לב״ש מספק מנומאין מתוכן ומאוירן ככלי ק פ ס  כלאים בכרס מ
ר. וחולדח הסניים ס לכל דנ ר . ולב״ה ה״ה ככלי ח  חרס ומאחוריהן ככלי שטף
 רמחט׳ לבייש. וחלתא לכ״ע פול המצרי בזרעים וכדתניא ר״ש שזורי אומר
. לורש מתעשר  שש מדוח מני חכמים בפול המצרי זרעו לירק מתעשר להבא

ז ע ו  ישראל ב
 פ״ח (א) ורבותי פירשו שהוא חיה בצורת אדם ומחובר לארץ בחבל
׳ במעשה שוביה) וכשנשסק עי ו . ומסוכן מאד(  שיוצא מטיבורו
ם הגם שאין לתמוה שאינו בנמצא בספרי השבע . כי ל ו א . ו ת  החבל מיל מ

 כמו

 יכין תפארת
 סוסים קעכים קלי מרון. וקמ״ל לאף שלימין לחמור אפ״ה מותרים עס
 סוסים אחרים ולא חייפיק לאחלופי: לב) בר נש לטור. נ״ל דר״ל
 ווחלרמענש הנקרא אוראנגאוטאנג והוא מין קוף נלול בקומת וצורת אדם
 ממש. רק שזרעותיו ארוכים ומגיעין עד ברכיו ומלמדן אותו לחטוב עצים

 ולשאוב מים וגם ללבוש בגדים כבן אדם ממש. ולהסב על השולחן ולאטל בכף ובסכין ובמזלג ובזמגיט איט מצוי רק ביערות גדולות שבאמצעי׳
 אפריקא. אולם כפי הנראה היה מצוי גס בשכיבות א״י בהד לבטן ששם גם בזמנינו יש שם יערות גדולות מאחי לבנון המפורסמים להט נקרא בר
 נש לטור (א). מיהו ת״ק ס״ל דאע״ג רדומה לאדם בפרצופו ואבריו. אפייה כשמת דינו רק כשאר נבילות. ואמ״טבאהל. והא מקט׳ הכא
 היינו מדאיירי הכא בכולה פרקן מב׳ מינים שדומץ זל״ז לענין כלאים נקט כמי הא נ״מ לעני! טומאה: לנ) ואינו מטמא באוהל: לד) שטאכעלשוויין:
 לה) אילטיז בגדלה בסנה. ולי נראה שהוא אייכהערנכען שדומה לעכבר גדול: לו) מםפקא ציה אס מין חי׳ הוא. ומטמאה במפא בכזית או שרן
 הוא ויהיה נכלל בשם חולד שאמרה תורה ומטמא לק במגע אבל אפי׳ בבעדשה: לו)ווילדער אקס:לח) וחלבו מותר. וטעון כסוי רם. והוי׳ל

ם י א ל  ראשונה י
 בחיה מספקינן לה ומרוויימ כתיבי או בנבלת חיה ממאה או מכלמ בהמה וכן
. ׳ ו ג  בשי שמיני וכל הולך מל כפיו ככל החיה הנוגע בנבלתם יסמא והנושא ו
 ותוי״טשכתכ עליו דחיה נכלל בהמה דבלי שגגה הם לחרווייהו כחיבי ובפרק
ב. והכמ  בהמה המקשה הוצרכו לומר כן לענין נגלת חיה עהוכה דלא כתי
 חיה ממאה היא דאין לן אלא שבעה טהורים: ו שור הנר מין בהמה. הי׳
 הר״ב לעקרו מן היישוב. ולפ״ז מומר עם השור וליי יוסי מן חיה ואסור עם
, משוס דלהא לחוד שמוחר  השול. ומה שהוצרך הר״ב לומר דנ״מ לענין חלבו
ס השור לא שיין־ לישנא מין בהמה אי מין חיה אלא ה״ל למיחני שור הבר  פ
 עם הפור אינם כלאים זה בזה. ומלהזכיר חיה ובהמה ש״מ לנ״מ למילי שבץ
 חיה ובהמה. ומ״ש תוי׳׳מ דלהרמב״ס איכא נ״מ לטנין מלקות דמהורה עם
. לא ידמנא מאי קאמר דבין מיה ובין בהמה כששניהס י  טהורה ליכא מלקוח כו
 שהורים אפי׳ חיה עם בהמת אץ מלקות להלמב״ם ובמאי קמפליגי כיון לבין
ד יוסי אומר הין חיה.  כך ונין כך טהור הוא כלמפרשי לענין חלנו וכיסוי: י

 ומסיים

 משנה
ה. כאן לא כתב הר״ב : ואדני השדה חי ס ו ס א סיס הבר וחותר עם ה  מ
מ לעגין חצט וכיסוי כמ׳׳ש לקמן גבי שור הבר דהתם מהול הוא והכא מין ״  מ
 טמא הוא דאין לך חיה מהור אלא שבפה המפורשים בחורה איל וצבי ויחמול
. אלא ה״ל לכחוב כאן מ״מ לטחנ כל חיה שכרשומו כדכחב בס״פ. ומיהו ׳ ו ג  ו
 כאן לא צריך לזה לבלא״ה נ״מ מובא כיון דר׳ יוסי חשיב ליה מין אדם הוצרך
. וכן נקופד מלאה כשח איצניריו לאשמועי׳ רמין א ו  ח״ק לומר דמין מיה ה
 חיה הוא וכ״ש בחולדת הסניים דב״ש מספקא להו וקמ״ל דלה״ק פשיעא ליה
 למין חיה הוא: ר׳ יותי אומר מעמאות באהל. פי׳ הר״ב מאשר יגע ע״פ השדה.
 וגפ״ב דאהלומ פי׳ דמהאי קרא אתי גולל ודופק ואץ מעמאין באהל דאשר
 יגע כתיב. נראה דכאן ה״ק דפ׳׳פ השלה משמע אדם הגדל בשלה ואמר קרא
 דהנונמ 3ו טמא שבפה אלמא אדם הוא וממילא אתרבי לאהל ככל טומאת ממ.
 אבל התם גולל ולופק אין עליהם שם קכל ולא מת ומגע גזרת הכתוב :
 מטמא כ/יח נמשא. פי׳ הל״כ כנכלח בהמה. ה״ל למימר כלבלח חיה דהא

ונים  עי

 הולדת הסנייס . מס׳ ג׳׳ק
 פ.: ו שור בר.ה>הליין כס:
 חולץ ס: מ״' שם סול ושוי:: מס:

 תוספות חדשים
 משנה ו [תוי״ט דיה] מין
 נהמה הוי לא נ׳מ כוי עכ״ל.
 והשיך כסימן לצי! ס׳ק ו'
 השיג על מ־עיב רזה מ״מ
 דלירבנן מותר שור הנר עם
f השוד כלפסק שם נש׳יע ס 
 ולר״י אסור ועיש עוד .

 (ממהור^׳׳ח
 וע׳ בסנהדרין כה: גרש׳׳י
 ד״ה שור בר: באייר ררמ
 לענין מצקות כו׳ עכ׳ל זה
 אינו דאין נימ אם הוא
רק בנןמאה  בהמה או היה 0
 !:והורה ודו״ק . (מהנ״ל):

 ראשון לציון
 משנה ו [תוייפ דיה] מין
 בהמה כתב הל״ב כוי וכיכ
 הרמכ׳׳ם ונןעמס זאילו לענין
. ׳  כלאיס לא גפקא מינה ט

 נעלם

 המשי מהרי״ח
 פ״ח [םשנח ה] ואדני

. ח י  חשדח ח
 רהא דקאסר תנא קמא
 חיה הוא לאפיקי מרי יוסי
 דאמר דמטמא באהל כאדם
 דהא לעני! כלאים בלא זח
 אין נים דהא איא לקיב
 אליו חי רק מת כפיי
 הרעיב ואין צריך לומר
 נ״מ לי1נין כותב כל חיות
 כמו שכתב הרעיב לקמן
 נבי כלב אי מין חיה אי מי;
 בהמה ושש אין נ״מ אחי־ח
 רק זה כם״ש הרב תוייט
 שם בשם התוספתא ואיצ
 למה שכתב הרב תוי״פ
 שס דהוםפתא שנאה בלב
 בראשונה אבל לחרעיב
 הוה ליה לפרש כא; נבי
 אדני השדה כן.בי כאן איצ
 לזה במ״ש ומאי דכלל
 חרמביס וכתב הכלב ואדני
 השדה חיה לענץ מקה
 וממכר הרטבים א\םר
 האמת דלדינא דחלכח
 כתיק דאדגי השדח חיה
 נמצא ראם כתב לי כל היה
 שיש לו נם אדני חשדה
 בכלל חיה אבל לעולם מת
 ששנה פלונתא דלעיל הוא
 כפשוטו דלת״קאעו מםמא
 באח? ולר׳ יוסי שטמא
 באהל:משנה ו [תוי״פ דיה]
 מין בהמת . כתב הרעיב
 3.־' ומיהו למה שכתבתי

 בוי

 תוספות דע*ק
 טיו [בתויה דיה] באיד
 דלמ לעני! מלקיח כוי
 רק בםסאה וטהורה) חדק
 בזה בספר נינת וורדים

 בלל ביט ב^ירך :

 תום׳ אנשי שם
ד . >מ5א נמקדא פ ו ס  ה
 (ישעיה ל״ד) קאס וקפוד .
 ועי כשנת פיה מיי כעור
 הקופר ונסי' הלינ שס
 ומשמע דקופל וקוסר אחד
ת ד ל ו  הוא. (צה״מ): ה
. קשה י  הםנייס רי״א כו
 רהליל לייא חולדת הסלים
. (צסימ) : י  גש׳א מ



 ציונים
:n״r DC מיי׳ . ה י  כלב מק ח
. פנס נד. נ׳>ן נל: ם ד א  ו
 מיי' שם היי שוי ישו׳יע שם

 פע־ו 0*1:

 תוספות,חדשים
ך כי־ ו ש מ  [חוי״ט דיה] ל
 5ריך לי עץן כוי ולהנהיג כו׳
 עכיל. מ״ל למשוך פירושו
 שהאדם הולך לפני הבהמה
 כמיש הריב במשנה ב׳
 ולחרוש הולבין נשוה ולנהוג
 הולכת הבהמה לפניו לכן

 נקנו בזה הסדר לומר בכל
 ערן מותרוק״ל. (ממיל):

 חדושי מתרי׳׳ח
 כו׳איכא למימר דנים לעני;
 מלקות כו׳ עכיל. נשגבה
 ממנו דעת הי״ב דהלא
 בין אם היא טין חיה או
 טין בהמה הבל הוא טהור
 ואיזה ניט למלקות ראם
 ימשכנו עם היה או בהמה
 מהורה הכל הוא טהורה
 בטהורה. ואם ימשכנו עם
 בהמה או חיה ממאה הכל
 הוא טהורה בטמאה.והייתי
 סבור למיטר דמה שנתב
 לדעת הרטבים טהורה
 בטהורה או ממאה בטמאה
 דרבנן היינו דוקא חיח עם
 חיה או בהמה עם בהמת
 אבל חיה עמ בהמה אפילו
 שניהם טיגריס או שניהם
 מםאין אינו מדרבנן'אלא
 מדאורייתא . אבל איא
 לומר כן שהדי כתב הרב
 תוי״ט במשנה ב' דיה
 בהמה דעיקר טעם הימב״מ
 תלוי דוקא ממאה עם
 טהורה דומיא דשור וחמור

 עיש וצ׳ע :

 ראשון לציון
 נעלם ממני דהא במד הוא
 לתיק דס״ל שור הבר מין
 בהמה (דעיקרו מן הישוי
Jto כו׳ כמיש הר״ב) מותר 
 הנר למשוך ולהנהיג ולחרוש
 עס שור בייתי דשניהם מץ
 אתר ממש (וכיכ שיט *׳ז
 הי׳ רצ״ז סעיף ו׳ מין שיש
 גו מדברי וישוב מו; שור
ר עס השור מותרים זה  מ
 עס זה) משאיכ לר׳ יוסי
 רס״ל מין חיה הוא שור הבר
 מם שור בייתי אסור. שוב
 ראיתי שכוונתי לדעת השיך
 סיק ו׳ אשר השיג על התי״כו
 בזה ולכן ביאר. השיך כוונת
 הרמב׳ם והריב דליבנא
 למתני׳ דשור הכר מין בהמה
 משמע מ״מ נמי לענין מידי
 אחרינא לאל׳׳כ הליל שור
 הבר מותר עם השור ונדתנ;
 למיל מיניה בהאי לישנא
 עכ״ל. ועל דבריו של גדול
 השיך איכא למילק נהי
 דאנחית לן חדא לבאר דעת
 סרמביס והריב אבל אקשית
 לן חלא אי רייקינ; כולי האי
 בלי המשנה ללא תני הדתנן
 למיל מיניי כו׳ נשאר הקושיא

 כמקומה דלא תנא שור הבר

ב קלח ת יום טו ורה כלאים כלאי הכר• פרק ח תוספו  ל עובדיה מברטנ

. בתוספתא ׳ ב מין חיה. כחב הר״ב נפקא מינה לכותב כל חיה ט ל  ב
 פ׳בתרא והביאה הר״ש איתא הכי אהך פלוגתא ואולי להתוםפתא
 שנאה כלב בראשונה ולמאי דמתניתק שנאה לעיל ואדני השדה חיה
 הוי ליה לפרש לעיל וכן כללם הרמב״ס
. תדר במשנה זו וכתב והכלב ואדני השדה חיה ה מ ה מ אומר מין ב . ד ( פ ב מין היה ל ל  ב
. הפיל מב). וכו׳ לעגין מקח וממכר כו׳. [״ועיין ( א ) מין היה מ . ערוד מ ה מ ה  מין ב

 כלב מין חיה. נפקא מינה לכותב כל חיה שברשותו לאחר או
 למקדיש כל חיה שברשותו: ר׳ מאיר אומר מין בהמה. ואין הלכה
 כר״מ: ערוד. חמור הבר: ואדם מותר עם בולם. דכתיב

 (דברים כב) לא תחרוש בשור ובחמור

 אבל אתה חורש באדם ושור
 באדם וחמור:

) • מ״ש לעיל בסון! דבור המתחיל מין ה ג מ . ולחרוש ולהנהי ך ו ש מ לם. ל ו . ואדם מותר עם כ ( ל ) מין חיה מ  והקוף מנ
. נס עיין בפירוש הר״ב ריש ׳  ן ׳ ן ״ . בהמה כו
ד פ״ב דפסחיס דתתול מין חיה] : י ש ט ל י ש י י ח ' ב׳ ל פ ג ש י י ״ י ״ * מ י י י ח ל ד י י ש מ  ל

 [״למשוך ולחרוש ולהנהיג. צריך לי
 עיון דלא תנן כדלעיל במשנה ב לחרוש ולמשוך ולהנהינ והכי עדיף מפי לתני משיכה והנהגה בהדדי ובפרק במה בהמה דן}
ס ולנהוג וכן במשניות כתובים בקלן). ולא ידעתי אמאי לא גרםי ר  נד מייתי לה לחרוש ולמשוך. וכ! במשנה שבסדר ירושלמי לא ג

 ולנהוג אמנם בסרק במה בהמה כתוב בריץ* כי הכא]:

 מלאכת שלמה

ד 1נ'ה גילועצמי ו ר ע יר כו׳ ח ס החז י ד מ ו ר נו׳ ער י  ח״ג . חז
. ש ׳ ז  להנהיג וכ״ה נשנס וינ״ק יכ״ה נ

 ומש״ה ממעט בחלון בשי צא יחפור כבהמה דאינה מקבלח טומאה מחיים עכ״ל
.נב"ק לף נד ע״נ הריך אי הכי דילפת כלאי׳ משבח ר ט׳ ת ו  הרש״ש ו״ל:ואדם מ
 אשיי אדם נמי ליתסר למשוך בקרון עם הבהמה להא גבי שבת מההר כבהמה
 דכתי' ועבדך ואמתך ובהמתך ומשני אמר רב פפא פפונאי ידעי טעמא דהא
 מילתא ומנו רב אחא בר יעקב אמר קרא למען ינוח עבדך וחמתך כמוך להנחה
 הקשתי עבד ואמה לבהמה אבל לא לענין איסור אחר והטעם שהביא ר״ע ז״ל
ך . גרסי׳ ול״ג ולהנהיג שכך ו ש פ ד ש י ו ר ח : ל  מועתק מהר״ש ז״ל מספרי
 מצאתי במשניות חוקניות כתיבת יד ונראה השעם לפי שאין בכל אלו השנויין
ס כן בהנהגה  כאן דרכו להנהיג אבל אה״נ דאף על פי כן אסורין נ
א גם בן שם בשבת . וז״ל החי ה״ר ימסף ז״ל יש ס״א דגרסי  וכן מ
 ולהנהיג ונראה לי דטעות הוא דהא להנהיג לא שייך אלא על האדם האחר
. ולחרוש ולמשוך קאי על האלם עצמו שמותר ד ח  למנהיג האדם והבהמה י
 לו לחריש עם הבהמה או למשוך את הבהמה אחריו אף על פי שהוא

 קשור בה וצ׳׳ע ע״כ:

ה . קשה לי דמאי אתא לאשמעי׳. ושמעתי י ן ח ף מי ו ק ה ל ו י פ  בלש״ו: ה
אה.  מפי חכם חסיד מקובל ר׳ משולם זצ״ל על ההיא דתניא בברכות בפ׳ הרו
 הרואה פיל זקוף וקיפוף אומר ברוך משנה הבריות דקשיא מאי שנוי שייך
 התם להא כל בע״ח נמי משונה צורתם וו מזו ותירץ דבומן דור המבול נפרע
 הקב״ה מן האנשים שהפכן לקופים ופילים והייט שהקיף לומה לאדם ופיל כמי
 מבין לשון בנ״א והשתא נפקא דמתני׳ בין לענין טומאה בין לענין הנהגה
 מתנייא אלא שלעכין טומאה לר׳ יוסי איצטריך דס״ל דאדני השדה מטמא באהל
 כאדם בהני מודה לחיה הן ואין בהם טומאת אהל וכן לענין הנהגה דאית
 בהו משום כלאים לחיה הוא לדברי הכל ולא תימא לאדם הוא ואם הנהיגו
ד יוסי מפרשא ומצאתי  עם מין אחר לא לקי דבריי׳ דהרואה בין לרבנן בין ל
/ התם ל׳ דברים נשתנו בימי אמש ההרים ז ס ר ג  סמך לדבריו מבראשית רבה ד
 נעשו טרשים והתחיל המת מרחיש ונעשו פניהם כקופים ונעשו חולין אצל מזיקין
 ע״כ ונראה דהני תנאי ס״ל דעובד כוכבים מטמא באהל ומש״ה אצטריכו למתני
 גבי אדני השדה ופיל וקוף אבל אנן קי״ל כמ״ד דא״ל טומאת אהל שהוא כבהמה

ז ע ו  ישראל ב
 כמו כן נמצא בתחתית ארץ עצמות מכמה ברואים שנאבד וכרם כעת כמאמוט
ם אין לתמוה ג  וכדומה ואולי לרוב הסתכנותס . ביערום הקדמונים מהארץ. ו
. י״ל דהרי מצינו דוגמתו(חולין פ״ט מי׳ו) ע ק ר ק ה  היאך דבר חי יגדל מ
ל יש לתמוה מאין ב . ועי׳ מ״ש בס״ד בפירושינושם. א ן ר א  בעכבר שגדל מ
 לוקחת פרנסתה באכילה ושתייה. והרי אין לנו שום בע״ח בת קיום שא״צ
 אכילה. והוא כדי להשלים ע״י האכילה מה שנשחק מהישלות שהגוף מורכב
. ודוחק לומר ן . ורק עי״ו יושלם החסרו ע ג . שישחקו את עצמן כל ר ם ה  מ
. דהרי לא ברא הקב׳׳ה שוס דבר ת א ה  שלוקחת פרנסתה מיניקת טבורה מ
 בעולם לבטלה. וא״כ ל״ל פה ועיניה ונמ״ע. ואף שהשמעשטערלינג חי ואינו אוכל.
 כי גברא בצי פה. אבל באמת הרי אינו בן קיום ורק יום א׳ הוא חי ואחר שהזדווג*
ם סמיכתן על הירושלמי שאמר שחיותו א  והניחה הנקיבה ביצה ימותו שניהן. ו
א. אבל חבל הדבק בארץ מאן לבר שמיה: . אולי באמת כך הו  בטבורו

 תוספות אנשי שם
ב כוי הו׳ל לפרש כוי. ול״נ דהרמניס ישפיל כללם כיון שהוא מפ׳ אדני ל  ך תויים דיה כ
 השדה הוא מין חיה דומה לבן אדם וכוי ודבורו דומה לדגור אדם כו׳ אבל לפי' הליש והריב
 ליש לומר גביה מנין מוימ או מתנה מתייו אין כל בריה רשאי לגשת אלץ דהורג וטורף
 וכשמת מה צורך יהיה בו הא מטמא במגע ובמשא לכ״ע אצא הוא חיה לעני; דלא מטמא
ר כ1׳. אי הוי חזיר הבר קשה אמאי י  באהל כר׳ יוסי.(לה'מ) וכיכ הלחיש : במשנה חז
 לא פרשו כשור הבור ואי לא קשה למאי אצטרין כי מקרא מלא הוא וכיה משוס לכתיב
 ואת החיה אשל תאכלו מכל הבהמה למשס אנו למדים דחיה בכלל בהמה ואיכא למטעי
 ולמימר דכולהו מין חיה הה. משיה תני חזיר ושייר לאחליני כדרכו לתנא ושייר. קשה
 אמאי לא נקט נמל דכתיב ברישא. ואי לית כשאר מינים יעלי כיא בחויר וכדכתיב יכרסמנה
 חויר מיער איש ונדריה אית למטעי ולומר דאף הגלל בבית והזא הנזכר בתורה סתס יהיה
 חיה כמוהו הוצרך להשמיענו דמי! בהמה משא׳׳כ באחריני דאין שוס גילוי במקרא שיהיה
 במינם יערי ולפיכך ליכא למיטעי ולהוציא קרא מסשטיה ולמימל דהוי היה ומשיה לא
. לא ערביה עס הפיל והקוף משוס דלעיל פליגי ד ו ר  אצטריכו כ״ז ייל בדוחק. (הויע): ע
 בשור גר וקמיל דבערול כיע מודו אבל בפיל וקוף לא יש ס׳ד דלא ליהוו מיה ומשוס

ן תפארת י כ  י
: ק ״ ת . והצכהא כ ) נ״מ למוכר כל היה שברשותו ט : ל תי י י ס שור ב  כלאים ע
. דאע״ג דממין י ת י י ם חמור ב ) לפיכן אסור ע א : מ ל ע ז ) ווילדער ע  מ
ה וזה חיה אסור כלעיל משכה מ ה ה ב ח . אפ״ה מ ן י ג ו ׳ ס  א׳ הן ורק מב
ט ק ל״מ היה נ״ל דכל המינים מ ) ו ד : מ ע פ פ ) א נ : מ ט נ א פ ע ל ) ע ב : מ ׳  ב
. היינו מריש בהן ה מ ה  הכא במשנה וקאמר גבייהו אי שהן מין חי׳ או ב
ם ק יחות א . ופליגי בהבי ן  בייתות ומדבריות והמדבריות ודאי חיה ה
) למשוך היינו שהאדם ה ות : מ ם המדברי ה והו״ל כלאים ע מ ה  מין ב
. ולחרוש היינו שהולך בצד ג ח מ ה ומושכה אחריו ב מ ה ב  הילך לפני ה
. וקמ״ל ה מ ה ב ג היינו שהולך אחרי ה ' ומנהי . ע ד ר מ ה ומדריכה ב מ ה ב  ה
ב לא תחרוש בשור וחמור לאפיקי . והיינו מדכתי [ י ׳ ה ה  דבכצ ענין מותר [

; ן ה ס אחד מ  ע

 משנה ראשונה
 מסיים במוספחא וזהו חאו האמור בחורה ע״כ . וא׳׳כ לר׳ ייסי אסור סם
 השור ולמ״ק מומר וכ״כ הפוסקים והא דבס״ק מ״י אמרי׳ חמור וערוד כלאים
 or בוה ופרוד הוא ממור הבר. ליצ לבעלוד קים להו לעיקרו מן המדבר וס״ק
 כמי מולה וכ״כ בבאל הגולה. ובגמרא דחולין ד׳ פ׳ מפרש דקמפלגי בהא
 למתרגמינן תאו לקרא מורבלא היימ שור הלבנון חכמים ס״ל מין בהמה הוא
 מדמיקרי שור יר״• סבר מלקחשיכ ליה בהלי חיות חיה הוא ובזה מיושב כמי
 דכאן בהל׳ כלאים פסק גש״ע כמי׳ק ולא הביא רמיא כהג״ה חולק בדבר
 יכסי' כ״מ לפנץ כיסוי במב המחבר כש׳׳ע הבופלי מין בהמה ורמ״א כתב טליו
' . והש״ן תמה  שיש מסתפקים בבופלי שמוא שור הבל לומר דחיה הוא ט
. ולפ״ד לוקא בבופלי נסחפקו שמא אין זה שור הבר שנחלקו בו במסני׳ ה  מ
. ותדע דפשישא דלא מןספקו כו לפסוק ד ו  שידפו ט שגדל במדבר כמו העל

 הלכה כרי יוסי לגבי ת״ק אלא כדפי' :

 דמשוניס שנאם יחדיו. (רמיז): א״ה ע׳ במיש ולפי דבריו בפשוטו ניחא דבערוד ליל דלא הוי מין בהמה ובפיל וקוף ריל ללא הוו מין אדם :

 מוחל מם השור. ונשמע ממילא דחלנו אסור ושאין טעון כסוי דהא נהמה מעליא היא ע״כ מושלי מס השוו. ואפשר לומר דאי הד תנא הכי היה מוברח לומר בדבלי רבי יוסי אוסר. והיא לאוסר ל׳ יוסי רק
 ליסשיקא לללמא מיה היא אבל להתיר חלבו כחיה ודאי לא ידענא . לפיכך איידי דתית תנא שור בר מין בהמה שייך למתני עליו ל'
 לכוון ן5ת מיהת דעת השיך לכאורה . איברא גס בזה לא נתקרר לעתי שהדי גם אס לא פירשוהו הרמב׳ם והר״ב דנימ

ר בדאמרי איילי ללבי יוסי דאמר מיי חיה תאמר נמי התיק מין בהמה. ואי תימא גתני רבי יוסי אושר וכנ״ל שפיר י״ל מ״מ לענין כלאים דאי הוה תני ר׳ יוסי אוסר ה״א ואסר י מספק  מו

 יוסי אומר מין חיה להתיר מלכו וטעון כסוי. ועל הדרן הזה אפשר
 לענץ חלב וכשד כמי ניחא הא דלאקתנ• שור הבר מותר ע0
 וא״כ גס עם החיה

 *שור



א כלאים כלאי דבר• פיס ח נבירתא ח כ ל  יא&ון *ציין 276 ה

 אבל כשאין אםותיח; עוות אע״נ שאבותיהן שוות לוקה בשמישן או בהרביעו
. ובשאטותיהן שוות ולא אבותיהן. אסור ואין לוקה . דלזרע אם ודאי חד  י

 חוששין. ולחשש ורע אב יש ספק :
 0שנד, ף, מרידות בילדותן שאין ניכר איזה אמו סוס ואביו חמור. ואיזה להי&ך.
 אסורים זעיז. מין םוס קטנים אע״ג שדוטין לחמור , מותרים עם סום
. א 1 / שדומה לאדם. אעפ״ב רק היה ר ע  ולא ^יישיp לאחלופי; בר נש דטור . א
 ואסור במלאכת עם כל מין. והמרביעו חייב סקילה. ובטת אינו מטמא באהל.
. וטסטא רק במגע  שטאכעלשוויין או אייכהאק, וי״א אילטיז מיני שרצים הם

 ולא במשא:
 משנה ו שור חבר אינו כלאים עם שור בייתי; וכיב כלב בייתי עם מדברי שניהן
 מין חיח ואינן כלאים. אבל חזיר בייתי עם מדברי. זה בהמה ווה חיה
 וחו׳ל כלאים; ערוד עם חמור בייתי וח חיח וזה בהמה. וביכ פיל וקוף שיש
ט כלאים זה בזח. . חבייתי בהמה וחםדברי חיה ולפיכך ו י י טדג  בכל א׳ בייתי ו

 סיחו אדם מותר למשוך משא עם בל מי(:

ק ח משנה א אפילו גרעין א' ירק או תכואח בכרם אסור לזרוע ר פ א י ל ל  ^fei בני״ל״כ^שנ^ כ
 ומלקיים. ואסור בהנאת רק באיי [אב״י ולר״ן פ' ראשית הנו
 אפיי איסורא ליכא.והובאבש'ך ייד רציו סק״ב״וטעות מ״ש שם פ׳ בל נגות].כלאי זרעים
 אסור מלזרוע ומלקיים רק בא״י. ומומר אפילו באכילה. כלאי בגדים מותרים לעשות
. ואסור רק ללבוש [אב״י עיי לקמן פיט סי' י״ר]; הנולד מב׳ מיני  ולהנות מהן
 בע״ח מותר לקיימן בביתו ולהשתמש בחן. ואסור רק להרביע ב' מינים. ב' נולדים
 כאלו שאי אביו סוס ואי אביו חמור אסור להדביק או לעשות בהן מלאכה יחד :
 משנה ב כל ב' מיגים מבהמות חיות עופות ודגים טמא או טוער . אסור לחרוש
 או למשוך או להנהיגן קשורים יחד . אפילו א' עיקר במלאכה ותשני

 רק קשור וטפל לדובירו :
̂ית ואפילו א׳ מושכת בקרון ואי  משנה ג חמנהיגן א0ישב בקרון חייב מלר

 קשורה ברצועות חברתה לוקה :
 משנה. ד קרון שנמשך מבקר אסור לקשור סוס או כלב באחוריו ואפילו בצדדי
 הקרון. פרידות רק כשאבותיהן שוות ואמותיה! שוות מותרות זע״ז.

א ננירול כיי שנדע  חיה מ
 דשור הגר מותר עס החיה.
 והיותר צ״ע על מ״ש התי״כן,
 ומיהו למה שכתכתי לעיל
. דנ״מ י  בשס הרמכים ט
׳ וסיא סליאס  לעגין מלקות ט
 דהא הרמביס עיש מסל׳
 כלאים דין ס׳ מבאר להדיא
 יגם בהמה עם חיה ליכא
 איסור דאורייתא אלא
 כשהאחד טהור ואחד שמא
 וכשאחד טהור והשני טמא
 אסורין אפילו כששניהם מץ
 אחד דהיינו בהמה או חיה.

 וא״כ אתרי דלכ״ע שור הבר טהור הוא אפילו כשהוא חיה איט אסור עם בהמה טהורה אלא מדרבנן וכן בכל הצדדים אין בזה שוס נפקותא(דוק ותשכח) בכל אופנים. ודבר• מולי [דודי] זקני הגאון התייט צריכים לפני
 ולפנים. והואיל ואתא ליק יצאתי ליון ליס! ס1דע מ״ש בתלושי תוספתא שחברתי בסיד ומשם בארה להסיר תלונות הרא״ש אשר הוכיח לסתור דעת הרמכים מכמה סוגיות השים למוכה דאפילו כששניהם טהורים או
 שטהס טמאים רק שחלוקים במינם כגון ב' מיני בהמה או שני מיני חיות וכיש בהמה עס חיה מן התורה אסור עיש. ומלבד היץשיא שהזכיר הראיש יש עוד להוכיח משוגיא דחולין עט: דקאמר ש״מ
 סימנים לאורייתא עיש והתם בכודנייתא לשניהם טמאים אין סאיסול לדעת הרמב״ס אלא מדרבנן ולכך שפיר כמין אסימנים וא״כ מכיל להשיס להוכיח רסימניס דאורייתא אלא ודאי כל היבא דחלוקין במינם לבד אף
 ששוין כמק טומאה או טהרה אסולין מדאורייתא וכלעת הרא״ש נגר הלמב׳ים. ברם לפי מאי שנתבאר בהחלת חבורי מיל להרמביס פוסק ככל מקום כמכר בתוספתא אף היכא ללא הזכירו לאותו תוספתא בגמ׳
ה שמ׳ע לט הוה מייתי לה בבית המלרש(וע״ע מזה כרא׳׳ש פ״כ לחולין סי' ו׳} והכה בתוספתא ׳ ואע״ג דתניא בתוספתא כוי איכא למימל דלא הוי שמיע להו הך ברייתא דאי מ  דילן וכיכ הלשב״ס ביב ס״ג. ליה תנו ט
 פיד דכלא«& הניא לא יקשור אלם סוס לפרד ופרד לחמור וחמור לערוד. עשה כן ר׳ מאיר מחייב וחכמים פוטרין עיכ. מעתה אין שוס ראיה מגמ' לילן ללא שמיע להו להן תוספתא ולכן הרמביס פוסק כלעת

 חכמים בתוספת' דפוטרין בשני מינים הואיל ששניהם שויס לענין שהם טמאים וקיל:

ד שנדע כוי. איה דברים הללו נפלאים בעיני מאד ללעיד פשוט דאןי לר״* דשור הבר מין חיה  תוספות אנשי שמ« ברליצ דיה תוי״מ דיה מין בהמה כוי לכך הוכרח לומר מין חים הוה בבירור כ
א עם מין חיה זולתו דדוקא לרבנן דאמדי מין בהמה אמרינן להוא מי; השור עצמו משאיכ לר״י דאף דס״ל דהוא מין חיה. היינו שאינו מין שור של בהמה אלא שור  מ״מ אמר מ
ו כשהוא חיה אינו אשור עם בהמה טהורה כו'.א״ס ע׳ בשעהימ שהוכיח בלעת הרמב״ם לחיה עם בהמה חשילו טהור ל י פ  שבחיות אבל פשוט למא בחיות מין לעצמו. ואיכ לברי השיך מיושבים היטיב. וצע״ג: באיר א

 כטטר לוקה ע״ש: בא״ד יש עוד להוכיח מסוגיא לחולין כוי. מימה גלולה על הבקי הלז שנעלם ממנו שבתשובת הרא״ש הקשה כן על הרמנ״ס. (ביש):

T פלק ט ר׳ עובדיה מברטנורה O N [ב כלאים אי  ציונים תוספות יום טו

ן אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים. לכתיב י ״ >*׳'ס« פרק ט א אלא צמר. כתב הר״ב לכתיב מאה אלף כרים פרק ט א א א 7 ? ם  א £

ם כב) לא תלבש שעטנז צמר ופשתים־ שעטנז י ר ב ל ) * מאה אלף אילים צמר אין לך קרוי צמר סתס ״ v $ $  י

 , אלא צמר אילים כן הוא בירושלמי ־ וכלומר אילים וכרים וצמר מוסב כלל צמר ופשתים פרנז. כלל ופרש אין בכלל אלא מה שבפרט.
א על שניהם. ושניהם מין אחד אלא מאילים זכרים וכרים נקבות ולפיכך צמר ופשתים אין מילי אחרינא לא.וצמר הוא צמר רחלים ואילים בלבד ל ה א י ט ד * י ו ט א ת ״  פ

׳ וכרים נקבות לא הוצרך הירושלמי לפרש שביהם. , . לכתיב (מלכים ב ג) ומישע מלך מואב  צמר ט

א היה נוקר והשיב למלך ישראל מאה אלף ל ם כלאים א ל אסור־ משו י א א ט י א ,לא, פ מ ל ע א ב ת כ מ ס א ה ל א ר מ נ ״ מ & ו 9 ^ ^ 5 
א כרים ומאה אלף אילים צמר אין לך קרוי מ ט  בתרגום כי שם כלים תלגמ לרשה גמורה הוא להא הוצרך לומר צמרא) ופשתים רואינו מ

״ צמר לומר ששלחם עם צמרם. ולא תימא ה״נ • א את ™ . בנגעים צמר םתם אלא צמר איליי אבל שאר צמר י *  «״יו ™
 בשישי^ולפ• הת״ט תשש גזוזים שלחם לו. ואילו אמר צמר אילים הייתי אומר שהצמר של אילים צריך ליתן שם לווי צמר נמלים צמר ארנבים צמר עזים: ואינו מםמא

 כחם כנקבה ע׳כ !25 שלח ולא אילים עם צמרם. ומיהו י״ל ללייק ררשה גמורהמללאכ' .בנגעים

$ ^ בצמרם להא איכא למטעי בצמר ולומר שצמר גפן או צמר אחר שלח לו אלא ולאי לליכא למשעי לאין לך צמר סתם אלא של אלו: ואינו מטמא ב  385 מלבי ל
ס י ע ע  שלמה ב

 אמר ובלבד צבניס א״ל שנייה היא ששנה עליו הכי צמר צמר ב׳ פעמים מה
. ובברי*׳ מוסיף אוציא הצבוע ביל׳ אדם ולא  פשתן כברייתה אף צמר כברייתו
 אוציא הצבוע ביל׳ שמיס תלמוד לומר לפשתים ולצמר מה פשתים לבנה
ס: למי ה ירעש שיש בהם ג״כ צבועין ו ם ג״כ הנ י מ ק ש״כ. ושל כ  אף צמר ל

 ואין

 מלאכת
 פרק ם א אין אסור כוי • ואינו מטמא ם'. יחשל׳ חנינן תרין כללין
 ולא למיין לין לדין תנינן אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים
׳  בין צבועים בין לבנים. תנינן אץ מטמא בנגעים אלא צו״פ ובלבד לבנים. ר
׳ מונא תמן את אמר בין צבופין בין לבנים והכא את  יונה בוצראה בעא קומי ר

ן י כ  ישראל י
 ב) הוא הצומח מארן מכל גרעין כד א״:

 ראשונה
. ץ ז ואס לאו קורא באצמלימ לכן משלו. משמע אמ״פ שאימ של ט  בבגדי ט
 ומ״ש הל״ב דבבגל׳ כהונה כתיב שש ובד וגאבנס כמיב חכלמ ישש. אע״ג
 דאבנמ מיירי בשל כ״נ ואינך בהדיועמ״מ טלהז הוו בגלי כהונה ואינם אלא
 צמל ופשתים וה״ה בכ״ג איכא נמי חשן ואפוד אלא חלא נקמ דלא כחוי״ע
 שהבין דאבנמ של הדיוט מייתי וליחא דאבנמ חכלה ושש לקרא בכ׳׳ג איירי מ׳
 כיומא ריש די ו' >ל׳ י״ב : אלא צמל ופשתים. פי׳ הל״ג שעטנז כלל צמד
. ואינו מובן דשעממ יכול להיוח מין אחל שוע עוו ונח ׳ ט  ופשתים פרפ ו
 ומאי כלל איכא וטול הא י״ל יחדו גמר וכלל. ומיהו התום׳ פ״ק ליבמות דף
ט שעמנז משמט כמי תערובת ומ״מ כאן אץ צורן לדרשת כלל ופרט מ  ד' ב
 כיון לכתיב בהליא צמר ופשתים : ופשתים. בטלה מלמודא אורחי' דמנא
. וככא משום למיירי בדבר המפורש במלא  למיתני פשחן בנו״ן כלפי׳ בפ״במ״ז

 תפארת
 ואילים לבל:

 משנה

 רחלים
ן י כ  י

) הוא צמר  פ״ט א

 ד'ת׳ הדיחי לקרא דלבשו
 כריס הצאן וכו׳ וסירשיי
 לבשו כריסמתלבשות הכבשים
 פמתעברותעיכ הלי דלליליה
 כריס שם לנקבה אבל התוס'
 כת׳ דמתרגמי׳ יעלו! לכריא
 עלוי ענא ע״ש. והיה נ״ל
 דשס כלים הוא שם כולל בין
 לזכרים ובין לנקבות ומשיה
 התם בלבשו כרים דמציק
 לפרושי הכי והכי משיה
 נחלקו לשי׳ והתום׳ ובזה
 יש מקום לדברי התייט ולא
 תקשי נמי מההיא לנגדים
 דלפי הענין כך יש לפרש

 תיבת כרים. הא מיהא מאי פרמ ם א אלא צמר ופשתים. אע״ג למפולש בקרא וזיל קרי בי לב הוא
— r1.__ .זו_ _ - _ . . . . . . 1 £.. /.!-._-•£ , . . _ . . אורחי' דתנא למימני כס״ג כמ״ש . .. _ י . - ה נ מ  וכן גבי נגעים ובגדי כ
 התיס׳ ספ״ל ליבמות. ועוד י״ל דהכא קמ״ל בכלאים ובנגעים דאפילו איסור
ים. וניחא השתא לסברת לוב הפוסקים שפסקו ברב נממן נ  דרבנן ליכא בשאר מי
. אצא ׳ י  דאין חייב בציצית אלא בגלי צמר ופשתים ואמאי שייכי' תנא דממנ
ל מינים. ומגא למתגי׳ לא משיב אלא מה א  דבציציס איכא חיוב מלרבנן מיהא ש
. והיינו ללא חני אין חייב משוש כלאים ן נ  שאינו נוהג בשאר מיגים אפי׳ מלרב

ע ק  נ

 לתרגם יביע תורין סטימין
 הא וראי צריכא לבא ולא

 ידענא אמאי לא העיר גו
 הרמיז. לקרא ללבשו כלים
 וט׳ משמע בהליא למין צאן
א וכן תרגם יונתן בעצמו  מ
 יעלו! מכליא ועול דכתוב
 הדר ביחזקאל ל״ט אילים
 כרים ועמודים סריס וכו׳
 הרי דכרים אינם פריס 11״ע
 ושוב מצאתי ביחזקאל כיו
 טל פ׳ בכרים ואלים ועמודים

 זהתםנמי ס״ בתורי! וכי הרד׳ק שס ככרים בכבשים וייס בתולין נראה שהוא היה קורא אותו בפריס במקום בכרים עיכ
ל כלאים יש מ  וערומים דגנות גמל היה. (רמי!): במשנה ואינו מטמא. בדי,־ מיל למסמר בבא יכי\ים לדרישא לתרזוייהו בלבישה ונראה למש׳ה שמ* בינתיס לחשמעי׳ דגם ג

. ומיהו התם בלא׳׳ה ניחא ן . וגבי בגלי כהונה אין למר; כ ר  אלא אין אסי
. וקמ״ל להייט פשחן וקמ״ל נמי לדוהא ל ב  לפשתים אין מפולש בהו אלא שש ו
ה מומלץ במקדש ל ט  לשמש במקדש אסולין בש&ל מיניס. הא שלא בשעת פ
 בשאר מינים. ובלפ״ז ליומא לאמר בקריאת הפרשה ביוה״כ אם לצה ר\רא

. ול׳נ מלאי אס ביה שולחם למנחה לא ישלחם גזוזיס ׳  (ש״ל): באיד נז!זים שלחם כו
 ין נגעים כדילסינןבתיכ וכת»

 5ר״»



 ציוניים

 בנגעים . שגה ט: מ״' פיינ
̂ש צרעת ה*&.  מהלכות עום
 סמנטשץ ללנז : אין הנהנים

•to ניי' פ״וז מהלצופrrpjs! : 
 היינ: צםר גטלימ. נה״ג
 מייא זגגעיס ננינ. ט״' 6׳"
 «ה>טפ כ(א׳0 פיו no! ל6יין
 לפג. מוי ו»*ע שס סימ! ל$פ
 fi V»D׳ : וכן הפשתן. מ״׳
 08 מ״ח: ב השיריים. מיי׳
 « ה״א סול ושויע CP סימן

 כ5מ שעיו Ji׳ :

 הדושי מהרי״ה
 פיט [משגה א] תייט דיה
 אם רוב טן הגמלים מותר.
 פי' הריב כו׳ ובסידי דיבש
 גיבש מין במינו כו׳ עביל.
 נראה דבא ליתן מעם
 דלטה אינו אסור מדרבנן
 ונתן טעם דדצד ליבש
 ביבש . אבל קשה תדא
 דהלא אין מבםלין איסור
 לכתתילת אמת אס נתערב
 יבש ביבש אוי בטל ברוב
 אפילו מדרבנן אבל לא
 לבטלו לכתהילה וכאן
 במשנה מתיר לכתחילה
 לערב טין שני. ועוד דיבש
 ביבש אסור לאכול כולן
 כאחר אפילו לפי ימ

 פונקין

 תוםפות רע״ק
ט משנת א [אות לד] י  פ
 והקנבוס) בתום׳
 ישנים ביומא פרק בא לו
 הביא ראיה דאין הכוונה
 לטה שאנו קורי! קנבוס
 דהרי לעיל פיב מיה מבואי
 דקנבוס אינו עושה אלא
 לגי שנים וזהו אינו
 בקנבום שלנו: [אות לה]
ר לערב ת ו  בריב דיה פ
 ממתן פשתן וכוי נתבטל
 ברוב כוי) ואף שיש
 הימר עכשיו שיוכל ללבשו
 בלא פשתן ועי׳ בתשובת
. ותימה על ״ס  הרין םיק נ
 הרין נדרים דניב עיא
 שכתב ליישב דברי הרייף
 שכתב בפת שצלאו עם
 בשר בתנור א׳ יאםור
 לאכלו בתלב דריח הוי
 כמו משהו. ולא כטל דהד
 דבר שילימדאפשר לאוכלו
 עם בשר אף רבטין בשא׳מ
 אינו בו דין דשילים,
 היינו רוקא בדבר שאסור
 עבשיו ולטהר יתית לו
 היתר . אבל ברבר שיש לו
 עכשיו היתר לא בטל אף
 בטבשא״מ עיש וצע״נ ועיי
 בהנהות ש״ע יו״ד סי׳ צ״פ
 בט״ש השיך שם ס״ק כיב
 בשש התיה דמיםשנתעיבו
 בחלב דםותר ליתנםלב׳שר.
 ועי בתשובה שלי סי׳ ריז
 וטי' ר״ט ושם הארכתי
 בזה בעזה״י: [אות לו]
ם רוב.  בתוייט ד״ה א
 ובמידי דיבש ביבש טין
 במינו) ולינ דהכא לא
 תלי בזה . דאף אס הוי
 אינו מינו הא גם במין
 בשאים מדאורייתא בטל

׳  ברוב רק מדרבנן בעיי 0
 דהיישינן שמא יבשלם
 ייתן טי1ם וזהו ל״ש חכא:
בתר  [אות לן] בא״ד ו
 שמא אזלינן) כיב הרמ״א
 בהגהת שיע סימן צית
 ובבד תסח ש0 הש״ך עיז ז

ב קלט ת יום טו ורה כלאים אק אסול פללן ט תוספו ה מברטנ ד ב ו  ו* ע

 בנגעים אלא צמר ופשתים. לכתיב (ויקרא יג) והבגד כי יהיה בו בעעיס אצא צמר ופשתן. במשנה ג פרק יא למס׳ בנעים תבן

 נגע נרפת בבגל צמר או בבגד פשתים: אץ הכהנים לובשים לבנלים צבועים אינם מממאי' בנגעי'. והני תרי כללי לא למיין

ם/ לבבגלי כהנים כתיב שש להללי כלאי׳ בירושלמי לכלאים בין לבנים בין צבועים והכי נמי בגלי  לשמש כמקדש אלא צמר ופשתי

ד ג ב ם לבנים וצבועים: אין הכהנים לובשים וכו׳. כ׳ הר׳׳ב מ  ובל והוא פשתן שעולה בל בבל כלומר קנה יחירי מכל גרעין ואין שני כמי

ם הליומים ולהט . ור״ל כמי ס וכו,  קנים עולים מגרעין אחל ובאבנט כתיב כמי

. אין הכהנים ם י ת ש פ א צמר ו ל  בנגעים א
א צמר ל ש א ד ק מ ת ה י ב ש ב מ ש  לובשין ל
ר רתלים מ  ופשתים 0. צמר גמלים ת
ם רוב מן הגמלים . א ה ז ב ה  שטרפןי) ז
ה צ ח  מותר י6. ואם רוב מן הרחלים א סור • מ
. וכן הפשתן •והקנבוסי) ר ו ס  למחצה א
: ב השיריים ח) > ה ׳  שטרפן זה בז
ם משום כלאים י) ה . אין ב ( ם ך ל נ ח  ו
ל אסורים מפני מראית העין יא) ב  א

 הכרים

 נקט בתר הכי אבנט לאילו בבגד כ״ג

 איכא נמי מעיל אפוד ותשן. [״ומ״ש

 הר״ב בעטן תולעת שני עיין מ״ש בריש

 פרקי״ל מנעים בסי׳ל]: [״אם רוב מן

 הנמלים מותר. פירש הר״ב שהצמר

 נתבטל ברוב. וילפינן בפ״ק לחולין לן*

 יא מאחרי רבים להטות רכל האסורים

 בטלים ברובא לאיתי קמן. °ובמיד דבש

 ביבש. מין במינו אפילו מדרבנן אין

 צריך יותר. כדתנן במשנה ה ריש פרק

 ז דחוצין. *ובתר שמא אזלינן במין

 במינו. ואפילו איה לחד שם לווי.

 כדאיתא בפרק בתרא לע״ז] :

 ב השיריים והכלך. כתב הר׳׳ב

, בבית המקדש גל״נ ו״נ בית המקדש ובירושלמי במקדש וכ״ה ג י  ת
 נר״נ . וה בזה גל״ס m עם זה וכן גסמין. למהצה במשנינ
 «ל מחצה, תפשתן והקנבום נל״ג ו״כ הפשתן והקנבס יבילושלסי

 הקנבוס והפשתן .

 תכלת וארגמן ותולעת שני. ותכלת. צמר

 צבוע בדם חלזון. וארגמן צמר צבוע

 בצבע אדום ששמו ארגמןוהואלאכ׳'א(א)

 בלע״ז.ותולעת שני.הוא צמר צבוע בצבע

 אדום שקורין(ב) כרמז״י: שטרפן.

 שערבן: מותר. *לערבעמהןפשתן לפי

 שצמר רחלים נתבטל ברוב של נמלים:

 וכן פשתן וקנבוס. שנתערט והרוב

 מן הקנבוס מותר להביא צמר ולערב

. מינים הכלך  עמהס: ב השיריים ו

 של משי הן והכלך נדל בכרכי הים

 ותבניתו כתבנית הזהב והוא רך ביותר

 ודומה לצמר: אבל אשוריים. לאתי
 (א) פורפור. (נ) קארמיח ׳ לאתלופי

. וסיים הרמב״ם דלמו כאילו הם צמר ופשתים מפני שהאחד מהמינים ההם חלק כמו הפשתן והשני יש בו יבשות והוא ס  מינים של משי ה

ר י ע  מלאכת שלמה ש
D3 5 כצאים שצ צו״פ 1 ו ד א צו׳יפ. בצומ׳ הנגדים שאין כלאים של צעפ.והני בהדיוסים. וחשן ואפוד ומעיל דכהן ג ל ק א ״ מ ה י ב ב ש מ ש  ואין הכהנים לובשין ל
ך וכו/ בגמ׳ ר״פ במה מדציקין מייתי בדי׳ דתניא ל ג ר  בהם כלאים אלא של פשתים דוקא כגון כתנת ומכנסיים ומצנפת ואבנט שיש בי היו י ב השיריים ו

 השיריים

ז ע ו  תפארת ישראל ב
ב שד ע״ר רבעו הגאון אאטי׳ו זצוק״ל. ומה שהקשה ת כ א) ו  פייט (
 שייך סי׳ רצ״ש מ״ש צמו״פ דאין מבסלין ול״ז ־ מבו״ח שנחערב
 יבש ביבש דבשל. ובמח״כ ליתא דהרי לא משכח״ל יבש ביבש בבו״ח. כ״א
 חתיכה בשר שבלעה חלב שנתערבה בשאר מתיכות. זבכהי׳ג לא ק׳ אכלאים.
 דהותרז מעיקרא כ״א בס״ע. והווית האישור מכח התערובות. משא״כ בב״ח
 בגוונא דלעיל. עכצה״ט . ומה שהקשה רכינו בשם מהו׳ שמואל טאשס
 ז״ל בנתבשצ צמר בצמר גמלים דמותר לערבו בפשתן . מ״ש מפת שאפה עם
 צלי שכתב הר״ן בשם הרי״ף נדרים דף נ״ב ללא בשיל. למדיש תקנה מיד.
 בכה״ג זשיל״מ לא כסל אפי׳ באינו מיט. וכ״כ ק״ל מי״ל פי׳ צ״ס ה״ו חצב
 שנתבטל במים מותר ליתנו לבשר. ומ״ש מפת שאפאז עם צלי עכצ״ה ולפענ״ד
 מדהקשה הר״ן גופיה בדומה לזה. אסברא דיליה. כחולין דרצ״א. דמ״ש פת
 מ״ל מדגים שעלו בקערה. דמותרות בכותח. ותיח דפת הנ״ל שאני. דאף
 לריחא לאו מלתא. עכ״פ מדנרגש. ישברו דממשות מעורב בי: (ב) ותמוה

 דהכא

 יכין
. ויש שניהןיחד: ד ב  נ) יש מבגדיהן שהוא צמר לבל. ויש פשתן ל
 ד) שערבן דבלא ערבן אפי׳ כל הבגד מצמר נמלים וחוט צמר
. אסור ללובשו: ה) לערבן בפשתן. ונתבטל '  מצד א׳ וחוט פשתן מצל א
 צמר רחלים ברוב. דהרי יבש ביבש היכאדליכא חשש שכשיבשצס יתן טעם
. א״כ הכא ולא שייך בישול ושעם. ב ו ר . אפיי מל״ס סגי כ ו נ  כמין במי
. מיהו צמר בפשתן. מרתעחבתן עושה האיסור. לא מבשלי ב ו ר  כמי הגי ב
 fy [כייר רצ״נו]. ולא דמי לבו״ח למיעלי זל״ז. והתם ע״י שעם לבד נאשר
 ימדנתבסל ליכא מעם משא״כ כלאים ממשתן נאסר ולא שיין ביטול כ״כ
ו הגאון אאמ״ו זצוק״ל(א) [וכיכ שום׳ עיז דסיה 5 ד״ה בגר וכיכ נ י  ע״ר ת
 פסקי חוס׳ סוף תמורה]: ו) האנף פלאכס בל״א: ז) אזלינן בתר רוכא(ב):
 ה) משי שדומה לפשתן:ט) משי שדומה לצמר: י) עס צמו״פ: יא) היימ
ם פשתן. או אפשר דנם שיריים עם כלך כמי  שיריים עם צמר וכלך ע

. כלן עס צמר. הרי ציכא למיחה מידי . אבל שיריים עם פשתן ר ו ס  א
 ורב״א פי׳ ושיריים הוא מין שדומה לפשתן. וכלן הוא מין דומה לצמר ואסור משוס מראית עין לתפרם יחד וכן משמע מהרמב״ם [לס״י מכלאים]
. ואפילו הכי אסורים גס  ולדדן שמשי מצוי מותרים [ייל לצייז]. ואילה״ק מחלב של ככרי וסתם יינם. לאף דבזה״ז נתבטל הטעם דבשבילו נאסרו

 משנה ראשונה
 נקמ צישנא דקרא פשתים כלומד שאינו אסור אלא מה שמפורש ובסיפא ה&שמן
. היינו שפירבן יפה יפה בענץ שאיט ן פ ר ט  והקנגוס תני פשתן במ״ן: ש
. וצפנין נגעים תר ס רוב מן הגמלים מו  ניכרין דכניככ צא מהני ביטול: א
ם. ובבגדי כהונה צ״ט אס עשה רוב מן הרחלים געי  תני לה כמי הכי פי״א דנ
 ומיעומ p הגמלים אי כמר בדיעבד. יכ׳יל דנני מפיל כיון דכתיכ כליל תכלת
. זדוקא צמר בצמר או קנבוס בפשתן ר ת ו  רוט כמי לא מהני אפיי דימבד: מ
 בטל בלוב. אבל מוס אחד של פשתן בבגד שטלו צמר אוסר כל הבגד אפ״פ
 שאיט ניכל לא בטל דכל מלי מיני דכל חד לחוליה פרי ופ״י- חערובתן נאסלו
 לא שייך בהו ביטול מוץ מבשל בחלב לתלי כמסמא כ״כ התוס' בנדה 7" ס״א
 וכ׳׳כ הר״ב ריש מס׳ שקלים והיינו כמי דפי׳ הר״ב במ״ד בגד שאבד בו כלאים
י מראית פין.בתב הר״ב והאימא שהמשי מצוי מומר. וצ״צ דממלח נ פ  אסיל•־ ב מ

א ח ש  תוספות אנשי שם ה
/ מהי טומאת צרעת. (רמ״ז): בנגעים. ולוקא כנגעים אכל כשרצים מעמא  הרימ כפי
 גס שאר מעיס *אפילו לתנא רריי כשבה דף כיו דממעט גס בשרצים שאר מדים מימ לא
 ממעטינן אלא השיראיס והכלך וצמר גמלים או אשילו נוצה של עזים הלקים שעושים ממנה
 כגדיס חשובים. אבל הגסים שעושים ממנה קלקלי ותבק היה ככלל שק כמבואר כשנת ד׳
 סיל והוא טמא בשאר עומדות לכיע. אבל בנגעים לא כתיב אלא בגד לנל וטצה של ערס
 טהור בנגעים כמבואר בשבת ד כיח. (ש״,): הבהנים. הדיוטים דאילו כ״ג משמש גם
 גבגלי זהב. (שיי): צמר ופשתים. עמ״ש הרמ״ז לאילו חיוב ציצית לא תני דסלזגתא היא
כ. ועייל ללא למי להק־ רהתס רבנן  א׳ 5ו'ס דיקא חייכין אי כל מיני ולא איירי בפלוגתא עי
 מיהת תקיגו בשאר מינין לכ״ע משאיכ כהני ללא שייכי בשאר מינין כלל. (שיל): תויים דיה
ם רוב כוי בטליס גרוכא כוי. לא סג• לן בהכי רהא תניא בגד שאבד צו כלאים לא  א
 ימכרנו כוי ואי משוס כללא לאחרי רבים לשתלו . אבל טעם הבטול בצמר הערוף
 הוא משום דאינו חשוב ובטל וכלכתב הרימ מ״י מהלכות כלאים חיל ואין חוששין
 צמר המעורבין בהן מפנ לגימות של צמר המעורביו בהן מפני שאינם חוטי צמר ע״כ. היי לחוטים חשיבי
ה למחצה אסור.נראה לקמ׳יל למחצה למחצה הוא משוס חומרא למספקא ליה אי הוי כרוב אי לא. מימ שאם נסתפק אי הר האוסר מחצה צ ה  ולא בטלי משא״כ נימות. (רמיז): במשנה ם
 או פחות ואינו יטל לעמול עליו למותר משום סיס המתה&ך ם׳ אם האוסר הוא מחצהואת״ל שהוא מחצה פ׳ אי מי כרוב או לא. או כלך ללרך זו ס' אם מחצה כרוג ואת׳ל הוי כתב
 ס' אס הוא מחצה או פחות. משום זה שנה התנא דין רוב ודין מחצה. וכה״ג ייל בשיל סייא דכליס ומ״כ פ׳יא מנפים זמיר פ״ל למקוואות ועיש פ׳א וכן י״ל נטליה פיב למפשירין.
. רבותא אשמעינן אעיג למשונים בשמם לגמרי אסיה בטיל חד בחבריה ברוב כיון דהקנבום נקרא ג״כ פשתן בדאי' בירושלמי הביאו סריש ויל. (שיל). וכ״ז ללעת ם ו ב נ ק ה  (הו״ע): ו
ס א׳ הוה משנתינו נחתא להכי טפי הו׳ל לאשמט״ בפשתן בצמר;מלים אלא צ׳צ כמ״ש הרמ״ז לאלו הבי מינין דומי; יותר זליז מג׳ מיני  התוייט אבל למ״ש בתור״ע ללא כעיק כלל מין במיט ס
 צמר דנמליס ורחליס ופל״א שביון ללמו אהללי לא יצטרפו לרוב להתיר ערוב צמד עמהס(משוס לה׳א דאפילו כולו קנבוס אסור לצרף צמר עמו משום מ׳ע שסקמוס לומה לפשתן וכמשי
כ. ועי במרינ שכ׳ והעיקר כגי׳ הירושלמי הקנבוס והפשתן לסי סלר משגתינו זמין המרובה מקרים חמיא דרישא צמר גמלים ורחליס. וע׳ גתוריע ולמשיל ספיה בשם  כמ״ב) קמ״ל. ע׳
ה •י ב השירים והכלן אין בהם כו׳. בבא זו נראית מיותרת שכבל אמד אסור משום כלאים אלא צויס והכי סוליל השיריים והכלן י V *ן יא V Q ם ו ג ג ' ק נ ג " מ ג  י^ע׳ל ר

 אשורים
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 שעיר כמו הצמר ע״כ. ומ״ש הר״ב בפירוש כלך. הוא לשון הרמב״ם לאחלופי בצמר ופשתים, ומפני שלא היו מצרין ביניהם לא היו מטרים
 בחבורו ובר״פ במה מדליקי! כתב לשון אחר. ומה שכתב וכן הקנבוס בהן ואתי לאחלופי הלכך אסורים מפני מראית העין אבל האימא
 וט׳ שהכל מכירין ט. איט מוסב עצ והאימא אצא בא לומר להקנםם שהמשי מצוי ביטנו והכל יודעים ומכירים בו אץ אסור שוס מין של
 שרי לעולם שהכל מכירין בו. ותרע דהא תנן לעיל הפשתן ום.־ןנבום משי בצמר או בפשחים וכן הקנבוס שד בין בצמר בין בפשתיס שהכל
 מכירים בו: הכרים והכסתות אין
 בהם משום ןנלאים. לפי שהן עשויין
 לשטבה והתורה אמרה (ויקרא ימ) לא

ם משום ה ת י!) אין ב הכסתו  הכרים יב) ו
א יהיה בשרו נוגע בהן׳ ל  בלאיםיי).ובלבד ש

לבש כלאים יעלה עליך אבל אתה *מותר להציעו . ולא י ( ם *י  אין עראי לכלאי
} . תחתיך והני מילי כשהן.קשים ורקניס t B ם כ מ ת ה ב א ו ע ״ ל פ - א ד ר ע , ^ ע ^  א

 םטפחוה
 ב עלא יהיה נילושנמ• שלא יהא. ולא ילבש כלאים אפילו

 9ל ניל>ש>מי לא ילבש כלאים על .

 שכזרפ! זה עם זה. דרוב קנבוס מבטל
 למיעוט פשתן ש״מ שהיו מכירין
 בקנבוס. ואולי דכלפי שכתב הרא״ש
 ז״ל סוף פ״ט דנדה הביאו בטור יורה
 דעה סי' רצ״ח שאסר לקנבוס עם
 פשתן באשכנז צפי שלא היה מצוי וכו׳.
 כתב הר״ב להאילנא ר״ל בימיו מצוי
 והכל מכירים בו ושרי והרי הר״ב ז״צ

 ונתונים על גבי אצטבא אז הן מותרין
 כשאין בשרו [טגע] בהם אבל אם הם
 רכים או מלאים או אפי׳ רקנים ומונחים
 היה שנת ר״ץ וזה זמן רב אחר הרא״ש ז״ל שממה שכתב הרא״ש בענין על גבי מטה אפילו עשר מצעות זו על נבי זו וכלאים תחתיהם
 שנת השמטה בפ״ק לע״ז מבואר שעשה חיבורו בשנת ע״נ: אסור לישן עליהן לפי שנכפפים תחתיו ונכרכים על בשרו: אין עראי
. ואע״פ ה ר ש  הכרים והכסתות. כתב הר״ב למונחים על גבי מעה אפי׳ עשר לכלאים. ללבישת עראי לבישה היא: אפי׳ על נכי ע
ת המכס. ראיתי לקצת מרבותי שפי׳ כגון  מצעות וכו׳. ירושלמי. ופירש הר״ש ח״ל מטה של תבלים [שנשקע] שאינו נהנה מן הכלאים: א
 תחתיו וצלי הכר עולים עליו אבל [נסרים] של ען ק:ןה ואינו נשקע במקום שהיהולים פורעים מכם למוכס העומל מאליו ולובש כלאים
ד שלא יכיר שהוא יהודי. ול״נ לננוב את המכס לפי שאין אדם נותן  ע״כ: [״ובלבד שלא יהא בשרו טגע בהם. לאז חיישינן שמא תכרך כ

 וכו׳. כמ״ש הר׳׳ב בפירוש משנהל]: אין עראי לכלאים. כתי מכס
 הר״ב ללבישת עראי לבישה וסיים הר״ש וז״ל ובריש התכלת מייתי לה ומשמע ראיירי בטלית קטנה אע״פ שאין הגלול יוצא בה עראי:
ת המכס. וכ׳ הר״ש ובמוכס העומד מאליו מייד ראי בסתם [מוכס] בלא כלאים אסור דלינא למלטתא דנא ע״כ. וכמ״ש הר״ב בפי׳  א
. וכ״כ הר״ש. והרמב״ם לא פירש דפליני.  לר״פ הגוזל בשרא וכן במ״ד פ״ג לנדרים. ומ״ש הר׳יב ופליגא אאידך סתמא לקמן מתניתין ה
ד עבר על לא תלבש שעטנז אבל  וכן בחבורו פסק לתרווייהו וכתב בכסף משנה שנראה שטעמו משוס דהכא שאני דכיון שהוא לובש ממש ה
 מוכרי כסות ותופרי כסות שאינם לובשים ממש אלא מעלים עליהם מותר אס איט מתכוץ. והאריך ליישב הנמ׳ לסוף הנוזל בתרא ואנו אין לנו

 כפי

 משום לחא דהעלאה טון שדרכן נכו הריין ז״ל בספ״ק לביצה ל׳ רפ״ה ועי
 עוד שם ותוסיף לקת סוב: אין עראי לכלאים. ביחש׳ תני אין עראי
 לכלאים בביהמ״ק ופריך והתני כהן שיצא לדבר עם תברו אם הפליגו טעון
 סבילה לאיכא השח הדעת ואם לשעה סג• בקדוש ידים ורגלים ולא אמרו
 שיפשוט עצמו כשמדבר עמז אע״ג דאינו עובד עמדה. ומשני התם בבגדי
 לבן ביוה״כ שאין בהם כלאים והא דתני אין עראי לאפור היינו בבגדי זהב
 דחשן ואפוד של כלאים היו ובפ׳ בא לו אמריי לאפי׳ דמלי קדש ניחנו ליהנות
״ל. ול״נ לגנוב  בהן ואין כאן חטא מעילה משוס כלאים אסור: בפי׳ ר״ע ז
 את המכס לפי שאין אדס נותן מכס מנגלים שהוא לובש; ק פי׳ הר״ש ז״ל וז׳׳ל

 אכ״

 מלאכת שלמה
 השיריים והכלך והסריקין חייגין בציצית ומפי בנמ׳ במסקנא כפי מה שהגיה
״ל.  רש״ל ז״ל אב״א דמתני׳ פרושי קא מפי מאי שיריים כלך: בפי׳ ר״ע ו
 ומפני שלא היו מצויין ביניהם לא היו מכירין נהם וכוי. כ׳ ה״ר יהוסף ז״ל
 זה הלין הי׳ צריך ראי׳ למאן ״מר שלא ה«׳ מצוי ביניהם ונ״ל לפ׳ לה״פ
 למתני׳ העושה בגדים משירייס זכלך אין בהם משום כלאים אבל אסור משוס
 מראית העין שזה נראה כצמר וזה נראה כסשתן ע״כ: הברים והכסהות
 כו׳. היינו מפני שאין לרכן בהעלאה וכן פי׳ ר״ש ו״3 בפי׳ המשנה. וריב״ל
 אתא לאשמעי׳ לאפי' עשר מצעות זו ע״ג וו שאין לרכן בהעלאה כל שכלאיס
 תחתיהן שדרכן להעלותן אסור לישון עליהם משוס שנא׳ לא יעלה עליך כלו׳

 ציונים
 חכו & . מוס׳ גיומא המ.
 וננלה פא. ובמשובח הרשנ׳יא
 פימ! פשס״נ. מיי׳ עם הי״נ .
 סור ישי"ע שם שימן שא סעיו
 א׳: אין עראי. מגחמ! מא.
 מיי׳ שם הי־״רז. עול ושו״ע מס
 0״מ ולאילבש. נ״קקיג.:

 תוספות תרשים
 טיגנה ב [בריב ד״ה]
 אבל אסורים כו׳ מין של
 משי כו׳ עכ״ל וכ׳׳פ נשיפ

 י״ר סימן רצימ:

 ראשון לציון
 [סיב) הכרים והכסתות.
 בתי״ט ספ״ד דשכת מבואר
 סירושו של כריס ושל כםתוש
 וחידוש שלא סי׳ סכא.
 ףוחר חידוש על הריב ועיי

 יםל״מ•

 חרושי םהרי״ה
 פוסקין אסור לאדם אהד
 לאכול כל שלשתן וכאן
 הלא אדם אהד לובש את
 כולן ועוד דלא אמרינן
 יבש ביבש בטל אלא כשכל
 חתתיכה עוטרת בפגי
 עצמה אבל לא בשנבללו
 וכאן הלא נבלל אכל נראה
 לוטי דלא דמי לשאר
 אסורין שנתערב איסור
 בהתר רוב אבל כאן
 נתערב תהלה התר בהתר
 וברוב ומן התורה נתבטל
 ברוב שיהא נקרא צלו על
 שם הדוב ואין כאן גזירת
 חכמים כיון שכולו התר

 י לק
 תוספות רע״ק

 במגה ב {אית לה]
 בריב ד״ה הכרים.מותר
 להציעו תהתיך) ואף
 דמררבנןאפור שמא תכרך
 נימא על בשיו מים הנא
 דהוי קשין לא גזרו רבנן.
 ומים לא הוי קשין לגמרי
 ע׳כהדע׳ב לקמן םיד:

ז ע ו  ב
 להכא. וכ״כ בנגעים (פי״א מ״ב) קאמר צמר גמלים וצמר רחלים . והרי
 אמרינן(חולין קל*ו ב) דבלשון חכמים נ״ל רתלות . ואת״ל דבמטון נקט
 הבא לשון רחלים. לאשמועינן דרק בזכרים מיירי. שצמרן קשה ואפשר
 שיתערבו יפה עם צמר גמלים שגי׳כ שערותיהן קשין קצת. אבל שער נקיבות .
 אם נס מעורב. עכ״פ כיון שהוא רך מנכר במקומו. ולא בטל. ומה״ט לא
.  נקט הכא לצמר רחלים שנתערב עם שער עיזים . מחה שערן קשה טפי
 ואפשר ללקטן. ובכה׳יג כל למנכר במקומו לא בטל(כי״ל סי׳ צ״מ) עכ׳יפ
 קשה ל׳ מלחנינן(שבת ה״ה מ״ל) אין הרחלים ־וצאות חנונות. ואת״ל דלוקא
 בשאץ נ״מ בץ זכרים לנקבות. אזי בלשון חכמים נקרא רחלות. משא״כ התם

 בפ״ה

 תפארת ישראל
 1י כ
 י^י f ™ ין־^ *™ בה רבנן וכפי׳ רעי* א״מ שליט סק>] וה״ה כשטעם האיסור ידוע
S מאסר במניין [רמג״א ס׳ט םק״«] ־. יב) מאעראק:מציע תחתיו: ע W ^ W S B ביין ?חלב 

 תום׳ אנשי שם
 אסורים מפני מיע. וניל

 ממאסר במניין. נ״ל דכיון רבמשי מלתא לל״ש למטעי בה. ל״נ דהיק כש״רו על השיליים השתא
 לא הוי
 שמניח
 משוס שייג ומשמרת לחידה חחת מראשותיו; יד) כארוגים מכלאים מותרים. דלא אסרה הורה לק
 י י£י דרך לבישה. ואף מדרבנן אסור אפילו תחתיו. ה״מ ברכים. והכא מייד
ג בקשים וגס אין תחתיהם לבר רך [דגם רך מצד ד״א אכול] וגס אין בשרו נוגע י י  מרע שאילו היה משוס ס
ל הטעם בהן. ובכה״ג אפילו לכתחילה מותר. מיהו לוקא באריג קשה. דברכיס ט  סיהאסולאעיס מ

^ l '^\^ככהן עלהגוף. ולהכי תחתיו אסורים מדרמן. ולפיכך . א ת י י ר ו א ד ל ״ ו ה ! J ^ J 
ר כשהן ארינ קשה מותר רק תחתיו ולא עליו. ונס צריך שלא יהא בשרו נוגע ת ו מ מ ׳  מ״עעכשיו רליכא מ

 כמ״ש הריב. (ר״״ז); בהן. ורוקא כשניכר בהן הכלאים דאל״כ אסור כלקמן סי׳ כ״ה. משא״כ לבדין דאפילו ברכי! הו״ל רק מלי׳ם. בקשין מותר לגמרי ואפי׳ בשרו נוגע
 בהן. ואפי׳ בלבישה שרי [י׳ר שיא]: מו) בלובשו לרך ארעי: טו)ממוכס גזלן. ולעור ךד שיא] לדידן שרי. רקיי״ל כר״ש דבר שאיט מחסון

n C ה ג ו ש א ה י נ ש  bfm^yfaZ מ
# הגזרה לא הימה אלא סל המקומית שאינו מצוי ובכה״ג לא צריך מנין אחר להתירו דהך התני׳ סברא דבל שאין מתכוון אסול ופליגא אאידן סתמא דלקמן מוכרי 3 ר ^ ,  ^1שה^מ^ך״ ד
[ כמ״מ הר״ן והפוסקים לענין גילוי בי״ד סי' קפ״ז: אפילו מ״ג משרה.כ׳ הר׳׳ב כסות וכו׳. אבל הרמב״ס העמיק שתיהן להלכה וכמכ הכ״מ דהן להכא לובש כדרך ת ש א p פ ת ש  ל^שי'^־ 0

 לקנגוס אלא לאפ׳״ס נוהגים לבישה
 היתר לפי שמצוי הוא וכנז״ס הש״ך פי׳ רצ״ח איכ סכי הול״ל לסי שמנוי. (ש״ל): בי״ב ד״ה הבריש כו׳ ונכרכים על בשח. לכאורה ל' זה לאו דמןא דהא כאן איירי כאין גשרו נוגע כהן ובעשר מצשח «ס
. אכל ק  ע׳׳ג זה וכלאים תחתיק. אלא הנועם כיון דרכין ודאי כבפפין ועולין עליו וכלכישה והעלאה ודאי אסור אפילו עיג עשרה ורק נקשין דליכא חשש לק שמא תברך גימא של כשרו לא אסרו רק בבשרו >וגמ כ
 מל׳ הפוםקיס משמע דגם כרכין האיסור רק משום גדרה שמא תכרך נימא על כשרו אלא דהתס חששו אף באין כשרו נוגע בהן ובקשי; לא חשו להכי לק בבשרו נוגע. והא דמ־יב כולל הא משר מצעוש זע״ג זה
. ׳  וכלאים תמתיק עם הא דמלאין או רכין או נתונין ע״ג מעה דמשמע דבכולהו חד טעמא נינהו לא משמע כן מדברי הרין שזכיא כסי מיש כאן וכיב בפנ״א עיש: תוי״מ דיה אין עראי כו׳ כפליה קמנה ט
̂ן הגדול יוצא גה עראי יש x גו ראשו ורובו אס הגדול יוצא בה דרך עראי חייכת בציצית ואש לאו מוזרה ועי! תנן אין עראי בנלאיס כלוי אין דין עראי בכלאים דאפילו ג כ ת  ז^מדיגן כפ׳ התכלת עלית שהקטן מ
 ט משום כלאים ע״ש בפירש״* ובט f סי׳ ש״א שק׳ה. (לס״מ): ב-יב ד״ה את המכס כוי. ול״נ כו׳ וכ׳כ הריב יטעמא לכדו מפי׳ קמא נ׳ל מבוס ואס עושה כן כדי שלא יכירוהו כמלכושיו שהוא יהודי פשיעא
חק. ומאי אריא כלאים אפילו כלא כלאים אסול להתלכש גמלגושיהן שלא יוכר דאית ביה מבוס ובחוקותיהם לא  דאשור ואפילו מפני הסכנה אסור כדאי׳ כמדרש בב׳ תלמידי ר״י ששינו עטיפתן בשעת הגזירה ו
ה דמיירי בצוגש ממש להר^ת מדתי להסימ אלא מיירי התם בנובא ו^תס על כתפם . אבל בסי מרככת המשנה י / וזה דלא כהריב לק׳ מ  הלט וק׳ל. (לתיש): תוי״ט דיה את המכס כו׳ שאינם לובשים ממש כו

 באר



ב המ *יונים  תוספות יום טו
 נ אוסר . מיי׳ שם הכינ .
» שם פור ושי״ע שס סעיו  ס
. ם  שם VSP ״: ׳סטפחות המרי

 וי• עובדיה מברטנורד׳ כלאים אק אסור פרק ט

 א'

 סתמא יסיל לפליגי

 ראשק לציון

ג [״מטפחות S ;  מכם מבגדים שהוא לובש . וסתם משנה זו [סברה] דבר כפי כוונת החבור אלא ליישב המשניות ופירושם
. פירש הר״ב שמנגב וכו׳. לשון ספוג שמקנחים ט למן* פרק  שאין מתכוין אסור ופליגא אאילך םתמא רתנן מוכרי כסות מוכרי! הספג
 כלרכ;: ג מטפחות הודים • שמנגבים בהם כשנוטלים את הידים: כא לשבת]: [״רבי אלעזר אוסר. כתב הר״ב והלכה כרבי אלעזר.

 מטפחות הספרים. שנותנים על גבי
 ספרתורה: ומטפחות םפג ״ שמנגב
 בהם כל גופו אחר שרחץ: ר׳ אלעזר
 אוסר. מטפחות ירים לפי שפעמים

 וכ״כ
 , תוספות חדשים

׳ ו ט ל י פ  הרמב״ם בפירושו ובחבורו פרק י ובר״ב rrfs א
ן כדינן כ ״ מהלכות כלאים.pm ש ( ח ת הספרים י ו ת פ ט ת הידים י0. מ ו ח פ ט  ג מ

& דלא ^ . בירושלמי ם ם י א ל ג ^ אין'בהם משום כ ת הספ ד ו פ ט  מ
) ג אכלרמ;6שסלא?סקכהאי ם כנ ם כלאי . אסורות משו ( ת הספרים «  רבי אלעזר אוסרנ)• ומטפחו

, ג אלעור נל״ש אליעזר. תכרימ ג  מחמס בה ירינ. ומטפחות ספרים חי
 פעמים שמשימה בחיקו ומתחמם ומטפחות הספג פעמים שרואה את רבו ומתעטף בה והלכה כרי׳א: מטפחות ספרים. המגלחים בני

׳ ?22 י ^ צ ׳ ^ י " ם ^ י ש ב ו ל ש ו א ת י י ש ב י י ש פ ל ה ה"י« ° ד ו א מ ה ב ם ״ ז י א ^ ם כ י ש ם מ י ר ו ם ו מייהם : א כ ל כ ל ת ר ^ י ת כ ח פ ז נ ס מ ה י ל ם ע ס י י פ ס ו ד  א

P* מלאכת שלמה 
 לפחש על השלחן ולקנח נהם הילים ואינו נכון חלא למשפחות הילים קתני
 ולא משפתות השלחן ועוד לאוחס אינם קשין כלל והנכון שהן אותן שמנגבין בהם
 הידים שהם קשים קצת. משפחות שפרים נמי ק בגל עב וקשה לשמור הספרים
 שלא יתלכלט ויתקלקלו. משפחות םשפנ נמי קשה קצת. ומשפחות הספרים
 רכה שמקנתק בה פניהם ומולו בה כו״ע ע״כ: בפי' ר״ע ד״ל. לפישי״ל
 בית ראש ולובשין אותן וכו/ כ׳ עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי' זה אינו נראה להא

׳ הרים  אושר במשב׳ג ומי
 וכן בפי' סר׳׳ב ותיינן איתא
 אלעזל אכן מ״מ נל&ש
 אליעזר גיו׳ל ועיש בפ׳י
 מהלי כלאים דין כיב וכן

 גפיי סיא׳׳ש:

 חדושי םהרי״ח
 לכן םותר לערב אח״כ םין
 השני אפילו לכתהלה ואש
 לכך כיון הרב סתס םאד

 כך נראה לי וק״ל:

 תוספות רע״ק
 סמנה נ [אות לט] בריב
 ד״ה אסורים םשיש
 כלאים. לפי שיש להן בי.7
 ראש) וכן הוא בש״ע.
 ותסיה לי דאף באין לו
 ביתראש ואינו דרךמלבוט
 ם״מ כיון רהוא על גו£י
 והוי העלאה ומנין שלא
 יתלכלכו בגדיהם ליתםי
 כמו מרדעת על כד\פי
 ראינו דרך מלבוש ואסור
 אפילו לד1ציא הובל דאינו
 דרך תיטום רק להצילה
 םטינופות. ועיין בפרישה

 וםיז. וציע:

 אפי׳ במרדעת אסרו לק׳ אע״פ שאינה דרך מלבוש וגירוש׳ שלנו לא נזכר לשוי
 זה דרך מלבוש אלא על משפחות הספג אבל מטפחות הספרים שהיא עולה עליו
 אסורה מכל מקום «צ״ע בגרסא של הירוש׳ כי נראה שיש בו שבוש ע״כ:

 תכריכי

 אפי׳ לגנוב את המכס כד* יציאת^השער שממל 0 המכס שאין נותנין מכס
 מנגלים שלובש אלם : ג מטפחות הידים כו׳. ומתני׳ ר״מ אבל בתוספתא
 מפין ר׳ יהודה לר״א צלרבנן ותני הכי משפחות וכו׳ אין בהם משום כלאים
 דברי ר״א וחכמים אושרין ומש״ה ביחש׳ פסק רב הלכה כדברי האוסר
 מאן דהוא ומן התוספתא הלזו משמע לר״א ביו״ד גרסי׳ ובמשנת
 שלש ממפחוח הףשל ידים שמאה מדרס לבפכ׳יל דמס׳ כלים סתס לן תנא
 כותיה דר״א למתני׳. ואיכא ביחש׳ מאן למפ׳ לשעמא לאוסר ר״א במתני׳
 מטפחות ספרים מפני שבימות החורף כשקורא בספר מחמם בה ידיו ננפני
 הקור. וכ׳ הרש״ש ז״ל משפתות הילים ס״ הר״ש והרא״ש ז״ל הן אותן שרגילין

ז ע ו  ב
 בפ״ה לשבת. תני ברישא רחלות יוצאות שחוזות ; מלמיירי רק בנקיטת .
 ובסיפא להכי תני רחלים יוצאות חנונות מרמיירי רק בזכרים שמצוי תולעים
 בראשיהן. ליתא דאלרבה בש״ס התם (שבת נ״ל בי). לפי כל האוקימתות
 אמרינן למיירי רק בנקיבות. ואפ״ס קרי להו רחלים ולא םגי ליה לתנא
 למנקש הכי אפילו בלשון מסורס. רחלים יוצאות . וג״ל לבלי׳ז קשה אמאי
 אסור הרי אית לה צערה מהתולעיס וכל צערה שרי בבהמה (כשבת נ״ג אי).
 ןאת״צ לשאט הכא דיש לחוש לצמא נפל ואתא לאתויי. ליתא. לא״כ פשימא.
 אע״כ למחזקו בחושם שלא יפול וא״כ אמאי אסור משום שלשול שלא לצורך .

 יכין תפארת ישראל
 שרי. וה׳יה בלובשו להראות מדתו להקונה כמ״ה לשד: יו) לנגבן:
 יח) מענעלכער של ס״ת ומפות שלה [לשי! סקי׳א] וה״ה מפות לפרוס על
 השולחן שבבה״כ. או על שולחן שאוכל עליו [שם]: יט) לנגב כל הגוף אחר
 רחיצה. או לנגב הכליס: כ) מדנכרך על היד ומתחמם בה. והכי קיי״ל
ס לו  דל שיא ש׳יס): בא) כנד רך שמניח ע״ע המתגלח; כב) וזוקא ב
 בית ראש דהו״ל בגד רך דרך מלבוש ({) . ובאין לו בית ראש מותר.
 מדאינו מתכוון לר\את הגוף כלל. רק להציל בגדיו מלכלוך [שם רעי! סקיי]:

. ו . והיינו לקאמר רחלים. להייט שחזקים כזכרים אינו רשאי להוציאן ב כ ״ . אע״כ צריך לומר למייר׳ שאין לה צער כ ה מ ה ב  הרי לצורך הוא שלא תצמער ה
] וז״ל ואיני מבין כראוי ט א שצימ״א [באות ל ב י ק . וכתב עלה רבינו הגאון מהו׳ ע ב ״ ר Q כ״כ ה ) :  אבל בהוחצש כחה שיש לה צער שונא רשאי להוציאו בו

י 6 צ נ  ראשונה ל
. פ ״  דוקא לבישה דאית בה מימום אסרה מורה וכיון שאין מתכוון לחימום מוחל א
 והייט דבהא פליגי לתנא למתכי' סבר כל לבישה אסלה מורה אע״פ שאיגס
 מחממת ובלבל שהוא לבישה כדרןי ממום והלכך לגנוב אמ המכס אסור אמ׳׳פ
ם סלי ולאו פסיק מו  שאין מתכוון פסיק רישא הוא להא לביש. ור״פ סבר מחי
 רישא הוא . ומשמע לודאי קי״ל כסתם מתני׳ דכל לכיסה אסורה וכ״כ הרמב״ס
 בחבורו פ״ע איו אסול משוס כלאים אלא בגדים שהן דדך חימום כגון הכתונת
 וכו׳ ובמי ידים וכיוצא בהם אבל צלצולים קשניס וכי׳ וסמרמוש שמכימין עליו
 למי׳ ומלונמא מותרים אפ״פ שבשרו גונפ בהם אין דרך ממום בכן ע״כ והעמיק
ך חימום תליא וחימום ממש לא כעיגן ר ד / אלמא מ  כן בש״ע סי׳ ש״א סעי' ד
 והלכך כתב הלמב״ם בחבורו דלגנוכ את המכס אסור ולוקס ע״כ והיינו דמשום
 להוי פסיק רישא כדפי' ולפ״ז ודאי קשה הך סתמא דלגנוג המכס אסור אאילך
 סחמא למוכרי כסות מותליו הא פסיק רישא הוא וממון כן כהנו הל״ש והר״כ
ת שאני לניכר לכל שללך מוכרי ו . ולהלמב״ס צ׳ל דס״ל למוכרי מ  דפליגי אהדדי
. ו  כסות לעפות כן ודמי לבגד שאינו דרך חימום י שגס זה מעשיו מוכיחין עלי
 ותדע דגבי דמיה ומלוגמא מתיר שאינו דרך חימום וגבי מנהיג בהמות במבנים
 ש> צמר ופשתן וקשרן יחד וכולכן מל ידו כחב שאשור וכדתנן במתני' פ׳ במה
 בהמה. והא בחבלים נמי אינו דדך חימום . אלא רשיה שאני שמכחו מוכחת
 עליו דמשוס מכה פביד אבל בהמות אפשל להנהיגם בלא כריכה. אלמא בהוכחה
 תליא. והלכך כמוכרי כשות נמי הוכחה איכא למכילתו מוכחת ואע״פ שאפשר
ת בלא לבישה כיון שדרך כל המוכרים בכך הוי שפיל הוכחה והיינו ו א מ  לן ל
. ונ״ל ס ה א אוסר. פי׳ הל״ב שלפפמים מתחמם כ ״  דקמני מוכלין כללכן: ג ר
 לפלוגתייהו דמ״ק סבל בתל עשייחן אזלי ואין עפויין לחמס ואע״פ דלפממיכ
ה שעה שמתכוון לחימום מ ו א  מחמממין בהם אין לרך חימום בכך ור״א סגל מ
. ומתני' דפ׳ במה בהמה מכניס חבלים י  בהם הו, כעשר לכך ודלן חימום הז

 לתוך
ס ספי ר ת סידיכ מלשון סרמניס מוכח מ ו ח פ ט ע לא הוי פ׳׳ר אפילו כששותה אלא דהתס אסור ממם מיע משאיכ כמ׳׳ס לליכא מ״ע שהכל יודעים שעסוק במלאכתו ואינו משמץ עיכ : במשנה מ  ל
א לפי פפטמים כוי. הך תלתא עעמ• איתמר בירושלמי משמא לתלתא. י ה ר י ב ד י ר j ב  ברישא והדר ספליס וכוותיס דייקא לא(׳כ אמאי הפסיק בין היליס והספג בשל ספרים שאינו לצורך הגוף כמותס. (שיל):|
 וס״ל להר״ג רליס וכיא מפ׳ נועם מנופחת א׳ מהג׳,שנזכרו במשנה.ולפ״ז לכאורה אין ללמוד מאלו לשאר מעפחות שפורסין על השולחן ושמנגק כהן את סכלים אבל הרמכיס באר משפתות הספנ פנמנבין בהן את
ק וסן נכרכין על היד מדל וסיל דרי נא שאמר בירושל' מפני שמחמם נס את ידיו אמלמ משפחות קאי ומפי דלא כהר׳־כ שלפעמים מחמס אלא שתמיד  הכלים וגאל השמם בכולמ משני שהילים נוגעות ג
 הואיל והידיס נוגעות בהן והס כערכין עליהן מחממין אותן ואע״ג שאינו מתכוין להמס ניל להוי פיר וגס לפ׳׳ז לכאורה אין ללמור כלתי אס למשפחות שמנגכין בהן בגית המרתן שגם הם סידים טגעות בסן
 זה! נכיכין עליהן ומחממין אוח; אכל מספחות שסולם*! על השולחן אין ללמוד מכאן אגל הרא״ש כתשובה הכיאו הלמ״א גשיע כ׳ דגס הם אסורות וסי( דאין לחלק כיניהס וני; אלו דמחני׳ ע׳ס י

 תום׳ אנשי שם
 באר ששמם האישור כאן
 הוא משוס פסיק רישיה
 לאסור אפילו למאן לשרי
 לשא׳מ ולק׳ במ״ה באמת
 אסור בלבישה צסל*ת
 להקמה מלחו למי ם׳יל ולא
 שרי אלא להעלות על כתפו
 לנשא כלרכו ואף דגם
 העלאה אסוד וסר• מעלהו
 עליו והוי ס״ל אף שאינו
 מתכוין. מימ אין אסור
 בסיר אאיכ איא לו כשום
 אופן לעשות ל« כרמי היתר
 שמתכוין לו אא״כ יעשה
 כאיסור כמו כנ״ר שמהכוין
 ללביש כרי להבריח המכס
 ולא להנאת לנישה אבל א׳א
 ללכיש מבלי שיהיה בזה
 מאת לבישה גיכ. משא״כ
 במיה שמחכוין רק לשאת
 ולהוליך וה״ז יכול לעשוה
 כהיתר בידו ובמקל הלכך
 אפילו עושה האיסור ממש
 שרי וכמו כנתפזלו מעותיו
 צפני ע״ז שאי! אסור לשמת
 ללקוע אלא משוש מ״ע אף
 שמשתחזה בפועל אלא משוש
 לאפשר ללקוע בלא שחיים

 משגה
 לבישה ממש ולקמן אין לובשין ממש אלא ממלין עליהם מליל ואין נראה כן לא״כ
 גבי מוכרי כסות דקתני מוכרין כדרכן ואי שלא כדרך לבישה מאי כדלכן ואי
ק כדלך המכילה קאמל ודזקא קאמל משוס שאיגו לובש ממש. לא ידפינן ל ד  כ
 מאי היא הא העלאה נמי מדאורייתא. ונלאה מירושלמי אמר כתיב לא תלבש
 הייתי אומר אין אסול אלא ללבוש ת״ל לא יעלה אי לא יעלה יטל לא יפשיל
 הקופה לאחוריו ת״ל לא מלבש מה מלבוש דגר המהנה לנוף אף כל שמהנה לגוף
 א״כ למה נאמר לא יפלה שאם היה בגד גדול מקצתו יש בו כלאים ומקצתו אץ
 גו ואותו מקצח שיש נו מונח על הארץ לא יתכסה בצד השני ע״כ והביאו הר״ש
 בר״ע. ולכאולה משמע שאין איסור אלא גלבישיה המחמם ומהנה לגוף וא״א
 לומר p דא״כ המלאה אמאי אסור לסמם העלאה איט לחמס וכגון מליח שמסממף
 בו ואפ״ה אשור להא לא ממעש אלא להפשיל קופה לאחוריו שאינו ללך לבישה
 כלל. אלא צ״ל דלבישה שהיא לרן חימום אסלה חולה אע״פ שאיט מחמס ולאפוקי
 מפשיל קופה שאינו דלן לבישה. אבל קשה לפ״ז לא״כ למה ליה למימל דלא
 יפלה איצשרין צבגל שצל אחד יש בו כלאים ומונח מל האלן ותיפול! ליה דלגופיס
 איצפריך להעלאה נמי אסיל ולא חלבש אתי לגלויי לאיו אסול אלא ללך מלבוש
, ם מ ח  לאפוקי מפשיל קופה צאמוליו והעלאה לרך לבישה אסור אע״פ שאינו מ
 ומתון זה משמע לסבלמ ילושלמי לאיו אסול אלא כפמחמס והייני לקשיא ליה לא
 יעלה מה מ״ל כלומל אמאי העלאה אסולה הא אין בה חמום ומשני לודאי שלובשו
 ממש ומחמם והא לקלי לה העלאה שלחשו אחל מונח על הארץ. ונראה דהא
 דאמלי' בפ׳ הגוזל כתרא ד׳ קי״ג דמתני׳ דאפי׳ לגנוב את המכס אסור ללא כל״ע
 לתניא ר״מ אומל משום ר״מ וט׳ ואמר התם דלעכין כלאים בהא סליגי
 מ״ס לבר שאין מתכוון מותל ומ״ס אסור ולכאורה יש לתמוה אפי׳ למ״ל
 דבר שאינו מתכוון מומר הא פשימא לן בכמה לוכמי במס׳ •שבת לבפסיק לישיה
 מזדה דאסול והכא הרי לובש כלאים ומזבל על לא תלנש. אבל אם נאמר דל״פ ס״ל
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. שהמת ת מ  בירושלמי]: ף תכריכי המת. כתב הר״ב כיון שמת ארם נעשה אותן דרך מלבוש והכי מוכח בירושלמי ־־ ד תכריכי ה
 חפשי מן המצות. ומסיים הרמב״ס ואינם תייבים החיים לנהונ בהם נקבר בהם אין בהן משוס כלאים לכתיב (תהלים פח) במתים חפשי
 איסור ולא שום מצוה ממצות הכתוב כגון ציצית ותפילין ומזוזות כיון שמת ארם נעשה *תפשי מן המצות: ומרדעת חמור. היא קשה
p אפי׳ בשרו טגמ לא חיישי׳ שמא הכרך טמא ל א יתן המררעת על כתפו. כתב בכ״מ ועעמא משוס יותר מכרים וכסתות ה  ורומה לאלו: ל
 על בשרו ורוקא כשהכצחיס נכרי׳ וכדאי'
 בה אבל בגל שאבל בו כלאים לא יעשנו
 מררעת לחמור לחיישינ! שמא יקח
 ממנו מלאי לבנרו הואיל ואין הכלאים
 ניכרים: ה מוכרי כסות מוכרים
ד כלאים להראות נ . לובשים ב ן  כדרכ
 לקונה מלת ארכו ורחבו ובלבל שלא
 יתכוונו להנאתן ואע״ג לאם מתכוון
 איכא איסורא לאורייתא כי לא מתכוון
 שד לכתחילה וכן הלכה: והצנועים.
 המחמירים על עצמן: מפשילין במקל,

 נותנים המקל על כתפיהם

 ללא שרינן מפני שהוא קשה אלא בהצעה
 שהוא מלרבנן אבל לא בהעלאה שהוא
 מדאורייתא : ה [*ובלבד שלא
 יתכוונו. פירש הר״ב ואע״גכו׳ מסיים
 הר״שופליגא אסתמא דלעיל. ע״כ.

ל ) . ומרדעת ש » ת מ  ף תכריכי ה
. ( ה ם כ ם כלאי ם משו ה , אין ב ( י  המור כ
ל כתיפו אפי׳ להוציא ת ע ע ד ר מ  ״לא יתן ה
ת מוברין ו ס ) • ח מוכרי כ ״ ל ב  עליה ז
. מפני ם בגשמי . ו ה מ ח ה י נ פ . מ ה מ ח א יתבונו ב ל ש 8 ד ב ל ב . ו 0 כ ן כ ר ד  כ
. ( ת תופרין כדרכן ל ו ס י כ ר פ ; ן ת ( פ ל כ ק מ ם *0» והצנועים. מפשילין ב  הגשמי
ם. . מפני הגשמי ם י מ ש ג ב . ו ה • מפני הוזמה ל») מ ח א יתכונו ב ל ד ש ב ל ב  ו
. ( י : ץ הברסין והברדסין לג< והדלמטיקיון ל ( ב ועים. תופרים בארץ ל  והצנ

 ומנעלות
 ר של המור גליס החסוד. המרדעת נילושלמי את המרדעת וכיה נל׳־ס. זבל מס את הזבל • ה במק^ נילוש׳ לאהוריהם נותנים המקל על כתפיהם והכלאים ודג, ר של המור גליס החסוד. המרדעת נילושלמי את המרדעת וכיה נל׳־ס. זבל עם את הזבל • ה במק^ נירה׳ לאחוריהם

י י מונחים בקציהו ואין כתפיהם טגעות י ס י ב : ז י״יייז"״p ה ס ה י י י ח קל לא ט מ * ב , ח ש פ י ל י״״י י » 
 בכלאים: ן תופרי[ כדרכן . מניחין הכלאים על הכרכים ועל השוקים כשק תופרים: ז הברםין והברדסין . שניהם
 עשוק מצמר ומכסים בה את המטות אלא שאלו לקי; ואלו מבין: דולמטיכךן . בתי שוקיס : קאצצי״ש (א) בצע״ו :

 מנעל
 ןוקים

 (h) האלען ביינקליירער.

 לה לא משנינן לה מידי ע״כ בשינוי לשון קצת. וכ׳ רש״י ז״ל שם נפי כל שעה יש
ל שאבד בו כלאים לא  שכוומין שמקשין על משנה זו אותה ששנינו בתוספתא מ
 ימכרנו לעובד כוכבים אלמא כלאים אסור למכור. ומעות הוא כילם להתם אבל
 לוקא שמא יחזור עובל כוכבים וימכרנו לישראל ולא יכיר שיש בו כלאים וילבשנו
 אבל כלאים הניכר מותר בכל הנאות מכירה ע״כ:ובנשמים וכו/פי׳ הרש״ש ז״ל
 שלא יפלו גשמים במלבושיו כדי שלא יזיק לגופו. אית ספרים מרשי והצטעץ
 מפשילין לאחוריהן במקל: ך תופרי כסות וכוי. נראה להני תרי באבי
. ן  למוכרי כסת ותוסר* כסות לא זו אף זו קחני וקל להבין: ץ הברסי
 בערוך גרש הבדסין בדל״ת וכ׳ הרש״ש ז״ל ונראה כמאן דגריס לה ברי ש
 שהיחש׳ מסי הברסין בריי׳. והמכין הוא כדאי׳ במד׳ ר׳ תנחומא הטשיהון אלו

 לפי המקומות
 ברקיס והן מכנסים. וברס־ס וברקים וגראיי הכל אחד. שמשתנה הלע?
 והבררסין מפ׳ ביחשידולמא. והכסות שקורין בלע״ז שאיו
 ע״כ . וראיתי שנקד הר״ר יהוסף ז״ל הבירסץהבי״ת
" בערוך י״א בלע״ז  בצירי וגם הוסיף יו״ד אתר הבי״ת: והדלמטיקיון. פ

 קאפא

 מלאכת שלמה
. ואפי' צכתחלה נמי יכול לעשותם כלאים דהכי אמריי ׳ ט  ף תכריכי הםת ו
 בתוספתא בגל שאבל בו כלאים ה״ז לא ימכרנו לעובד כוכבים ולא יעשנו מרדעת
 לחמור אבל עושה ממנו תכריכין למת.הכי מייתי לה בנדה ד׳ ס׳יא וקא׳ עלה התם
 ואת אומרת מצות במלות לע״ל.ופי' הרש״ש ז״ל דהיינו כשיעמדו המתים בלבושיהן
 אץ כאן איסור כלאים למתן שכרן למקמי הכי הוא לאכצי ע״כ.זכ׳ עוד הרש״ש
 ז״ל ותימה לליתסר משום לועג לרש לאפי׳ ציצית אמרי׳ בפי התכלת לרמינן
 לי׳ בההיא שעתא משום לועג לרש ב״ש שאין להלבישו כלאים ותי׳ הרא״ש ז״ל

 לבציצית איכא לועג לרש מסי ששקולה כנגל כל המצות בלאמר״ וראיתם
 וזכרתם. ע״כ. ואפי׳ להוציא עליה אח הזבל סי' שהזבל *ככל עליו ומלבד
 שהמרלעת מצלת בגליו שלא ימנפו מצצת נמי גופו שלא יכבל לו ונם חוצצת בפני
 הרית כך נ״ל עכ״ל ז״ל: ה מוכרי כסות. כ׳ הר״ן ז״ל בפי גיד הנשה דף
 הש״מ ע״א ואע״ג דקי״ל דר״ש מודה בפסיק רישיה ולא ימות צענין הנאה

 ודאי אע״ג דהוי פסיק רישיה שריא דהא תנן הכא מוכרי כסות מוכרין כדרכן קורץ בל׳ יון דולמא
 ובלבל שלא יתכוונו וכו׳ ואע״ג לולאי מסי ליי הנאה אלא לכיון ללא מיכוי;

ז ע ו  ישראל ב
 דבלאו בית ראש נמי לתסר כו׳.וצ'׳ע עכלה״ט. והקטע יוצא בקב שלו דלפעל״נ
) דבעינן העלאה דומיא ללבישה דאית בה הנאת הגוף  ממ״ד(יבמות לף ד׳ נ
 לדוקא בלבישה אפי׳בצא הנאת הגוף אסור.משא״כ בהעלאה דוקא במתטוןלהנאת
 הגוף.ומה״ש מוכרי נסית שאין לונשין רק מעלין על גופן. שרי באין מתכוונין

ן תפארת י כ  י
 כג) וא״ת הרי הוי ליה לועג לרש לאסור [כבמומ י״ח א׳] ואי״ל חה הקא

 במצות ציצית ששקולה כנגד כל המצות. ליתא להרי גס ללמוד או להתפלל

 אצלו. כל שלא לצורך זיכוי נשמתו אסור [׳״ל של״ם סע״׳ ו•״!]. גס אי״ל דהכא

ה מהליבוס. כגון מוכרי כסות מ ס נחי לומיא למת שאינו נ  בכלאים נ

. וכגון ללבוש תפילין וציצית בפני אשה. והרי א ה  המת מחריב לא״כ כ״ש להו״ל לחוש לכבוד חי בכה״ג שלא לעשות מצוה בפניו כשהוא פעור ב

. דהרי מעבירין מת מפני הכלה [כתו»מ י׳׳! א׳]. אע״כ דרק כשאין החי או המת יכול לעפות המעשה שעושה החי איכא לועג ת  כבוד חי עדיף מכבול מ

. וגס עור ע ״ . כגון לאכול או לשתות בפניו אסור [י׳ד ש־יס סקע״י]. ח״כ במליישו כלאים דליכא ה ת מ  לרש. ימה״ע גס מעשה חול שאינו לצורך ה

. שרי. וכן בכלל״ת. משא״כ עשהאסור: כד) זאעעעל. והוא קשה: בה) מוהר לישב עליהן כשאין בשרו נוגע רבו  אין הוכחאמזה שהחי אסו

. ודוקא ק [כלעילסי' י״ד]. ואין צריך תנא לפרש כן מראין רגיל לישב ערום על החמור. משאי׳כ בכרים הנ״ל שיפן טליהס צריך להתנות ק  ב

 במכר הכלאים בהן. לאל״כ גס לחמור לחוד אסור. שמא יקת ממנו טלאי לבגד [שם ס״מ]: כו) דלח שדק בקשין רק בה5עה.דהו״ל הרי דרבנן. ולא

 בהעלאה דאסור ברכים מדאורייתא: כז) ולובש להראות מדתו להקמה: כח) ואף דגם דבר כאינו מתכוון אס הוא פסיק רישא אשור [שכה ק״ג א׳] זהו

 במלאכה ולא בהנאה [כרין חולין זרצ״א אי] מיהו כל שלבשו דרך מלבוש אפיי איט להתחמם רק לשאר הנאת הגוף אסור כלעיל•סייכ״ב [נו״ז שססק׳ח]:

 ומה״ט במוכס [לעיל מ״ב] אסור שיש לו הנאה מהלבישה בשעה שלבשו שיחשבו המוכס שהיא בגד שעל גופו. שלא יתן מכס בעדו. משאי׳כ

 הכא אין לו הנאה מהלבישה עצמה בשעח ליבושו: יבט) מחמירין ע״ט להתרחק מכלאים ונוהכין הכלאים במקל שבכתף רחוק מהגוף: ל) אף

 שמונח על ברכיהם: לא) מכאן מוכח כרבי אבינא בירושלמי לאסור ליקח ביצה או קדרה רותחת במפה כלאים אפילו לא דרך מלבוש.

 דמ׳יש חמימוח חמה מחמימוח אפ: לב) שמניחים הכלאים על הארץ וחופרים. והיינו כשיושב החייט על הארץ ותופר. וה״ה במכיחו על השולחן

 ותופר. ולא דמי למשפחות לעיל לקיימא לן לאסור מדיש שם משמוש ידים מכלאים. התם שוטן ידיו במקום אחד בהכלאיס. אבל הפא בכל החיבה

ס המטה • אלא שאלו דקים ואלו עיים: לד) ביינקליידער של צמר ־  והחיבה ידיו זזין משם ולהלן ואץ שיהין במקום א׳: לג) שנים מצמר לכסות ב

 מנעליר

 ציונים
 ד תכריכי המת : מיס׳
 ניומא ספ. ונכדה שא. ו5עי׳
 הל״ן פרק כל שעה יו >ס. מ״׳
 שס הכ״ה סמג שם. מיל ופו״ע
 שס סגניו יי י וסיני! פ>א הע־ן
 b' : ומרדעת . מיי׳ שס פול
: ז  ושוי* קס סימ! & סעין* ו
 ד, כיכרי כם־ת. פםחיס כו.
ן  שנח גפ. מי. ונמוס׳ נשנק ז
 מוז. ונט1ונופ לו ה . ומיק
 דףקיג: טייישס סמי׳׳• סלנג שם
 שושו׳׳עשםסעיף יי: ן תופרי
 כסות . מיי׳ op . סיוג שם .
 סול ושו״ננ שט : ן הברסין .
 ד״׳ שם הכ״וז. שול ושו״ע שס

 סימן שr»p 3 כ:

 תוספות חדשים
 ם׳׳ה [בריב ד״ה] מוכרי
. וכן הלכה עכ״ל. ׳  כשות כו
 יכן ססר, גשו״ע סי' שא י

 תוספות רע״ק
 משגה ד

 [אית מ]לא יתן המרדעת)
י שאינו ג  והא רלא הוי ד
 מתכוון כמו במוכרי כסות
 היינו דםנוין הוא ליםול
 המרדעת כדי מלא ילכלך
 בגדיו וגם זה מקרי נהנה
 מכלאים כדאיתא בירוישל'
 דאםור ליקה ביצה חמה
 בבנד כלאים דביק דניצל
 סלביות בחום הביצח הוי
 כגיצל במניעת הקור שיך
 ביו״ד סי' שיא ס׳ק ח׳ :
 [אות מא] בר״ב דיה
 תכריכי המת . חפשי
 מן המצות) והא דלא הוי
 לוענ לרע רזהו רק בציצית
 ששכץל כנגד כל התורה
 אינ ככהינ דלגבי המת לא
 הוי דרך חימום בכה״ג
 נם בחי ליכא איסור תוס'
 נדה דף כזיא: משנת ה
 [אות מב] שלא יתכוונו)

 ומ״מ

 משנה ראשונה
 לחוך ידו ובלבד שלא
 יכרוך משמע דכד״א
 אתיא להא מבלים אין
 משויין לחמם והיינו
 דאמלי' הלכה כל״א :
 ד אפיי להוציא עלים
 זבל. פי׳ לא מיבמיא
 לחממו דאסולאפ״פ שאין
 עשוי ללבישה ולחימום
 השתא מיהא לאיהו לובשו
 הוי כעביד ללבישה אלא
 אפי׳ להוציא עליה זבל
 אסור להא נמ׳ כפבדיה
 לשם מלבוש דמי להציל
 בגליו ונופו ממיטף הזבל
 ובמו דגשמיס מפני
 הגשמים דלקמן אכל נתט
 על כתפו להראותו לקוניס
 פשיעא לשלי כ״ש ממוכרי
ת: ה ובלבד שלא  כסו
 יתכוונו כחמה מפני
 החמה. קצת קשה מאי
 הת״ל פשימא דהיינו
 עיקר כלאים דאורייתא.
 ולמאי דפי׳ במ״ב דהכא
 שהמכירה מוכחת עליהן
 דמיא לבגדים שאינם דדך
 לביפהוהתס אפי׳ מתכוון
 שרי באין דרך חמום בכך
 בתו רמיה שעל מכתו
 קה״ל דהכא במתכוון
 אשור דלא דמי לרעיה

 שהיא



ב קיןא ציונים ת יום טו ספו רה כלאי• אי? DID "YDS ט תו ו  ד׳ עובדיה מברטנ
m /יי״ *wrm ומנעל. מיי׳ שם מעיז הוי ״ י י 

 ושויע שס סימ! שא םעיו ע :
 ח אק אסור. נזה פא. פי*״
 שש הינ, סמג שם. 0יל ושוי*

 שס סימן ש ס«יו א:

 ראשק לציון
 משגה ז [בריב דיה]
 ומנעל של זרב מנעלים
 של עור ט׳.ע׳ מיש החייט
 גשם מהרים ריש סיי

ת : ^ ו ק מ  ד

 . חופפות רע״ק
 ומים בעינן בענין דלא הוי
 פסיק רישא הום׳בשבת דף
 ביט אבל הרין סיד דחולין
 דף רזויא בתב להתיר אף
 בפ״ר ועי מ׳ש בגליון
 בשבת פיח מינ :
 משנה ז [אוי! מנ] בריב
 ד״ה ומנעל. קרויים של
 ורב) מלשון שרב דזייין
 ושי f טתהלפץ ע' תי״ס

 רפ״י דמקואות:

 תום' אנשי שם
 ז בריב דית עד שיבדוק
. משמננ ׳  כו׳ מעורב כו
 דהחשש הוא מגוף הבגד
 שמא נתערב גאריגהו פשתן
 וגורם כדר׳י שחוקתן מן
 הקנבוס דמשמש שהחשש
 המרובה בגוף הבגדים מיידי
 והמיקס היא עיי צביעה
 כמ״ש בנדה יס״א ומס
 שפרעה משנתינו בגדים אלו
 משמע דדוקא בהט חיישינן

 שמוחזקים בתערובת !יגל
 בשאר בגדים סתמא ל״ח
 לתערובת באריגה וחקא
 בתשילה חששו ככל הבגדים
 כמ׳ש הר׳בלק׳בדהשמזקתן
 כו׳. אבל הר״מ מפ׳ דהחשפ
 הוא מהספירה וגורס ב־ר׳י
 שחזקתן בקנבום במו שהיא
 לפנינו וקאיאתפירה והבדיקה
 היא באור או גנסוק. ומה
 שמנה בגדים אלו היינו משוס
 דאלו היה דרכן לקנותן
 הפורין.(ד״נ).וע׳ש שהאריך:
 ד״ה הבאים כו׳ שהוא
 במדהיי. והא דלא מני
 מחוף מדסיי מפום דאז היא
 דוקא באיס מן החוף לגד
 דהיינו מקום שבחוף קמ״ל
 וממדהיי שריל בל המדינה
 אף שרחוקה מהחוף ואי חני
 ממדסיי היא דהכאים מחוף
 שלה נחוש שמא ממקומות
י  *זרים באו לשם לכך מ
 מחוף הים דל״מ. (רמי!):

על של זרב. פירש הר״ב מחופים מבפנים מנ : ז ו [  מנעל הפינון. מנעל שעושים מפסולת הצמר: עד שיברוק. שמא הייט משנה נ
. ולא ידעט מעמא ם ה ם. מחין* בלבדיס וכוי ואין חוששין שמא פשתן מעורב ב  יש פשתן מעורב בהן: הבאים מהוף הים וממדינת הי
ם. משנה זו נשנית מאי לאין חוששין ולמה נאמר שעושי המנעל ההוא יהיו נזהרים למנוע בו  הים שהוא במדינת הים: שהזקתו מן הפנ
 בראשונה בזמן שלא היה הפשתן מצוי בכל מקום אבל בזמן הזה אפיי חוט של פשתן אחד.והר״ש מפרש בהפך שמבפנים עושים פשתן
 שהפשתן מצוי בכ״מ טלם צריכים ואיןחוששין שמא יש ביניהםצמר. וגס

ד ש בהן ע ב ל א י ת הפינון לה) ל מנעלו  ו
ף ם מחו • רבי יוסי אומר הבאי  שיבדוק*)
קה • נת הים • אינן צריכין בדי  הים וממדי
ל על ש מנ י שחזקתן בקנבוםלי) . ו  מפנ
ם *0• ח אין ם כלאי  זרדלח). אין בו משו
א טווי וארוג ל . א ( ם מ ם כלאי  אסור משו
ז . ש י שעטנ ב ל א ת ר (דבלים ??) ל מ א נ  ש
ר שהוא שוע מא) טווי ונוז מב) • ב  ד

 רשביא
 ח״ג

 לזה צריך נועם. והרמב״ם בחבורו
 כתב מנעל שהוא כלאים ואין לו עקב
 ומותר לפי שעור הרגל קשה הוא ואיט
 נהנה כשאר עור הגוףומפרש כ״מ דזרב
ק  כלומד בימות החמה לובשים אותו ו
 בו פשתן ולפעמים משימים בו ג״כ צמר
ד ללובשו בימות הקור וכתב מרש אץ  כ
 לו עקב לאו דוקא ד0א עור העקב הוא
 הקשה שבעור הרגל אלא לצורתו של
 המנעל ההוא כך הוא. אבל בספרו ב״י
 לעור יו״ד סי' ש״א כתב ושמא י״ל לכל
 שיש לו עקב כיון למיחזי כמלבוש אע׳יפ

. הבאים גגהויי אף  ילבש בהן עד נילושלנני ילבשם עד
 הבאים וכיה נילוע׳. בקנבום נלינ בקנבס. זרד גילוש׳ ממי זרב.

p ם תפורים  בליקה הלכך הלוקח מלי
 הנכרי בזמן הזה לא ילבש על שיבלוק
 יפה: ״)ומנעל של זרב. מנעלים של
 עור ומחופים בפנים בלבריס או בצמר
 עב ומגיפין ער הירך כעין אותן
 שקורץ בוחקיש (א) בלע״ז ובערבי
 כופ׳׳ש ולפי שעשוץ לחמם הרגל *קרויין
: (  של זרב לשון יזורבו נצמתו (איוב ו
 אין בו משום כלאים. אין חוששין
: ח שוע ם ה  שמא פשתים מעורב ב
 טווי ונח. שוע סרוק במסרק ״*)ושוע

 חלק - איש חלק מתרנמינן גבר שעיע

 ברז. שזור להיינו ב׳ חוטץ שזומן יחל ועיקר כלאים מן התורה שיהיה שאץ הנוף נהנה ממט אסור. ומ״ש הר״ב מחופים בלבלים. עיין
• הצמר במשנה ללקמן [״ואי לא מםתפינא אמינא אנא שיש לילוג תיבה אחת ? ש ע נ י «ימ ־ **) 3ייי ו " 1 ב ו ה י ז ב ל י ע נ מ י ל ד ג  *< 5ייי פ
 בלשון הרמב״ם ושכצ״ל ואין לו אלא עקב ולפ״זיהיה מסכים עם מ״ש בפירושו שהוא למות מנעל שנותנים תחת כף הרגל להלוך בה על
 היציעות והכסתות ע״כ. וכן הוא בארצות ישמעאל כאשר שמעתי. גם בימי חרפי ראיתי באשכנז ארן מולדתי שהזקנים בימות החמה הלכו כך
 במנעל שאין לו אלא עור מתחת ולמעלה על האצבעות וכן קצת מצדדיו ומאחוריו ושאר כל כף הרגל אין עליו כלום וצפ״ז מ״ש [לפי] שעור
א טווי וארוג שנאמר לא תלבש שעטנז דבר שהוא שוע טווי וטז. תימה דפהח בטווי וארוג וסיים ל : ח א  הרגל ט׳ [טי] כל תחתית הרגל]

ע ו ש י*״* • מלאכת שלמה ב 0 ״ ב ל א  ® ח
 או שוע או טווי או טז כל חל לחוליה ומר זומרא סליג דטלהו בעינן לחיובא
 וכחוב בספרים והלכתא כמר זומרא מלאפקינהו רחמנא בחל לישנא וכי הרמב״ם
 ז״ל בפי׳ המשנה לאינו מלשון הגמרא אלא פסק משם גאון וכן מציט במס׳

 ברכוח כמה והלכחא בפ׳ כיצל מברכין ואיט מעיקר הנוסחאות אמ כנ המפרשים י .אבלכלהנ
 הראשונים והאחרונים גרסי לי׳ וצפי סברת מר זומרא ג״ל לפרש מתני, הכי
 אין אסור משום כלאים ללקות עליו אלא טווי ע״ג שוע כל מין לעצמו. שוע
 קרלאלו בלע״ז ע״ש שבנפוץ מחליקו תרגום חלק שעיע וסווי כ״א לעצמו וארוגין
 שניהם ביחל והיינו בזמן שאין התוס של כ״א שזור אלא יחילי הוא לבעינן
 ארוג והייט טעמא לכי אין לחוט קיום לאינו שזור בעינן אריגה אבל כשהחוט
 של צמר וכן של פשתיס שזור בקשורין יחל סגי דכך שזורין כ״א לעצמו וקשורץ
 יחל כמו כל חל יחידי וארוגין והייט לאמרי׳ לכלאים מילתי מקמי ציצית

 ואמרו

 קאפא: ומגעלות הטיגון. פי׳ בערוך ע״ש מקומן כלכחיב ויחנו בפונון:
׳ יוסי אומר אף וכו׳. צריך . אית ספרים לא ילבשם: ר לבש בהן  לא י
. בערוך בערך זרל גרים של זרל ב ר ל ז  4מחוק מלת האף: ומנעל ש

 בלל״ת וכן נראה שגורס הרמב״ם ז״ל אבל בערך מנעל אע״פ שגם שם כתוב
 ורלבשם הירושלמי כתוב שם זרב ובכ״מ שם משמע שנס הרמב״םז״צ גורס
 בבי״ת ומ׳ בסור י״ל סי׳ ש״א. בפי׳ ר״ע ז״ל. נראה שנפל טעות במ״ש שם
 מלל ומנעל ללא ראינו וצא שמענו גרסת סנלל במשנה ונם לא הוזכרה בשום
. שוע ל׳ הלק שיהו פניהם חלוקים ׳ ץ אסור משום כלאים ט  מפרש: ח א
 יחל במסרק. וע׳ בתי״טובכ״מ שם תמצא מה שלקלקבראש לבריו. וכתב
 הלש״ש ז״ל הכא משמע בהליא לטז פי׳ ארוג וללא כפי׳ ר״ת לפ״ק ליבמות
 דף ה׳ ובפרק האשה במס׳ נלה ל' ס״א והתם פליט אמוראי אי פירוש שעטנז

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
. וה״ה כל צכתיפו משא״כ מטפחת הספרים כשאין לו בית ראש אינו מלטש. וכשמעלהו  לה) מנעלים מפסולת הצמר: לו) שמא סשהן מעורב בהן
ם שקונה מעובד טכבים. וה״ה בחייט עובד טכבים. מיהו בנתן עליו אינו להנאת הנוף כצל רק להנצל בגליו מעפחרית בשערות. להכי שרי. י  מד
. ומהי׳ט אוסר בירושלמי לאחוז ביצה חמה (וכ״כ קלירה חמה) בשעטנז. ה י ת נ מ ו ע א י ! לא מ מ ו א  להחייט חוטי קנבוס. צא חיישק לאחלופי׳, ד
ך מלמתכוון שלא יכווה. אף שאינו דרך מלטש. אסור מלהוה העלאה להנאת ל ן ס ה ט נ מ ק ו כ ח ״ א ש ה m w מ 3 ן כ ה ש פ ר m ד ב ד ל ה ר ^ ע מ ג א ד  מ

ן [.׳יל הגוף. הו״נ הנאה לומיא ללבישה : ה ש רף. ועוד לחוע קנכוש כשנחנתק. שערותיו ארוכין משל ס  ושו
. דמצ״ל הייתי סבור שהוא קנבוס [ט״ז שם]: לו) דהסשחן מ באיט טחן לו קנבוס אסור. דלא מרע אומנתו כשימצא אח״כ שהוא פשתן י  ססי׳ שיג] מ
 שם ביוקר יומר מקנבוס והכי קיי״ל [שם סיב]:לה) פאנעאפפעל. שמניח על זאהלע שלו בנד צמר שיהא נוח לדרוס עלי':לט) דעור שתחת הרגל קשה ואיט
. והכי קיי׳יל [שס שיא סייג]: מ) מדאורייתא: מא) סרוק במסרק. ולא נקטיה ברישא.מדאין עושץ אפילו לבדן עד שיסרקו ף ו  נמה כשאר עור הג
) רבו הפירושים והדעות במשנה v . לרש״י{נדה לים אי] איט כלאים דאורייתא עד שיהא ד לפרש הטטריק לקרא: מב . ורק בסיפא נקטיל־. ב ק מ  ה

 ראשונה הצי״ס
 משום כלאים טי. הכא לבעי כל שלשמן שופ פווי ובין ס״ל למימני אין חייב משום
 כלאים . ללמנץ איסול במל מינייהו גמי אסור מלרבע כמ״ש הר״ב במתני׳ דלקמן.
 אלא איילי לתני בר״פ אין אסור תני נמי הכי ואין אסור מן התורה קאמר:
 שנאמר לא תלבש. ולא מייתי מלכתיב ובגל כלאים שעטנז לא יעלה אלמא
 לאין אסור אלא בגל וסתם בגל הוא שוע מווי ונוז. לא£א למימר לשוט לחול
 בקרא בגד והייט לבדץ לבסמוך. או טווי לחול בלא טז והייט שארג חומץ
 מיויין ולא מזרן ממחלה שנים יחד . וה״נ פדך בגמרא מילה ל' ס״א למאי
 ללרשי׳ משעטנז שוע טווי וטז מנ׳׳ל לשלשתן לוקא ללמא או שוע או טווי או
 טז . ונלאה לאו טז לאו דוקא הוא לנוז כלא טווי לא משכמת לה אלא ה״ק
 ללמא שוע לחול או טווי לחול. או. טווי ונח בלא שוע. ולפום ההיא סברא
 צ׳׳ל לשוע למול נמי מיקרי בגל בקרא. ומסיק התם מדאפקינהו בחל לקנא
. פי׳ הר״ב פיקל כלאים מן השומ טז  מ״מ כולהו בעי׳: שהוא מומ טווי ו

ן ;36 שיהא  [משניות *רעים] ל

 משנה
 שהיא מצמה אינה משויה ללבישה אבל זה משוי ללבישה ומצל אחל אנו מתילין
 נרע מפי והייט נמי מפמא להכא הצנופין מממירץ ובכל איסורים קי״ל ללבל
 שאיט ממטון מוחל ולא מממילי צנועין. משום להכא פסיק רישא הוי להא לביש
 כלאים אלא משום להמכירה מוכחת אמריי להוי כאינו סשוי ללבישה ומ״מ טון
 ללא למי לגמרי מחמל,: ז מפני שחזקתן בקנכוס.נראה משום לרוב המלינה ההיא
 פישין בממס ומיעוט בפשתן שאינו מצוי. וס״ל לר״י לסומכין מל החזקה במקום
 שאפשר לברר ט״י בדיקה ותייק ס״ל לאיו סומבין והכי קי״ל כמ״ש הפיסקיס
 דש הלי שמיעה : ומנעל של זרב. הרמב״ם במטרו כתב שאין לו עקב ונדחק
 גמוי״ט. ובחנם לחק לעקב שכתב הרמב״ם איט מקום הפרסה ותחתית הרגל
 אלא העולה מאחוריו מכוון נגל שו̂ר וק מפרש הל׳׳ב כהליא פ׳ ל׳ו לכלים מ״ל
 ומי בסוי״מ ל״פ י״ב ליבמות. וכן משלש גס״ז ובכנה״ג לבד למב״ם אלו.
 rtoi לנממס מ״ו טקט יוצא לאמודו הסם מ«לש מפסים סלגל: ח אין אסול
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ק הפשתןםרוק וטור ושזור לבח •  בשוע מווי ונוז ובתוס, דפ״ק ליבמות ד׳ ה הקשה הריי הלבן לר״ת הצמר סרוק וכוווי ושזור לבדו. ו
 שפירש כפיי הראשון שכתב הר״ב דלישנא דמתני׳ משמע דארוג ואת״כ יהיו ארוגים יחדו או מחוברים יחד ״בשתי תכיפות להוו
 היינו טז כדתנן שנאמר וכוי ואר״ת דע״כ לאו למדרש כל שעטנז קאתי כאריג. ומש״ה איצטריך קרא למשרי כלאים בצצית לפי שחוטי תכלת
ק וכשמחברין  מדלא קאמר אלא על שוע וטור וארוג ולא מייתי שעטנז אלא וכוי ע״כ שזורים הס דכתיב פתיל תכלת טור ושזור וכן תוט ל
 וא״תאמאי תני ארוג י״ל לכמו לתני יחד בשתי תכיפות הוו כלאים גמורים
ת אביי לאורייתא. והא רתנן הכא אין אפור א א ו ) ה » ז י ל מ א אומר נלוז ו ט רשבי נ ח ״ א ה ק פ ן נ ת ו נ מ  טווי משוס ל
ם מי) אסורים מ״) משוס כלאים אלא טור וארוג שנאמר : ט לבדי י י ל ם ע י מ ש ב  אריג למררשא ליחלו נפקא . ושע וכז ש
) לא תלבש שעטנז לאו  לכתיב בהריא לא הוצרך להתנות בהם ח״נ. ט לבדים מיג הלבדים ת׳הג־למלמי. מפני (מדם מ
 ברישא. ולפירוש השני נמי י״ל לשוע שהוא לשון ארמי השגור בפי כל למררש אריג משעטנז לאריג מיתה נפקא ללרשינן מינה לא,£
 בימי התנאים ונס אחריהם הלכך לא איצטריך למתט רהא שע כתיב שתי תכיפות הוי חבור ולא מייתי שעטנז אלא משוס משוס טור.
 וראיתי לאחר מרבותיט שפי׳ שוע טור הצמר לבר והפשתים לבר
 ונוז כלומר ואח״כ טז דהיינו שניהם ארוגים יחל והט מתישב
 לישנא דמתני' שפיר טפי והכי משמע בירושלמי ופירושים הרבה
 מצאתי לרבותי בפירוש שוע טר וטז וכולהו אית להו פרכא לבל מהאי
 ללית ליה פרכא: נלוז ומליו. עקום ומעקס ררכי אביו שבשמים עליו
ט הלבדים. צמר טרוף בלא טורה : ( לי ג ש  הראשון וכל שכן אריג. [״והתום' לשון אל יליזו מעיניך(מ
ר  וטור להר כל אחל לבלו ונח ואריגה ועושין ממט בגל ואם טרף צמר ופשתים יתל ועשה מהן מ

 בהליא ותרגומו ילוע אבל טור לבנוטריקון וכן נמי אריג לנפקא לן
 מנוז שהיא מלה בלתי מפורסם פירושה שהוא ארוג ותלע להא
 לפי׳ הראשון של הר״ב פירושה שזור הלכך איצטריך למתני.
 ומ״ש הר״ב דלפי׳ השני לית ליה פרכא איכא למיפרך ללמה
 לי קרא לנוז צאדיגה מיחדו נפקא דלרשינן מיניה שתי תכיפות

 להט משמע כמו שכתב בפירוש
 ליבמות הקשו ג״כ דמי׳ש שוע

 קאי אצמר ופשתן יחל ועול הקשו מכת הסוגיא לפרק האשה(נדה אסורים מררבנן לרוקאמן התורה הוא מצריך שלשתן שוע טווי ונוז
 דף סא ע״ב)] ולפירוש הרמב״ם קשה לפי' שוע מחליק פני הבגד הוו אבל מלרבנן בחל מניהו סגי או שוע או טור או נח והנך טון שהם

 הני מלאכות שלא כסדרן. ובחבורו פסק בםפ״ק בהפך ממ״ש בפירושו. שימין
ש בן אלעזר אומר נלוז. לפי׳ הראשון של הר״ב שהוא פירוש רבינו תם בתום׳ דפי האשה במס׳ נדה ״  ועיין שם בכ״מ : ר
 ד' סא ע״ב מביאים שם בתוס׳ ראיה דטז שזור כדקאמר הכא טז נלוז ומליז הוא לאביו שבשמים אנטור״ש הוא בלע״ז לשון עקש
ז הוא את אביו שבשמים. לשו! הרמב״ם טטה מן האמת . [*ונלוז ל' עקום כמו אל יליזו מעיניך הרא״ש]: ומלי כ ׳ /  ופתלתול. ע
: ל ח  ומרחיק רחמי הקדוש ברוך הוא ממנו לעברו מצות שצוה הקדוש ברוך הוא בדבר שאין בו תאוה שתכריחהו וזה מון נ

ת י ח י ש  מלאכת שלמה מ
 ואמרו דמשום קשר העליון שמקושר הצמר אצל הפשחן מילחי. ושעמא משום
 לחושי ציציח שזורין הן כלאי׳ בספרי. נוז לשון עיקום ובאריגה איכא עיקום
 שהחומץ של השחי חציין יורדין למסה וחציין עולין למעלה ואח״כ חוזדין
 והעליונים למסה והתחתונים למעלה וכן לעולם. והראב״ד ז״ל כ׳ נפי' חו״כ
 וז״ל מיהו היכא להוו שוע מווי חד חל לחוליה וקטר להו בהלי הללי ההוא
 קסרא עביל להו באילו שוע שווי ונוז בהדי הדלי והא מלתא גמרי׳ לה מלאצמריך
 רחמנא למישרי כלאים בציצית והתםליכא חבור לא בשועס ולא בסווייחם אלא
 בנוזם בלבל דהיינו הקשר וטעמא משום לציצית עשה זלתי ל״ח שרי הא בעלמא
 הוה אסור מה״ת ש״מ שהקשר חמור יותר מן הארוגע״כ לבריו ואינם ממוורין
 גס לברי הרמנ״ן ז״ל בס׳ קלושים נועץ לומר ללא בעינן אריגה גבי כלאים
 והאיסור הוא משעם יחדיו לשתי תכיפות הן חבור ומחט׳ לא משמעא הכי
 ובמה שפירשתי א״ש. רשב״א אומר נלוו. מפרש לנוז לחנן היינו נלוז והלמ״ר
 חסרה כמו בשווי שאין כאן אלא המי״ת מלשון תועבת ה׳ נלוז ממה ומעקם
 לרכיו. ונלוזים במעגלותם בחלתולים ומעקשיס כי הדבר הארוג מעוקם השחי
 כקשת בכל חוט של ערב והקשר ג״כ יש בו עיקום. ומליז הוא אביו שבשמים.
 מסה השי״ת מלרכי רחמיו עליו כענין שנא׳ ועם עקש תתפתל עכ״ל ז״ל. ועי
 בהר״ן ז״ל ספ״ק לביצה. ר״מ ימליז פי׳ מרחיק. וראיתי מי שנקל ומליז המ״ם

 בצירי. ובירוש׳ ניתני שע ולא כימני שנז ומשני אילו תנינן שט ולא תנינן טמ
 הוינן אמרין לוקא שוע להיינו כגון לבלים אסורים הא שווי זה. בפ״ע וזה
 בס״ע וארוג אינו חייב לאינו חבור כ״כ ומש״ה אצטריך מגז אין אסור משוס
. ומשני טיק אמדן הא ז  כלאים אלא שווי ואחנ. ניחט שעש ולא ניתני נ
 טז מותר ומתני׳ לא אמרה כן אלא פיף של צמר בשל פשתן אסור ואפי' איני
 טווי ומסעם נח להיינו עיקום וחטר. ניתני סנז ולא כימני שע. ומשני מינן
 אמרין הא שע מותר ומתני׳ לא אמרה ק אצא הצבדן אסורין מפני שהן שועים.
 ובס׳ יראים סי׳ ס״א כתוב רשב״א אומר נוז נלוז מליו הוא לאביו שבשמים
 אע״פ שפי׳ משזר נמי נח הני חרווייהו נפקי מיניה שקוצץ הן רטאו שניהם
 ע״כ וע׳ בס׳ הלבוש יו״ל סי׳ ש׳ וע׳ בס׳ קרבן אהרן ספ״ל דפ׳ קלושים
 ותוסיף לקח טוב בכולה מתנ" : ט הלבדים אסירים כו׳. רש״י והרמב״ם
 ז״ל סברי שהלבלים אשורין מה״ת ומפרשים לבר שהוא שוע או טווי או נוז
 אבל הרשב״א והרמב״ן ז״ל סוברים שהלבלים אינם אסורים מה״ת אלא מלרבנו
 מפני שהם שועים לבל והס מפרשים דבר ששוע וסור וטו שצריך שלשה אלו
 להיות כלאים ע״כ בקיצור מספר לקח סוב ס׳ קדושים. וכתב הר״ן ז״ל סרק
 במה אשה בשה ר״י ב״ר אשר ללא גזרו רבנן אלא בלכלין הרכין אבל בקשין
 אפי׳ מדרבנן מותרין והייט איצסמא דתניא התם בבריי׳ לאין בה משום כלאים

 ע׳כ

ן י כ  ישראל י
 משמע כר״במדפתח בטוי ואריג. וסיים גס בשוע אע״כדברישא נקט
 טוה לעל הטווייה צריך שיהיה כ״א לבדו. וארינ נקע. דארינ צריך שיהיה
 מב׳ המינין יחד. ונקט אריג וה״ה שאר חבורים ואמנם סיפא מפרש
 המקרא. כל מה שצריך אצל שעטנז. שיהיה שוע עוה ועז כך נ״ל. וא5ן
 קיי״ל [שי׳ ש,] טון שנתחברו צמו״פ יחד בין ע״יטווייה או ארעה. או
 נדלם או תפדם יחד. ואפילו בבחפרו יחד ע״י משי וקנבוס הו״ל שעטנז
 דאורייהא.מיהו בנהחברו יחד ע״י שיע לבו. הו״ל לבדן וס״ל לרוב פוסקים
. ומותר למלאות צמר בכר פפחן [שם ס׳/] [  ולאו דאורייתא [שיך לס״י ש׳
 וכן מיחר לכרוך חוט פשתן סביב •:גל צמר או אפכא. ולקשור ראשי החוט
 יחד מלאפשר להוציא הבגד בלא החרת הקשר [שם]: מג) ר״ל עקום הוא
 ומעקםהואוט׳. ור״ל ר״ש חרש ג״כ נוטדקן במלת שעטנז. שעט
 וולובש] בוז ועקום. שחוטא בלי שוס הנאה- ועל יד זה חטאו גדול
 שמעקםרחמיהקב״ה מעליו ח״ו: סד) פליש: מה)מדבד סופרים:

ן תפארת י כ  י
 הצו*פ מעורב. וסרק וטוה וארג. הכל ביחד. ולדד׳ טז ר״ל ארוג.
 [ובויקרא יע ימ] כ׳ רש״י נח שזור. ולר״ת שם אפילו סרק ועוה ושזר [ר״ל ב׳
 מועין ממין א׳ צוועינען בליא] כ״א לבח. ואח״כ חברם יחד ע״י אריגה או
 קשירה או תפירה. הוה דאורייתא. ולדידי׳ נוז היינו שזור. ויחדיו רקראר״ל
 החיבור שע״י אריגה קשירה תפירה שאח״כ. ומסתבר כר״ת מדאיצטרו
 רחמנא להתיר תכלת בציציח. שהוא נמר. בבגד של פשתן. ולרמב״ם אפילו
מ רק שוע לחוד הוה דאורייתא כשמעורב שם פשתן. וגם  לבדן שאין ב
 ברמב״ם יש גרסות הפוכות. והר״ב בשם רבותיו הניא פי׳ דסרק ועוה
 צריך להיות כ״א לכדו. וטז היינו שארגן אח״כ יחד. ויחדיו דקרא אצעריך
 לקשירה ותפירה ממי אסור. והיינו דלאכר״ת הלל דס״ל עכ״פ דגם בשוע
 וטוה יחד אסי מדאורייתא. ומה שהקשה-רתוי״ט לר״ב א״כ נוז לארוג ל״ל.
 מיחדו כפקא. נ״ל דאצטריך נמי למסמך טז ליחדו. דרק האריג צריך
 שיטה מב׳המיניס יחדיו. משא״כ השוע והטוהוכנ״ל ולישנא דמתניתץ

 ציונים
 & לבדים. מי״ עם ש« מם

 סול ועוימ מם:

 תוספות רע״ק
] בר״ב דיה ד  םיח [אות מ
 נוז . בשתי תכיפות)
 דעת חרמב׳׳ם באף בלא
 קשר חייב. ובקשר חייב
 אף בתכיפח א׳ וקשר ב׳
i יאשי חוטים אהדדי 
 ודעת הטור דבעינן תרתי
' תכיפות וקשר ב׳ ראשי  כ
 חומין לחדרי. ודעת
 חפרישח והטי! דהטוד
 מיידי דוקא בחוט משי
 שמחבר צמר ופשתים יוזד
 וקושר רק ב' ראשי חוטי
ח הוא דלא מחני  חמשי ט
 קשר לחוד . אבל בתוכף
 חוט פשתים דרך חוט צמר
 אף בתכיפח א׳ וקושר ב׳
 ראשי חוטי פשתים לחרדי
 חוו כלאים ; וחמג״א
 בהלכות ציצית לא ם״ל כן:

 תום׳ אנשי שם
 ה תוי״ם דיח אלא נווי
. ע' ,  כו׳ ונחנורו פסק ט
 מ״מ שבאר לרמת «־׳«
ל מדא מינייהו הוי כ  מ
 דאורייתא ועוי לבד נמי הוי
 לאורייתא והיינו כשעוה
 מועיס מצויפ יחד וארג מהן
 בגד או שארג אותן בתוך
 בגד של קנבוס . ואריג לגד
 היינו כשארג חומץ של צמר
 עם חועין של פשתן שנסוו
 כיא כש׳׳ע. והיינו דאי היינו
 אומרים דחגור של טווייה
 לא מי חבור לענין כלאים
 היו מותרין חומץ הנווויין
 מ5ו״פ יחדיו אף כשנארגו
 אח׳׳כ ביחד. וכן להיפך אלו
 היינו אומדן דז־ווקא ע״י
 טווייה הוי חטר היה מותר
 בגד שנארג מחועין של צמר
 עם חוטין של פשתן שנטוו
 כיא בפ׳ע עיכ וע׳ בשניא:

 משנה ראשונה
 שיהא הצמל סרוק ושווי
 ושזור לבדו וכן הפשתן
. כלומר אפיי שנעמה '  ס
 פן כל אחד לבדו ואח״כ
. וכ״ש כשנעשו ן  מכר

; ר ט ח  מתחלתן כ



ב קמב ציולם ו ת יום ט ו ספ  ר עובדיח מברטמדה כלאים אי? אסור פרק ט תו
ת • I I י פיח. מוי שם: ב ו ח י ע  פינ*. מוי שם: מ

ר . מיי׳ קשו ס : לא י  מול ש
 שם ה״ג Tip ישו״ע שש שעין

. מיי' ts 0כ"3 ת ו ת ו : י א ׳  ה
 והמנ ומול מם . ושיע הימן
כף . שנמ  שא סמיף w : התו
 נד. ׳נמומ ה: מנחות לה. :
ם כלאים . מי«' שם  משו
 הנ״ל. סמג שם מולושויע שם
. ת ב ש  סימן ש סעיף ג : ב
 מיי' פ״י מזלכוס שנם ה״מ סמג
 לאדן סה סול ושו״ע־או״נו «יפ|

 שש סעיף ו :

. פירש הר״ב יתירים וחבלים עיין מ״ש כמשנה ח ת ו ח י ש מ *  שועי! אסורים מדבריהם: פיו של צמר בשל משתן; האורגים ט [
ף על פי שהרצועה באמצע. כ׳ הר״ב שהרי מעשי׳ א  אחר שמשלימים הפגר רגילים לעשות על שפתו [ג׳] וו׳ תועי! עב פ״ג לסוכה]: ך
ד שיתקיים הבגר והוא קרוי פיו ואס הבגר של פשתן אסור לעשות בכל יום והרא״ש כתב להך שרי שפי ע״ש במס׳ נרה פרק האשה]  כ

 , י [״והשוממה בשבת פעור. כתב
ל הר״ב ולא הוי כקורע על מנת לתפור ש ל צמר ב ם שועים • פיו ש ה י ש  מפנ
ם ומרין באריג ם0. לחייב כדתק במשנה ב פ״ז לשבת]: ה י ש נ המפ  פשתן טי) אסו

ל ארגמן השק  רבי יוסי אומר משיחות ™c ש
ל צמר ט ״0 ש ר א יקשור ס א קושר ג). ל ל ד ש לל ע א מו ת  אסורות «&. מפני ש
ע »<: י אותות צ מ א פ שהרצועה ״0 ב . אע׳ ו י נ ת ת מ ל פשתן לחגור בו א ש  ב
ת נה). ח ה א פ י כ בף ת ם כלאים. התו י). אסורות משו ם נ י ס כ ט . ואותות ה ( י  הגרדין נ
. ( ח ר נ ת פטו ב ש ת ב פ ט ו ע ה » ו ם כלאים») ה משו ר ני) . ואין ב נה חבו  אי

 עשה
m 

 פיו של צמר: מפגי שחוזרין לארינ;
 מסבבין את האריג פ״א לימין לאריג:
 משיחות של ארגמן. יתירים וחבלים
 של צמר צבוע ארגמן: אסורות. לחגור
 על גבי חלוק של פשתן: מפני שהוא
 מולל עד שלא קושר. שדרכן לחבר
 במלילה החגור של צמר עם החלוק של
 פשתן קולס שיקשר בה מתניו: לא
. ן ת ש  יקשור סרט של צמר בשל פ
 שלא יעשה ארס חגורות של צמר

ג וכיה בילומלמי ג ונד׳ש לארי י ג «״> באר . בארי ל״ג ף וכי? נילושלמי ונ״ה נל״נ דיו וסלה ממנו מלוני* מי י * פ ו ה ו מ י  פ
. ׳ . ו אותות נליש גנ* זו ממונל למשנה מ׳ ופימ! י' לשום א!ל המונו ט ק ר ס בליש ס י , ס ג י ר ק נירושצמ׳ א ג ר . א נ י ל ג  ז

 וחגורות של פשתן ויקשרם זה בזת:
 אע״פ שהרצועה באמצע.כגון רצועה

 של עור שמשיחות של פשתן בראשה א׳ ומשיחות של צמר בראשה האחר וכשהוא חוגר בה קושר שני ראשיה של צמר ושל פשתן זה בזה לאי לא״ה
 פשיעא לשרי שהרי מעשים בכל יום לבגרים של צמר משימים תחתיהם עורות עלאיס שהם תפורים בפשתן: י אותות הנרדיים. לרך האורגים
 והכובסי' לרשום שם הבעלים על הבגל במעשה רוקם כלי שלא יתחלפו של א' בשל חבירו ואס הבגל של צמר ואותות של פשתן או איפכא אסור
. תחיבה אחת שתחב המחע בבגל פעם אחת בלבל: אינו חבור ״ לבדמאה ולעהרה ואס שמא אחד מהם לא נעמא ,  משום כלאים: תכיפה א
 חבירו ואם הזה על א׳ מהם לא הזה על מבית: ואין בה משום כלאים. אם א, של צמר וא׳ פשתים וחברם בהטפה אחת: והשוממה בשבת.

 מלאכת שלמה על

 תוספות חדשים
ה ט מ ו ש ה  גרי במשגרי] ו
 בשבת פעור כו׳ והשוממה

 נשבמ

 ראשון לציון
ו של 5מר.  [ט״ט]בטשנה פי
 כמשנה שבגמ׳ וכן בירושלמי
 איחא פיף וכתב הדש אחל
 שמשלימין האולגין הבגל
 עושי ן נשפת המל ונקרא

 פיף ונערוך פ״ פיף צלצול
 של צמר ועיין במוסף שכן

 הוא
 משנה ראשונה

 ט מפני שהו שועים .
 לפי פי׳ הראשון שכתב
 הכ״ב כמשני' ללפיל לטז
 אינו אריג אלא מזור נמי
 בעינן במימיו. קשה אמאי
 לא מני נמי עור לבל
׳ מלבליהס ט  ואיט שזול א
 ואין לומר להיימ הא
 דתנ׳ במתני' ללפיל טווי
 ואריג ולא תני נו; להא
 סתם ע״כ דמי נוז נמי
 קאמר דהא מדאורייתא
 איירי התם למ״מי פלה
 קרא ועול לאמל התם
 אין אסור אלא מווי ואריג
 והבא אמר לשוט נמי
 אסור אלא המס מלאורי׳׳
. ונלאה להכא לא  קאמר
 ציץ־ למיתני מוני לחול
 אסול דמ״כ מווי אינו
 בגד אא״כ ארגו אמ״כ .
 ושמעי' לה מסיפא פיו
 של צמר. לפיו היינו נוז
 לחורמהחועין שערץולא
ז אסור ו  נארגו וכיון מ
 בלא אריג כ״ש למווי
. ומיהו לא ר  ואריג אסו
 מתיישב לאריג לא עליף
 מחיבור שמי תכיפות ופיו
 של צמר המחובר הוי כמו
 ארוגין יחל וא״כ כמו
 לחני שוע לחול ונח לחול
 נימני נמי מווי לחול.
 ולשון הירושלמי שהביא
 הליש כאן צי׳ע. ולפי פי׳
י  הרמב״ם בסמוך גנ
 אומה משיחות להיינו טווי

. ונראה דלדווקא מני לה וה״ק לפיקר האיטר בהם מפני שמולל שאש אינו מולל אע״פ שקישר המשימות ל ל ף: מפני שהוא מו  ניחא: פיו כן הגילסא בספרים וגייסת הגמ׳ והפוסקים פי
 בראשן ומוגכ על בגד פשתן שרי. ומשיי הרמב״ם נראה למשימות הללו אינם שזולין ובפולין אלא פוויין לחוד וקמ״ל דעווי לבד נמי אסור מדרבנן ומולל הייט שמשפשף החוט בידיו כדרך
. תימה דשבק ר . קמ״ל דאפי׳ משהו כלאים לא בעל בבגד גדול: והשוממה בשבת פעו י ו  השווץ. וא״ש לפ״; לחני נמי מווי לחול כמו לתני $ופ וט; כדפי7 לפיל: י אותות הגרדין כ
. ואפשר למאי ן  מופר ונקמ קולע וה״ל למימני דפמור משום מופר בשבת. ואי משום סיפא להשומעהחייב להוי רבותא מאי רבותא היא בשומטה מפי מתופר זה וזה מאבות מלאכות ה
. ועוד י״ל דהא דשתי תכיפות הוי חנול לענין שבת מוקי לה במס׳ שבת והוא ר ו ע ה אחת אינה מטל משמע נמי לפנין שבת שאין ט משום מופר והדר מני דהשומסה נמי פ פ ט  דמני ח
. ולפ״ז בתכיפה אחת אפיי קשר פעור משום חופר אבל מחייב משוס קושר לאילו בשתי תכיפות מחייב חרמי כמ׳׳ש הר״ב במס׳ שבת. והלכך  שקשרן וכ״כ הר׳׳ב במסי שבת וגם הליש כאן
 לא ניחא ליה לפשוכ גבי מופר לאיט פעור לגמרי למשום קישר מיהא חייב אבל שומעה משכחת לפעור לגמרי שפשה ע״מ לתפור טלו ללא צריך קשירה והשתא לא מיחייב משום מתיר
. ויש לחלץ עוד דשומעמ הוי רטםא לפנץ תמור לקי״ל בל פעורי לשבת פעור אבל אסיר ולפנין איסור איבא לטמא ללא חבעיא לתפור תכיפה אחת ולאי א ו  להא שלא ע״מ לקשול ה
 אסור ללמא אתי למיעבד אמליתא כדאמרי' גבי עקירה בלא הנחה. אכל שוממה סד״א מותר לכמחלה ללאו מידי פביל קמ״ל לגזור אעו שתי תכיפות. ומכאן לאיה לתפירה שאינה של
 קיימא ימול בשבת ולא כיש מתירץ בהגהת שו״פ סי׳ שי״ז ס״נ.וכ׳ הרא״ש בפימשו למספקא ליה במכיפה אחת וקשרן פל שפת הנגדים אמאי לא הוי חבור ע״כ.עול כתב לר״י לאהל עד שישלש
. והיאך שלשה בלא קשירה מתקיימי מפי משתים בקשירה ע״כ. וזהו יש ליישב אע״פ שראשי החומץ אינם בצל אחד וא״א לקשור ד מ  וע׳׳כ בלא קשירה קאמל שהד ראשי המוע אינם בצל א
. וכ״כ רמ״א באו״מ ד וקשר זה מעכב שאינו יכול לשמוע החוע מן הבגד כללן המופרים שפיל הוי קשר ובשלשה לל׳י מיילי כה״ג ע p בעצמו בקצהו סמוך ל » >p זה מם זה מ״מ כש^שר 

 סי׳

 רבים לתוספתא דס״ל לחבור ע״י ל״א לאו שמיה חבור ובשל סיפריס הלך
. וכשהוא חוגר בה קישר שני ל ״ ע ז ״  אחר מניקל ע״כ וע׳ עול שס: בפי׳ ר
. כ׳ עליו הרר״י ז״ל סי׳ זה אינו נראה כלל לא״כ מאי רבותא י  ראשיה וכו
 היא זו שאמר אע״פ שהרצועה באמצע כיון דמשום הקשירה נאסר ע״כ נראה
 דמיירי בלא קשירה כמו שרוב העולם רגילין לחגור בלא קשירה ואין ראי׳ מן
 המנהג למהא אסור מה״ת לאמרי׳ בספרי מנין שלא יקשור שרנו וכו׳ ת״ל יחלו
. ומשמע שאע״ס שאינם מחוברים יחד אלא ע״י לבר אחר אסזרין הן מ ״  מ
ף פרקין והשק והקופה מצסרפין ט נס מה ששנינו נ . ו ל ח  שגם זה קרוי י
 לכלאים אינו ר״ל ללוקא כשחבר התתיטת יחד אלא אשי׳ כשחתיכת בנד צמר
 עשוי טלאי לשק וחתיכת בגל פשתן עשוי מלאי לקופה וחבר השק והקופה יחד
/ ברמי״ס שם ח״ל אם ו ן כ י ד ד נ ת ה ו ת ו  אסור משום כלאים עכ״ל ז״ל״): י א
 היתה אות של צמר בפשתן או פשתן בצמר ה״ז אסור אע״פ שאינו חשוב אצלו
. בירושל׳ פריך מה ר׳ יהודה כר״א ׳ כו ת ו ח ה א פ י כ ף ת כ ו ת  ע״כ בקיצור: ה
 דחנינן רפי״ג למס׳ שבת רא״א האורג שלשה חוטין בתחלה חייב. וקשה ללוחק
. ומשני א״ר עולא טעמא דר״א חמן ע״י שלישי א ו  הוא להא ר״א שמותי ה

 *) א״ה עמיש המחנר כמשנה הסמוכה גשם השינה הרשנ׳א. מלאכתו

ל ותרגום ירושלמי מחזיק ט . ולשון לבל לשון אחיזה ודבוק זה בזה מענין ל כ ״  ע
. אודלי״ו בלע׳׳ז וקרוי ר מ ל צ  באזני כלב ללניל באולמי לכלבא: פיף ש
. ולשון הר׳ יהוסף ז״ל א ל ה  פיף בחצוף פ״א בכ״ף תרגום שסח היאור כיף נ
. ן מ ג ר . משיחות פי׳ נערוך לשונות של א ה נ ט  פיף פי׳ בערוך צלצול פי׳ חגורה ק
 ופי׳ רש׳׳י ז״ל בפ׳ המוצא תפילין לשוטח של צמר שאינו טווי ע״כ והניא ראי׳
ל ת ש ו ח י ש  מפ׳ המוצא חפי' שאין פי׳ משיחות הזי מבלים כלפי׳ ר״ע ז״ל: מ
ת. מאן לתני אסורות להוא . יחש׳ אית חנאי חנו מותרו ת ו ר ו ס ן א מ ג ר  א
ת היינו שאינם תפורים ח ת ו  מכפת ליה שתפורין המשיחות בחלוק ומאן לתני מ
ר ו ש ק א י  אלא חוגרו מל חגור של פשתן וכל איהו שנץ גרמיה היא נחתא לה: ל
. כתב הראב״ל ז״ל בפירושו למס׳ תמיד שמעתי שיש לוחקים לומר ׳ ו ט ב ר  ס
׳ חנניה בן גמליאל קתני לה בתוספתא  דהאי מחני׳ יחילאה היא משום לל
. ובס׳ יראים כ ״ ס לן תנא כוותיה ע ת  לכלאים ולאו מיצתא היא להשתא מיהא ס
 סי׳ ה״א כחוב ואין לומר הלכה כר׳ חנניה בן גמליאל לסתם מתני׳ כווחיה
 למשה אין ראיה לההיא יחילאה.היא לר׳ יוסי קתני לה לכולה מילתא ןי״ל
ל ג ר חנטה קמו בחלא שיטשא רבים נינהו והוו רבים מ  אחר שר׳ יוסי ו

ן י כ  ישראל י
 [כמו קולע מתוך המלל] שלא ינתק החבל מהחלוק: נא) חגור: נב) של
 עור: ננ) מדפוגשי׳ב׳ הראשים יחדכשיקשרם לפניו• מיהו בא״א שיגעו
 יחדיו בקשר. מותר. ומה״ע מותר לחפיר עורות החפורים כפשהן חחת
: נד) אורגי׳ שרושמי! בחפירת הוש בצמר שם [ ס ׳  בגד צמר [שם סי׳ ש׳ ס
 הבעלים בנגד פשתן: נה) חחיבה א׳ במחט עס חוע: גו) לטומאה
 ולהזי׳:נז) בא׳ צמר וא׳ פשתן: נח) אפי׳ ע״מ לחפור. וחא ללא נקע והעושה
 אותה בשבת פעור. רבותא קמ׳׳ל דלא מבעיא בעושה בשבת דפעור דהרי
 לא עשה מלאכה שלימה בת קיום. אלא אפי׳ השוממה. שהבעול היה
 ביעול שלס. דהרי נתפרדו החלקים זמ״ז לגמרי. אפ״ה פעור. א״ג עושה

ן תפארת כי  י
 סו) ר״ל שפה של צמר בבגד של פשחן. אע״ג שאינן ארוגים או
 מחוברים. רק מדבקים יחל ע״י דבק כדומה. ובירושלמי גרני׳ פיף
 של צמר. ולי׳מ הי׳ נ״ל פי׳ דמתניתין דר״ל בגד פשה! שעשה
 נקבים סביב כמו שעושין לכישץ. ומכניש בהנקכים חבל של צמר.
 כדי שיטל למתחו ולסגרו סניב גופו. והרי אח״כ קושר ב׳ ראשי
 החיל יחל. לפיכן לא גרעי נקבים ההם מב׳ תחיבות מחע לבקשר ראשי
 החיש יחד לכ״ע אסור כלקמן סי׳ ס׳ [ועי׳ י״ל שי׳ ש׳ ס״י]: מז) ר״ל לומים
מ בחוזק על חלוק פשתן:  כארוגים יחד: מח) חכליס: מט) לחגור ב
 נ) ר״ל קודם שקישרו במחניו. לגיל לתפור החבל בחלוק בתפירת ארעי
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ן שהעביר המחכו פעם א׳ . מו ׳  על מנת לחזור ולתפור פעור ולא הוי כקורע ע״מ לחפור שמי תפירות לחייב: עשה שני ראשיה לעד א
 ולא העביר כל החומ והעביר המחט פעם שנית ונמצאו שני ראשיה לצל א' וקשרן לאם לא קשר שני ראשי החומ יחל איט מתקיים: עד
ל צמר מחוברת לשק  שישלש. שיכניס ויוציא״) ויחזור ויכניסישלסה פעמים ואין הלכה כר״י: השק והבןפה מצטרפין לכלאים.אם חתיכת מ
 תוספות יו׳יט ותתיכת בגל פשתים מחוברת לקופה
. וחבק יתל בשתי הכיפות מצטרפות ( י ר נ ד ») חבו ח ד א צ ה ל ה שני ראשי ש ק והקופה. מ״ש הר״ב וחבק יחל ע ש  ה
ת אע״פ שהן מחוברות לשני כלים ולא פ ש ה ב ט מ ו ש ה ו . ( ם ם י א ל ם כ ה משו  בשתי תכיפות. ז״ל הר״ש ותכף החתיכות ויש ב
ה »וי^ד >זד שישר*ש סב) אמרינו החי לחוליה קאי והאי לתודה ד ו ה י י ר , ר ^ ם ר י י  זו בזו בב׳ תכיפות: [*והרכפה. ח

 שהוא נ״כ לרך ללבשו עיין בכו׳פ צ״ל
״ * ״ לשאר כלים דהוי דנן כמו שק וקופה: " 

ת כלאים כ ס  סליק מ

ד שישלש סב) אמרינן . רבי יהודה אומר ע ( «  חייב ם
ק חמר והיה אם מחוברים א . קאי ו ( ם , י א ל כ ץ ל פ ר ט צ ) מ ג ״ ם ק _ ש  ה

 . 1 לשאר כלים דהוי ד>
* י . לגד גייושלמי בצד ־. חשק >ד׳* pn• י • שני בדיס שתי  ודג

 נשלמה מסכת כלאים
 מלאכת שלמה

 צמר וחגורות של פשחן ויקשרם v גזו ואפי׳ ישים ניניהם רצועה של עור אשור
 כגון שהמשחה של צמר מחונרת כראש האחל של הרצועה והמשיחה של פשתן
 בראש השני של הרצועה וחוגר אח מתניו כרצועה וקושר שני ראשי המשיחות
 זו בזו דאי לא״ה פשיטא לשרי ופוק חזי מאי עמא לבר דסרבלק שלט של צמר
 ויש בהן עורות של שפנים חפורים בפשתן וא״ח אי בשקשזרין בשתי תכיפות
 שתי המשיחות או ב׳ החתיטת פשיטא ומה צי צרוף החגורה או צרוף
 השק והקופה לא היא לולאי אי לא החגורה של עור וכן השק והקופה שחי
 המסיתות ושתי החתיכות לא היו עימלות עליו ולא תונחת אותו אלא

 לכלי׳ וללא כההיא למ״ה פ״ו למקואות]

ת כלאים כ ס  סליק מ
ס ויחזור וימיס  *) מ״ז דמי

 טפלות לארץ ונמצא שצרוף החגורה והשק והקופה מעמידן אותן והן
 המצרסין לכלאים ע״כ. וע׳ של שם בתשובה סימן ש׳ וגם שם כ׳ שני פעמים

 סרק בקוף ע' עליו:

 מלאכתו מתקיימת ספי אבל אה״נ לנשניםשגי ברם הכא פחות מגי מיסתר הוא
. ידוש׳ ר׳ סימון בשם ריכ״ל ם י א ל כ  וצא קאי: השק והקופה מצטרפין ל
 לא שנו אלא שק להרגה פעמים אלוקים שק וקופה ואין עומלין ליחלק אבל שצ
 של קנים שאין לרך לחברו אפיי אם חגרו צא הר חכור . הלר אשכת תני הסל
 והשק והקופה מצטרפין לכלאיס.אחר זמן רג גא לילי ס׳ חשו׳ הרשב״א ז״ל וכ׳
 שם גסי׳ רפ״ח וז״צ השק והקופה מצטרפי׳ פי׳ ר״ש ז״ל אם חיגר בוי מצסרפין
 אע״פ שהם שני כלים ולא אמדי האי לחוליה קאי והאי לחודיה קאי ואינם חבור
 וסל וקופה הוה בעי למימר בירוש׳ לשרי צפ* שרגילין להחחלק זמ״ז יוחר משק
 וקופה ואפייה מסיק לאסיר ומשנה זו כעין משנה שלמעלה ממנה לקתני צא
 יקשור סרק של צמר ושל פשתן לחגור בו את מתניו אע״פ שהרצועה באמצע

 ופ״ ר״ש ז״ל לא יקשור סרק של צמר בשל פשתן שלא יעשה אלם חגורות של

ג שוד על עז ומבעית. ל המכלי א . וכעזרת ה ם י ל ש ו ר נה י ם ובו י מ ק ש ו ד ה כ ט ו נ ך ה ו ר . כ ם י א ל ת כ כ ס ה מ א וסליקא ל ק ר י  סליק פ

ת . י ע י ב ת ש כ ס ל מ י ח ת  נ

ן י כ  ישראל י
. ק ש  משום הבגד רק משום החועין. להתכלת עמרא ושאר החומין פ
 וקשרן יחד בב׳ קשרים דוולאי הוו חיבור והארכנו כזה בס״ל בקוגפרס
) מיהו דוקא בקשר הראשים. דמלאכה חשובה בעי׳ א  בתי כלאים שלנו: ס
) שיכניס ויוציא המחט עס החוט ג״פ: סג) סל של נצרים: ב  [טי! שם]: ס
) לאס חתיכת בגד צמר מחובר לשק. ובנד פשחן לקופה. והפרן יחד ד  ס
 בב׳ תפירות. ל״א דכ״א בטל לגבי כלי. וה״ה שאר כלים ואפילו בנ״א
 פחפוריס במלטשיהם יחד אסור 3כסשי׳ שי]: סליק מסכת כלאים

א דפרק ט ל ל  כ
 ולא םוזשב בזוי* גורם. והצנועין חוששין שמא ישבח כרנ« ויתכיון להג אחו

 ולחכי מפשיל הנגד במקל לאחוריו:
 משגה ו וכיב חייט אף שאיגו לובשו בשעת שתופר. דק מניחו על ברכיו. »
 מ־גכוון נם לחנן ע׳ע אסור . ומחיה הצנוע מניח הכלאים על חנר אח

 *שעה שהופרו:
 משגה ו מינים שנמכרים בחנויות מתוקנים. בנק מכםאות הםטת בין דקץ ב
. כשיקנום צרי ן  עבים . ומיני מננסיימ. ומנעלים . כל אלו מצמר ה
. אע״ג דנם כלאים שאינו רך דש1 ם  לבדקן אחר חום פשתן. שלא התערב ב
. היינו רק כשאין בשיו נוגע בהן. עכיפ כשעור האדם קשה במקום הנניע ו  תהתי
. להבי מותר להניח זאו*  בהכלאיס שתחתיו. אז אפילו נונע הבשר בכלאים שרי

 דכה מכלאים תחת עור העקב שהוא קשה ;
ה ח מדאורייתא אין איסור כלאים רק כשיהיה כל א׳ מהב׳ מינץ שוע ג ש  מ
. ובשנחחבו ' חומים שזורים להוט א׳ וה. ונוז דהיינו נ ק. טו  דהיינו סרו

 כך יחד אסור. אבל מדרבנן אסור אסילו שיהיה בכל א׳ מהב' רק שוע :
ו בוזו! ה ט ולפיכך חוט. ד%א קפלוש שהוא רק שוע. ונקיא לבד. אס תפי נ ש  מ
. עכיפ כיון שבוזלבד אינו רק שוע. א^ו ז ו נ  פשתן שהוא שוע טווה ו
v רק מדרבנן. אבל בשא׳ מהן אינו אפילו שוע ; כגון שתופר עורות כבשים 
 צמר שעליהן בתום פשתן שהיא שוע טווה ונוו. אי1׳ג שנתפס שער הצמר בי
 תחיבת הפשתן . אפיה שרי אפילו לכתחילה. כים צמר שיש בשפת פיו נקבי
 שמכנים בהן חבל פשתן לםנרו. או איפכא , אט מושר ב' קצות החבל יחד. ד\'>
 בב׳ תהיבות ואםור: אסור לחגור חבל פשתן על בנר צמר או איפבא. מדרגי•
 לתפור החגור בהבגד. חנורה שקצהו א׳ מצמר, וקצהו השני מפשתן. ורצועה ש

 עיר מחברן באסצע. אסור לחגור בו . מדפוגשץ ב' ה־אשין יחד כשיחנור
ה י אותות פשתן בבגד צמד או איפכא שעושה הנרדי. או שעושה הכובס נ ש  מ

 אי1״ג שאינו כ״כ לקיום כמעשה הגידי. שכשיחוירו הכובכדלבעליו יסי!
 האות״ אעינ שאין כוונתן להנן. לא הו״ל כאינו מתכוון ואסור. חיבר בנדי צמו
 ופשתן בחום קנכום. או בגד צמר בחוט פשתן או איפכא. בתחיבה א׳ אינו חיבוו
 לטומאה ולהזיה ולכלאים. והעועח או שממו בשבת פטור. ורק בטחיכיק בב׳ תחיבות,
 או בתחיבת א׳ וקשורים ב׳ קצוות החוט יחד. ועיל חיבור לכל חניל. והעושה ושומט!
 בשבת. חייב. שק וקופה שתפר בא׳ מהן מטלית פשתן; ובחבירו מטלית צמר,
 לא אמרינן רבםל המטלית לגבי חכלי. וכאיננו דמי* אלא אפיח א*ר לחברן יחד :

ן תפארת י כ  י
ר. כבר נשמע מרישא רקאמל אינה חיבור: גם) שהעביר  אוחה פעו
, ) אפיי אין ב  המחט פ״א וחזר ותחבו. ונמצאו ב׳ ראשי החוט לצ״א: ס
ר.  הראשים קשורים יחד וכקשר ב׳ הראשים יחד אפי׳ בחחב פ״א אסו
 וי״א אפי׳ ב׳ חביטת צריך שיקשור. אבל בחפיפה א׳ אפי׳ קשר ב׳ ראשי
. ואילה״ק א״כ למה הצריכה תורה להתיר כלאים בציצית.  החוט מוחר
 שג״כ איט רק הכיפה א׳ דההם מדהן חוטין הרבה לא במהרה ינתק [ע׳ז
 שם סקיי] ולפענד״נ דבל״ז ל״ק דהא דהתירה תורה כלאים בציצית. לא

א גבירתא ת כ ל  ה
ה א דק צמר כבשים ופשתן שנתהברו אסורים בבלאי ב;דיס. ס ט משנ ר  פ
 י ורק בזה או בזח שייך םוםאת ננעים. ורק מזה או מזה או משניהן יחד
 נעשו בגדי כהונה: מוכי צמר שנטרף עם רוב מוכי צמי גמלים . אם נעשה םהן
 בנד מותר לתפרו בחוטי פשתן. וכיב מוני פשתן שנטרף ביוב מוכי קנבוס. אק בו
מה יש לו מתירין לתפרו במינו אפית שרי. וכיש ה ו ם  כלאים עם צמר. ואע״ג ד
. אעיג דב׳ אלו אינן בטילים  באין לו תיקון, כגון שנתערב מוכי צטי במוכי פשתן
 זב״ז. דלא דמי לבויה שבטלין זביז. דהתם רק משום טעם נאסר. וכשנתבטל אק
x ומה יועיל שיוסיף מין א' או כשימעט א  כאן טעס. משאיכ צויפ מטשתן המחובר נ
 מין אחר. הרי עביפ נשאר צויפ יהדיו. אפיה רשאי לבטל א׳ מה[ ברוב צמר נפן
 או גמלים, ומותר אהיכ לחפרו בהמין שלא נתבטל. מיוע חומי צמר וחוטי פשתן

 אין במלין בשום אופן;
 משגה בימין משי שדומה לפשתן. וכן מין צמר שגדל מארץ. אסורים מדים.
 זח עמ צמר וזח עס פשתן מפני םיע. והיה דאסוריס זביז מהיט. כדים
 וכסתות שמכלאימ כל שאינן רכין שיכפפו תהתיו מותר לישב עליהן כשאין בשרו
. דרק רכים ועליו. אסורים מדאורייתא. אבל קשים עליו. או רכימ אפילו  ניגע בהן
 החתיו אסורים רק מדים. ולפיכך קשים תחתיו דהוח ב׳ דרבנן שיי לכתחילה.
ש מדריגות יש כלובש כלאים. א) במתכוון להגן. אפילו מוכח שלובשו ארעי, ל  ש
. לכיע אסור. ב) ובמתכוון להטעות שיחשב המוכס  בנון נדול שלובש בנד של קטן
 שהוא מלבושו. לרטבים אסור ולהור שרי; נ) אבל באין מתכוון כלל להגן דק
: . לכיע שרי ו  להראות מדתו להקונח. או חיים שתופר כלאים שמונח על ביכי
ה נ האנדטוך או מענטעלכען של םית או מטפחת לננב כלים; אעינ שאץ נ ש  מ
 מתכוון בהן כלל לחנן ; אפיח סדידיו הערומים שוהין עליהן; היי בשרו
 נוגע בהן אסורים מדים. מטפהת עם בית ראש שלובשו חמסתש~. אעיג דאינו
 לובשו להגן על בשרו. רק לחכן משערות הנושרות. והרי כל להצל לא מהשב בנד
 [ככלים סט״ז מ׳׳ז] אפיה מדיש לו בית ראש ולובשו כבגד והוא רך אסור מדים :
 משנה ד תכריכי מת מותרים מכלאים, דבבל ל״ח ליכא לועג לרש. זאטטעל
 שאינו רך להכפף תהת היושב . הרי הרוכב א*ן בשרו נוגע בו בשהוי. מותר.
 ודוקא בניכר בו הכלאים. דאליכ חיישינ! שיקח ממנו טלאי למדו בשישכח שהוא

 כלאים. מיהו אע״ג שהוא קשה אסור מרים להעלותו על גופו כלעיל ;
ה ה אעינ דמוכרי כסות מותר ללבוש הכלאים בדי להראות מדתו להקונח. נ ש  מ
 בלעיל . אפיה אם מתכוון בשעה שלמד נס לחנן מהמה וגשמים. אסוד

 ציונים

 חשק. ני•׳ מיי מהלכומ
 נצאים היג. פיל חו*8 יו**

:  סימן B העין ז

ן לציון ו ש א  ר
א בלשון יוני. ותימה על  מ
 הריב שפירש פיו וחדוש
 מן הגאון תוייס שלא

: ו  פחח סי

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
 כשכתחייי.ק'לאמאילאתגא
 בפשיעות וכשבת פעור ואם
 משה נ׳ ראשיה כו׳ ונשגת
 חייב והוי קאי על עשיה
 ולמה תנא לעני( קריעה
 וצריכין לפרש בקורע עימ
 לתמר וציע ועיין מיש נשבח

 םי׳יג מ״ב בסיד:
 [תוייט דיה] והקופה

 כוי וללא כההיא למים
 פיו למקואות עכיל. ניל
 דכונתו על פי׳ הריב שם
 דפי׳ קופה היימ של של
 נגרים. וכן השיג עליו התיינו
 שס עיש ולולי דמסתפינא
 הגהתי כמרי םהייע וכ5׳ל
 ללא כההיא דפי׳ הר״כ בס׳ו

: ׳ ו  כ

ם י ש ש נ  תום׳ א
. והשומטד יבתויהד/ו ' 
 כו׳ קשיא לי כז/נראה לפרש
 דמתני׳ מידי רוקא בשומעה
 שלא עימ לתפור. ללא
 כסר׳ש והלעיב . ואפים
 חייג בסיפא . דמיירי.
 גשוממה. ל5ןיע החוע של
. והרי תיקן ד מ  כלאים ק ה
 נזה את הבגד. שמעיקרא
 היה אסור ללובשו משוס
 כלאים.ועכשיו מותר ללונשו.
 ומש״ס חייב משאיכ ברישא
 מ)ין ט משום כלאים ממילא
 אם שמעה לאותו החוע
 בשנת שלא עימ לתפור
 פעור. להא לא תיקן מידי.
 והיינו דאשמעיגן מתני׳
 כוה. [הרה״ג מהריח ברלין

 אבז״ק מאשקווא] :

ה נ ו ש א ה ר נ ש  מ
 סי' שי״ז סס״א דקשר
 בראש אחד פל חוש דיט
 כשני קשרים והוי של
פה. ק והקו ש  קיימא: ה
 בתוי״מ הבין שעשויין
 ללבישה ושה״מ ס״ש כ״ל
 לכלים. ובאמת לא מציט
 לנישה גבי קופה וככלים
 לא משמע מידי ואדרבה
 בפ׳ כ״ח דכלים מ׳׳ו אמר
 בהדיא דקיפה לא חזיא
 למללס וקאןנמי לא מיירי
 שלובש השק והקופה אלא
 מתכסה בהן וכ״כ העור
 בהדי׳ ובתוספתא אמרו
 לסל וקופה נמי מצפרפי

 ופשיכןא דסל איט
 ללבישה:

ת כלאים כ ס  סליק מ

ם י א ל ת כ ב ס ! מ ל י ל  ס



 ציונים
p ג.: ' m »א עד איימתי 
vt # ״ B .עד העצרת 
 «ה>טמ ממסה \w\ «;?א .

 סמג לי/וין יכו:

 תוספות חדשים
 משנה א [בריב דיה]
 ערב בוי ולקמן ילפיק לה
 מקלאי עכ״ל. אין להקשות
 למשמע דס״ל לחושי שניעית
 מן סתורה ולא כן פירש
 הרמביס ברסיג מהלכות
 שמיטה. וגם הריב נריע
 קמא דר״ס כ' להר רק
 הלכה.דייל דהתס פי'הריב
 לשי ההל' לקי׳ל כר״ג דתוס'
 שביעית אינו מיה אכל כאן
 לא כא הריב לפשוק אלח
 לפרש המשנה לעיכהןמתני׳
 סבירא ליה דלא כריג דאל״כ
 ראינו אלא הלכה אץ איסור
 לק ל׳ יום לפני ר״ה ולזמן
. (שיל) : א ק  המקדש מ
ד העצרת  [תוי״ט ד״ה] ע
 כוי לבד אותן לנעדיות
 עכ״ל. וכ״ה בירושלמי
 כנו! לפעמים עצרת יותר
 מכמ קושיא זו ללא תני לס
 בעדזח ועיין כלאים פיג
 מיו ומיש בתי״ט שם ומדכרי
 הירושלמי והמשי כאן לא

 משמע כן:

 תוספות רע״ק
 פיא משגה א [אות א]
 וקרובין)וכן כיפ״ב

 ם״ו דכלאים :

 תום׳ אנשי שם
 בפתיחה ליה כ׳ הלמביס
 ושידר כ1׳1לע;ד נ
 משוס משישי מילתיה ויש ג'
 שמיעות לקרקעות וכםשיס.
 ועוד דטללת בין באילנות
 בין בזרעים ומשיה כמך
 בתרה תרומות ומעשיות .
 ועול לאיסור כלאים ושביעית
 שרם שאיסורם בשעת זריעה
 ונעיעה אבל דערלה אתיז.
 (רמיז): באיר שאדם
 מוכרח כ!׳. לאף אס א״ל
 קרקע מ׳מ הוא מוזהר
 מלעבוד שום קרקע אפילו
 אינו שלו. ובן בפירות שלוקח
 מן הה5קר לאכול צריך
 לאכלס גקדושת שבע1ית.
 (ש״ל): במשנה עד אימתי
 בוי. לכאורה קי תנא היכא
 קאי לקתני ער אימתי כמו
 שמקשה השיש ריש נרטת
 ותענית וציל לתנא אקרא
 קאי לכתיב בחריש ובקציר
 כו׳ לאתא לאורויי לחריש כל
 ערב שביעית אסור כמו
 שמפורש כמיל ולכך קאמר
 על אימתי כו׳. (יין הרקח).
 ונזה מיושב הא להכריח
 הריב למתני' סיל לתום׳
 שביעית מה״ת דאליה תשאל
 הקושיא תנא היכא קאי.
 וע״ש כתו־ח: בתו־ח ד״ה
 בייב דיה. ערב כיי רק ל'
. איה משמע מדבריו י  יוס כו
 ללמ״ז הלכה גס בזמן המקיש
 לא היה אסור לק ל׳ יום
 לפני ריה. ובפירוש מטאר

ב קמג ת יום טו ספו ה שביעית עד אימתי פרק א תו ד ^ ר ב  ר עובדיה מ

ב הרמב״ם וסידר אתר כלאים שביעית והיה נכון להיות מסבת ערלה אחר כלאים שכך סידורם בתורת לולא שראה ת  כ
 שהערלה אינה מן המצוד! שאדם מוכרח לעשותה שבל זמן שלא נטע לא יתחייב בערלה והשביעית היא p המצות
J שאדם מוכרח לעשותה ועוד שהשמיטה יש בה סדר מיוחד מן התורה ולפיכך הקדים לדבר בשמיטה. ע״כ 

 שביעית. כתבהר״בוצקמן ילפינן: במשנה
ד העצרת. כתב הריב ובשלה לבן : ע  ;צריך להוסיף י ר
 משנה ששית על השביעית באיסור עטרת האדן. ולקמן ילפינן לה כוי על הפסח. כרברי ר״ש רפ׳יב. וכתבו התום׳ בפ׳יק למועל קען
ק שהוא יפה לפרי. כלומר שהחרישה יפה לפרי [ג] לעצרת יותר מלבד בית שמאי דלעולס בית שמאי לחומרא לבל  מקראי: כל ז

ב ש* ל ל אימתי הורשים בשדה האילן. לקמן מפרש פילו א א ע ק א א ט י  פ
 איזהו שלה אילן: ערב שביעית י שצריך להוסיף * ר

 אות! רבעדות. ומ״ש הר״ב לרבן
. ומותר לתרוש  גמליאל ה״ד נמנו וטי
 פל ר״ה משום לשברי כרבי ישמעאל
 ללקמן למפיק לקראי לררשא אחריתא
 וס״ל לאיסור ערב שביעית הלכתא
 גמדי לה וכי גמדי הלכתא בזמן שבית
 המקלש קיים הרמב״ס והר״ש. נמ'

ת שביעית כ ס  מ
ה ד ש ד אימתי חורשין ב  פריו א א ע
. ( ת א ב שביעי ר  האילן ע
א יפה ל זמן שהו י אומרים כ א מ ת ש  , בי

. . ( ל אומרים עד העצרתנ ל * \ לפרי ב). ובית ה ט « י ת ר י ב ל ו א ? י 1 ג ב ר  ל

. למועל קען פ״ק. ועיין פ״ב משנה ב , ! ״ * T י W U L ^ י ד ר מ ד י ו ף ד ו  שני פרקים הללו שהם פסח בשלה לק .
״ מ״ששםבס״ל:וכךוב ( ™ ? ד ת כ י ה ל ר י וקרוביןדברי m ל י  צ ת • א

. איזד1 י ה ד  1 חינ. א בשדה נליט ש

 הוי מתקן הקרקע לצורך *פרי של ששית
 ילא ללירך שביעית: עד העצרת. רעל
 העצרת יפה לפרי ותו לא. ומן העצרת
 ואילך נראה כמתקן לצורך שביעית.
 ובשלה לבן שאין מ אילן עלהפסח.
 ומשנה זו היא משנה ראשונה ואינה

 הל;

.  ין לבד אלו וט׳
 טון

 שלמה
 איסור שני פרקים הראשונים ד יוחנן בפי לא ק חנינן אין ב״ל יכול לבעל
 לברי ב״ל חבירו על שיהי' גלול ממנו בחכמה ובמנין. ומסיק רב אחא בשם
 ר׳ יונתן בשעה שאסרו למקרא סמט ובשעה שהתירו למקרא סמט בשעה
 שאסרו למקרא סמכו בחריש ובקציר תשבות בחריש שקצירו אטר ואיזהזה
 חריש של ערב שביעית הנכנס לשביעית ובקציר שחרישו אסור ואי1ה זה קציר
 של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית ובשעה שהתירו למקרא סמכו ששת ימים
 תעמל ועשית כל מלאכתך וכתיב ששת ימים תעשה מעשיך וביום השביעי תשבות
 מה ערב שבת בראשית את מותר לעשות מלאכה על שחשקע החמה אף ערב
 שבתות שטס את מותר לעשות מלאכה על שתשקע. סי׳ ר״ג זה שהתיר איטר
 שני פרקים הללו עם בית דינו הוא רבן גמליאל בנו של ר׳ יהודה הנשיא :
 ובמועד קטן פ״ק לף לי משיק רב אשי לר״ג ובית לינו שבסצו הנ* שני פרקים
 אע״ג דאין ב״ל יכול לבמל לברי ב״ר אא״כ גלול ממנו בחכמה ובמנין
 היינו משום לס״ל כר׳ ישמעאל דאמר הלכחא גמירי לה ולא מקרא. לקרא
 לבחריש ובקציר חשבות מפיק ציי ליצא קציר העומר שהוא מצוה וכי נמירי
 הלכתא בזמן שבית המקדש קייס דומיא לניסוך המיס אבל בזמן שאין בהמ״ק
 קיים לא וכתבו התוס׳ ז״ל וקא לייקר״ג מאי שייכא תוספת שביעית גבי ניסוך
 המים שניתנו למשה גבי הללי דבכל מקום שונה הנ׳ שלשה ביחל עשר נטיעות
 ערבה וניטך המים הלכה למשה מסיני אלא ודאי למילף סמכינהו רחמנא ע״כ:

ה ש ל  ש

 מלאכת
 פרק א א עד אימתי חודשיו שדה האילן. בלא בי״ת גרס נן וכן

 סניה הר״ר יהוסף ז״ל. והחכם הר״ש שידלי״ו ז״ל פי׳ ח״ל כ3
 זמן שהוא יפה לפרי כל זמן שהחרישה יפה לפרי של ששית דהיינו אחר עבור
 עצרת קצת ומכאן ואילך לא דלצורל שביעית הוא חורש למתני׳ סברא כר״ע
 לס״ק למ״ק ודפ״ק לר״ה ללריש קרא לבחריש ובקציר תשבות להוספת
 שביעית דהיינו שלשים יום לפני ר״ה של שביעית ולית צי׳ לר' עקיבא הצכתא
 לעשר נטיעות ללהוי הלכה למשה מסיני למשרינהו על ר״ה אלא ממילא הוא
 לקא שד ר״ע יללה על ר״ה לס״ל לאוקומי אילנא הוא וערבה ונטך המים
 בלחול הוא ממיר הלכתא ולא הזי איטרא למפסת לשלה הלבן ומעצרת לשלה
 האילן על לפני ר״ה אלא מתקנת בייש וב״ההכי מסקי׳ לה במ״קפ״ק: סל
 העצרת ״ להיינו מעס קולם שיעורייהו לב״ש ומשז״ה תנן וקרובים לברי
 אלו להיות כלברי אלו לפרש טעמן לב״ה. ובירושלמי פריך דאי הכי מקולי
 ב״ש וחומד ב״ה היא ואמאי לא תני לה בעליות שכולם נשנו לשם ואפי' הנט
ד ללעולס הוי ר\לא לב״ש והכא פעמים  לאליבא ליחיל ומשני ללא תני אלא מי
 שאין גשמים מצויץ ואין הליחה מצויה והוא עתיל לחרוש קולם עצרת לאי
 ממתין לאחר עצרת יבשי ומתים הן וב״ה מקילין על עצרת והוו ב״ה לקולא
 ע״כ ורש״י והתוס׳ ז״ל לא כך פירשו בס״ק למועל קטן ולא לקלקו יפה עכ״ל
ם ר׳ יוחנן רבן גמליאל הנשיא ובית לינו התירו  ז״ל. ובירוש׳ ר׳ קרוספלאי מ

ן י כ ל י א ר ש ן תפארת י י כ  י
 ע״א א) ר״ל בשנה ששית: ב) של ששית: נ) בשדה אילן. ובשדה לין מתקלקלים נמנו והתירו הכל עד ר״ה כאין בהמק״ק. ואף דככר נאסר
 עד הפסח. ואף דמהלמ״ס מותר בעטרת קרקע ואילן עד ל״י במניין ואץיטל לבעל דברי ב״ד הראשונים. הכא שאני דמעיק״א כן
 קודם ר״ה דשטעיח. וגם רק בזמן שבהמק״ק אטד את״כ. חכמים גזרו הקני שכל ב״ד שיראו צורן לבמל יבעלו החקנה [וכמ׳ק זיג כי] ואף
 ללטסיף מחול על קודש דאו' [לרוב פוסקים. וכרכ״מ פיא משביתת עשוי
 וללא כלמביס שם] עכ״פ כמוסיף מעע סני [וכתוס׳ מי״ק ליל א]: ד) וב״ש

י י מ ח נה מ  ראשו
 משמע הכא ללכ׳׳פ בשביעיח עצמה אסור פבודמ קרקפ מן המורה אפיי בזמן
 הזה רהא לא פליגי אלא בתוספת שביעית והא לאמרי׳ בגמ׳ ריש מ״ק מלישה
ן ה/ה ולבי היא לחני׳ רני מ  וזרימה בשביעית מי שרי אמר אביי בשביעית מ
 אומר וזה דבר השמעה שמוט בשתי שממות הכתוב מדבר אחת שמעת קלקמ
. הני תנאי לימ להו הך י ו  ואמת שמשת כספים בזמן שאמה משמט קרקע כ
 לרשא אע״ג ללפנץ פרוזבול איתא להך דרשא כמ״ש הכ״ב פ״י מ״ג לעניו פבודס
 הארז לא דרשי, אלא ה״ק בזמן שאתה משמט קרקע ביובל וחזרת שמת לבעליהן
 אתה משמט כספים בשממה וכ״כ בכ״מ רפ״ט מהלי שמטה. ופי בחית׳ גיטין די
 ל״ו ד״ה בזמן ובמהלש״א וא״ת כיון דקלא לעבודת קרקע אתי מה טעם יש בזה
 לחלק בין זמן המקדש לזמן הזה לענין תוספת לל״ג. י״ל דבך קבלו חז״ל דאמלי'
יטך  פשר נטיעות וערבה וניסוך המיס הצ״מ ומדמשיב לסו בהדדי כ״מ לדומיא דנ

 המיס
ת. אסור מהית בשדה איל[ מן העצרת ובשדה לבן מן הסשח ואילך  כריח שס שגם לדעה זו אסרו חכמים בשדה אילן מעצרת ובשדה הלנן מן הפסח ואילך. וכן הא למשמע מדבלז ללמאן דש״ל תום' שביעית מה׳
. פעם קראם זיל שם זה לשבועות שלא נמצא בתורה. ת ר צ ע . ומצאתי שהעיר בזת הרש׳ש. ועמיש בשס יין הרקת: במשגה ה  ליחא. דבפירוש מבואר שם גמיק לשני פרקים הללו רק מתקנתא לביש וביה הם
 נראה דרמיזי לגרש במדרש הובא בילקונן בפנחס. לשמיני חג כעצרת היה ראוי להיות נם הוא נ׳ יוס אמר הי״ג כשבועות אלא מפני שהוא זמן גשמים לא רצה ה' להכןריחס . ולפיז אין שם שטעות טעס לח; זה.
 להא במיע לא יקראהו מ׳ש מצות ספירה אס היה אחר נ׳ אלא חג נסיע והיה לזה שהוא כחביר! באופן שיקראוהו עצרת לרמה שמא נשמיע אלא שלהיותו בזמן טוב היה אחר נ' יום.ואני שמעתי שתרגום בפבועותיכס הוא

 בעצרחכון

 אפילו באין כהמק״ק על ב׳ זמנים הללו. משוס דאח״כ בראה כחורש
/ שלאחריהן כשראו שיש הפשר גדול עי״ז. שהקרקעות  לשביעית. מיהו ב
 משנה
ספת שביעית מקרא ׳ תו  פרק א א ערב שביפימ. כסב הל״ב לקמן לפי
 r ומשמע לס״ל דב״ש וב״ה אתי לפרושי קרא לאמר חריש שקצירו אסור

 י אימתי הוי חרישה לצילן עירות שביעית ואמלי ב״ש שאין שיעור לדבר אלא משעה
 שאיט יפה לפילות של ששית. ולב״ה מן העצלח ואילך אינו יפה כמ״ש הל״ב.
 אכל מה למסיים דמן העצרת ואילך נראה כמחקן לצורך שביעית איט מדוקדק
 למאי נכאה הא מדאורייתא אסור דמתקן ממש לצורך שביעית'. ויש לפרש לב״ש
 וב׳׳ה נמי לא ללשי קרא להוספת שביעית וכרי ישמעאל ס״ל ומוספת שביעית
 הלבה היא לשלמים יום בלבד קודם שביעית וכדלקמן פ״ב מ״ו ללכ״פ מוספת
 שביעית שלשים יום ובייש וב״ה אתו להוסיף מדרבנן מפסח ומעצרת שנראה
 כמתקן לשביעית ול׳ג פליג פלייהו דאיגהו ס״ל להלכה אף בזמן הזה וי״ג סבר
 להלכה איגה אלא בזמן המקדש וכ״נ מדברי הרמב״ס לפ״ג מהל׳ שמשה. והשתא



רה ו ה מברפנ ד ב ו ב שביעית עד אימתי פרק א ד׳ ע ת יום טו ספו  ציונים 286 תו

. קרקע שהיא נ' אמה ה א  לחרוש על ר״ה של שביעית: ^ לבית ס
. התאנים הימים עשו״ן במעגלה כעץ ה ל ב  על נ׳ אמה: בכר ד
 ככר לחם קרוים ככרדבלה: באיטלקי. במנה של איעליא^של יון
 ולפי שהיה כך בימי משה משערים בו והמנה מאה דינרים והדינר שש
 מעות ומשקל כל מעה מ״ז שעורות
. מככר של ששים  בינוניות: פחות מכאן
 מנה אין חורשים כל בית סאה אלא תתת
 האילן לבל וחוצה לו כמלא אורה וסלו.
 המלקע תאנים קרר אורה כמו נולר
 בתמרים ובוצר בענבים• וסלו. הסל
 שנותן בומה שהוא לוקע ושאר השרה
 חשוב שלה הלבן ואין חורשין אותו אלא

!*» oti ב איזהו. מיי׳ 
 פהות מכאן. שם היג
 ; אחי אי^ . or ה״נ:

 על הפסח: !J אהד אילן סרק

 jfi מלא וכיה נילועלמי עננס מהראיו ומין

 הנהיה מצאתי נרש׳ל ויל כפ׳ נמה
 כוומכ״ן לן< נ' שמיה נשני
 ללתיין כל קניצת תמריס קלוי גלילה
 עיש ואין הכרח גמור לו מן העלון
 שלא הניאו אלא נערך גל הלניעי אלא

 דהינ מסשנר לעיל:

 שאינה עושה פימת ונעועין שלשה לבית
 סאה: אם ראויין לעשות. רואין כל
 אילן ואילן בפני עצמו אם אילן של תאנה
 כיוצא בו היה עושה ככר לבלה וצמה
 שיערו בתאנה על שפירותיה גפן ועושה

 הרבה
 שלמה

. ע  כמו שכתבתי בפט״ו למס׳ יבמות וכן נמ׳ במציעא ס׳ הפועלים דף פ״
 תניא נהליא הפועלים שהיו עולרים
 בתאנים טדר׳ן* נחמדים בוצרים בענבים
 מוםקין בזחים וכו׳ אלא שבספר אהצ
 מועד אות הצמ״ד מלח לקש משמע מריס
: ׳ ט  התם במציעא אורין בתאנים ו
 J אהד אילן סרק. מפי בירושלמי
 סעמא מפני שהוא מעבה את הקורות שבו דאי לאו משום הכי כיון דאין פירות
 נראה כמתקן שדהו לצורך שביעית ודוקא עד הפרקים הנזכרים אבל מכאן
 ואילך הוא מתיש את כתו בחרישה שכבר כלתה הליחה ואס נתיר לו אחרי כ;
 אף הוא יתטון לתרוש הקרקע ולעובדה לצורך שביעית: ככד דבלה של ס׳
. כשתדקדק בחשבון תמצא שהן חמשה עשר ליסרין למשקלות של זמננו ה נ  ס
 זה שהרי י״ב אוקיות בכל ליטרא וכל אוקיא היא חמשים לרה״ס וזה אחר
 שתבין מה שכתבתי לעיל בסמוך בשם הר״ששירילי״ו ז״ל או נפי' הרמב״ם
 ז״ל שהביאו ר״ע ז״ל. וז״ל הרמב״ם ז״ל במוכה ככר של ששים מנה שערט באמי
 משקליט ס״ב [ל־טרין] ושמונה אוקיות צא פחות ולא יותר שבכל ליטרא ששה
 עשר אוקיות והאונקיא ס״ז לרכמוניס והלרכמק ל״ו גרגרי שעורים ע״כ.
. א״ר חייא בר אבא ׳  ירושלמי ולמה אמרו תאנים על ידי שפיחתיהן גסים ט
 כל אילנייא עבדין שתא ומדצגין שתא והלא תאנה עבדה בל שתא. וכתב
 החכם הר״ס ז״ל אם ראויים לעשות ככר לבלה וכר. מדברי הרא״ש ז״ל
.  מפורש שצריךכצ א׳ שיהא ראוי לעשות ככר לבלה וזה הלין הוא מנ׳ ועל ס׳

 ואם

ה אילנות ש ל ל ש . כ ן ל ה האי ד  ב איזהו ש
ר כ ) כ ם ראויין לעשותי . א ( ״ ה א ת ס י ב  ל
. ( ה באיטלקי ח נ לה 0 . *של ששים מ  דבי
ת ה בשבילן ם) • פחו א ת ס י ל ב ם ב י ש ר  ת
רה י) א האו ל א מ ל ן להן א  מכאן אין תרשי
ד אילן סרק ואחד ח : j א (  וסלו יא) חוצה לו ע
. ם תאנים*) . רואין אותן כאילו ה ל כ א  אילן מ
ל ששים ה ש ל ב ר ד כ ת כ  אם ראויים לעשו
ה א ת ס י ל ב ם כ י ש ר . ת ( י ה באיטלקי י נ  מ
ם ה ם ל י ש ר ת מכאן אין ת ו ח . פ ן ל י ב ש  ב

 אלא
 ב מלא מיש
. p'p ft» אגל 

. נ  ח׳

 כיון למלתייהו לבית הלל מפורש על כרחך לפרושי מלתייהו לבית שמאי
. ועיין מ״ש [ פי׳ הכי] וכ״כ התוספות [*פ״ק] דמועד קען [*דף ג #] 
ה אילנות לבית סאה • עיין במשנה ה: אם ש ל  רפ״ג רפאה ל״ב ש
 ראייין לעשות כו׳. אע״פ שאינן עושין כדמוכח לקמן דמשער בתאנים

 לשון הר״ש ועי׳ לקמן בפייתר״ב מ״נ
 [*ומ״ש במ״ל בס״ל]: האורה. ומצאט
 במקרא גבי גפנים(תהליס פ) ואחה כל
לןסרק. בירושלמי ג אי : ו ר  עוברי ל
 פריך כיון לאין פרי הרי נראה כמתקן
 שדהו לצורך שביעית. ומשני לעל זמן זה
 מעבה הקורות והביאו הדש• בר״פ:
 [*רואין אותן כאילו הס תאנים. פי׳
 הר״ב ולמה שערו בתאנים על שפירותי׳
 גסים ועושה הרבה. פירוש לפירושו
 לאית בית תרתי נמיבותא שפירותיה
 גסים וגס עושה הרבה פירות וכן מפיר׳
 בירושלמי לאילו אתרוג גם ואיט עושת
 הרבהזיתיס עושים הרבה ואיןפירותיהן

 גסים

ת כ א ל  מ
 ב שלשה אילנות לבית סאה. נית סאה נ׳ על נ׳ להוו להו תרי אלפי
 ות״ק נרמידי ושלשה אילנות גלולים וזקנים מפוזרים בבית סאה ובתנאי שלא
 יהיו מקזרבין יתר מכשיעזל דהיינו כשאי! ניניהם כל, שיהא הברך עובר
 בכליו כלתנן לקמן דאז מקורבין הן וצריכין נמי שלא יהו רחוקץ יותר משיעור
 וכגון שאינם תוך בית סאה תוך טבלא של נ' על נ׳ דבכל חל מהני גווני לא
 מצטרסי ואין חורשין להם אלא צרכן ועול בעיי שיהו עושין בין כולם פירות
 משקל ככר של חול דהיינו ששים מנה ומשקל כל מנה ליטרא וחצי וכל ליטרא ק'
 דרהם. באיטלקי. מפרש בס״ק דקידושין גבי פרוטה דלפי שקבעה מטבע
 ומשקל בימי משה משערי׳ בה. פחות מכאן. שאינו עושה כל כך: אין
 חורשין*. כל הבית סאה אלא תחת האיצ! הנהיה פי׳ היר יסזהף זיל סי׳ העצלת
 וחוצה לו מלא אורה וסלו ושאר השלה כרין שדה אילן אלא שאין חורשין

ד את כל הש־ה:  הוי שלה הלבן ואין חורשין אותו אצא ע
 הפסח כליט . מלא האורה וסלו. חוצה להן סביב האילנות למקום שכלים
 נוסותיהם ולחוץ חורשין מן הקרקע כמלא המלקט וכמלא הסל ללקט סירות
 הנופות החיצונות ומפי ביחש׳ לכלאים פ׳ איזהו עריס גבי מלא טצר וסלו
 לשיעוריה שתי אמות ונראה דהה״נ הכא דהיינו שיעוריה אלא התם גבי גפנים
' חני בוצר והכא גבי תאנים תני אזרה ומשום לכולהו אילטת משער להו תנא י 5 ]  תיי׳׳ט דיח וקייבי
^ למתני׳ בתאנים כדתנןלקמן תני נטלהו לישנא דאורה עכ״ל הר״ש שיריצי״ו 1 ? י ^ ^ ^ ! ! ! 
 ז״ל. אבל בפי׳ הרמב״ם ז״ל ככר ר׳יצ גוף מחובר כלמות כפר לחם : אס
 ראויים.ר״ל כל אחל מן השלשה אילנות: אורה.ברוב הוא מלקט התאנים דכבר
 נאמר על הגפן ואחה כל עוברי לרך [תהלים פי] ואשכחן נמ׳ לקרוי עולר

ם ת הדשי  תוספו
 [משנה ב] פחות מכאן
 אין חורשי! להן אלא
. ׳ ו  מלא האורה והלו כ
 קשיא לי מכאן לפירש״י סוכה
 ליד ע״א לאס אינן ג׳
 חורש ן לכל א׳ לפי חשבון
 עיש והוא נגד משנתנו
 למפורש דאין חולשין אלא
 מלא אורה ודוחק לומר לכאן

ת רע״ק ספו  תו
ל ששים  מיב [אות ב] ש
 מנה] היינו דשלשחן יהד
 עושים כך וכל אהד עושה
 שליש ככי. וכדאי׳ בירוש'
 שיהא משולשים והיינו
 מתני' דבםמוך היה אהד
 עושה ובי אינן עושים .
 היינו אף שאהד עושה
 ככד ובן או ב׳ עושיםואהד
 איגו עושה היינו ג״כ אף
 דחד בכד עיי שנים מימ
 אס השלישי איני עושה
 שליש ככר אין חורשי(.
 ומזה תמוהין לי רביי
 הר״ש בסתני׳ נ׳ רואים
 אותם כאילו הם תאנים אם
 ראוים לעשות ככר שבל
 אחד עושה ככר וביב
 חיעיב. ולא ידעתי מנ׳ל
 הא אמר כיח דרק רואים
 כאילו חאנים בעינן שאם
 היה של תאנים היה כל
 אחד ראוי לעשות ככר ולא
 עיי צירוף שלשתן והא
 בפשוטו דאם ראויין היינו
 בין שלשתן כםו דאם
 ראויין במתני׳ דהכאוצעיג:

ם י ש ש נ , א  תום
 געצרתטן אכל גם לתרגום
 צריך מעש , וע׳ נסי מגוהימ
 נר ג׳ פיא כלל ל׳(רמ׳־ז).
 וע׳ רמנ״ן ס' אמור :

ן י כ  ישראל י
: ז) חאנים יבשים לרוסים בעיגול כככר לחם: ה) משקל ס׳ מנה  ככר
. ומעה ע״ז שעורות בימנית : ן  באעליא דמנה ק׳ דינריס. ודינר ו׳ מעי
 ולפם״ש בס״ד [שטעות פיו סי׳ בי] בשסרבינו מעמי מלך. דצ״ו שעורות
 הם קיוינמ שלם. אם כן יהיה משקל ככר דבילה של ס׳ מנה.
) המלקט  כמשקל מ״ח פפונד וכ״ד לאעה : ט) עד עצרת: י
) ר״ל כשמעמיד ב  הפילות: יא) סל שמאסף לתוט הפירוח: י
. משאס מעמיד הסל בינו י . דאז צריך רווח טפ ן  ההל לצד חו
. ואינו חורשו רק עד ן י ה ל ד  לאילן. וכל שחון מרווח זה דינו ש
ג) לגם בסרק על כל פנים מתעב׳ הגזע על ידי חריש.  הפסח: י
) ומשערי! לפי גודל ד : י !  ושיערו נתאנה. לקולא. מדפירותיה נסי! ורבי

1 צ י א נה ה  ראשו
 אמריי דאפי׳ הם שלשה ומופץ אם אין ביניהם במלא בקל נמי אין מירשין:
 ג אהד אילן סלק ואחד אילן מאכל. כאן אין לדקדק מה שמזכיר שאיט פשוט

 קולס

ן תפארת י כ  י
 מחמרמה) קרקע שהיא ב׳ על נ׳ אמה ופשוע לביח סאה להכא ובמשנה הי.
 אין ר״ל שקצת אילנית עומדים על גבול הנ׳ אמה. והשאר באמצע במרחק
 שוה. אלא אפי׳ עומדים טלס סמוכים רק בריחוק ד״א. אפ״ה משערים
 כאילו עומדים כולם באמצע רבוע של בית סאה וחורשים כל הרבוע בשבילן
. ולאפוקי כשקצת מהם עומדץ חוץ להרבוע של הכית סאה אז אין ב י  סנ
 מצמרפין. אבל אין רשאי לשער כאילו כל האילנות עומדים בנטל הבית
 סאה וליתן כל הרווח מצ״א. אלא משערי׳ כאילו הן באמצע הביח סאה:
ן וחזקים וענפיהן י ) כל אחד אע״ג שבאמת אינן עושין. רק שנזק עי  ו
. כ״כ הר״ש. ולר״מ פ״ג משמיעה סי\ בכולן יחל ן  רבי׳ פראויין לעשות כ
. וגם רביע אלי׳ ווילנא פי׳ שיהיו כולן ראויץ למשוח  ראויין לעשות ככר

 משנה
ת מבן אץ חורשין.  המים בזמן המקלש דוקא. כ״כ התיש' בריש מ״ק: ב פהו
 פי׳ הל״ב פחות הככר. וה״ה פחוס משלשה אילנות אפי׳ עושין. ולקמן מ״ה

 ב

 טעמא דכ׳׳ש אתא לאשמעינן
 דאין זה נועמא מיש אלא
 פירוש דבריהם. וזה ודאי
 שייך שפיר לפרש מה שאין
 אנו מגינים . וכי מקשינן
 כןעמא דניש אתא לאשמעינן
 הוא כשמשמיעטדיןאופליגי
 אלינא לביש כמו נפיק
 לעירובין מ״כ. ומיהו כהיג
 נמי אשכחן מובא. (ביד):
 ב במשנה אם ראויין .
 עיי נתור׳׳ע אות כ׳ ודי
 ודבריו תמוהין שפשונו שדעת
 כריש והר״נ גה כאן לפרש
 אם ראויין כ״א מהם נעשות
 כהר ועי נסי מ׳ש :
. פי׳ אפילו  אלא מלא ש'
 קודם עצרת אכל זה השיעור
 לצרכו מותר עד ר״ה וכן
 מוכח מדכר׳ הר״נ לק׳ פיב
 מ״ב.(רמ'ז). א־הלכאורה
 זו היא גם כוונת הרי״א
 גהגיה כס׳ מ״ש כאן. אכל
 לק׳ בסוף מיו כ׳ נשמו
 להיפך וציע. ועי תוי״ט לק׳
י  ס״נ מ״נ: חוצה לו. מ

 רוח ליה טפי ממה שיהיה
 כלו בצל פנימ

 .־זורשין להן. משוס
 כמלא אורה וסלו



 ציונים

 ף די׳ אחד עועח כוי .
r ,6מ־י׳ מ : עד שיהיו 

 ה״ל: היו עשרה . שם ה״מ
 שנאמר . לי* p. מו״נ! נ:

 «ומ ח:

 תוספות חדשים
 קאי אזה שאינו עושה כנם
 אכל העושה חורשי[ לו לפי
 חשבו; דלשו; להם לא משמע
 בן ואפשר ללהפ קאי אם ב׳
 אין עישין ומ״מ רש״י זיל
 בעצמו פי׳ בניב כיו עיב
 לאס אינן נ' אין הורשין
 אלא מלא אורה כמת,״׳
 דהכא עיש : כיענה ד
 [הוי׳ט ד״ה] עד כ1׳
. והרמי! תירץ ׳  ותימה ט
 לרמן ל׳פ עלס׳לכלהיכא
 דאיכא אחל דאיט עושה אין
 חורשין והיל הוי1א אתל
 מאכל כוזבת הרגה ועי!
 צודק המשל טוב העדר הטוב
 ממציאת הרע עיכ והכיר
 מולק עליו ובס׳ שושנים
 ללול מסכים עם הרמ״ז
 והביא ראיה לדבריו עיש :

 חידושי מהרי״ח
 ©יא משנחד[הוי'פ דיה]
ד שיהיו משלשה  ע
 ועד ט' כתב הריב כו׳
 ותימה ראם נשארו ה׳ ואי
 נפי שלשה כו׳ עכיל. וניל
 לתרץ התימה רבתי
 דשברת הריש והדיג
 דדכטים שיערו שכל אדם
 מבטל קרקע בית סאה
 בע-־ביל נ׳ אילנות של
 האניס טובים שעושין כ^א
 ככר זהו לשתם בני אדם
 אב^ אם אנו רואים שנטע
 יותי בשדהו נצצא לא
 ב־*! כל הבי־״ פא.־!
 לשלשת אילנות רק לטי.
 שנסע ושיערו הפמיס שעד
 0׳ ניכ לא מבטל א»״כ

 כ״א

 תיספות רע״ק
 משנה ד [אות ג] כ־״ב
 ד״ה שנאםר. שכבר
 נאמר ששת יבדש) משמע
 דמנה יתורא הוא דלא
 מוקמינן על שבת אבל קשה
 לי דמני״ל למדרש דקאי על
 תוספת שביעית. דלמא
 קאי על הופשת שכת
 ב־אשית ; וברשיי ריח
 דף ט׳ עיא כתב דע׳׳כ
 אעיג דיישא דקרא כשבת
 קאי דכתיב ששת ימים
 תעבור םיפיה אשכיעית
 קאי דאי אשכת חייש
 וקציר הוא דאסור שאי־
 מלאכות מי שרי מכיל
 ומים עדיין קשה לי קצת
 דדלמ* קאי על תום׳ שבת
 ולא רצה התורה לאסור
 בתום׳ שבת דק מלאכת
 חריטה וקצירה ולא בשארי
 מלאכות:[אות ד] בתוייט
 דיה עד. ואי נמי שלשה
) לא  שכל אהד עושה ט׳
 ידעתי למה נקט שכל אחד
 עושה ככר אף אש נ׳ עושים
 יחד ככר יהא רשאי
 לחרוש כל בית ס»ה

 בשבילם :

ד שיהיו משלשה ועד פשעם. כתב הר״ב כלומר דן  נסים]: ף ע
 זה שאמרט היינו מג׳ וכוי. דאי איכא ע׳ ולא יותר ויש בהן א׳ שאימ
 עושה ככר אין חורשי[ לכל אחד אלא צרכו וכ״כ הדיש בהדיא.
 ותימה אם גשארו שמנה ״ואי נמי שלשה שכל אחד עושה ככר למה לא

ב קמר ו ת יום ט ספו רה שביעית עד אימתי פרק א תו ו  ו* עובדיה מברטנ
 הרבה: לצרכן. מלא אורה וסלו חוצה לו: ף עד שיהיו מנ׳ ועד
. כלומר דין זה שאמרנו הייט מג׳ ועד צו׳ אבל אם היו עשרה או  ט׳
 יותר אע״פ שאינן עושי! חורשין: שנאמר• בחריש ובקציר
. ארישא קאי דתנן אין תורשין להן אלא לצרכן. ומנין ת ו ב ש  ת

 שאין חורשי! כל הבית סאה שנאמר
ד עושה בכר ח : ף היה א ( א א לצרכן ל ל  בחריש ובקציר תשבות. ואם איט מנין א
אחד ה וב׳ אין עושין *) • או ב׳ עושין ו ל ב  ד
א לצרכן » ל ם א ה ן ל י ש ר . אין ת ה ש ו  אינו ע
ה ר ש ׳ ועד ט׳«< • היו ע ד שיהיו מנ  ע
ה בין עושין בין שאינן ל ע מ ל ה ו ר ש ע  מ
ה בשבילן א ל בית ס כ ן י ש ד  עושיןי0 • ח
. ת ו ב ש ש ובקציר ת י ר ח ״ לל) ב » ) ( ״ ר י מ א נ  ש
ת ים). עי ל שבי  אין צריך לומר חריש וקציר ש
ס נ כ א נ ת ב שביעית ש ר ל ע א חריש ש ל  א
א עית שהו ל שבי . לקציר ש ( ת כ י ע י ב ש  ב

 יוצא

 יחרוש כל הבית סאה בשבילם כמו אם
 אין בבית סאה אלא שלשה בלבד.
 והרמב״ם מפרש אלא א״כ סלן עושות
ד ויתקבן מפירותיהן ככר של ששים  פ
 מנה וזה לשוט בחבורו פ״ג מהלכות
 שמעה היו משלשה עד תשעה. וראוין
 לעשות ששים מנה חורשין כל בית סאה
 בשבילן. ואע״פ שיש בהם מי שאינו ראוי
. והשיג עליו הראב״ר מן  לעשות ע״כ
 הירושלמי שהביאו הר״ש ואמר שמוכח
 לכל אחד צריך שיעשה פרי לפי תשבון.
 ונ״ל שזה היה דעת הרמב״ם בפירושו

 בכאן

שכבר נאמר(שמוח כ)  לשבת בראשית 0
 ששת ימי׳ תעבוד ועשית כל מלאכתך.ולא
א כה) שש ר ק י ו ) ר מ א  לשמעה שכבר נ
 שנים תזרע שלך ושש שנים תזמור
 כרמך. תנהו ענין לאסור ב׳ פרקים של
 ערב שביעית מפסמ לשרה לק ומעצרת
 לשלה אילן והכי קאמר קרא בחריש
 שקצירו אסור ואיזה זה חריש של ערב
 שביעית [שנכנס לשביעיח] תשבות ובקציר
 שחרישו אסור ואיזה זה קציר של שביעית

 שיוצא
. שיהיו משלשה גילו׳ שיהיו שלשה ומשלשה ני״.  ח״נ • ג לצדק נייוע{>ד w־p מ״ה נל״ם וכ! מג מלק. ד דבלה וב׳ pit עוש׳ץ ט׳ מיס דבלה או ב׳ עושק אק הורשין סי
ס Wfi ש» מומלץ . אץ *יל ימש' «לן? מהגה w לגי tarn מ״& \pw v ומ *׳ «»יופ וגי* מי  מעשרה נירומלמי וסעשרזז, ולמעלה מ׳ >ל׳& ולמעלן בין ?ושק יבין מ׳

 נ'המ«יופ הצמלו««יו1> ז4י! גולן והיקח׳ממגיופ. שהוא נכגס בשביעית נ״לושגמ• שנכנס לשביעית.

ת שלמה כ א ל  מ
ם יעשו ככר דהיינו שליש ככר צכל אחל זעירא בשם ד ה  כלומר שכל שלש מ
 חנינא ובלבד שלא יפחחז מחשבון מתושעים כלומר שכל חששה מהן יעשו ככר
. אבל לשון הרמב״ם ז״ל שם בפ״ג ״ל . הר״ש ז ל ח  .דהיינו חשיעית ככר לכל א
. ת״ק ת ו ב ש ר ת י צ ק ב ש ו י ר ח ר ב מ א נ ׳מ]: ש ׳  היו משלשה וכו׳ [ע׳ חי
׳ י פ ס במכות ובמנחות ובמ״ק ובר״ה: ב ח ד ישמעאל הוא ר״מ כלמוכח ה  ל
. (ל״ה שנאמר) אדשא קאי לחנן אין חורשין להן אלא צרכן ובו' ל ״ ע ז ״  ר
 כתב עליו ה״ר יהוסף ז״ל סי׳ זה איע נראה להא צא מייחי ראיה אלא על
 מה שאמרו שאסור לחרוש אפיי לפני שביעית וא״כ לא קאי אלא ארישא דפרקין
ד ר״ה אלא על העצרת ועלה קאמר ש:אמר בחריש  לאמר שאין חורשין ע
 וכו׳ ומשום שהפסיק לסרש איזהו שלה האילן נמר על כאן אבל לפי דברי
 המפ׳ קשה שהקשה מעט ותירץ לו הרבה ועוד שהקשה קושיא קטנה והניח
ל העצרת והיה לו  את הגלולה כי הקשה מנין שאין חורשין כל הבית סאה ע
 להקשות מנין שאין חורשין על ר״ה ע״כ נראה לס׳ לקאי אריש סירקין המו
. ׳ ו כ . י״ס דגרסי׳ אין צורך לומר ו ר מ ו ל ך . י ר  שפירשתי עכ״ל ז״ל: אין צ
 וכתוב בס׳ לקח סוב סוף פרשת כי תשא וו״ל ולת״ק מדבר בתוססת שביעית
ל וביום השביעי חשבות מ ע  שמוסיפי, מחול עלהקלש וכך משמעו ששת ימים ת
ר ואצ״ל חריש מ  ועבודת ששח ימים שהתרתי לך יש שנה שהחריש והקציר א

 וקציר

 ואם הם עשרה או יופר, אע״ס שאינם עושים חורשץ כל בית סאה בשבילן.
 ועל עשרה קאי מ׳׳ש רב ביני בירוש׳ לבלבל שיהיו משולשין סי׳ שכל שלשה
. אבל לעת הרמב״ם ז״ל יראה שאין צריך אלא שכל השלש ראויין ר כ  יעשו כ
ל ז״ל ופי׳ הוא ז״ל להא דאמר רב ביבי ״ ב א ר ה ת ע  לעשות ככר לבלה וכן ל
 שיהיו משולשין קאי אשלש אילטח וזעירא בר חנינא לאמר מתושעים קאי
י מחומשים ומשותיס ומשובעים וכן מ  אתשעה וה״ה אחמשה וששה ושבעה ל
 לכולן וללעת הרא״ש ז״ל זעירא בר חנינא קאי אעשרה ופליג על רב ביבי עכ״ל
. כתב ה״ר יהוסף ז״ל היה אחל עושה ככר לבלה או שנים ׳ ט ח ו י  ז״ל: ד ה
 עושין אין חורשין להן אלא צרכן כך מצאתי הנירהא וגירסת הדפוס נ״ל דשבוש
 הוא להא אין צריך אלא שיהא שלשתם יחל עושים ככר אחל של דבלה ואין צריך
 שיעשה כל אחל ככר וא״כ למה אין חורשין אע״נ שהשנים אין עושים ותו
ה מאומה חורשין בשבילו אלא נראה דפי׳ המשנה ש  להא אפילו אילן סרק׳שאינו ע
 הוא כן שאם אין בשדה אלא אילן א׳ והוא עושה כשלשה אילמת או שנים שעושים
ו נ ר אי ח א ן ו ם עושי י נ ו ש  בשלשה אין חורשין להם כל השדה עכ״לז״ל: א
. בעבור אותו האחל אין חזרשין צכל אחל אלא צרכו דהיינו מצא אורה ה ש ו  ע
 וסלו חוצה לו אבל אם היו עשרה או יותר אע״פ שאינם עושים חורשין. ואמרי'
 עלה בירוש׳ רבי ביבי בשם ר׳ חנינא ובלבד שלא יפחות מחשבון משולשין

ז ע ו  ישראל ב
ו זצוק״ל. וז״ל תמוה לב׳ עושין מיותר ׳ ׳ רביע הגאון אאמ׳  3״א (א) כ
. ואת״ל א׳ עושה קמ״ל לרטתא ה  למק״ו לאי עושה שמעי' ל
. עכ״פ  להיתר לכדי צרכה . ובי עושין נקט לרבותא לאיסור יותר מצרכן
. ונ״ל לקמ״ל אפ" א׳ עושה כשישר כל השלשה. ן  הול״ל בקצור א׳ או ב׳ עושי
ן נ ׳אמרי . הריבסי ן ת תמהני וכי אפשר לומר כ ו ב א  אסי׳ כצרכן אסור • [
. אלא ב׳ או א׳ שעושה או שחזק ׳ . ר״ל שאין כאן ג ן א כ  סוף מ״ג פחות מ

 כצ

ן תפארת י כ  י
.  האילן: טו) ר״ל שאין כ״א ראוי לעשוה ככר. ולר״מ מ״ל סי׳ ו׳ ר״ל ב׳
. דע׳ נמי אס  אינן ראויין לעשות כ״א שליש ככר (א): טו) יש להן דן א׳
 ח׳ אין ראוי לעשות חלק הט׳ מהככר. אף שהםר רק מטע !ק־ הוכיח
 הלאכיד מירושלמי סיג משמיטה] אין חורש רק לצורכן. ולר׳יש מ״ל דככר לכ״א

, עושין: . רק ר״ל דאף בע׳ בעי נ י  בעיק. א״כ וודאי בג׳ עושין סנ
 יז) אף שאין ראויין לעשות. שהן דקץ או שעומד! בין החולות: יח) ארישא
 קאי דמש״ה אין חורשי!: יט) דכבר נכתב. ומה״ט גמי א״א דקאי אשבת

 בראשית: כ)'וה״ק קרא בחריש ־דששית. שחרישה! בזמן היתר רק שקצירתו בזמן איסור. ובקציר.ר׳יל אס הקציר בזמן היתר. רק שהחרישה
 בשביעית

 תוספות אנשי
ע נשתמשו במלה וו בהם  דרך לקימת התאנים ל

 שם
ר כ א נ  (ר״׳*) • ד בריב דיח ש
. ואם תאמר ודלמא אצעריך לאסור חרישה בשביעית י ׳ שכגר נאמר בו  ט
ל סיני לא כתיב אלא לא סזרע ויש לומר דעיקר דיוקיה מוגקציר דכבר ה  מ
 נאמר לא תקצור וטדקציל לתוש' מייש נמי לתוס׳. (תוש׳ במטת ובראש השנה) :

 משנה ראשונה
. ומיד דלפנץ שתות מבן אין  ר\דס כמ״ש המוס׳ בכתובות דף כ׳ ובכמה דוכמי
 מלשין הוי אילן סרק פשוט יותר: ד עד שיהו משלשה ועד תשפה. פשטא
 למתני׳ משמע לתשעה דינם כשלשה שאם יש בכל התשעה שלשה שפושין אפיי
 השא: אץ פושין חולשין כל בית סאה אבל כשהם פשלה אפי׳ אין טושין כלל
 מלשין שכן משל אילנות הוא שימור לב״ס. בכל דוכתא ברפ״ג דפאה ובלפ״ה

 זכלאים: אין צ״ל חריש וקציר של שביעיח. שכבר נאמר וכן לשבת בראשית כבל נאמר אלא מ״כ מנהו פנין לתוספת שביעית כדפי׳ הר״ב. וליכא למימר תנהו
ס . אלא למללש מריש שקצירו אסול וקציר שחרישו אסור ובשנת בראשית לא משכמת ת  מנץ לתוספת שבת מלא&יק לה בלשון מליש וקציר ולא אמר מכל מלאכה ס
 לה לתוספת לילי׳ אפיי יהא יום שלם א״א שי-הא בשני ימים חריש וקציר אלא כהיספמ שביפית שפיר משכמת לה ללכל הפחות הוי מוספת שלשים יום ויש
א להוספת לשבמ >מי דרשי' לה המם מקראי לאיט אלא דבר מועט קודם בץ ה גללה בשלשים יום כדאמלי׳ בריש חזקת הגתים . ועי ביומא די פ׳ א ס  ת

 השממות
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 בכאן והכ׳ימ מיישב דעת הרמב״ם בחיטרו לפי הירושלמי: שיוצא למוצאי שביעית נמי השטת שםפיחיס שגדלו בשביעית או שעבר
' ״ישמעאל אומר. לעולם  ה וחורשי] כל בית סאה בשבילן. לשון הר״ש י״מ עד העצרת אבל וזרע בשביעית אסור לקצרם בשמיטת: ר
 בירושלמי קאמר בהדיא •עד ר״ה עכ״ל. ומצאתי בפרק לא יחפור בשבת משתעי קרא כפשעיה ואתא לאשמעי' מה חריש רשות שאין לך
ף כו ע׳יב] דרש״י פירש כהני י״מ. ולפיכך אני אומר לאף תירוש' חריש של מצוה אף קציר דאמר רחמנא #)שבות בקציר של רשות יצא ד ] 

 מפרש למתני׳ הט שהיא משנה ראשונה. קציר העומר שהוא מצום דבעינן קצירה
ל אומר ־ א ע מ ש ר י . ( ת ״  והא דקאמר בירושלמי בהדיא עד ר״ה יוצא למוצאי שביעי

ת יצא קציר ו ש ת אף קציר ר ו ש ה תריש ר ה מ מ ב  •הייט לאחר תקנת ר״נ ובייל: ו
ה ש ל ל ש ה אילנות ש ש ל  יהא ביניהם. קאי נמי אדלעיצ סמטיין העומר כב< * n ש
ת י ל ב ן כ ו מצטרפין ותרשי ל « אנשים הרי א מ  ב וכן כתוב בהדיא בפ׳יג מהלי ש
( י ט נ ו י נ במה יהא מ . ו ( ה בשבילן ״ א ; ס מ ח ב ח < ־ ת ו ע י ט  לתרמב׳יס: ן נ
ר ש ך עובר בכליו ») : ן ע ר ב ד שיהא ה  רבן גמליאל אומר כ
ה בשבילן א ת ס י ל ב ן כ י ש ד ה כי) ח א ת ס י ך ב ת  נטיעות כי) מפוזרות ב

 עד
. m e1 *׳ית>«ר רשביג *״ ׳ י , למוצאי גדים עפ מוצאי. העומר נמי׳־ן וגריש »מכו6 ומומר >m מעוח. ה ג ד  ך

 ן בתוך נייו::צס• לתוך . בשבילן נליס צינ.
 מלאכת שלמה

: ד, וחורשין בל בית פאה בשבילן. יש מפרשים על עצרת כ ״ ר נאמר שלך צא תזרע וגומר אצא חריש של ערב הכי ע נ  וקציר ש( שביעית שהרי כ
" . ירושלמי. ר׳ י י י ר כ ר טה חריש ו מ ו ל א א ע מ ש י י ב  שביעית עכ״ל ז״ל: ר

 ישמעאל כדעתי׳ ר׳ ישמעאל אומר אץ העומר בא מסוריא וכ״ש מתו״ל פי׳
׳ ר' ישמעאל ס נ א ז״ל הכא ונס בשקלים פ׳ התרומה דה״פ ל ל ד י  הר״ש ש
 במנחות מוכחינן מהך מתני׳ דלר׳ ישמעאל כיון ללחי שבת ולאי ס״ל להל

י  לשמה שזה רוחה את השבת: ח חי
. ונתשבין כאילו ה; של ן  אלו מצטרפי
 איש אחר וחורשץ כל בית סאה בשביל;:
 ובמה יתא ביניהן. בין אילן לאילן:
 כמלא בקר וכליו. צמל בקר עם העול
 יהייט ליאמות אבל פחות מכאן למיעקר
ת.  קיימי ואין חורשין בשבילן:( נטיעו
 ילדות ולזקנות קרי אילן והכא קמ״ל
 לאע״ג דשלש אילטת לבית סאה קרד

f^p . בד״ח תשטמ (* 

ה ה״ר שמשון ז״3 ורש״י ז״ל ג״כ סי׳ שם י  אבל בירושלמי קאמר בהליא על ר
 עד עצרח אבל הר״ש שירילי״ו ז״ל פי׳ ללתנא למתני' לשבר כר׳ עקיבא לא
ד אלא על עצרת ונרי-תא למייתי בירוש׳ דקתני שלשה אילמת של שלשה  ש
ל ר״ה  אנשים וקרקע של ארס אחר הרי אלו מצשרפין וחורשין כל בית סאה ע
 אע״פ שבעל השלה חורשן מפני צורך שלהו ה״ז מותר ההיא סברא כר״נ וביח
ו דבסילו איסור שני פרקים לס״ל כר׳ ישמעאל לעשר גמיעות הלכתא הוא נ  ד
: כמו חמר ה ״  והיינו בזמן המקלש ומכי בטילו אפי׳ בזקנים חורשים על ר
ת מבאן(מיעקר קיימי מ ה כמלא) אבל פ ״ ל ) . ל ״ ע ז ״ ׳ ר י פ : ב כ ״ יד. ע  צי
 וכו׳ כתב עציו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה איט נראה דודאי חורשין בשבילן אך
. ׳ ו כ ת ו ו ע י ט ר נ ש ; ו ע כ ״  לא כל השלה כיון שאינם מתסשטים בכל השלה ע
י נטיעות אשכחן עשרה לבית סאה נ  כתב רשב״ם ו״ל בפ׳ חוקת ד׳ ל״ו ת
דחך נטיעות היו מתחילה והיו עשרה  ובאילנות אמרו שלשה לבית סאה ועל נ
 לבית נזאה אלא שכן לרך אילנות לנטוע הרבה ביחד בתחצה ואחר שגלל!
. ירוש׳ ר׳ כ ״ ה כמו שעושים לירקות ע א  מפזרין אותם ומיעטום לשלש לבית ס

 לתי שבת

 חייא בר אבא בעא קומי ר׳ יוחנן עכשיו למה חורשין בזקנות א״ל בשעה
 שניתנה הלכה לכך ניחנה שאם בקשו לחרוש יחרוש. פי׳ עשר נסיעות הל״מ
ק מתייבשות לאין כחן יפה  דחסה תורה על ממונם של ישראל שאם לא יחרוש ל
 כזקטת וניתנה הלכה בנטיעות ע״מ שגם, בזקנות אם מבקש לחרוש יחרוש
ם. ה״ר שמשון ז״ל; רו ט על שני סרלףס הללו והתי מ  ותימה ללא קאמר משוס מ

ל לאי ס״ל נקצר שלא במצותו כשר אמא ס  שלא נקצר כמצותו פ
 נקצריה מע״ש אלא מללחי שבת ש״מ נקצר שלא כמצותו פסול ופי׳ רש״י ז״ל
 לגבי לילה נמי מצותו בלילה ולא ביום ומפשיל וכ״ש כשמביאין אוחו מסוריא
י לא יקצר בלילה של ששה עשר בניסן ויביאוהו לירושלים ביום ששה עשר א ל ט  ל
. ואפילו אם תמצא לומר בגמלא סרחא או ע״י שם ו מנ לס ז  •אא״כ יקצרוהו קו
ר מ  אסי׳ה הסול להא אינו במצותו לכתיב וקצרתם את קצירה והבאתם את ש
א היינו לאפי׳ בליעבל פסזל ומתני׳ י ר מ א מ  קצירה ולא של ח״ל ואין העומר נ
׳ ר פלוגתיה לר נ  ל:צ קרבנות הצבור בירוש׳ לשקלים מיקי לה בר׳ ישמעאל ו
ד יוסי בר יהולה למנשר  ישמעאל היינו ר׳ יוסי בר יכולה ולית לחש לה להא ל

: ה״ג במשנה יצא קציר העומר וצ״נ יצא קציר העומר שהוא מצוה מפזרין ל ״ ח  ב

 לבירוש׳ הוא למפרש מעמא שהוא מצוה ופי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל שהיא מצות
 עשה שאע״פ שמצא קצור שלא לשם המומר צריך לקצור לשם העומר לכתיב
מס׳ שבת פ׳ ר״א למילה אבל נמרישה לא שייך מצגה  וקצרתם את קצירה כלאי׳ נ
. וכתב ת ט מ פ׳ שני ל  לאי מצא חרוש אינו חורש ע״כ והכי מס׳ לה רבא ג״כ נ
ש ד  ה״ר יהוסף ז״ל ונ״ל לר׳ ישמעאל איע אוסר תוספת שביעית יעל ק ל

ז ע ו  ישראל ב
. א״כ כ״מ  כל כך על שראוי לעשות כפי השיעור הקצוב צו. חורשין כפי צרכו
. לרשאי עכ״פ לתרוש לו כפי צרכו.  כשעושה כסי השיעור הקצוב לו ולחבירו
ט ילדות ק ב הר״ב מ ת ס הוא-וכצ״ל אפ״ה טפי מצרכן אסור•(ב) כ ר  ונ״ל מ
. וכתב על זה ׳ . ביללות. צריך י י ג  לאשמעינן לאע״ג לבזקינות ננ׳ לב״ס ס
] וז״ל ולא ילעתי אמאי נקס א שליס״א [באות ז ב י ק , ע  רביט הגאון מהו
. והכי ריהטא ה ״  לאשמעי׳ חומרא ולא לאשמעי׳ קולא. למיתר לחרוש עד ר
. ה א ר . היה נ ר י ק ר ככיי ואזוב אשר ב ״ ע פ ל . ו ע ״ ה ל כ . ע ק ״ מ ה סוגיא ל ל  ט
. קולא וחומרא לגבי יללות וכ״כ איפכא בזקנות. הז תנ ם באמת חרתי אי א  ל
ו ק חומר׳ קמ״צ. להרי ה  וכלמזכח בחוספחא. עכ״ס הוכיח הר״ב דמתני׳ ר
. כמ״ש רש״י (תעניח ל״ג א׳) א״כ קשיא א ו  מתני׳ הלכה קלומה והלממ״ס ה
קטת אסור מקודם וכמ״ש הש״ס. ואי צהך ליוקא  צתסור. אע״כ לליוקא לו
. אע״כ משום לביללות במי איכא חומרא. והיינו לקמשמע לן : ה ״  על ר

 ראשונה
. ובפ״כ לפאה ן  במשנה בסוף מס׳ יבמות נזכרו שניהם ל״ג הזקן ור״ג האחרו
ט׳ הוא ר״ג הזקן שקולם א מעשה שזרמ ר״מ איש המצפה ובא לפני ר״ג ו  נ
 המולבן: כדי מיהא הבקר עובר בכליו. ולאו דוקא כשל שלשה אנשים דה״ה
 של אחל דבפחות משיעול זה לא מיקרי שדה אילן ללמפקל קיימי כמ״ש מוי״מ.
 ונ״ל לה״ה אם הם פשר אילמת לבית סאה לאמלן לעיל בין עושץ ובין שאין פישין
: ו עשר געיפומ. פי׳ הר״באע״ג ה ׳ גמי לנקא שיש ביניהם כשיעור ז ץ ט מ ר * 
. והן כ ״  לזקנות בשלשה הוי שלה אילן ביללות אץ מורשץמל שיהיו עשרה ע
. וצ״פ דא״כ יללות הזרע כחן ואלרבה הא יפה כחן  ג״כ לשון הלמכ״ם בס״פ
 עחילמץ מד ר״ה אש לא שגאמל דמע״ג לבזה יעה כמן לעניו שלשה הולט כמן
. אלא ולאי יללות יפה כמן לכל לבר אבל סתם יללות א  ובחנם דחק דמג״ל ה
ת נמי כשאין ראיין הא אמרן אין ו  אין ראוי אמד מהן לעשות נכר לבלה ומקנ

ן י מ  מ

ן תפארת י כ  י
) ס״ל ב : כ י ר י ס א חי שביעיח ל ) וה״ה ספי א : כ ת ו נ ש . ה ה י  בשביעית ה
. דהרי ליכא שום חרישה ת ו ש ה חריש ר . מ א ר . וקמ״ל ק א ר ת קאי ק י ש  א
. יצא קציר ׳ ו כ ו ף . א ש ר ו ט ח . במצא חרוש אי ר מ ו ע . דאפי׳ ל ה ו צ מ  ד
ה מ . ו ל ) עד עצרה וככל הנך דלעי נ : כ ח כ . דוחה ש ה מ ש ר דצריך ל מ ו ע  ה
: ל י ג׳ לעי ס כ נה ו . היינו למשנה אחרו ה ״ ד ר א ע ר ביחשל׳ מ מ א ק  ד
ה ז מ ת י ת פ ב . ד א ״ ) ר״ל ד ה : ב י ב ו ב ה ל ם . וקאי א לן ) בין אילן לאי ד  כ
י מד״א וודאי שרי : פ ט ל ב ב  למיעקר קיימי [ועי, עילוגין >רג«״א] א
ע ע ם. ובכל חלק נ י ס לי׳ חלקים שו ״ ב ) ר״ל שנחלק ה ז ) ילדות(ב): ב ו  כ

 אילן
ד לאשמפי׳ קולא לא אצטריך הצממ״ס. למה״ת ה . ל (  (ק1׳ חוס׳ מ״ק ד״ג ב
. מסי הו״צ צאשמעי׳ לזקנות אסור וממילא משתמע ליללות מותרות ד  לחו

 משנה
 השמשות: ה וחורשין כל בית סאה בשבילן. כלומר כמו אם היו של איש אחד
ד ר״ה פ״כ אין לזה באור  שחורשין פד מצרת. ומ״ש הר״ש מירושלמי אמר פ
. ומ״פ מוי״מ ה  כלל וכי פדיפי משל אדם אמד גם הרא״ש כ׳ מלא ידפ פעם מ
 דירושלמי אמרה לאחר תקנת ר״ג וב׳׳ד. דברים תמוהים הס ולאחר תקנה למאי
 מצטלפין הא אפי׳ אס אין שם אילן כלל מור־שין פד ר״ה כיון שביטל הפרקים בין
. אע׳׳ג דר״ג מפי׳ ׳  שדה אילן ובין שדה לבן חורשין פד ר״ה: ר״ג אומר כדי ט
. אבל ל״נ סתם הנזכר ברוב ׳  ביטל שני פרקים ולדידי׳ לא שייך צירוף כדפי
 המקומות במשנה הוא ר״ג אחרון ול״ש בנו הי׳ אביו של רביט הקלוש והוא בן
. וזה ן ק ז . ואוחי שנמנה פל הפרקים ובטלום הוא ר״ג ה  בנו של ר״ג הזקן
 האחרון יטל להיות לס״ל להלכה כשמאי והלל. ומדפ שנם רבינו הקדיש שסידר
א לא הזטר שפנס ר״ג וב״ר שבטצום. ור״ג הזקן מעט אמר הוזכר  המשנה גם מ

 ציונים

 ד׳ ישמעאל. מנחומ פנ. :
 םעידין ומוס6ץ ה1״ל , המנ יצא קציר . פ״, t's פהצטמ
 מ,*> : ה שלשה

 אלגית 3'3 כי: מיי׳ פ״נ מהי׳
 שמטה וי\נצ ה*1פמנ . W1׳1
 יפו: וכמה יהא. שם :
 BWD נ. םוכה לל. «ל. פויגן ן ע צר נטיעות . נינ ט:
 נ. יניזיס נן*: פ,* os היה:

 חוסכות חדשים
 משגה ה (תוי׳ט דיה]
׳ היינו לאחר ן ט  וחורשי
 תקנת ר״ג וביד עכ׳ל לא

 הממי
 חידושי מהרי״ח

 כיא עושה ככרכמולםתש
 בני ארמ ?!גמעו רק שלש
 ובישל לג׳ אבל אש נמע
 עשר אילגות לבית םאה אז
 שערו הכמיש שבל אדם
 מבמל כל הבית מאה להן
 הן ערטין הן אינם עושין
 כניל: מיה [תוייט ד״ה]
ן כל בית סאה  וחירשי
 בשבילן לשון הייש כו׳
 והא דקאמר בירושלמי

 בהדיא
 תוספות רע״ק

] תוי״ט דית  מיה [אות ה
. עד ריה) וכתב ן י ש ר י ח  ו
 וד־איע ע״ז ולא ידענא
א מאי וכי עדיפא ליה מ » 
 משאש היה לאיש אהד:
ו לאהד נ י י  יאות ו] יאיז׳ ־
 תקנת ריג) קשה לי^דלםה

 תוס' אנשי שם
׳ א ט ׳ י  בי׳ב ד״ה ר
 כפ:־1יה. ימש׳׳ה גית׳׳ל
 לאוקמי בשנת לאיהו פשוטו
 ואמ-לו להקל מלאזקמי
 נ שביעית דגא איירי בה
 ולהחמיר. ותיק סיל אשנא
 לעז־יף לאוקמי לחומרא
 (הוש׳ כמו״ק). אבל הריבמ׳יצ
 כ׳ נשנש שביעיש המוב
 ג!דגר והוצרך לומר לך
 זקצירת העומר חתה בגיעיש
 וכו׳ וגרסינן בירושלמי ר׳
 ישמעאל כלעהיה לאמר אץ
 העומר בא מסזריא ע״כ זע׳
 3מ׳שכאן:בא׳דקצירד.
 לכמה. דכתיב גיה וקצרתם
 הת קצירה . ומשיה לא
 מוקמינן קרא במכשירי שתי
 הלד-ם שימיה קצירת החסיס
 להם לותה שגת מכוס דלא
 כיז׳ב בהו קציר. (תום׳ שבת
ל  ק:׳־־): ף, ממונח ש
 שלשה אנשים. ואפילו השדה
 של אדם אחר זאע׳פ שנעל
 כשדה מורש מפני צורו
 שדהו. (תוספתא פיא) :
ה כו׳ מ כ  תוייס דיה ו
. והא דלא ׳  אדלעיל ט
 הקדימו התם ג״ל שהוא שלא
 תהיק אדעתין לומר דדוקא
. או ל הג׳ של אדם א׳ כ  מ
 אם הם סמוכים מד׳ אמות
 אמריצן לקיימא למיעקר
 דצפ־ש פסידא דכיא מכחיש
 אה הבירו ומפסיד בכולם.
׳ אנשים דליכא כ״כ  אכל מ
 פהדאאימאלאקמ״ל.(ר«'!):
א הבקר כו/ ה י  כמענה ש
 איה בב״ב שם מביא מכאן
 סייעתא לעולא לאילן יומן

 שליש ביס . למבמע דס״ל
 להשיט לטטמא דתורשין כל

ס י  מ



 ציונים
 חיו עשויות . w ה*

 ז הנסיעות עם:

 תוםפות חדשלם
 המשי לצרים אלו דלאמי
 התקנה ככל מקום מושי־
 לחרוש ער ר׳ה ולמה מצרן
 כירושלמי לומר לגי אילנות
 מצנןרפץ דליל אילחת כלל
 וצ״ע וגם גפי׳ הרא״ש הניד

 לצרי הירושלמי כצ׳׳ע ע״ש

 חדושי מחרי״ח
 כהריא ער ריח היינו לאת־
 תקנת כו׳ עכ׳ל וא״א לימי
 כן דאי לאחר הקנה ט»׳
 איריא שיש עכיפ נ׳
 אילנות אע״פ שלא היה
 שום אילן רק שדה לכן
 מותר לאחר תקנה עד ריה
 כט״ש הריב בפירש מיא:

 תוספות רע״ק
 לי ג׳ אילנות עושיש ככר
 הא אף בפהות לשתרי
 דהא גם בשדה לבן שרי
 ער ר״ה אחר תקנת ריג
 וכ׳׳ד וצ״ענ משנה ו
 [אות ז] גריב ד״ה
 נטיעות. אין הורשין
 וכוי) קשה לי דטנ״ל דדי;
 נטיעות הוא להומדא הא
 כפשוטו דרינא לקולא.
 דמשר אילנות בק עושץ
 בין אין עושץ הר שיה
 אילן והורשץ רק ©«
pעצרת. וכנטיעות הורש 
 עד ר״ה . דזזסה התורה
 כםיש הריש. אנל אהינ
 דבג׳ נטיעות חורשים עב״מ
 עד עצרת ולא חטירי
 מאילנות. וכן סשמע
 להריא ברםב״ם' פינ היה
 היו יו״ד אילנית ובו׳ עשר
מ ש  נטיעות וכו׳ ם
 דבנםיעות חלוקים מדיץ
 עשר אילנות דחורשים עד
 ר״ת. ולא מצאתי מי
 שיאמר דנפ״עות המירי
 מאילנות לעניין אם הם
 פתות מעשרה וציע. ואולם
 מלשון הרמבים בפי׳ בסוף
 פרקין שכתב חיל ובנר
ן  נתבאר לך ההפרש 0
 הנטיעה וראי־לן שהאילנות
 ג' לבית סאה והנממות
 עשר לבית סאה. ואז בקד*
מ ש  שדה אילן עכ״ל מ
 להדיא כהרעיב דיש ב,זז
 חומרא בנפיזוות דלא טקר

 שדה אילן לחרוש כל בית
 סאה עד שיתו מ״ד. ומ״ם
 צ״ע דמנ״ל זה . וגש ער״פ
 אמאי לא כתב חדמב״ם גם
 הדערש זה דבאילנות
 הורשים רק עד עצרת
 וגנטיעות עד ריה וצ״ע.
ר שיחיו  [אות ח] באיד ע
 עשרה) אבל ט׳ אין כל
 סאה צריכה להם. ובייא
 עומדים לילנקר . הרא״ש 1

ב קמה ת יום טו ספו ורה שביעית עד אימתי פרק א תו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

ד לשון הר״ש הלכה למשה מסיני דחסה התורה על  ע
 ממונן שאם [לא] יחרוש להם מתיבשות דאי! כחן יפה כזקנות:
 ומוקפות עשרה. או מוקפות קתני וכ״כ בכסף משנה לפירוש
 הר׳יש שהוא פירוש הר״ג וגם הרמב״ס ותראב״ד כתבו או כו׳

 אלא שמפרשי׳ עערה בענין אחר

 שדה אילן ותורשין כל בית סאה בשבילן. בנעימות ילדות ״אין חורשי;
 *עד שיסו עשרה:״)שורות.שנעועות במקום א׳ כחומה ואקמפוזרות:
 אין חורשי; אלא צרכן. משוס דכשמשוזרות נראה כחורש לצורך
 האמן. אבל היכא דקיימן במקום אחד נראה כמתקן את הארן לצורך

 שביעית ולא לצורך האילנות: שורה
) היו עשויות שורהיט) ומוקפות ן [״והדלועיס. כתבהר״ב בדלעת ח י ה ד ד . נדר ע  תרגום חומה שורה: עטרה
א לצרכן לא): יונית דוקא קמיירי כוי. עי׳ מ״ש בזה ל ם א ה ן ל י ש ד ה ל) אין ת ר ט  סביב:ץהנטיעותוהדלועיםמצטרפין ע
, לקמן]: [*ר״ש כן גמליאל אומר כוי. כ׳ ת י י ך ב ן ת ת והדלועיםלב) מצטרפי! ל עו טי א ז הנ א ק 1 י ו ת ד ט ו ת י נ כ ל ד ־ ב ה א ת ס י ב  ל

) הר״ב והלכה כרבן שמעון בן גמליאל. ד ם ל י ע ו ל ה ד ר ש ל ע ה *< רשב״ג אומר כ א א ס ל ! ו ל י א ה כ ל ח א ג י ה 1 ש י ת י נ ת מ 7 ב * 
. וכן כתב תרמב׳יס בפירושו חבל כתב - י * ^ w n בשאר יצועי!. וצריך שיהיו הננףעות 
• דרבן שמעון בן גמליאל דוקא בדלעת " י י ה ? א ת ס י ל ב ? כ ש ד ה ח א ת ס י ב ת ל ן ע י ן כ נ ן ה י ה ן ש ן ס «ג י ע ן ל ל ^ ת ע ט  ר

. ז fe יונית קאמר ואם כן אפשר דת״ק לא ^ & ו ל י ׳ ש 1 ג B ^ ה , w ס ה נ , ה נ ר ו  ששה והדלועי׳ ארבעה מצערפין לעשרה ״ t ש
 וחורשי! כל בית סאה בשבילן: רשב״ג נימשל־ליל״גיכ׳ה״׳ש. לבית ניל״גמ• לתוך בית. פליג וכן ראיתי בירושלמי מי שרצה
 אומר. אפיי היו כל העשרה דלועיןתורשין כל בית סאה בשבילן לפי לפרש דת״ק מייד בדלעת יונית ומסיק דדוקא ר׳ שמעון בן
• שהן גמליאל כך מיירי ומכל מקום הרמב״ם בחיבורו פ״נ מה״ש העתיק ה ר ו ״י ש ל  *) נ
 דברי תייק בלבד ובפי' הר״ש משמע דמכח רשב״נ מוקי לכולה מתני׳ בדלעת יונית ואין נראה לי כן תן הירוש' מ״ש ועיין במי׳ז פ״ח לעירובי(]:

י ב ת שלמה י כ א ל  מ
 ח״ל התכם הר״ס ז״ל נסוכה פ׳ לולב הגזול פירש״י ז״ל וז״ל אכל אם אינם לגרסי או מוקפות וכן גרסת הראב״ל ז״ל בהשגות ומ״מ הפירוש אפי׳ הרמכ״ם
 עשר או שאינם מפוזרות כהלכתן חורש תחת כל א׳ וא׳ כשיעור יניקתה לפי ז״ל מודה שהוא כמו או. אלא שפירש הרמי״ס ז״ל שורה שיהיו בשורה אחת מל

 חשבון עשר לנית סאה ע״כ. וכן כשלש אילנות זקנות שאמרו כהן שחורשין כל
 בית סאה כשכילם על העצרת פ" שם ז״ל ה״ל ואם אינם שלשה תורש לכל
 אחד תחתיו לפי חשבו; ע״כ וזה דבר תימה לבזקנות תנן פתות מכאן אין חורשין
 להם אלא מלא אורה וסלו חוצה לו וכן בנטיעות חנן היו עשויות שורה וכו׳
 אין חורשים להם אלא צרכן דהיינו מלא אורה וסלו ולא כפי חשבון עשר לבית
 סאה ועוד אם כדברי רש׳יי ז״ל שכשיהי׳ פתוח מתנין להן כפי חשבון א״כ
 מאי רבותייהו דעשר המפוזרות הד אפי׳ לפתות מכאן כך נותנים ואפי׳ לאחד
 וא״כ הי׳ ראוי להלכה למשה להודיענו סתס שלכל נטיעה נותנין כפי תשכון
 עשירית בית סאה וצ״ע. עכ״ל ז״ל: היו עשויות שורה ומוקפות. אית

 קו אחד ומוקפות עטרה שהוא לומה לקשת. ולפירוש שהניא ר״ע ז״ל ק״ק
 דאי שורה לשק חומה ה״ל להיות באל״ף: בפי׳ ר״ע ז״ל. עטרה גדר סביב.
 וכתב עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה מגזמגס הרנה שהי׳ לו לומר גדר מה ראה
 לומר עטרה ונראה דהכי פירושא היו עשרות שורה וכו׳ כלומר אם אינם
 מפוזרות בכל השדה אלא שהן עשויות נשורה זה אחר זה או שהם נטועים בעיגול
 כעשרה אין חורשין וכו׳ והאי עשויות לרישא קאי גס אסיפאוה״ק היו עשרות
 כשורה או שהיו עשויות מוקפות כעטרה ע״כ . עוד כתב אין חזרשין להם אלא
 צרכן פי׳ אבל צרכן תורשי; אפי׳ עד ר״ה. ע״כ: ז רשבנ״א עשרה דלועין
. אית ללא גרסי מלת כל במשנה וכ״ה בירוש׳ וכתב הר״ש ז״ל והא דתניא כר  ו

ן י כ  ישראל י
 מיי שרי: כפז) שאינן מפוזרות רק עומרים סמוכים זא״ז כשורה או

. וחוך הגדר פחות מב״ס. וי״א דפי׳ עטרה ר ר : ל) ג  מוקפות וט׳

. והשאר דינו כשרה ׳  שעומדות בעיגול: לא) כמלא אורה וסלו לכל א

 לבן: לב) אפי׳ דלעת מצריח שאינו גדולה כאילן: לג) והו״ל כי׳ נטיעות,

 ודוקא אס הנעימות הן הרוב: לד) ודווקא בדלעת יווניח שהן גדולות

 תוספות אנשי שם כל)יל1
 הכ״ס משום לכולו שיפור יניקת הגי אילמה. וחרישת כל הכיש צריכה נשכיל האילנות.
 ולפ״ז לכאורה היה צריך שיהיה כל אילן מהם עומד כאמצע שליש בים דאס הם כמוטן זל׳׳ו
 במרחק ד״א יהיה שישר יניקתם רק אורך שליש ב״ס וחי אמוש על רוחכ שליש ב״ס. אם לא
 שנ־חוק לומר דאפ״ג לשיעור יניקת אילן כשהוא לבלו הוא ככדי שליש ביס והוא גאמצעגמ׳ימ
 כשסמוך לו אילן א׳ או ב׳ שגוזלין זה מזה קרקע יניקתן אז משפששח יניקתן להלאה בכדי
. כמ׳׳ש הרשיש גהגהותיו לב״ב שס. אגל הוא רחוק מאד,  שיעלה שליש ב״ס לכיא מהן
 ועי׳ נרש׳׳י שם ובסוכה שניאר נאמת שהג׳ אילמת יהיו מטזרין בכל הג׳׳ס נפוה. וע׳׳כ
 צ״ל שיפרש מיש כמשמעו וכמה יהא ביניהן חוזר פל מ״ש במ׳ב וכמ״ג לפחות מכאן אין
 חורשין להן אלא לצורכן. הא לצורכן מיהין י»רשץ.וע״1 התנה כאן דה׳־מ כשיש ניניהם
 ד״א לכה׳׳פ אכל נמקורבין בפחות דיד׳יא ;ה לצורכן אין חורשין ללמעקר קיימי. וכן משלש
ה כמלא גקר זכו׳ שכ״.ב ואין חורשין כשכילן דמשמע כלל לא מולא  גם מלשון הריב ד
 סייס אלא לצרכן . ועי׳ נס׳ מ״ש . ועפ״ז יהיה מיושנ הא לשידה משנתינו לבאר שיעורא
 למפוזרין. ונ׳׳ל עוד דגם הר״מ והר״ב מה־יס דלעזלא הכי פירועא דמשנשינו. אלא דס״ל
 ־למאי ללא קי׳ע כעולא אין השעם משוס יניקה אלא משום שיעול שרה ללשדה אילן נוהנין
 נ״ם . ולפי נועם זה חדרגא צריך שיהיו נכ11עי; הדרך מטעתן היינו שלא יהיו מקורנין
 בפחות מד״א ולא יהיו מרוחקין מכפי השטן עשר לביס וכן מבואר נתוספשא רפיא.
 ונראה עוד ז«״ש רש״י שס בסוכה דלאילן א׳ מתנין שליש בים היינו נמי דוקא לעולא.
׳ אין מלשין להן אלא לצורכן ונ״ל  אבל למאי דאמרי׳ דהנועם משום שיעור שזה כפחות מ
 דוהו כוונת התוספתא שדל אילן העומר נכית קטים ושלס העומדין כביש ל׳ קכין אין
 חורשץ להם אלא כדי צורכן ע״כ . ופירושה דלאילן א׳ אץ חורשין קגייס ולא לנ׳ אילמת
 ל׳ קבין ואו או קת;י ללא כהמפרש שם. והתוספתא ללא כעולא . וצ׳׳ע נכ׳׳ז בירושלמי ;
 ו בי״ב ד״ה שורות כו׳ ואיכן מפוזרות. א״ה משמע זשעמא לנעיק שיהיו העשר נשיפות
 מפוזרות בכל הכייס :אז מגיע עשירית ביים לכיא. אגנ כשאינן מפוזרות אין הורשין אלא
 צורכן. אף לבגלולות במרוחקין ד״א םגי ואפילו יושר מעשרה לב׳׳ס . כתב הרדב׳־ז בחוושיו
 להרמנ׳׳ס כאי דשאני גדולות שעושי; פירוש ואץ פומזין ליפקר אכל נטיעות אס הס יושר
 מעשר לכ״ס עזמדין ליעקר. אגל בתוספתא כאן מפורש לגם מנץעות שיעורת לרצופין הו^
ס שורה בלשון יחיד. *ןעמא רגכהיג בנטועים בשורה ר  בד׳׳א. ולפ״ז ע״כ כגי׳ הר׳׳מ מ

ן תפארת י כ  י
. רק כאין ר כ  אילן א׳: כח) מהלמ״ס. ואפי׳ אינן ראויים לעשות כ
. ולא גזרו בהו כבשאר אילנות כסי׳ ג׳ ת ו מ ד א  מרוחקין זמ״ז פחות מ

ך נ״ל. ותמוהים דבלי כ  וכמ״ד. דמזהן רכים. נפסדים כשלא יחלישוס. [

. ׳ י  לניט רש״י זצזק־יל תענית דייג ע״אידיהיב עעמא להלממ״ס] מיהו כפחות מ
 אינן צריכים לכל הב״ס. וביותר מי׳ למיעקר קיימו. ולרמבי׳ס אפי׳ ביתר

 משגה ראשונה
 מרשין אלא לצלכן. אבל כשהן עשר אמריי למיל בזקנות בין עושי[ ונין שאין
ל ל״ה. ומיהו  פושץ מורשין על מצרת ואחי הכא למימר לבילדות כה״ג מורשין פ
י הרמב״םוהר״ב שהנטיעות בצל אחל יש בהן חומרא יותר ר מ  הירושלמי מוכית כ
 מזקנים שאפי׳ עישין ככר אין מולשין להן כלל ער שיהו עשרה וכמש׳ע בס״פ:
. משמע להאי לינא איתא נמי בזקנות וכ״ש הוא לאס ׳ כו  היי עשויות שורה ו
ות. ויש לתמוה שהמפרשים לא בארו לין זה בהליא.  בילדות החמירו כ״ש בזקנ
ות. א״ל  ובירושלמי ר׳ מייא בר אבא בעי ר^מי ל׳ יוחנן עכשיו למה חורשין בזקנ
 בשעה שניחנה הלכה לכך ניתכה שאם בקשו לחרוש יחרוש . ונ״ל להוקשה לר״ח
 כל אנא מה שהקשינו ועכשיו לקאמר פירושו השמא כלומר לפ״ז להחמירו
 ביללות בשורה למה התירו זה בזקנות . ומשני ליה שכך הלכה שאס בקשו כו׳
 כלומר לעיקר אישור הכא משום גזרה שיאמרו שמתקן הקרקע לצורך שניטית ולא
 גזרו אלא בדכר המצוי שהילדות א״א להם בלא חרישה שהכי אין כחן יפה והתירו
 משום זה עד ר״ה שצליכין לחרישה ממיל ובדבר המצוי גזרו אבל זקטמ אין
 לגילץ כ״כ לחרוש אותן אלא אם בקשו כשנמצאו קצת אנשים המקפילין ובקשו
. ולא יכלתי לסוף רעת הר״ש שכתב בפירוש  לחלוש כיין ללא שכיח לא גזלו בהו
 הירושלמי זה שכך ניתכה הלכה בנטיעות ע״מ כגם בזקנומ אס יבקש לחריש יחרוש
 ותימה ללא קאמר משום שנמנו פל שני פרקים והתירום מכ״ל הר״ש ;"ל נלאה
ס בזקנות על ר״ה  שמפלש שר״מ נר אבא הוקשה לו עכשו בזמן הזה למה מורשע נ
 והשיב לו שכך ההלכה ולכך תמה הל״ש לתיפוק ליה שבעלום והתירום . וזה לא
 יחכן כלל מה חשובה השיב לו שכך;ימנה הלכה וא״כ אין חילוק לעולם בין יללות
 לזקנות ובתרווייהו אם בקשו לחרוש עד ר״ה יחמש וא״ח לומר זה הא אדרבה
 הלכה היא גילדות דוקא ולא בזקנות אלא עד עצרת כדאמרי׳ כבולי׳ פלקין והכי
 אמר בנמ׳ ליש מ״ק בהדיא דהלכה היא בנטיעות ושמעי׳ לזקנות אסיר וצ״ע:
 t הנטיעות והדלומין מצערפין. פי׳ הר״ב בדלעת יוכיח שגדלה כאילן ע״כ

ה, שמ בכגון זה נפרקין מי . ליהח דא״ה הו׳׳ל להר׳׳מ למימר ודברי רשב׳׳ג אמת וכן הלכה «י ׳ ג כו׳ אפשר דת״ק בו  א׳ או בעיגול אין נחשיין לפרה אילן: ( חוי״ט ד״ה רשבי
 יכלוויר דע שאין חולק על רשכ״ג וממילא בן הלכה. תק ותשכח בכל ש׳׳ס משנה נפילושו נכימ שאין מולק ענ אוחו תנא תמצא לשון כזה או כיר«ל מילקאמר סתם הלכה מכלל

י ^  [משניות זרעים] לץ .37 י
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 ח [*רבי עקיבא אומר כוי אילן שעמם כו׳ דברי רבי שמעון. שהן כנעיעות והלכה כרבן שמעון בן גמליאל: ח עד שיחולו. עד
 ופסק תר׳יב כתרווייהו. וכן כתבהרמב״ס ונתן שעם מפני שיש שיצאו לחולין בשנה הרביעיח ע׳׳׳י פדיון ואס לא פראן בשנה הרביעי׳
 בתוספתא דברים מסכימים עם דבריהם. ובכםן! משנה תמה עד שיעשו חולין מאליהן בשנה החמישית: נטיעה כשמה. בת שנתה
 על מה שפסק _ כרבי שמעון:סבר דהתוספתא שזכר היינו מאי קרויה נעיעהותו לא. פ״א כשמה כל זמן שבט אדם קוראין לה
 נכרעה ואין קודאין לה אילן. והלכה
. שנחתך: ם ם מ ר כרבי עקיבא: ש . רבי אלעז ( ח  ךן עד אימתי נקראו נטיעות ל
 בן עזריה אומר עד שיהולו לי). רבי יהושע חליפץ. גידולים לשון גזעו מחלין*:
ר כנטיעה. בין לענין חרישה *בין לעני! מ ו א א ב י ק . רבי ע ם י נ ע ש ב ת ש  אומר ב

א ערלה. והלכה כרבי שמעון: י צ ו ה ) ו ח ם ל ט ג נ ן ש ל י , א 0 ה ל מ ש ה כ  w ע

למעלה כאילן • דברי ר״ש§ ה ו פ ט . מ ( א עה ט טי ) כנ ה ם ט מ ל ח ו פ ט . מ ( ט  חליפין ל

 דאמר בירושלמי רבי שמעון ורבי
 מאיר אמרו דבר אחד וכו׳ עיין
 שם. ולא זכר הכסף משנה מעם
 במה שכתוב הלכה כרבי עקיבא
 אולי משום דהלכה כרבי עקיבא
ח ולמעה כננףעה פ ט  מחבירו]: מ
 כו׳. לשו! הרמבי׳ס אם כרתו אותו

 ציונים
fw שוש׳ .  ח לד אימתי
׳ שס ה״ו: י . מי ה מ ש  נ: כ
. ח ״ ס ה ם . פ מ ג נ ן ש ל י  א
ל ״ ש מ ״ ע ו מי,>בות מ ״ « ' עי  י
ר Y"1 שימן ו ס נ  a׳V . ו

: מ ז v»p י ג  ל

 חלופי נרסאות
ג כ ה נ י ר כ ז ע ל י א ב  ח ר
ס : ״ א מ ו ר ה ז ע י ל ׳ א י נ  7״׳ ו
ן ל י א לושלמי ב י ה נ ע י ט : 
׳ ה מ ט מ ל ה : ו ע י ט  נ
ן ט מ ל ׳ בירושלמי ו ו ה נ ל ע מ ב  ו
: ש ״ ד ה נ י כ ׳ ו ו ן כ ל ע מ ל ׳ ו י  כ

. [״ומ״ש הר׳יב דהלכה כרבי שמעו! כתבתי לעיל] כ ״  ע

 תוספות חדשים
 _m&0 ח [תיי׳׳ט דיח] עד שלא נשתייר ממט על פני הארץ אלא פחות ממפת יהיה הצומח בו כנעיעות ואס הוא ץתר ממפת יהיה הצומח בו כא

ע אומר כו׳ תמס על י  ר
 משיה כל״ש עכ״ל ונראה
 לתת לסו;יא כוותיה לריש
 דאיתא בכ״ב ל״פ ע״ב הלוקח
׳ נופח  אילן מחבירו לקון ט
 וכיס כל הסוסקיס ש״מ לער
 שכח אינו שייך לאילן וק״ל:

 (ממהורש״ח 51״ל)
 אמר המניה ולפענ״ד לפסק
 הר׳׳ש משוס דגכלאים
 מ׳ב משנה ל׳ תנא אס רצה
 גומם ער התות ממפת זורע
 ואתר כך משרש ש״מ לפתות
 מעשת לא חשיכ כאילן:

 שלמה
ם גגי חמש: בנטיעה. נין לענ׳ן חדשה נין צענ׳ן ערלה ור״ש ור׳־ח י נ פ מ  ו
 בן יעקב אמרו דבר אחד לא״ר אלעזר בן יעקב הגומם כרמו שחוח מספח
. יאיכא ; ר א . דברי חכמים עד שיגום מעם ? ן  חייכ בערלה מפני מראיח העי
 מאן לפסק,־לא כר״ש משום לשיטה הוא זאיכא^מאן לפסק כותיה משום דראב׳׳«

 למשנתו קב ונקי ס״ל כותיה:

 מלאכת
 ג׳ ללועין נ׳ קשואין ול׳ גמיעות מ5ערפות מיקי לה ניחש׳ כרשב״ג דאמר
. ומשמע קצת מן הירוש׳ הוה כ ״  כולן ללועין חורשין ובדלעת יונית היא מתני׳ ע
י ת מ י ד א ד ר"ה.כצ״ל:ח ע ן ע ל י ב ש ת םאד. ב י ןכל ב  דגרסי׳מלת כלנחורשי
. ס״א עד שבע שנים . ם י נ ע ש ב ת ש ר ב מ ו ע א ש ו ה ׳ י ו וכוי. ר א ר ק  נ
 ובתוספתא מוכת ללא א״ר יהושע על שגע שנים אלא בזיחיס. וכתאנים בני שש

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
ו מ״ל [באות י] וז׳׳ל והרמג״ם פ״י מהל׳ נ״ר נ י  כאילן: לח) ראף שאין עושין כלל מורשי[ כל הנ״ס בשבילן עד ר״ה : (ג) כ״כ הר״ב וכתב עלה ת
׳ י ואם לא נפדו. עד שיעשו חולין 01׳. ובירושלמי משוה להללי. וצ׳׳ע. עכלה״ט. אמר קסין תריך שקא. לפע״ד  לו) שיחנלום ויפחס הפירות בשנת ל
 בלא פדיון בשנת ה׳: לז) בת שנה: לח) שנכרח גזעו: למ) שיצא! לא לגמרי הושוו שם בירושלמי . להרי לר״ש הז״ל מדאורייתא ולראב״י רק

. וגם סוטה דמ״ד ב) בגפן ד ״  וכלאשכחן(כלאים פ״ב מ
ב בערלה. וא״כ כצ שעמם י  דאינו מקדש לזרעים. כ״כ הכא בשביעית כארעא סמיכתא למיא . משא״כ נערצה ה*ט משום דגם אילן שאינו גמה טפח ח

; ס י נ ר נ ד ה ם שוה לארץ. חיינ בערלה נ מ ע . ולהט לוקא ב ו . אכתי צא נתבטל שם אילן שמקודם ממנ ת פ ט  ונשתייר מזקינה פחות מ

 תוספות אנשי שם
׳ והלכה כרשב׳יג. ק״ל למין מהפסק הלכה ו כ ג י ב ש ר ח ״  רשליגי. (ש״ל): בר״ב ד
 כרשב/ אחר שככר כתב לקי״ל כר״ג וג״ל שלעולם מותר על ר״ה. ודוחק לומר שפוסק ההלכה
ד שיחולו : ה בר״ב ד״ה ע ם  לענין קודם החורבן. ועמ״ש סר״ב ר״ש דלקמן וברמ׳׳ז ש
. והיינו ללא תני בכליא מל ל׳ שניס משום ללא שסיקא ליה. ׳ ו  כו׳ ואס לא פלאן כ
 שאס לא פלאן על שנה ה׳ י וצ״ל יסיל לראנ״ע כמאן לתני נעע רבעי לאילו למ״ל כרם
 לא שיין נשאל אילמת ער שיקולו. וקשה למה מוהר לחרוש בשני ערלה הא מתזי כמתקן
 שדהו לצורך שביעית. לל׳׳ל שעושה ליפות הסירות להא הפרי אשור בהנאה. וי״ל דאעיג
 דהפרי עצמו אסור מ״מ י״ל שעושה כן לצורך העצים או העלים שהן מותרין בערלה שהחרישה
. צ־ע ׳ !  מועלת לגללן. (ש״ל) : בחו״ה דיה תוי״ט ד״ה ר״ע ט׳ משוס דככלאים סיג כ

 לאי משום הא הר שתם ואמ״כ מחלוקת לאין הלכה כסתם :

 משנה ראשונה
 ולפ״ז משמע דכ״ש לאילנות זקניה מצמרפין לנטיעות שאס הנסיעות ששהיהזכןטס
 ארבעה מולשין הכל על ר״ה דאילו משום זקנים לבדם לא היו מורשין אלא על
 מצלמ. וממני׳ נקעא דלומין ללגותא לאע״פ שאינם מין אילן מצטרפץ וכ״ש אילן
 גמור. ומיהו י״ל לוקא דלופין לאין כמן יפה וצריכץ מפי לחרישה וכיון לדמו
ל ל״ה אבל אילנות  לנטיעות בחרתי שכלולות וגם אין כחן יפה חורשץ >הם פ
 זקנים שכחן יפה לא מצטרפי וכן נראה ללא אישמממ אחל מן המחבלים לפרש
. אך לפ״ז צריך סעם כיון דהלצועץ למו לגמלי לנעימות שפיל  לאילנות מצטכפ׳
ל ר״ה ומי׳יט לתייק. וצ״ל לס״ל  קא״ר שמעון לללועין עצמן נמי מורשין להם פ
ת פו  טעם ההלכה שההורה מסה פל ממון ישלאל כמ״ש הר״ש וסבר תייק מעי
 דהפסל מרובה חשה התורה ולא פל ללועץ להפסד מופע ורשב״ג סבל להפסל
. וכה״ג אמרי׳ ספ״ק לפסחים לפליג׳ מנאי בהפסל מוטט אי מששו כמו למלוכה. אלא שצ״פ אי מדמיע מלתא למלתא גבי הלכה דרךל אין למדין ה ס  מופמ נמי ח
ל שבעה שנים מלכת ומוספת כח ומוסיפה פילות ומשם ה. ובשלמא ליי דמלי לה בשנים אפשל קים ליה פ ד שימולו. וצריך כאור מה עניין זה לז  מהלכת: ה ע
 ואילך פומלס בכחה ואינה מוסיפה . ור״פ נמי לתלי לה בשמה שפיר הוא לההלכה הימה בנטיעות לוקא ומן הסתם הוא כל זמן שנקראת נטיעה. אבל על שימולו מה
ל שיחולו משראוי למאכל פדיץ הוי נעיעה. . ואפשר ליליף לה מדכחיב ונטעתם כל פץ מאכל אלמא ממיעה נקראת נמי משראוי למאכל והיינו פ ה ז  מעם יש ב
 והשתא מצינן למימר לטפמא לר״י על שבעה שנים נמי מהכא לכתיב ונשנה הממשית תאכלו את פריו להוסיף לכם חטאתו ללא ה״ל למכתב אלא בשנה החמישית
ע אומר נטיעה כשמה. וכתב הר״ב ״  מאכלו ומה ח״ל את פריו לסיסיף לכס אלא את פריו בשנה ששית להוסיף בשנה השביעית אלמא דעל שביפיח מוסיפה: ר
׳ וכן פי׳ רע״י פ . ונראה הממם כדאמר בנמ׳ פ״ק לר״ה ד׳ י׳ פירות נטיפה זי אסורץ עד ט״ו במכמ אע״פ שמשלי ר״ה לנעיעה זי כבל נעשת אילן ט  הלכה כל׳
 והר״ב שם אלמא דלא קי״ל כלאב״ע ולא כר׳ יהושע ומשמע נמי מהחם לנטיעה כשמה היינו בת שנתה כפי׳ הראשון שכ׳ הר״ב והרמב״ם במטרו כתב כפי׳
. מפרש בירושלמי שחייב בערלה מפני מראית עין ולדברי חכמים עד שיגום מעם הארץ. ותמה הכ״מ שפסק הלמב״ס כר״ש לגבי ה פ י ט  האחרון: מטפח ולמטה מ
. ומ׳׳מ הירושלמי מפיה קפה דאמר  חכמים. ולעד׳׳נ לסמם מתני׳ פ״ב לכלאים מ״ד אס רצה גומם עד פחות מטפח זורע משמע כל״ש דפחות מטפח כמאן לציתי׳
ס הארץ ע״כ וכיון דלאג״י פ  ליש וראנ״י אמרו דבר אמד שאמרו משום לאב״י הנומם כרמו פחות מטפח חייב בפרלה מפני מראיח טין דברי חכמים פד שיגוס מ
 נמי לא אמר אלא משום מראית עין הייט לענין ערלה דוקא להחמיר לחייבו בערלה והיכי מייתי פלה לנשימת לפנע שביעית ללהקל הוא שמותר לחרוש על ליה.
 ומתוך זה היה נראה לגבי נטיעות בשביעית יש בהם גס להחמיר לאפי׳ פושץ ככר לבלה דבאילטמ זקנים הגי בשלשה וחולשין פד עצרת ומעיפות לעולם אין
 חורשץ פחות מפשר והיינו להחמיר. ומיהו כשהן פשר חורשין פל ליס והייט להקל וזהו כדגלי הר״ב לעיל מ״ו . וכן נראה מרברי הרתב״ם כאן במילתא דר״ש
, שלא הזכיר הקולא שבהן  מסיים בה וכבל נתבאר ההפרש בין הנטיעה והאילן שי-אילנות שלמה לבית סאה והנטיעות עשר לסאה ואז יקרא שדה אילן ע״כ הל
 אלא החומלא. ולפ״ז משפח ולממה כנסיעה דא״ר שמעון היינו לענין המומרא שבהן אבל לא לקולא שבהן. והשתא ליכא סייעחא ממתני׳ לכלאים להכא
 דהכא לא אמרי׳ אלא להחמיר והתם להקל הוא וצ״ל להחם לפי שפה הוא שאח״כ משרש וליכא משום ממ1ית עין ועול להחס לרבנן למדאולייתא אין אסור אליי,
ק כפ״י מהל׳ ממשל כ: ס . והשתא קשה טפי על הלמב״ס דלטנין נעימה העתיק לברי ליש בסתם ולא באר ללהתמיר דוקא ועול ללענין ערלה פ ל  מר!ולת י

 לין י״נ כחכמים להקל. ישיב מצאתי להש״ך סוף הלי ערלה הרגיש בע הקושיא האחרונה:

 ראשון לציון
 םשנה ה [תוי״ס ד״ה]
 ר״ע אומר כו׳ ולא זכר
 הכ״מ כו׳ אולי משוס זהלכס
 כר״ע מחכירו. צריך קצת
 יישוב. להא יחע דר״ע
 תלמידו כל ל׳ יהושע הוה
 במכואר בסנהדרין סח.
 «נשאר לזכתי. וקיללהלכה
 כר׳ עקיכא מתבירו ולא
 «מו.לחל אוקימתא בכתובות
 שד: וכ״כ סתוייע ריש מ״ש
 ס״ג לכריתות להלכה כרבי
 יהושע ננד ר״ע תלמיח :

 תוספות רע״ק
 ^שנהה[איתט]נטיעה
ל ״ ק ם ״ ע ר ר ר א ו ב ) מ ה מ ש  ב
ק נ ע ה ל נ י ק ז ל מ י ת ק ו ע י ט נ  ד
ן י י ע . ו ת י ע י ב ת ש פ ש ו  ת
י ף מ ה ד ״ ן ר ב י א ר ו ט  ב
ן נ ־ י ר מ א ה ד מ מ ה ד מ ת א ש ״  ע
־ ^ ר א ל ת כ ל ׳ ה ף ד ק ד ״ מ  ב
ק י ע ר ע ר מ ש . מ ע ״ ר י ל א ר  ה
׳ י ה ד כ ל ה ה י ז ל ו י  ל
ת ו פ כ ן ב י י ע ת . ו ו ע י מ  ג
ף ד ה ב כ ו כ ׳ ל י ה ם ב י ־ ס  ת
ת ה א ״ה ו ׳ די ס ו ת י ב ו ״  ל
ב ״ ר ] ב ת י ו א ] : ש ד ק מ  ל
ן י נ ע ל ן י ה כנטיעה. ב ״  ד
י י ם פ ׳ ׳ ב מ ר ה ) ו ה ל ר  ע
ק ס י פ ע ב ע ר ט ת נ ו כ ל ה  מ
ו נ י א ש ד י מ כ ה ה כ ל ר ) ע י נ ע  ל
ץ ר א ן ה ם מ ו מ נ י ר ש ב ע י י  ה
ה ט י מ ת ש ו כ ל ה נ מ ״ פ ב  ו
י ו ש מ ׳ ל ש ו ר י ב ש ז ״ ד כ ק ם  פ
ה ש ס ק ע . נ ׳ צ י ו ד ד ה  ל
י ׳ ם פ מ ש ״ ב מ ר א ת  ה
ק ם י פ מ ע ר ט ת נ ו כ ל ה  פ
ח ו ש פ מ י ס י ד י ב א ר  כ
ת ו ח ה פ ד ל י  מלהסה ד
, ם ל ו ע ה ל ל ר ע ח חיינ ב פ ט ז  י
ה ע י ט נ ם סיחזי כ ל ו ע ל  ד
ם ס ו נ / ב ת שנתון «  ב

 עד



א קמו תי־־פותחלק ת י י ב א שביעית עד אומתי פרק א ג ת כ ל  ה

ו מ א ח 6 ט  עד פחות 0
 פטור . הא בפחות מטמין
 מיחזי כנטיעה בת שנתה.
 ובפרט שראב״י הוא מרא
 דשני דינים דבס״פ משוח
 מלהמה אמר כן לענץ
 ילדה פהות מטפה ״
 ובירושלמי כאן אסר כן
 לעני[ גומם עד פהות
 מטפח. ומהית לן לדינא
 לחלק ביניהם יציע :

 בל הבית םאה שעומדים נתיבו •עד ל' יום לפני דיה. וכמו חריש של ששית
 שנכנס לשביעית אפור . ניב [קציר] של שביעית שנכנש לשמינית אסור . חוץ

 (מהריש) [מקציר] העומר שמותר :
 משגה ה ג' אילנות. היינו אפילו הן של נ' בנ״א. מיהו בבל גוונא צריך
 שלא יהיה ביניהן פחות טדיא .- דאו מדאינו יכול להרוש ביניהן.

 למעקר קיימו :
 םשנה ן וכל זה באילנות זקנים. אבל באילנות רכות כשהן עשרה בביס; הלמ״מ
 שמותר לחרוש כל הב״ם עד ר״ה. אפילו אינן ראויין לעשות כניל .
 ולא נזרו בהו רבנן כמקנים. דמדהם רבים ואיי קרקע אבניי׳. יהיו נפסדים אם
 לא יהרשום יותר משנה תמימה. מיהו דוקא בספוזרות תוך הכים א' הנה ואי
 הנה ; אבל אם עומדים בשורת או עומדות כעיגול . וכיש כשיש נדר סביבם
 ברווה שהוא פתות מביס . אין חורשין לכל א׳ מהן רק כפי הצריך להמלקפ

 ולםלו שעומד הוצה לו :
ת.  משנה ן אס יש ו׳ נטיעות ודי דלועין אפילו מצריות שאינם נדולים כימי
 מצטרפים והיל כי׳ נטיעות; אבל שוה בשוה וכיש בהרוב דלועים

 אין םצטרפין :
לן שנכרת גזעו  משנה ח ורק תוך שנה ראשונה טשנשרש נקרא נטיעה. אי
 והנשאר ממנו בקרקע הוציא ענף . אס נשאר מהגזע ממעל לקרקע
 נובה טפה דינו כאילן. ובפהות מטפה . הרי הדי( הענף כנטיעה:

א לפרק א משגה א הלממים הוא שבזמן שניהמ״ק קיים אסור בעבודת ל ל  כ
 קרקע ואילן תוך ל׳ יום לפני ריה של שביעית. ומדים אסרו
 בשדה הבואה ספסה של שנת ששית ואילך. ובשדה אילן מעצרת הניל ואילך.

 מיהו באין מקדש מותר הכל עד דיה :
 משנה ב שדה אילן שאמרנו. היינו שיש נ' אלגית עבים ומרובה בענפים כל
 כך עד שיכול כל אחד לעשות שליש ככר דבילה במשקל טיו פפוכד
 וח׳ לאסה, אז טשערין באילו עומדין באמצע הבית סאה שהוא צ׳ על נ׳ אמה.
 וחורשין םביבס כל הבית םאה ההוא שעומדין כתוכו. אבל באין כל א׳ עושה
 או לא יכול לעשות כשיעור חניל. אין חורשין לכל א׳ מחן רק סביב כל א׳ כמלוא
 המלקט תפירות שבו וסלו שעומד הוצה להסלקס. ושאר הרווח דינו כשדה לבן

 שנחרש רק עד הפסה :
׳ אילני סרק טשערינן בגדלם וחוקתן כבאילני תאנה כניל .  משנה ג אפילו מ

 דביש בחן כשיעור הנ״ל» מותר לחרוש הב״ם שעומדין בתוכו :
 משנה ד ואפילו א׳ או ב׳ מהג׳ יש בהן כשיעור ואפילו א׳ מהג׳ עושה בעצמו
 ככר. והב׳ עושה ניכ ככר . ובתשלישי אין בו כשיעור לעשות שליש
. סני בשיכול כל ׳ . אסור לחרוש לכל א׳ מהן רק סביבו כניל. ואש הם ד ר כ  כ
. וכן בו׳ וכן ב1׳ עד ט׳ אילנות. . וכן בה׳ חמישית ככר ר כ  אהד לעשות רביעית כ
 פני בשיכול כל א' לעשות תשיעית ככר. אבל כשחן י׳ או יותר. ומרוהקים
 כניל. אז אפילו כל* א׳ מהן *^נו עושה כלל וגם אינו ראוי לעשות. מותר לחרוש

 ציונים

• x ' t :א עד אימתי מו'>ן ג 
 אלא בשדה . מ׳׳׳ «ין
 מהלכי מ 2ממזויונ( היא המ

 >איין לסו:
 תוספות חדשים

ב ת יום טו ה שביעית עד אימתי פרלן ב תוספו ר ו נ ט י ב  די עובדיה מ

. שדה של תבואה וקכוניתשאין ד אימתי.שדת הלק ז  ב א ?

 בו אילן: הליהה.לחלוחית ההרהע מחמת הגשמים:
ה הלבן. פירש הריב שדת שצ תבואה וקנוטת ד ש  פרק ב א ב
 שאין בו אילן כלומר ואין כאן צל. וכן
 כתבהר״ש. וברפ״נ רפאה כתב-עוד מעם אחר לפי שהתבואה

ו ^ מ מ! שבני אדם וכוי. ימושלמילאםיר מ  כשמתבשלת מתלבנת: בלז
 דבר בשיש לו מקשה ומדלעת אלא אפי׳ פלא כסדר הכסוב מחר!
מת מליה  מאיומ שפכי אד0 עתיליו ציכןע 3«לןשא1׳ הגיד איידי, חו
 פסיק ותני לסו ברישא עכ״ל
 וזה דוחק דכמה מלין איכא
 כהדין פירקא דלא שייכי רק
 בכדה אילן ורוב של פרק מ
 הכי הוי וגס כפ׳׳ד רובו הד
 בשלה אילן לכן התכ הרמי!

 ׳1׳
ת ו א ש ס מ  ב

 פרק ב
 ובמדלעות מותר

 ובמדלעות . לשון הר״ב קישואים
 ודלועיס לא נהכרן לפירוש המלות.

. . t אלא מוסב על ליעע דתנן לומר שבני 
S K T » ™ S אדם טעעיס במקשאית וכי׳ קישואים 
 כו׳ אבל פי׳ מקשאות מקום זריעת להיתיראעדיף. וכספר שיל

 הקשואיס . ומדלעות מקום זריעת
 הדלועים

 במקשאוח ובמדלעוח

 כתב עוד מעם לביש וביה
 וסליגי בשדה אילן קדמו
 לל״ש רזכמים שנתללן כאן
 בשדה הלבן: [תויימ דיה)
 במקשאות כו׳ אכל פי׳
 מקשאות כו׳ וע׳ פסחים
 דףו׳פ״בבלשייליהומשמר
 שדהו שפירש בעניןאמרעיז

 תום׳ אנשי שם
ל זמן  6״ב א במשנה כ
. גמו׳ק שס ;׳  כו׳
 וכל זמן בוייו וכ׳ הלחינו
 שריל שככ> שרה הלבן
 השיעור עד שתכלה הליחה

 א בשדה נילושלמי שדה . עד שתכלה כירושלמי משתכלה . כל >p נמי״ק שס וכל זמן
 נילושלמ׳ מקשאות ומדלעות וכ׳׳מ ני״ס ופיה גמויק שם ונר׳יג, בידו ני׳י׳ס לעצמו .

 שלמה
 ור״מ נקית כלחה ליחה. והאי דוחק גלול הוא דאכפצ מנא לאשמועי׳ רעחייהו
ם. ותו אמאי נקט ר״ש ׳ לר״מ ושנאה בלשון חכמי ם לן לפחי ת ס  דבי׳ש ל
. ומסיק אלא היינו דאשמועי׳ חנא למחני׳ א כ  שדה האילן דהא לא פליני ביה ה
 לתנא ללעיל פ״ק לחנא פלוגחא דב׳׳ש וב״ה גבי אילן היינו ר״מ וה׳׳ק ר״מ
ר ח  בההיא ב״ה מחמרי לעל עצרח וחו לא אבל גבי לבן כולהז מולי אהדדי מ
. ור״ש סבר ש ע  ליחה אזלי׳ ולאו בתר רגל וכלתה ליחה היינו בהר פסח מ

 למעולם לא הוזכר מחלוקת בין כזו ובין בזו והכא כפסח תליא מיצתא והחם ובשדה קישואין ודילועין
. השיעור כ׳זשמ׳אכו׳ וריש צ , א 3 א ח ל , ע י ב  בעצרת תליא מילתא ולא נחלקו ב״ש וב״ה ש
ח ?בשל? ^ י י 1 ד » הלבן ע ״ י ל ל עצרת הוא משום לפליג א ע  הלבן ולא בלבן והיינו מקיש ר״ש בלישני׳ ובאילן ל
 כאילן ריל אילני קשואין
 ודילועין עד עצרת ככל שדה
 אילן ובזה מעשב שהזכיר
 ריש שלה אילן. ועי׳ במיש
 בשם הירושלמי: תוייט דית
. ׳ ו כו׳ לא סוף דגר כו י  כ
 כזה מוגן יסולא דמתני׳ כ׳׳!

. ס״א נתנה ו ד י ד ב ח א ד ו ח ל א ת כ ר ו ת ת ת ש נ ״ ר  א
 הורה

 מרי׳
 ילן: הייחה.נחנוחית הקרקע

 מקשאות ומדלעות. קשואים ודלועים אבל משם ואילך מיחזי כמתקן
ת תורת כל אחד בידו. זה אומר כלתה ת  שדהו לצורך שביעית: נ

 ליחה בתוך שלי וזה אומר לא כלתה
.  ליחה בתוך שלי: אלא בשדה לבן
 שעתיד לזרעה אחר החרישה וצריך
 שתהא רוב ליחה קיימת אין חורשים
 אלא עד הפסח: ושדה אילן. שהיא
 נמועה כבר אין צריך שתהא רוב ליחה
 קיימת שאין חורשיןאותה אלא כדי שירדו
 הגשמים בעומק הקרקע הלכך חורשים
 בה עד העצרת וכל המשניות הללו
 דחויות הן כדאמרינן לעיל בפ״ק שר״ג
ע נמט על שני פרקים הללו  ובית ד

 שהם

 מלאכת
. וגם הכא גרסי׳ שלה הלבן כלא בי״ת וכן ׳ ו ב  פרק ב א עד אימתי ו
 הגיה ה״ר יהוסף ז״ל: עד שתכלה הליחה. היינו כל זמן
 שמי אלם חזרשין לישע במקשאות ובמללעות שלהן. ופי׳ הרמב״ם ז״ל מקשאות
ת הקשואיי ומדצעות מקום זריעת הדלועין ע״כ ופשוש הוא שהוא ה ד  מקום ז
. וגירוש׳ מפרש ללאו דוקא דאית לי׳ ( ׳  מלשון כמלונה במקשה(ישעיה א
 מקשאות ומללעוח אלא אפילו ליח לי׳ כיון למאן לאיח לי׳ עתיל לישע שרי
 שהרואה אומר חורש כלי ליטע ומפרש תו לת״ק לר״ש היינו ר״מ לפריך מאן
ם מתני׳ ר״מ ור״מ דאמר על שחכלה הליחה נב״ש. ת ס  חנא ליחה ר״מ הוא ל
 למשמע להכלה הליחה היימ מעמ אחר הפשח והיינו כנ״ש לכי היכי לבאילן

ח כין אלבן בין אאילן ס פ ט רגל ל י  נקטי ב״ש כל זמן שהוא יפה לפרי וב״ה נקמי רגל ה״כ ר״ש ק

ה ד ש ך אימתי חורשין ב ז  א ן
. ת י ע י ב ב ש ר  הלבן»c ע
ל זמן שבני אדם . ב ( ב ה ח י ל ה ה ל ב ת ד ש  ע
. ( תנ במדלעו ת ו ו א ש ק מ ם ליטע ב י ש ר  ת
ד ח ל א ת כ ר ו ת ת ת ר ר׳ שמעון נ מ  א
ה הלבן עד ד ש א ב ל  ואחד בידו י) א
: ( ה האיילן י) עד עצרת י ד ש ב ח ח) ו ס פ  ה

ן י ל ב ו  ס

 ודג

ז ע ו  ישראל ב
. ולא ת ו נ ח מ  פ״ב(א) והגר״א כ׳ למיידי שכבר זרועה וחורש בין ה

 ילענא מה הכריח צרכינו לומר כן להרי פשוט שאפילו אין כאן שמיא חורשי! להוה סכי
ו למימל כיז שחורשיו מי ו י י • 

ז תפארת י כ  י

: ( א ) ן ב  £״ב א) שאין כו אילעת וצילם. ומראה השלה ע׳׳י זה ל
 ב) שנתיבשה הקרקע מלחלות ימות הגשמים. והוא כ״ז וכוי:

& ע ל £ ע ו ב ר?״ ד m tom $!&׳ ו ע ־ ש ה ר י ת ת י י ג י פ ס י י כ י ר $ ם ש י ע י ל י ת ו ו ג ו ר ע ) ב  נ

. חורשין יאפי׳ אין לו לזה.  קודם שביעית . אף שהוא רוצה לזרוע דבר אתר: ד) דמדאין כל הקרקעות שיין. יטעה באומדנתו: ה) דמחורעה אחר חרישה. צריך לחלוח רב
: דיה במקשאות ( ל ״ ש ) ס ן ש : ן) 3y מ כ ״ ה כ ח ע ל ר ר  מש״ה אחר פסח תו לא נראה כרוצה לזרעה מיד. רק יחשבו הרואים שחרש' לשביעית: ו) מדכיר נעוע &״$ ק
׳-לכאורה  י י * ,v ט׳לאנתכוץכו
5 ? 5 ״ ^ ^  משנה ראשונה £
ל זמן שבני אדם מירשין לישע במקשאומ. פי׳ הא לאמרי׳ מוחר והא כיון ־שעיקר החרישה לצורך זרימה היא ובפצרח אין זורמץ שהוא וכיס גל״ס. וא״כ 'עיכ  פרק ב א כ
 כל זמן שהליתה קיימת מורשין ואם הליחה קיימח בעצרת ג״כ זמן קציר ואמר שאע״פ פאיט זמן זריעה לתבואות אבל לוולשי! לישע קישואין נשמין לפי׳ המלות: בא״ד
ם זריעת. והוא ל׳ ו ק  שהירקות מ
 מקרא כמלונה במקשה ואף שלפ״ז הול״ל מקשיוה ביו״ד אחר השי״ן במ״ש הר׳מ . מ״מ מתחלפין בל׳ לוכמים המו הזיות הזאות וזולתם. וגם מל׳ המשנה מוכרח שהוא מקום שהרי שנינו במקשאות עס בית השמו:
. ורשיי גמז״ק שם כ' וזיל פעמים שזה מורש קולס הגירו לינוע מקשאות ע״כ: דיה ושדה אילן כו׳ דחויות  וכן בסמון מזגלץ ומעדרין במקשות פהוש בעטרה כשדה. (רמ׳׳ז): בריב דיה נתח כו׳ כלתה ליחה מ׳



ש מדברי סופרים י״ל דהחמירו בעירור וחרישה שהיא עבודה בגוף הקרקע. ד ק ט ה ן מ ז ב א ל ש ף א ר ו ס  א
ר לא גזור צריך לומר דםבירא ליה כמ״ש הר״ש דחרישת מראו׳ ודוקא בקישואי׳ ? ק ב ו ' ס ^ ח ב ש ^ י ק  ם

ב ת שביעית עד אימתי plD ב יום טו ספו  ציונים 292 תו

" הדלועים מ״ש הרמב״ס: במזבלין. כתב הרמב״ס בגנות וכי׳כ בחבורו מותר לזבל השדות. וא״ת לכללינהו בסיפא בהדי מיבלין * * * ׳ * 5 *  ב *

. ומעמא חיבול שרי יותר  תוססות לעייל, ואינך. וי״ל דזיטל הוא בשדה על פני הארן משא״כ הני דםיפא שהם באילן עצמו ולא דמיין להדדי. ועי׳ משנה ג
. לשון הליבחופרין בעקרי האיצט׳ וכן כתב הרמב״ם בפירושו ולכאורה בכל אילנות קאמרי דקשואים ודלועים ן י ר ד ע ] מעירור עי׳ לקמן: מ א י ת ו א נ במשנה ב י  פ

ג אינם ראוים להקרא אילטת אבל כד דייקינ! שפיר קא חזינן דעל כרחין צדפין לפרושי דמתניתין דוקא קישואין ודלועין תני לה דבירושלמי י י י ? ה 0 ' 3 י ' י * 

ה ר ו נ ט ר כ מ ע י י י ר * והביאו הר״ש 1איתא בהדיא דה״ה 1 י ^ ^ * T S 
ת שהם פסח ועצרת וביטלום ומותר ו א ש ק מ ן ב י ר ד ע ט ן ח) ו י ל ב ז ף קורם חדשין ואין בין עידור לחרישה כלל ^ מ א לצורך אילן א ל  א
ן לחרושעדר״השלשביעי^במזגלין. כ . ו ( ה י נ ש ש ה א ד ר ) ע ט ת ו ע ל ד מ ב י לענץ זה ואי בכל אילנות מעדדן וא״כ ו נ

ע
ת י ? } א ^ ! * $ 5 

 העצי־ח. יליםע אילן ה״ה תורשין והא תנן בריש פרקין בבית מכניסן להם זבל: מעדרים. חופרים

^ וברפ״ק דאין חוישין בשדה אילן אלא עד העצרת ואין נראה כלל לחלק בעיקרי האילנות שכל דבר שהוא לצורך פדות של ששית מותר ! ^ " ^ 
ל דהכא בעקרי אילנות שרי טפי דמכיון שבא העצרת א״כ לאו לצורך *בתוספת שביעית ודבר שאינו אלא לצורך תקון האילן אסור אא״כ הוא R דטלתא יקי B U . ץ י  ח

ם ובתוספת שביעית ד  האילן עושת ועוד דלמאי לא תנן ועודרין באילן וכך כתב הרמב״ס לבר שאפי׳ בשביעית עצמה אין איסורו אלא מ
! י י , . י !/ ע. ע בתוי ט 1 ^ 1 , י  לאילן נטו

ת יב] בחיבורו מקשאות ומדלעות. ואין לומר שתעתיק המשנה כדרכו. אבל צת ו א  בפרקץ : [

1 ־ סובר ה״ה לכל אילנו׳ ומחלק בין עידור לחרישה חדא דלא הוה כירוש׳. ועוד דהט כתב התם מותר לסקל ולזבל השדות ולעדור המקשאית י ר ד ע ט יי* מ ' ד  כ

ח והמדלעות ובית השלחין עד ר״ה וכמו שמבאר הא דזיבול בכל השדות ה״נ הוה ליה לפרש הא דעידור דבכל האילטת. הלכך נראה דאילנות ^ ד ^ מ ח ד ת ׳ £  י

י p דכתב בפירושו לאו חקא אלא נקט תפירה כדרך שרגילה להיות בעקרי האילנות אבל הכא היא בעקרי הקשואים והדלועיס. וא״ת ואמאי לא 0 ׳?י * פ  * איד א
״ שרינן עידור בכל האילנות כמו זיבול בכל השדות והרי תרריהו בשביעי׳ עצמת דברי סופרים כמו שפסק תרמב״ם בריש הלכות שמטה ״לחדשה ? A r ^ 
 אבל להר״ב שכתב שמה שהוא מדברי ספרים בתוספת שביעית
 :ואים ודלועיס דהוה עידור וחרישה עד ר״ה לצורך פדות הוא דהתירו.
" אשביעית וכ״כ הר״ב דלצורך פדות התירו ומהי׳ט נמי צריכן לפרש דברי הר״ב במאי דכתב לשון הדמב׳ים בעיקרי האילנות דהיינו כפי דרך החפירה ת דקאי מ ש  ת

JJJJjf D ולעולם אנן בקשואין ודלועים דוקא התרט שהרי הוא עצמו כתב דמשוס פירות התרט וברפ״ק מפרש דבאילן אין צריך חרישה לפדות אלא !Sfww 
 וכפ״א מ״ד ואיב תרי עד העצרת. וכתב עוד הר״ש דמעדרין לשון וכל ההרים אשר במעדר יעדרון(ישעיה י) ועיין משנה ב פרק ב רפאה. והוי יודע דבגפנים שרי

n עידור אפי׳ בשביעית כמ״ש הרמב״ם בחיבורו פ״א. וכתב שם הכ״מ דרש״י לא גרס ליה אבל בפדש׳־יי שבידינו פ״ק דמ״ק דף ג ע״א כתוב w ש יי׳יי^ \ ר י 6 * 
. י י ן י כ . ו  לשביעית אסור מח ת

ת קי ע ב ה ד מ ל ת ש כ א ל ת מ י נ ט יי׳ט ^ ' ב מ י  ח

. ולרשב״ג אי כולהז ג י נטיעות וכ״ש לרשב״ ל . ובירוש׳ נשלשה דליעין ושלשה קשואים ו ר כ ן ו י ר ד ע מ ן ו י ל ב ז ׳ • ב מ כי ו ו ל רה שיעור לכל אחר ואחל בי ^ תו ? ^ K T O S 
קא לרשב״ג ת. והרא״ש ז״ל כתב וקשיא לי ללו י נ ו . ללועין נמי חורשין ובדלעת י ר ו ד ע ך הגננים ל ר ל ריס ונקט תנא הכי ל ו ן נשו ׳ לה״ה לחורשי י י ר  בשביעית שנאמר ושבתה מפרש בנ
ל ר״ה במקשאות וכמללעות ללזעין כנטיעות ורשב״נ לא קאמר אלא בללועין אבל בקשזאין לא קאמר אלא ן ע ן הכא לחורשי ר בתריש ובקציר וכתב הר״ש שירילי״ו ז״ל והא לחנ מ א  ״
ם למלן מה״ר י כ ואלו לבר ״ ד׳ נטיעות זצ׳׳ע ע ג בשלש מקשאות ושלש מללעות ו ״ ׳ כר י ן ארשב״ג בהא וציכא למימר למתנ ׳ ז׳ פליגי רבנ לסי י מפורש ובפירקיץ ללעי ר ה . *  תשבות. ״
ו ל ו מ ! מ ו ח ט שיטי ל י ר תלאן נ ח ם ושכיב אמרן או א י הוה וצריכינן לאוקימי לה׳יק לת״ק שמשון זי׳ל מפ״ק וכי טי ג בתר רב ״ ר ™ ^ ± ובית דינו להא תקנתא ל J £ 

ד על . ו י מ״ח. ולי קשה ע ס  ב
 הרמב״ם הנ״ל וכן הראיה ;

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ 1 ^ י א  בהיניך הבי

ל נמנו והתירו ב״ י ר״ג ו . וכן מוכח להר ע ו נ ק ל זמן ה תר לחרוש ע ע מו ו ר ן ז י ל לו ב עי לא תו . ו ו י ה אך י ת האילן הי מ י ל פ ר ע ז ג ר נ ב ת כ ר צ ע ב ^ ל i ^ S a S m 
ל ר״ה אף שאין כאן זריעה כצל. וכוונת החורש ק : לתרוש בין בשלה לבן או אילן ע ט ס י : ת) מ ת י ע י ב ש רש ל נתו שחו ו ו ה כ א ר כך נ לפי . ו ש י ר ח ק יחריש או לא י ז ק ב ר  שביעית הלכה ו
י שיגדלו עשבי שלה הנאכלים וגדלים . או כל ׳ י מ ש ג י שחרטב השלה ב ל כל כ ) ד : י ן י ש ר ו ח ה ׳ י ה . ו ( ד ) ן ע ט ן שכיר נ י ט) חופי סי־יב חלחי ההשיאי " י ״ י ייי׳י ב י * " 
. י ט . וכן מוכח נמי מלקאמר במשנה כל זמן שחודשי׳ ליטע ו ה ע י ר . בלי ז ן ל י א ך ה ר ו 5 ן ל ע א ר י ך ק ל ן צ כ ל ״ א ש י ^ י מ א ^ ע ל י ע ^ פ י י ח ב  י
. וא״ת ן י ר ל ע ט ל״ה מ ׳ י ב רתד ת ) כ ב י : ( ר י ן מי י ע עדי רו א אלמא כשאינו ז ת י י ר ו א ד מ ד דחוי־ז׳ ־*דיוויה ו י ו ו ח י ״ ד ו ) י • י י י י י ד ^ 
ם חדשיה מל״ס י לר״מ נ יבול. הר ר גיס באילנות כמו ז ו ד י רו ע S למה לא התי ^ ב ״ ™ * ! fi2?2 י ש נ ׳ א D * 
א שליט״א [באות י״ב] וז״ל ק״ל איך ב י ק ' ע ו הגאון מהו נ ־ וכו׳ והקשה רבי ה ר n P י ה ע ר ־ ז ה ר ש ־ י ל ח ב % ז 1 P ב ע ת י ש ר ב ס א א נ . לא דק לדחוי זה יהיה ל ן  ס
. ומנ״ל א י ל ס״ל דתוס׳ שביעית הלכה ה ב״ ג ו ״ ר ] מסקינן ד ל א׳ ״ י [במ׳׳ק ל א עניא אבבא . הר ר . וצע״ג עכלה״ט : ק ׳ ׳ ט . אפשר לומר כן במטמא למתני ״ * £ י א י " . ^ י נ ״ ו  ״
ו להוה ס״ל ר י ל חנ י ב״ א תו קו׳ הש״ס ללוכתא וכי ב״ל יכול לבטל לבר ר ד אדרבה א״כ ה . ו ר ו ס ׳ א ש לרבינו למחט׳ דהכא דהיא של כת הקודמין הוה ס״ל דמדאו ;

ר  שכהמ״ק קייס כמ״ש כ
ר הקודם ללא ו ב הד ו פ ר . ותו אחר שהחליטו ע״ ׳ ו א י הס אמרו ד . דהר בטל י ׳ הש״ס. מעיקרא כך התנו בל הרוצה לבטל יבוא ו . וליכא לתרוצי כתי ׳ ו א ב ד ״ י : ב ב ( ז  •ללעייל. (רמ״
ץ דבר זה אמנם לסעדי׳ג כמ״ש ע י ר כ ן היו מ י . ובאיזה ענ ן י מ ד ו ק ר האחרון ויחלשו לעצמן הלכה לממ״ס שלא קבלוה מב״ל ה ו ך יבא ל ע לס״צ הלכה. אי ״ ר ם כ ה ו ל י ס י מ ! מ י ל ב ז  דיה מ
׳ הש״ס ק בזמן המקדש אסור מהלננמ״ס. דאל״כ הדרה תו קו ן ר ׳ שביעית הלכה . וגס הא צ״ל דגם לכת הקולמי ן כמי הוה ס״ל לתו ת הקולמי כ ׳ . ל ; א ״  ״ פ
. ת ו ר י ז ן גזרו ב׳ ג . אצא שהלור הראשו ך יאמר שלח קבלו כ ר הראשון קבלו הצממ״ס לאסור אף שאין בהננק״ק. האיך יבא ב״ל שלאחריהן ו ו כתא. אס הד ו  הואמיפ־ש׳ והיינו להם לד
ל ״ ׳ הקלומה פ״א מ ] וקרא לבחריש וקציר לנקטה מתני ל א׳ ״ ׳ק ל . וכסשטא דשמעתתא [למי ת ר צ ע רו על פסח ו ד גז עו ף באין בהמק״ק . ו ר א  ר^)מל*.ולפיכך אני המה על הא׳ שיהי׳ אסו

י ו- אסמכתא , ״ ״ ״ ״ ד ״  התוי״ש שהביא פי' הרמנ־ם ״

׳ משנה ראשונה , ס ט כ נ . א ח ש י ; ש  ה

. כ״כ הר״ש ומשום לאיהו ס״ל פרישה מדאורייתא בשביעית הוצרך לפרש ר ו ז  הריב אלא חלוק ממט הרגה שהילקוח גללין כשלשים יום כלאמר בליש חזקת הבתים. ומה״מ אף בשלה תבואה לא ג
מ. במרלעו ת ו ו א ש ק מ ' אינם אלא מד״ש : ב י  וים לא זברי לפי׳ הר״נ שרי שהרואה אומר לצורך קישואין הוא פושה ואין מחק,׳ הקרקע לשביעיח ונלאה בן אבל להרמב״ס כל הני למחנ
מר אלא במקשאות ומדלפוח. אבל ' לאזיבול נמי קאי שאין מו י : לש״ל חרישה בשביעיח אינה אקולה מדאורייחא במ״ש הרמב״ם ליש הל׳ שמטה פשטא לממנ ( י ' י  כאילו לא היה לפטי-(
ו לזיטל בשביעית מד״ס ובמיספת מ בלץ השלוח סתם והלין ע ה בנוף הלמג״ם כחב מז ל ט ן »היא מ ו ' אלא מל״ס ובתוספת שביעית חומלא בעלמא הוא כי ו כ , ! י ר ד ע ב ט ד״ה ו ״ י ו  ת
. ה ״ ד ר ר : ע לו ׳ בהדי עי ב לה טנא לממני . וקצת קשה אמאי ערי ר ו ז . והלכך הכא שרי לגמרי כיון לאיכא למיתלי לא ג ן מ ק ל ץ הקרקע כמ״ש חוי״ט במתני' ל ' ט 1״ נ 5 ה  יעוי21 1

ל ל״ה החם לימע לוקא £ ללצורך פילות ששית הוא עושה אבל להר״ש לס׳ע חרישה דאורייחא (במתני׳ ובמחט׳ דלעיל משמע לאין חולשץ ליפט במקשאוח ט J ^ L j , ל . י א א 5 2 
. אבל הכא כבר נטועים וניכר שלצורך הפרי הוא והיינו נמי ע ע ץ לא נ י יתא: שפל רי ע׳ בפ״ג למכות מ״מ שיש מלישה ללכ״ע מדאו ) צריך יישוב. ו • גמ:מאות יבמ^עיו!} דלקמן י י  ־
׳ אפי׳ בזמן המקלש לתוספת שביעית לקתני וכן גבית השלמין שאין לי לה במי גשמים ומחוך זה מאחרת להוציא י ן . כל הני למתנ ן ומעלרי י ל י ז  פ׳^ייוא דאי באילן נמיישרי ב מ
ץ ' יש מהן שאינם פירותיה ומשתהין במחובר וניכר שלצורך הפילות מושה ובבית הבעל לעולם א שה. ואפי ע הכי שרי כיון דלצורך פירות מו ע אסור מדאורייתא לכי מ ש  מ״ל למתנ״הלאליה מ
 דבמקשאזת ובמדלעוה אץ לגייך פירות שרי משום לעיקר איסירייהו בשביעית עצמה מל״ס ובתוספת שניעית הפילות מד,אמרין כ״כ בממובר. והא דלעיל בפ״ה לא שרי לפרוש בדלועין מד

 כאילמס לא. (ב״ל). אכל ר״ס
ן שאינו הורש רק בעקרי האילנות מוכח בהליא שאינו ו  סרמ״ז כתנ שהעיקר לעידור וחרישה לעשקי׳ כיה הכת סרווייהו כי הדרי נינהו דהיינו רוקא בעקרי האילמת שהוא פחות הרגה ממלא אורה וסלו חוצה לו מי
. ואין זה ענין לחרישה דלעיל שאסרנו אחר העצרת דהתס היינו חרישה בקרקע חון ממקוס האילן ולריותא נקמ הנא מקשאות ויודלעות דהא מזינן לעיל ס״ק מ״ז ללילועין־ ה  מופה אלא לצורך האילן עצמו ושרי ודאי על ד
ק רוגן נסיעות ואפי׳ לרשב״ג דוקא דלעת יונית מקילינן כה כמו מ;י־עה וקמ׳׳ל מתני׳ הכא דכעקליהס ולא חוצה לק שרי אפילו ״  חמירי מנסיעות דכעשר ננוימוה חורשין כל הביס בשבילן עד ר״ה וכרילועץ געי׳ ף
ל ככל השדות. הרמ׳׳ז הקשה מהא דאיהא בדוש׳ כ׳׳1 שאתה מחר לחמש אהה מותר לזכל ולעדר אין אתה מותר לחרוש אין איזה מוהר ו ב  בדילועין ויזשואין גרידא ומכיש כאילנות. (ש״ל). ופי׳ פיק מ״כ: בא׳יד ז
ל ב׳ דחי משוס הא ל״ק להתוי״מ דגס לדיויה מכל לפרש ״ מ  לזגל ולמרל psea דלמרמ״ז לפיפתיה ניחא רנוקים היריש׳ ג״כ בחרישה במקרי האילנות וזיול ככל השלה שוה לחרישה כמקרי האילמת. ז
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 תוספות רע״ק
«p דבהדיש וקציר לא 

 אתוספה שביעית אלא
ז ו ל  לאורויי סההריש ו
 כוי יצא קציר העוםר
 בשבת דטותר. וכדפי׳
 תימכ״ם פ״1 דתטירין וא״כ
 קיא דבהריש קאי אשבת.
 ואיך הביא הרמב״ס

 אשביעית וצ״ע:

 תום׳ אגשי שם
 הירוש׳ מורישה מןישואין
 ודילועין. אך הקשה למנ׳־צ

 להרמכ״ם הא to הוטל
 קאי נמי אקשואין וילמדן
 רוקאוצ״ע: במשנת בביח
 השלחין. משוס האי מלתא
 לא כייל וכול ועידור בהדי
 יגול ושלוק משוס דווקא
 הרי קמאי שייכי ככית
 השלהין ולא כן שארא.
 (רמ״ז):מיבלץ.בירוש׳
 גרסי׳ מזבלין. וכ״ה ככריי׳
 גש״ק דמו״ק. ובמתני׳ איכא
 למימר דמזבלין יתנא גרישא
 קאי כין אשרה כין אאילן.

 במשנה
 ע״נ ס״ג מ׳ז
 כר״ב., ד$רל להקדים דבריו
 כא(.(לה״מ): חויי׳ט ר״ת
 פסקלין מכאן סייעתא
 כוי. ול״נ דבסקול מודה
 ר״ש משום דלא דמי כלל
ם לשמוח ט  לעבדה מ
 פדות צריך לסקלו ומפגי כך
 לא ערכו עם האחרים שהם
 דומים לעטדה והא ללא
 תטי׳ לעיל גהלי כתבלין
 הייט משום דזטל הוא

 ייירבת התועלת וסקול
 הרחקת הנוק לומיא לאינך
: במשנת (  לכהדיה. (מרז
 מקרסמין.עיי במ״ש בשם
 הר״ש . ותמס הרש״ש
 ביאהותיו רא״כ אסור
 בשביעית מה״ת להא כמיב
 וכרמך לא תזמור והיא כתג
 לעיל מ״ב לכל הני דפרינן
̂ה הוא מטעם דאשי'  עד ר׳
 כשביעית עצמה אסור
. ובמתר תמוה כ  מדרבנן עי
 דברי ר' יהושע ראסילו
 בשביעית עצמה מתיר
 ולפמ׳ש במ״ש גס גקלסוס

 סליגי . וצ״ע:

TDp ב ו ת יום ט ו פ ם ו ה שביעית עד אימתי פללן ב ת ר ו נ ט ר ב ה מ י ד ב ו  ד ע
ת השלחין. כתב הר״ב לקנא דוהוא משלהי. י ב  לא גזור: בית השלחץ. שאין די לה במי גשמיס וצריך להשקותה מעתיקי שד: ב
ל אדם את העלה וכו׳. עיין מ״ש ט ו  תרגום והוא עין*(בראשית כה) והוא משלהי: מ׳יבלין. חותהין היבלת עיין בריש מסכת מועד קען: נ
. מכאן סייעתא למ״ש לעיל לדעת ן י ל ק ס  מומין הטלדין באילן: מפרקץ. העלי! מעל האילן להקל מעליו: בסוף פירקץ בס״ד: ג מ
 מאבקין - שרשים המגולים מכסים אותן באבק: מעשנין. תחת הרמב״ם דמזבלין אכל השדות קאי ולא כלליכהו בסיפא משום דלא
: דמיין. דהא ההא דודאי בכל שדה אילטת ו  האילן להמית התולעים הגדלים ב
] *) איירינן. ואפילו הכי לא טיל מסקלין ן יא). בדבלין •ב) מפרקי ת השלתי י ב ת העלץ.בשביעית עצמה ב ף נוטל א  א
ש השנה, בהדי אינך אלא משוס דםיקול בשדה א ד ר  מיין לא אמר אלאמפרקין את העלי! מאבקיןיי) מעשניןטי) ע
ת ואינך באילן עצמו. ומכל מקום קשה א א ל ת ט ו ף נ ר א מ ו  בתוספת שביעית לבד ואין הלכה כי׳ רבי שמעךן א
) • קצת דמסקלין הוה ליה למתני בהדי ת ,1 י ע י ב ש ל ב ו כ ש א ) מ ה ה ״ ל ע  שמעון: ג מםקלץ.מםירין את האבנים ה
י , מזבלי! וכן כתבם הרמב״ם כמו ו מ , י ״ ^ J ״ ״ L _ J מ לשון \  מכךםטץ. כמו מכרסמץ ב
^ שהעתתתי לעיל [״ועיין בפרהללהמן ן י מ ס ר ק מ . ה נ ש ה ש א ר ד ע ( ח י ן י ל ק ס מ W ג ( D D ! * n ) ר ע י  שהעתקתי נעיל [״ועיין בפרק דלקמן יכרסמנה חזיר מ
 מש;־;ז]: [״מקרסמין. פירש הר״ב

 כמו

 מזרדין
 ח״נ י ב םיבלין ט״ ייושלמי מזבלין ומפרקין ומאברןן ומעשנץ .

ת שלמה כ א ל  מ

 ־סמנה חזיר מיער(תהלים פ)
 כורתים וחותכין הענפים היבשים מן

 האילן

 (ר״״ז),: J בנ
 מסקלין. ע? ס״ג

 בארן מפני מראית העין וכתב בתי״ט זמ״מ קשה קצת ;׳מסקלין הו״ל למתני
 בהלימזבלין ע״כ ואפשר שיתורץ האי ק״קעםמה שכ־זבחי נשם הירושלמי
 משום לזבול הוי בתלוש לעולם ומסקלין להכא מוקמינן ליה במחובר כדכתיכנא
 אמטו להבי חלקן זה מזה : מקרםמין. פי׳ ה״ר שמשון ו״ל מקרסמץ היינו
 זימור אלא שלשון קרסום באילן וזימור בכרם מלשון זמורות שמכרתין ענפים
 של גפן ע״כ. וכתב החכם ה״ר משה פיזנטי ז״ל ויש מי שהקשה להא בשלה
 איכא לשון קרסוס לתנן בפ׳ שני לפאה שלה שקצרוה נכרים קציוה לסטים
 קרסמוה נמלים והאי פירכא ליתא לכי אמריי לשון קרסום באילן לאו למעוטי
 שלה אלא למעוטי כרם לבכרם לשון קרסוס שלו קרוי זימור ועול י״ל
 לכשמזכירץ בעיולות שאלם עושה בילו הוא לקאמר ללשון קרשום באילן

 ולשוו

. ובסוף לבריו כתב שגס הרמנ״ס ז״ל מפרש ׳ ט  אין הירושלמי מתפרש כך ו
״ל. (ל״ה אף נושל)  הירוש׳ שס בפ״ג כמו שפירשו הוא ז״ל: בפי׳ ר״ע ז
 ות״ק לא אמר אצא מפרקין את העלין וכו/גתב עציו ה״ר יהוסף ז״ל אין למיון
 ללברי ר*ש.טם מפרקין יכי ר״ש לא התיר לפרק בשביעי׳ אלא שהתיר ליטול
J מסקלין  את העלה מן האשכול לבל מפני שהיא מקלקלת את האשכול ע״כ:
. בירושלמי מיקי לה ר׳ יונה 'באבנים המתוברות ותחובות בקרקע לטון ׳ ט  ו
 לבנטיצתס מזיז עפר איכא משום חורש בשביעית ולהט לא שרינן אלא על ר״ה.
 ומתני׳ ללקמן פ״ג לקתט המסקל את שזהו נוטל את העליונות ומניח את
 הנוגעות בארן להתם מתיר אפי׳ בשביעית עצמה לכל ההוא פירקא בשביעית
 מיירי. התם מיירי באבנים תלושות ואפילו הכי לא שרינן התחתונות הנוגעות

ז ע ו  ישראל ב
 אסמכתא בעלמא הוא. וכמפורש בירושלמי להליא ריש שביעית א״כ מתורן
 קו׳ רביט . להרי איסור חרישה לנקטה מתני׳ הכל מל״ס. ומש״ה ל״ק
 נמי ארמב״ס שהזכיר רפ״א שנאמ׳ בחריש. שילוע שכן לרך רבינו לכתוב לרוב
 שנאמר. אע״נ שאינו רק אסמכתא כפ״ל מאיסורי ביאה הי״ב שנאמר
 והזרתם ושם לעיל ה״ט כ׳ ה״ה לר״מ ס״ל וסח מל״ה. וכ״כ פ״ה ממ״א
 ה״ט ושם פי״א ה״ה וכ״כ שם פט״ו כמה פעמים לעניין בטולי ק״א ור׳ וס׳.
 וכ״כ שם ספי״ו ועול הרבה. אמנם מ״ש התוי״ט ללרמב״ם חדש׳ בשביעית
 מל״ס אף מאמת הצממ״ש הואיובך״י י׳ נטיעות וט׳ הצממ״ס. וגם הרמנ״ס
 לא כ״כ רק שלא לקי עלה. רק כוונתו לפ״ל הר״מ כל שאינו מפורש בתורה
 הו״ל ל״ס ככ״מ ריש אישות . ואף שיש לתלק בין זיבול שהוא ל״ס גמור
 לתרישה שהוא הלממ״ס . עכ״פ מלהשתא שאבהמק״ק כולן מל׳׳ס לא הו״ל
 לחלק כ״כ. מ״ל כוונת רתוי״ט. השבגי רבינו וז״ל מ״ש ילילי הרב נ״י לכת
 הקולמין נמי ס״ל הצכהוכפשטא לשמעתא למ״ק. במחכ׳׳ח פשטא לשמעתתא
 שם בהיפוך . לאמרי׳ התם ר״; וב״ל מלאו׳ בטיל וכו׳ אלא אר״א ר״ג ובייל
ד לפליגי בלינא  סבר׳ כר״י וכתבו תוס׳ שם וז״ל וולאי מלאו׳ בטיל וכו׳ ה

ן תפארת י כ  י
 "דמור. ״בצירה [ולרמב״ס חרישה מל״ס]: יא)ר״ל קרקע עיפה וצמאה
 שאין לי לה בנשמיס. ולא חזי לקשואים. וזרועה ממין אחר אפ״ה כיון
 שהותר במקשאות הותר לכל [!:לעיל סי׳ ג] לכיון דגס בשביעית עצמו
 מדרכק הוא הקילו: יב) חותכים יבלת שבאילן: יג) להקל העלים מעל
 האילן: יד) לכסות באכק שרשיס המגולים: טו) להמית בעשן. החולעים
 שבאילן: טז) טיט מפרקין דת״ק: יו) אפילו בשביעית. משוס דאין
 האילן משביח עי״ז. רק ששומרו שלא יתקלקל. והנאון רב״א זצוק״ל
 כ׳ לר״ש לא סליג את״ק.אלאס״לדדוקא עלה שסמוכה לאשכולומזקת
 ע״י להאשכול מותר לחלשה . מדמוכח שאין כוונתו רק להאשכול ולא
 להשכיח האילן. ותורת אמת היסה אתו. רכן מוכח בהירושל׳.ע״ש:
 יח) משירין האבנים מעל השדות. ומיירי במחוברות האבנים דמחזי
 כמחקן השדה. איל בתלושים אפי׳ בשביעית שרי. ועי׳ בזה לקמן פ״ג
 מ״ז[ירושלמי]: ימ) כורח הענפים היבשים. והייע כזימור בגפן. מל׳

 זמורות
 אי הוה לאו׳ [לא זכיתי להבין לברי קלשו. כמלומה לרבינו הבין לתו׳ ה״ק לריג וב״ל בטלי ללא להוי לאורייתא. ולפענ״ד כוונת חזי לתרן. לעכ״פ אמא׳
 סמך לבטל גזירת הקולמין. ואהא כ׳ תר לממון ההלכה גופא סמט לבמל. למש׳יה קבלוה ביחד עם נשיך מיס וכלמסקו תו׳ להליא. אבל וולאי הכל רק
 אסננכתא וכמ״ש שס רש״י אלר׳ יוחנן לאסמכת׳ לאו׳ מצא] וכ״מ מרמב״ס רפ״ג משמיטה. ללא הי׳ גזירה מעולם רק לאסור כשבהמק״ק מפסת ועצרת
 ואילך [ולא הבנתי א״כ איך מקשה הש״ס היאך ר״ג וב״ל בטלו לברי ב״ל חבירו. הרי קמאי ל״ג כלל בכה״ג. ולא מתשב ביטול לברי ב״ל חבירו. וכלאמרי׳
 (גיטין לל״ו ב׳) לאי ללרי׳ תיקון מבטלינן] וכ״מ לשון הר״ב ריש שביעית וז״ל ולקמן יליף לה והיינו במ״ל מקרא לבתריש וקציר . ומתני׳ למול גמור
 ולא אסמכתא [תמהני הרי בירוש׳ קאמר בפירוש לאסמכתא לחול היא] וכן ממ״ש הר״ב למשנה זו אינה הלכה. ואי טמא למשנה ראשונה תקנתא הי׳ והתנו
 שיהא כח ביל ב״ל לבטל. ור״ג ובייל בטלוהו. לא שיין לומר ואינה הלכה. להא ההלכה לאה׳׳ איסור כשאין בהמק״ק [ולא הבנתי כלל ל״ק. וכיאתקנהלא
 שייך לומר ואינה הלכהואלרבה מכאן ראי׳ ללברי. שב״להקולם גזרו אף אזמן שאין בהמק״ק] נס אף לפי ההלכה אין מזור לקושיית׳. להא מ״מ מהךלי׳
 נטיעות חורשים מבואר לחרישה אסור בשביעית אלא לתו׳ שביעית בזקינות הוא רק באין בהמק״ק. אבל בשביעית עצמה לא משמע שיש תילוק בין זמן לזמן.
 לומר לבבהמק״ק אסור חרישה בשביעית ובאין בהמק״ק מותר. א״כ אף אם ננקט כמעכ״ת הרב נ״׳ מ״מ ק׳ להרי מההלכה ג״כ נשמע לתרישה אסור בשביעית
 [כבר נתיישב לפע״ל לפמ״ש לעיל. רק לקצרתי לברי כשמת׳ צפני רבינו] ומ״ש ילילי הרב נ״י לרמב״ם נקט הקרא לרך אסמכתא. לענ״ל לא מצאנו למקומ
 הרמב״ם כמו יהולא ועול לקרא. לתחצה נקט העשה לושבתה זאח״כ האסמכתא [לפע״ל גם זה מצאנו לרוב היכא לבקרא העיקרי אינו מפורש להליא . מביא
. , ט  אח״כ האסמכתא כרפי״ב מאיסורי ביא׳ ובפ״א מבית הבחירה ה״ג ועול הרבה] ומ״ש מעכ״ת לאל״כ הלרא קו׳ הש״ס ללוכתא וכי ג״ל יכול.לנמל ו
. ורק בעניין תקנה אין לבטל [ותמהני לעכ״פ אחר שכבר הסכימו  ליתא לאי פליגי בלינא ליכא קו׳ כצל. לתורה נתנה רשות לחלק בלינא כפי הנראה צכל א׳

 הקולמין ללא כר״ע. היאך יחלשו האחרונים לומר הלממ״ס אתמהה]:

 משנה ראשונה
 למימר לא מיבפיא א מיס למותר שאינה עכולה בגוף אילן אלא אף נועל את
 המלה והכי ל״ק לישנא אף מטל ולא אמר אף בשביעית נועל. אלא ללפי׳ לש״י
 צריו ליישב להא הייט מסקלין ללקמן.וגממט׳ ללקתן כמבט למאי תני מן האשכול
 ולא תט נועל את העלה סתם. ימ״מ צריך טעם למאי לאמר בירושלמי לר׳׳ש

 משוס

 אה אלא בצירוף הנטיפות המם לחרוש כל בית סאה ובפי שיהו פשר לוקא והכא
 בעיקרן לבל: ר״ש אומר אף נוטל את העלה וכו׳. קצת קשה למה האריך
 בלשונו וה׳׳ל למימר מפכקין אף בשביעית כלישט' למ״ק. ונראה כפי׳ רש״י
ק מ״ק לן ג׳ למפרקין אימ בעלץ אלא אבנים שבעיקרי אילנות. ואחי ר״ש י ; 
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 כמו מכרםמין פצ״ף כוי. ועיין מת שכתבתי במן* פרק ב רפאה]: האילן: מזרדין. הענפים הצחים כשהם מרובין מילים לקצצן ומנייד!
 ף מזהמין. פי׳ השט שכתב הר״ב שמישחין וכו׳ כיי שיברתו מקצת מתן וזהו זירוד: מפסלין . שנועל את הפסולת. ר״מ מפסנין
 התולעים . הוא פירוש הרמבי׳ס ואע״ג דנשמעיניה ממתניתיןב' לשון פסל לך(שמות לי) שחותכים כל הענפים שבאילן כלי שיתעבה:
 מעשנים וכו׳ י״ל דה״א דדוקא עישון שאינה עבודה בנוף האילן הוא נזירודה וכפיסולה של חמישית וכר. תייק לא שרי אלא עד ר״ת

 דשרינן בתוספת שביעית קמ״ל דאף
. ( ה ע נ ש ש ה א ד ר 0 ע « ן י ל ס פ  מזרדין כ) מ
ל  רבי יהושע אומר כזירודה וכפיסולה ש
ת «c . רבי שמעון י ש ל ש ך ש . כ ת י ש י מ  ח
ת ד ו ב ע ל זמן שאני רשאי ב  אומר כ
: ( ה . רשאי 'אני בפיסולו כ (  האילן כי
ת כי). ובורכין אותן יי). ת הנטיעו  ף מזהמין א
ם בתיםכט). ה  וקוטמק אותןכח). ועושי] ל
ה • נ ש ש ה א ד ר  ומשקין אותן ׳0 ע

 רבי
 מוהמין שמושחים האילנו׳ בדבר שריחו רע כדי שיברחו התולעים מן תרית או שימותו: וכורכים. י״מ שכורכים דבר סביב האילן בקיץ מפני
.  החמה ובחורף מפני הצנה. וי׳ימ כורכים הענפים זו עם זו וקושרין אותם למעלה בראשיהם שלא יהיו נעושיס על הארץ: וקוטטין אותן
: ועושים להם בתיס רגילים לעשות [  י״מ לשים בשרשיהם אפר תרגום אפר קעמא. וי״מ שובר הראשים כמו נקטם ראשו [סוכה כס:

1 ל י א  מלאכת שלמה ל

 של שביעית ור׳ יהושע סבר השנת
 חמישית כן ששית מה חמישית נכנסת
 לששית כך ששית נכנסת לשביעית וכמו
 שמזדיין שלתמישי׳ בששית״כךמזרדין
 של ששית בשביעית ־ ור׳ שמעון אומר
 מעצרת ואילן שהוא נאסר בעבודת
 (הארץ) [האילן] נאסר נמי בזירוד
 ופיסול ושלש מחלוקות בדבר והלכת
ת. ת הנטיעו  כת״ק: ף מזהמין א
 כשקליפת האילן עשרת מדביקים שם זבל
 להבריאו כדי שלא ימות האילן. וי״מ

 זיהום שהוא בנוף האילן נמי שרי
 ובחיבורו פרק א׳ כתב שסכין הנעימות
 בדבר שיש לו זוהמא כדי שלא יאכל
: [״וקוטמין ך  אותו העוף כשהוא ר
 אותן. פי׳ הר״ב י״מ לשום בשרשיהס
 אפר כו׳ ובפי׳ שהזכרתי הקשה על
 פירוש ראשון דאינו דהרי הוא מאבקין
 דלעיל. ע״כ. ושני הפירושי׳ ראיתי
 בערוך ערך זבל]: [*ומשקין אותן.

 לשון

 שלא ימות וזיהום למתני׳ היינו לחזק את האילן ולהשניחו ומשו״ה על ־ ר״ה
 אין בשביעית צא. וכן פי׳ ה״ר שמשון ז״ל: וקוטסין אותם . פי׳ בערוך
 תרגום אפר קטמא והקשה הרא״ש ז״ל להיינו מאבקין ללעיל והרמב״ם ז״ל
 מפ׳ להאי ללעיל בצמרת האילן ושל כאן בשרשים ורש״י ז״ל פי׳ בהיפך:
 בפי׳ ר״ע ז״ל. (ל״ה וקוטמין) ר״מ שובר הראשים כמו נקטם ראשו וכתב
 ה״ר יהוסף ז״ל לאו הייט מזרלין לצעיל להכא מיירי לוקא בקטימת הראש
 של האילן ע״כ: ומשקין אותן עד ר״ה . פי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל אבל לא
 בשביעית לתוללה לחורש הוי ולר׳ ישמעאל כי היכי לגמירי הצכתא גבי
 נטיעות הלכה למשה מסיני לתורשין בעשר נטיעות כצ בית סאה על ר״ה
 והכא נמי כיון מטיעות הוו משקי; לאוקומי אילנא הוי זלר׳ עקיבא למקרא
 יציף תוספת לשביעית הא קא מולה לכל אזקומי אילנא שרי ולאו בבית השצחין
 עםיקינן לאילו בבית השלתין אפי׳ בשביעית עצמה שד כזתנן בריש מועל קט;

 וכתב

 ולשין זמור בכרם אבל במה שעושה בהמה שייך לשון קדסום בכל לנר כלכתיב
. ה״ג בכל הספרים אבל רש״י ן  «כרם:ננה חזיר מיער עכ״ל ז״ל: מפסלי
 ז״צ במועל קטן גדס מפסק ופירש אילן שנופו נוטה לכאן ולכאן קושרין
 אותו כלי שיעלו ענפיו למעלה ע״כ פירשו הרב ז״ל מלשון היחש׳ למתרגמ״
 ונתח אותו לנתחיו ויפסיג יתי׳ לפסיגוהי ונתתי האילן היינו ענפיו ומקשר ענפיו
 כלי שלא יתפזרו וישכרו הר״ש שידצי״ו ז״ל: ר׳ יהושע אומר כורודה
 וכפסולה וכו׳.לאו לוקא נקט זרול ופסול לה״ה קרסים וכן ר״ש לקאמר רשאי
. ׳  אני בפסולי לאו לוקא נקט פסול לה״ה קרסים וזריל • ף םוהסין וכו
 בירוט׳ מוקי מתני׳ כרבי לאסר זיהום בשביעית ומשו״ה קתני מתני׳ לוקא
 על ר״ה ברם כרבנן תניא בברייתא מזהמין ומתלעיץבשביעיתעצמה. וכתב
 הר״ש שיריל״ו ז״ל וכתלמולא לילן נקטינן למתח מתני׳ אפי׳ כרבנן וקמפליג
 בין זיהום לזיהום לזיהום לברייתא לשרי רבנן אפי׳ בשביעית עצמה היינו כלי

ן י כ  ישראל י
: כו) כורכו במטלית להביכו מחמה וצנה [ נ ״  בשביעית שלי כע״ז ל״כ ע
! יניל] . י״ל כל שמעכב מי ו  וישביח. ואי״ל א״כ הו״ל אוקמי אילכא דשרי [
 היזק שבכללות הטבע כצנה וחמה ורוח הו״ל כאברויי אילכא ורו״ק :
 כח) אבשפיצען. שוכר ראשי השרביטים. א״כ משים אפר כירה בי,
 שרשיו להשכיחו: כט) סוכה ע״נ לשמור האילן מצינה. מגשמים יתירים,
 או מסערה שלא ישיר הפירות. א״כ גדר סביבו גבוה אמה ממולא
 עפר. להשביח האילן: ל) שופך מים בראש האילן ויורד על הגזע. וכולן

1 נ ב ר ל  ראשונה מ
. ור״ש ס״ל כס״ק בחלא י ט מת ׳של ששית ומוכח ללצורך פילות ס  וגם שיש בו פי
 ופליג טליה בחלא ללח״ק ביו יש בו פירות ובין אץ ט אסור בשביעית ומותר
ל ר״ה. ואתי ר״ש למימר אם יש בו פילוח מולינא למותר על ל״ה  בתוספת פ
 אבל אס אין ט פילוח אינו מותר אלא על עצרת. והלכך לא נקט ל״ש משעה
ל עצרת אפי׳ ׳ להוה משמע ללפולם אינו מתיר אלא פ  שנאסר בפגולת האילן ט
 יש ט פירות להא אמילחי׳ לר״י קאי לאיירי ביש גו פילות וקאמל מלה כל זמן
ל ר״ה כלאמרי׳ במתני׳ ללפיל. וצ״ל לפיסול וזירול  שאני רשאי כו׳ והיינו פ
 היימ שמסלק מנפים ובלים מן האילן אינו מיקל בזה לאילן כמו מפרקיו רלסיצ
 שנועל המלין להא התם ר״ש מתיר אף בשביעית. ולפ״ז נראה לר״י למתיל הכא
 פיסול וזירול ליש למתיר במלין יס״ל כר״ש ללעיל. ונראה לל״ש למתיר גג׳
 עלץ בשביעית הייט כשיש פירות באילן לוקא והיינו לנקט לפיל ממל העלה
 מן האשטצ ולמאי אמר מן האשכול אלא כשיש בו פירות נקרא אשכול כדכסיג
 אין אשכול לאכול וכלא פילוח איט אלא ענף בעלמא: בזיתד־ה ופיסולה.
ת הנטיפות.  ונלאה לה״ה קירסום וכן ר״ש מזכיר פיסול למול וה״ה לאינך י ד א
. להכא אין ו ״  לאו לוקא נקע הכא נטיעות לומר לבזקנים לא כההיא לפ״ק מ
 חילוק אלא לנטיעות שאץ כחן יפה לרך לעשות להן כל השמילוח האלו:
. ובסי׳פ לתני מרביצי! אף בשביעית, התם בטפל לבן כלומנ ן ת ו  ומשקין א
 במטאה ולא באילנות. ולהרמכ״ם שם משמע לאלרכה אילטת פסלי טפי אל5
. ובחבור! פ״א לין ח׳ פסק לכשהן עשג ת ט ע ו  רהתם הרבצה בעלמא השקאה מ
 לביח סאה משקין כל השלה בשביעית וכשהן מרוחקץ יוחר אין משקין אבל מושט!

 מאילן

ן תפארת י כ  י
 זמורות: כ) ממעיט ענפים שרבו: בא) מסיר הפסולת מהאילן :
 כב) דכל אלו בשביעית גופאמד״ס הן: בג) שנכנס לשביעית. דאפי׳
: כה) מיהו במסקלין מודה ת ר צ  בשביעית מותר: כד) דהיינו עד ע
 ר״ש. מדלא מוכח דלעבודת קרקע הוא. דלמא לשעוחי פירא. ולהט
 פלניכיה למסקלין לבבא בפ״ע ברישא: כו) אילן רך שנקלף ועי״ז הוחלש.
 מדביק שס זבל. וחוזר ומחחזק ומשביח [ולפי הר״מ וכ׳׳ב שמישמץ האילן.
א. ואפי'  להרחיק מ״י רימו את התולעים. ק״ל הכי;יהום כי מך אוקמי אילני הו

 משנה
 משום הפסל אילן שלי מוי כמציל מן הלליקה־ א״כ מ״ט רח״ק הא במקום
 הפסל אילן לכ״ע שרי אף שביעית כמו משקין בית השלחץ בריש מ״ק ונגמ'
 שם גבי קשקוש לסתומי פילי שהי ופי' רש״י משום הפשל. וצריך לחלק: ג ר׳ יהושע
. ופול למה ליה ׳ י . צריך ללקלק במאי קמיפלגי מנאי למתנ ׳  אומר כזירולה בו
 לר״י למימר כזילולה של חמישית וכו׳ אמאי תלי לה בממיפימ וה״ל למיתני ר״י
. ולישנא לר״ש נמי קשה כיון שבא להמחיכ היל א  מתיר אף בשביעית וחי ל
 למימר משעה שנאסל בעגולמ אילן אסור בפיסולו ואמאי נקע כל זמן שאני
. ובאמת מצינו לל׳ שמעון בכמה לובתי למממעי לו  רשאי וכוי לבהא ב״ע מו
 הכי כההיא לפ״ל לבטלות מ״ט ובפי במלא לכלים מ״ג ובפי״א לנגעים מ״ע
. ונראה  ובפ״ג לפרה מ״כ ובכל חל איכא טטמא וכתבנו כמקומו וה״נ טטמא בטי
 לפלוגמייהו לתנאי למתני׳ לפי שמצינו בתוספת שביעית מקילינן מתלי טעמי
. וכן במלאכה שאינה בשביעית מר  להיכא למוכח ללצורך פימת שמית עושה מו
 מצמה אלא מל״ס בתוספת לא גזור כמ״ש הל״כ במתני' ללמיל • וס״ל לס״ק
 ללוקא בתוספת שביעית מקילינן מהני סממא ולא בשביעית עצמה. ולי יהושע
 סבל בשביעית עצמה נמי מקילינן ומיהו יש חילוק לבהיספת פל מהני עממי
. והלכך מלי לה ר׳ יהושע . ובשביעיח רוקא כי איכא תלווייהו כהלרי י ג  ס
׳ ונכנסת לששיח היינו שיש בו פירות  בחמישית כמו שחמישית נכנסש לששית ט
 שגדלו בחמישית ועליץ הם באילן גם נששיפ מאילן שאץ בו פילות אץ נקלא
ח ששית נכנס לשביעית בכה״ג שרי ס י לן שיש ט פ ס למשיח. יס״ל לר״י מאי מ  נ
 אן בשבימיס לאיכא תרת• למעליוסא לעיקר איסורו על זירור ופיסול מא מל״ס

 ציונים

 ד מוהמין. «יו ג,מיי' שה:

 חלופי גרסאות
 ג טזרדץ מפסלי! גיייש>מי
 ומזרדק ומפםלץ . כך
 1יריש׳ כן. רשאי־ אני גינ־יש׳

 אני רשאי.

 תוספות חדשים
 [מענה נ] כל זמן שאני
/ הא דאמר בלשון  רשאי כו
 זה כמדבר בערו שאני רשאי
 משום לריש אמר לפיל
 בעצמו על העצלפ ופליג
 אח״ק לאמר כל זמן וכוי
 מש״ה קאמר הכי שחני וכר
 כלומר כשיעור שלי. (ש״ל):

 ראשון לציון
 משנה ד [תוי״ט ד״ה]
 וקוטמין אותן כו׳ ובשיי
 שהזכרתי הקשה על פירוש
 לאט! כוי ושני הפירושים
 ראיתי טי. וכן הקשה סרא׳׳ש
 עדפש תוך פירוש הדש
 בין שני חצאי אריחים גם
 הר״ש עצמו הביא שני
 הפירושים בשם הערוך עיין

 יסל׳ימ •

 חרושי מהרי״ח
 מענה ד [תוי״ט ד״ה]
 מיהכיז פירוש השני
 כו׳ קמי׳ל דאף זיהום
 מהוא כגוף האילן נטי
 שרי כוי עכ׳׳ל ואי הני
 ויהום ה״א דמעשנין
 שאינו כנוף האילן אפילו
:  כשביעית עצמה שרי

 תוספות רע״ק
 [אות יג] בר״ב ד״ה
 מירודה.כךט!רדץ וכוי)
 >חימב'ם פי׳ דר׳ יר\שע
 קאטר שלא חמור אותה
 עד ריח אלא הוא עושה
 עד pi שדרך בני אדם
 לעשות ככל השנים שלא
 יומור אהחיו מכיל :

 תום׳ אנשי שם
 ד בר״ב ד״ה מזהמין כו׳
 וי׳ע ט׳.ע' בסי מ״ש שהגיא
 סוגיא לעין. וע׳ בסי מ״ח
 שתמה מזה על הר״מ שמס׳
 כסי' הי״מ ופושר, כן להלכה
 ואמאי הא בכה״ג סו״ל
 אוקומי אילנא ושרי ע״ש :
ן כי׳  תי״ט ד׳ה מהבי
/ אבל מ״מ  לר\א רדוקא כו
 יקשה לליתני הא למזהמין
 שמה גהלי מעשנין וכה״ג-
 הקשה בעצמו לעיל ממקלין.
 אמנם גמיזכ״ה לא דק בל׳
 המשנה שאמרה את הנטיעות
 דמשמע זזקנים לא. והחלוק
 נ״ל לעישון הוא לתולעים
 שבשירות וזיהום הוא לתולעים
 שבאילנות וכמ׳׳ש בסי׳
 הרמב׳׳ס ובמ״ש מיושב נמי
 מה שהקשו על פי׳ הר״ש
 בהא ליקונןמין דהיינו
 מאבהין לעיכ יש חלוק
 ביניהם מללא שרינן קטימה
 אלא לננןיעות. (רש׳׳ש).
 ומי בלי הלאג״ל שהמתיק

 בסי מיש:



 ציונים
 ד, סכין. עיז שם ע׳׳ש . מ״׳
 שס פ״נ ה״מ סמנ צ6וין ל n ־
 פגי ערב שביעית. מיי

 שם ס״י:
 תום׳ אנשי שם

ן י ק ש מ  תוייט דיה ו
. ע׳ ברימ ׳  כוי שופכים כו
 שסיים בזהיל ואמר ראנין
 שבשנה שביעית עצמה מוהר
 זה מיכ. משמע כהי׳ לס״ל
 להרימ למשקין לת״ק סייגו
 משקה על הנוף לראב״צ.
 ולשיז אין מקום למיש הרמי ו
 כאן עיש אבל ג״ע למה פי׳
 הל״מ כן ולא סי' כדעת
 גיס שבירושלמי שהביא
 הר״ש ולשון־ משנתינו כמי
 ליקא כוותייהו. לאי כביש
מ להסטת הא ללא על  ה
 העיקר בלישא לענין עיש
 וראב׳צ יחלוק וישבור דמה
 שמותר לחכמים בע״ש מותר
 אף בשביעית : בר״ב דיה
ל סטף כו׳ אמר להשקות.  ע
ה. צ׳ע להא גס לראביי  א׳
 במויק שם אינו אשור לק
 להשקות כל השדה אכל

̂וח  האילנות עצמן מותר להש
 לאפי׳ לעשות לרך מאילן
 לאילן להמשיך מים מזל״ז
 מותר ול׳׳ח לזה שהשדה
 שותם במקום דרך הלוך
 המים . אם לא שנדחוק
 לומר דהשקאה בשפיכת מיס
 על הקרקע סביב האילנות
 שרי מסי מע״י שפיכת מים
 של האילן עצמו על הנוף או
/ הו״ל ה  על העיקר והל כ
 לפרושי בהדיא. וגם גהר״מ
 בחטרו לא מצאתי בירור
 ההלכה גזה . וצ״ע .
י כו׳ ג  ה בריב ד״ה פ
. לאפיקי פי׳ י  בששית בו
 אחר שי׳מ דאס לא נתבשלו
 ונכנסו לשביעית דאין סכין
 בשביעית. להא מרישא ש״מ
 לעד ל״מ אין בשביעית לא
 כ׳כ הר״ש. והכי לייקינן
 בהליא בע״ז. ואלו נהיימ
 ליל לדיוקי מרישא אי תני
 לה כהליא בסיפא. ותו דל׳׳ל
 למהלר ולמיתנ׳ פגי עיש .
 הכי הול״ל ואם נמשו
 לשביעית או של שביעית וכוי
 אלא ולאי ללא סכין לקתני
 היינו אסילו בששית ומינה
 לשל שדמיה >א סכין אפילו
 גשמינית והרי המוייהו
 כההיא דפ״ק תליש פל ע״ש
 םנכנס לשביעית וקציר של
 שטעית היוצא למו״ש.(רמ״ז):

ב קמח ת יום טו ספו ורה שביעית עד אימתי פרלן ב תו  ר עובדיה מברטנ

. ר״מ שעושים לו לשון הרמב״ם שופטם מיס על ראש האילן וירד על גוף האילן כולו ר פ  לאילן גדר אמה סביבותיו וממלאים אותו ע
 סוכה מלמעלה להגן עליו מן התמה או מן הצגה: על תניף. של וישקהו.ע״כ. ועיין לקמן בסמוך]: [״את הנוף כו/את העיקר. והר״ב
 האילן אבל לא על העיקר שלא יעשה בשביעית כדרך שעושה בשאר העתיק בשניהם על וכן הוא במשניות כתובים ונראה שכן הוא גי׳
ה הפגים.עיין בפי׳ :  השנים ואין הלכה כרבי אליעזר בר׳ צדוק אלא אסור להשקות האילן הרמב״ם ממת שכתבתי בשמו בדבור דלעיל]
 בשביעית בין על תכוף בין על העיקר: הר״ב משנה ז פ״ד: פגי ערב שביעית.
ה הוא כתב הרי׳ב פירות שאין מתבשלים ע־ ק ש ת הפגיע פיחת שלא נגמר רבי אלעזר בר צדוק אומר אף מ  ה סכין א
ת העירך לא» תשרי כו׳ • כלומר שאין דרכן להתבשל א א ל ל ב ת הנוף בשביעית. א  בשולן סכין אותן בשמן כשהן מתוברים א
. ומנקבים אותםלג) עד תשרי וכן כתב הר״ש בהדיא: ( ב ל ם י ג פ ת ה ם ה סבין א י ב ק נ מ ש ם י מ ע פ  לאילן למהר בשולן ו
ת לח) ושל שביעית עי סו לשבי כנ ב שביעית שנ ר . פגי ע ( י ה ל נ ש ש ה א י ר י ע ב א ! י י מ י * י י מ ח מ י י י י ז ד י  י

א סכין ולא מנקביזאותןלי). רבי יהודה אומר . ל ת עי  שיצאו למוצאי שבי
 םקום

 את העינץ־ ס״6 ער העיקר וכיה נדיש • ה ומנקבים

 ור׳

׳ אלעזר נמשנ״ג ר׳ אליעזר. את הנוף ס׳׳א עכ הנוף  ף ד
ז מס ומנקכין וםפטנזין .  «׳

 ח״נ

 אותן ומשימים שמן בתוך הנקבי א
 נמי מנקבים הפגים כדי שיכנסו בתם
 נשמים ויתבשלו מהרה : פני ערב
 שביעית . פירות שאין מתבשלים
 עד תשרי של שביעית אץ סכין ואין

 במקום שנהגו שצא לסוך אסר תנא קמא
 יהודה

 מתיר באילן מפני שהוא רשאי בעבולת האילן ופירשו דר״ש מחיר לסוך ולנקב
 האילן עצמו לקא סבר לאלם רשאי בעטלת האילן. ללא אסר רחמנא אלא
 ענולת קרקע בתולה. וליתא להא לעיצ קאסר ר״ש נפסלו של אילן מעצרת
א וכך מצאתי בספר ישן ואפגין  ואילך ונראה לגרסי׳ ר״ש מתיר באלו בו
 יוצאין קאי וה״ק לאילן מלא פגין של שביעית ויוצאץ למוצאי שביעית מותרין
 כל העגולות הצריכות להן כלתניא בתורת כהגיס שנת שבתון יהיה לארץ
 כיון שיצאת שביעית אע״פ שפיחתיה שמטה פירוש ששירותיו אסורין על ט״ו
 בשבט מותר אתה לעשות מלאכה בגופו של אילן לשנת שבתון כתיב וכן סי׳
 ה״ר שמשון ז״ל קצת מזה . ה״ר שצמה שירילא ז״ל. אמר המלקט כמעט
 שהכל מבואר בפי׳ ה״ר שמשון ז״ל זולת הגירסא עצמה שמצא הרב ז״ל. בספר
 ישן. וז״ל הר״ש ז״ל כקיצור ללא יתכן לפרס לקאי אשיכה ללעיל ר״ש אסר
 בפסולי של אילן ועול וכוי ועול וכר אלא אתא לאשמוע׳׳ לאילן מלאפירות
 שביעית מותר לעשות במוצאי שביעית כל מלאכות ועבודות הצריכות כלתניא
 בת״כ שנת שבתון כיון שיצאת שביעית אע״פ שפירותיה שמטה מותר אתה
 לעשות מלאכה בגופו של אילן אפי׳ ספירותיו אסולין על ט״ו בשבט ע״כ ומשמע
 ממה שכתב ז״ל עול שם ללר׳ יוחנן לתני כתנאי לבי רבי ר׳ יהולה להחמיר
 אתא וארישא קאי לשרי ת״קבכלענין וכלכתבינן זר׳ יהולה מפליג בפגי ערב
 שביעית שנכנסו לשביעית בין מקום שנהגו לסוך למקום שנהגו שלא לסוך ע״כ
׳ יהזלה  ועול כתב שם תניא בתוספתא פגי ערב שביעית שנכנס לשביעית ר
 אזמר מקום שנהגו לסוך אין סכין מפני שהיא ענולה מקום שנהגו שלא
 לסך סכין ושל שביעית שיצאו למוצאי שביעית הכל שוין שאין סכין ואין מנקבין
 אותם פי׳ הכל שרן ר׳ יהודה ות״ק אבל ר״ש פליג כלסרישית במתני׳ עכ״ל

 שתכנס שביעית ואפילו
ה מ ל ת ש כ א ל  מ

ר בשולן עד מ  מנקבי׳ אותן בששית מאתר שאין ע

 וכתב הראב״ל ז״ל בע״ז פ׳ ר׳ ישמעאל לכולה מתני׳ לתנא גבי נטיעות
 משנה שאינה צריכה היא להא אפילו חרישה שהוא אב מלאכה בשביעית שרי
 לצורך נטיעות על ר״ה אלא הא ,גןמ״ל לעל ר״ה אין בשביעית לא אי נמי
 לאשמע״ לגבי נטיעות היא לשרי לכיון לבחרישה לא נזרו להל״מ היא כל שכן
 לבתוללות ליליה לא גזרו אע״ג לאבחיי אילנא הוא ובשאר אילנות אסור אלא
 על העצרת לוקא הוא לשרי א״נ בין בנטיעות נין בשאר אילטת לא גזרו על
 תוספת שביעית אלא בתרישה שהיא אב מלאכה ואפי׳ למ״ל שאין לוקין על
 חרקה בשביעית מ״מ מלאורייתא אםירא כלכתיב בתריש ובקציר תשבות אבל
 בשאר עגולות אילן לשביעית גופיה אינה אצא מדרבנן כלאיתא בריש מועל
ף ׳ אלסר ב״ר צדוק אומר א  קטן לא גזרו עליהן ערב שביעית ע״כ: ר
 משקה הוא את הנוף וכוי. נ״א על הנוף. ירושלמי תני ר׳ יוסי בן כיפר
 משום ר״א בן שמוע בש״א משקה על הנוף ויורל על העיקר ובה״א משקה
 בין על הנוף בין על העיקוף, סכין את הפגים ומנקבין וספטמין אותן.
 כצ״ל הגירשא. וכתב הר״ש שדילא ז״ל ומנקבין ומפטמין תלא היא וסי׳
 רש״י ז״ל ממלאים את הנקנים שמן והאי נמי פטומי פירא הוא ע״כ. ובירוש׳
 פליגי אמוראי אי האי לקתני פג• ערב שביעית שנכנסו לשביעית הוי פירושא
 לרישא לתנן סכין את הפגין ור' יהולהאפגי שביעית שיצאו למוצאי שביעית
 קאי או רישא למתני׳ בשל ששית שאין נכנסין לשביעית עסיקי׳ והשתא מפרש
 לינא לנמסין לשביעית. ותנאי לבי רבי הוו גרסי במתני׳ נוסה ואלו הן פני
 ערב שביעית שנמסו לשביעית וכ״ש באין נכנסין לשרי לסוך וצנקב אותם והא
 לקתני מתני' לא סכין ולא מנקבי! לאו חשל ערב שביעית שנכנס לשביעית קאי
 אלא אשל שביעית שיצאו למוצאי שביעית לחולייהו קאי. אית לגרסי ר' שמעון

ן י כ  ישראל י
 ראל״כ אסור לסוכן. וכלמםיק בסיפא למתני׳. ולד יותנן ה״ק מתני׳.
 הא לאמרי׳ ברישא סכין. דוקא בפנין של ערב שביעית וס׳ אכל של
. והרמב״ספ״ג משמיעה פ׳ כר״א:לה)ר״ל אותן  שביעית שיצאו וט׳
 שאף שיסוכן לא יתבשלו על שביעית: לו) לא אלו בששית. ולא אלו

m w ראשונה 
 ובקציר תשבות והלכך החמירו בה נמי הכא מפני מראית עין שנלאה כמישה
 לצורך שביעית אבל לאחר תקנת כ״ג וב״ר לתוספת שביעית אינה מן התורה
 אלא הלמ״מ בזמן המקלש. הך לאין סכין ואין מנקבין נמי לוקא בזמן המקדש
 ובזמן הזה מוסל כי היכי לביעלו זמן של פסח ועצלח אע״פ למשם ואילך מימזי
 ללצורך שביעית פושה כלאמרי׳ רפ״ק אפ״ה לא חיישי וה״ה הכא. אלא שהלמב״ס
 העמיק משבתנו בפ״ג כלשונה ולח פי' לאיסור זה בזמן המקלש לוקא וקצת
. ושמא ההא למוכחא מפי החמירו יוחל ר ו ס  משמע מלשוט שס לאף בזמן הזה א
׳ שכתב הרמב״ם לאף בזמן  כההיא למתני׳ ללקמן אץ טעעין ואין מבליכץ ט
. למאי ליליף ן : שיצאו למוצאי שביעית לא סכי ן  הזה אסול מפני מראית עי
 תוספת שביעית ברפ״ק מבמריש ובקציר תשבות ניחא למהתם ילפי׳ נמי תוספת
. ומיהו אפי׳ לל׳ ישמעאל ללא ל ו ס  במוצאי שביעית בלאמלי' קציל מחליפו א
 לריש קרא להכי וס״ל תוספת הלכה היא ומשמע ללא נאמרה ההלכה אלא כערב
 שביעיח ולא במוצאי שביעית ללא מצינו בשים מקום למיחני איסור במוצאי שביעית
ר שהוא ס  זל׳כ הדמב״ם לפ״ג לההלכה היא גששיח סמוך לשביעית שלשים יום א

 מתקנה לשביעית ע״כ מ״מ היינו לוקא בעבולת קרקע אבל בפילוח פכיעי
 עצמן כ׳ היכי לאסור בשביעית עצמה לפשות בהן מלאכה אסולין לעולם לל.
 פקע איסורייהו. והמיס׳ בפ״ק לר״ס ל' י״ב סוף ע״ב כתבו למקלא ילפי׳ לה -
ל סכין ומנקגין הייינו לוקא שעושה כן בכל השלה אבל במקצתן ס י r א W 

ט ל ו 4 

ן תפארת י כ  י
 מדרבנן בשביעית. ומדהאילן רך ועלול להפסד. לא גזרו בתוס׳ שביעית:
 לא) רמצריך עכ״פ שנוי: לב) יונגע פייגען סכין בשמן במחובר.שיגמר
 בשולן מהר : לנ) כדי שירדו הגשמים לעובי הפרי. והתבשל מהר .
 לד) לר״א בירושלמי, דוקא ברוצה לתלשן קורס ר״ה של שביעית שרי.

 משנה
. ולפ״ז מתני׳ דהכא במרוחקין ובהשקאה ח ט פ ו  מאילן לאילן להיינו במי השקאה מ
 מרובה: על הנוף אבל לא על העיקר. בילושלמי הגיאו הל״ש משמע לה״ה צת״ק
 בתוספת שביעית לא שלי אלא פל הנוף לוקא:כ״כ הרמג״ם בפירושו. אבל בחבורו
ר להשקות טי ס ם כלשון המשנה. ומ״ש הר״ב אין הלבה כראב״צ אלא א ת  ס
ל ר״ה.  לא ירענא למאי האריך לכתוב אלא אסור וכוי: ה ומנקבין אומן פ
סל לעיל מ״ג משוס היכר י פ  ובשביעית עצמה לא אפי׳ לכי יהושע לממיר זירוד ו
 הפילות כלפי׳ מם. התם משוס פסילא שרי לאי לא עגיל איכא פסילא והכא
: שנכגסו לשביעית. ה ל מ ך כדא״ל י ס  להלווחס במלמא. ויש מקומות שלא נהגו ל
 פי׳ הל״ב לגששית אין סכין וכ׳׳כ הר״ש לאי בשביעית הא תני לה לישא על ר״ה
ך על ס ס לשביעית מותר ל נ כ ם כיון לאי לא נ ע  ובשביעית לא פ"כ.ומ"מ צריך פ
 ר״ה כי נכנסו נמי אמאי אסור הא כפירות אילן אזלי' בחר חנטה או בתר עונת
 הממשל כדלקמן רפ״ה. והבי שבאו לעונת המעשר בפשית כל לינס כפירות ששית
 אמ״פ שאוסף אוחם בשביעית כמ״ש הרמב״ם בחטרו פ״ל ואמאי אין סכין בששיח
 הא כל צורך . פיכות ששיח מוחל בחוספמ שביעית כמ״ש הר־׳ב במ״ג . ונ״צ
 דחומלת חכמים היא מפני מלאית העין שנלאה ללפירוח שביעית עושה כיון
ך לס״ל למקום ס  כגמלן בשביעית והיינו נמי למפליג ל״י הכא בין מקום שנהגו ל
 שלא נהגו ליכא מראיח העין להא לא מחזי עבודה ולפ״ז היה נראה למחט׳
ר מבחניש ס  £תיא כת״מ לריש מכלתע למלאכה בתוספת שביעית נע התורה א



ח ד מ ט ח ב ב שביעית עד אימתי פרק ב ר׳ עובדיה פ ת יום טו פ ס ו  ת

. כתב הר״כ לעשות בו מלאכה במוצאי יהודה *)פליג בין מקום שנהנו למך למקום שלא נהגו לסוך דבמקו0 ׳ ט  רבי שמעון מתיר באילן ו
 שביעית. ל׳ הר״ש כל עבודות הצריכות לאילן כדתניא בת״כ ״1שבת שלא נהגו לסוך לא מתזיא סיכה עבודה ושרי: ר׳ שמעון מתיר
א מלא פירות שביעית לעשות בו מלאכה במוצאי שביעית «  שבתון [יהיה לארז](ויקרא כה) טון שיצאת שביעית אע״פ שסירותיה *אילן. *
 שמיעה מותר אתת לעשות מלאכה בנופו של אילן [אבל] פירותיו מפני שהוא רשאי בעבודה האילן אע״פ שהפירות קדושים בקדושת
 אםורין עד עי׳ו בשבע:( ואין מבריכין. שביעית והלכת כתנא קמא: ן מבריכץ.

א י שהי . מפנ ן ך אינן סכי ׳ מקום שנהגו לסו  ־ ־ י
. 0 א לסוך סכין ל ל . מקום שנהגו ש ה ד ו ב  ע
. מפני שהוא ( ח ר באילן ל  רבי שמעון מתי
! ן אין נוטעין ( ס ת האילן ל ד ו ב ע  רשאי ב
ב ר  ואין מבריכקם) ואין מרכיביןמא) ע
. ה ׳ ם יום לפני ר י ש ל ש ת מ ו ח ת «< פ עי  שבי
. ר ו ק ע י ב י כ ד ר ו . א ך י ר ב ה ו . א ע ט נ ם א  ו

 כופפים זמורת הגפן בארן ומכסים
 אותה בעפר:םרכיבים.מביאים ענף של
 אילן ומרכיבי[ אותו על גב אילן אחל
ום. בגמ׳  שהוא ממינו: פחות מל׳ י
 במס׳ ר״ה מוטח דהנך ל׳ יום דקליעה
 לת״ק וג׳ ימים דרבי יהודה ושתי שבתות
 דר׳ יוסי ור״ש צריטן קודם ל׳ יום דתוס׳
 שביעית דבעינ! שתקלוע הנטיעה קודם
 תוספת שביעית וכולהו ס״ל תוספת
 שביעית ל׳ יום הלכך לת״ק דאמר אין
ד יהודה דאמר  קליעת פחותה מל׳ יום צריך ל׳ דקליעה ול׳ דתוםפת ל
 בשלשה ימים הוי קליעה צריך ג׳ דקליעה ול׳ דתוםפת לדברי רבי
 יוסי ור״ש דאמרי שתי שבתות צריך שתי שבתות לקליעה ול׳ לתוספת.
 ופירוש קליעה שתהא הנסיעה נקלעת ונאחזת בשרםיה בארן והלכה

• עך^ו ג י ל ס ח מ ' י 5 -(* 

י ב  ר
 אינן נילועלמ׳ אין, מנהגו עלא לשן ג־יישיעלא נחנו לםון

 ודג באילן גדינ באילו.

. הרמב״ס פרק ג׳ מה׳ שמימה.  נסעו
 וא״ת בזמן הבית דמתניתין ביה איירי
 אמאי שרי עד שלשים יום ספי מחרישה.

 *ומצאתי בפירוש שהזכרתי שכתב שלא החמירו בנסיעה כבחרישה
 לפי שאין תום׳ שביעי׳ כתוב כפירות כי אם בתרישה כדדרשינן
 מבחריש ובקציר. א״נ החמירו בחרישה לפי שאינה נראית שהיא
 לצורך האילן ונראה כמתקן שדהו. עוד יש ליתן עעםדכל חורש
ל שצ״ל להועיל] בשביעית אבל אין ל  ערב שביעית הוי (להו עול) [

 לאסור לישע ערב שביעית משוס שהאילן גדל בשביעית דכל אילטת נמי מגדצ גדלי בשביעית ואם כן לא ייסע לעולם עכ״ל]:
 *) המ״ש העתיר. שנת שבתון זכ״ה בסי' סראניי«ל הח"כ • •ו , ישחי

p p  ״ שלמה '
 ר״ל שהוא נמנה מימי הקליטה ונמנה עם מה שאחריו ותעלה בו שכה ולא

 ציונים 296
 ן אק נוטעין. ליה י: ינמומ
. f>"s שנ. ירושלמי דמע״ש 
 וץעילה פ״א. מ״׳ עם הייא:

ת חדשים ספו  תו
 טענה ו [בריב ד״ה]
 פחות כוי ולי דתוס׳ ט׳
 עכ׳׳ל. אבל םרמבים פי׳
 דפליגי ברמי אחל גיכ לחיק

 שיל ץם אחר נשנה משיב עיין רפ״ז דמם׳ כלאים מ״ש שם בם״ד.
 שנה וס ל נמי יוט ל' י ״

ם ודנקע הר״ב זמורת גפן הייגו כמו

;

׳ ץ ל ב אן 1 כ ל ן ו א כ  עולה ל

ימדס שכתב הר׳׳ש דהברכה שייך דוקא בגפ! '  ל?>;י״ס ** אבל י

K יי־י,-י *J ,1 ״ ! ״ ־ m  גא להוסיף ג׳ ימים אחרים ^
ש ח^ל הרמב״ס נקמ חינן סתם : , ד , ^ ^ י ל ל ה  ע

 מוסישין ב׳ שבתות על הלי [״פחות משלשים יוס. ודבר זה אסור

] לעולם אפי׳ בזמן הזה מפני מראית ^ ^ ף ״ * 
 פחות ט׳ מהלכות שממה העין שמא יאמר הרואה בשביעית

 עכ״ל. והכ׳׳מ לא היאה
 מקומו מנ״ל וניל שהוציא כן

 מירושלמי
 ראשון לציון

 משנה ו [תוי׳ט םד׳׳ה]
 פחית משלשים יום כו׳
 v>Hm בפירוש שהזכרתי
 ג־נתב כוי לכל אילנות נמי
 מגדל גללי בשביעית וא״כ
 ייא יטמ לעולם עכ״ל. מנין
 a רובו ככולו כתבו קושי

 נייה
 תוספות רע״ק

 »שנה ה [אות יד] גריב
 ר׳ה ריש מזיר באילן
 שהוא טלא פירוח) אבל
 ליכא למימר דמיירי
 משיכה וקאי ארישא .
ת דשרי ו  דאפילו רבנן פ
 לשיך אילן אפי׳ בשביעית
 כדאי׳ בסשכת עיז ד׳ נ'
 וםפעםדאוקםי אילנאולא
 אסור אלא לסוך הפירות
 דהוי פטוםא פירא ונם
 ל״ל דריש מיירי בשאר
 עבודת האילן ומתיר אף
 בשביעית עצמה דהא לעיל
 אסר ר״ש בפסולו של אילן
 ונם תא כתיב כרמך לא
 תזמור אעיכ דמיירי בשאר
 עבודת איא ומיידי במוצאי
 שביעית הדיש : משנת ו
 [אות טו] בתוי״ט דיה
ת משלשים יום.  פחו
 ומצאתי בפירוש) והוא

 תוס׳ אנשי שם
ש כוי לעשות בו י  דייה ר
 *!לאכה כוי. לכאורה ממקט
 ריש מתיל באילן ולא סתם
 ריש מתיר משמע לרוקא
 בעבודת האילן מחיר אבל
 לא סכין ולא מנקגץ את
ל  ה?;ין עצמן. והתיק ס
 מזכור ככל עכולת האילן
 כשיש עליו סירות שביעית
 וזה ילעמ מדנקט ריש מתיר
 מכלל לרבנן סליגי עליה .
 וברייתא דת׳׳כ שהביא התייט
 אתיא כר׳׳ש. ועי׳ בס׳ מ״כ
 ?or הישיש׳ דג׳ באלו .
 ולס׳־) ריש מתיר גם סיכת
 הפגין עצמן. ובעבורה האילן
 אפשר לשרי לכ׳׳ע. וברייתא
ה היא . וצ״ע :  דת׳׳כ ד
 באיד והלכה כתיק. וכיס

ש כו׳ טיו בשכמ . עי׳ בכאור מל הת׳׳כ להר״ש משאכן שכ׳ פי' שכל מה שחנט לאחר כ;ה שביעית עד ט״ו בשבט ההל ייא ילין שירות שביעיד י : תויימ סד״ה ר י ד  הר׳מ בחבורו וחזר גו ממה שפסק בפירושו כ
 ומיק לן בערלה ורבעי כ1׳ זה׳׳ה נשי בשביעית. ומיהו מה שתנט בשביעית מחשלי על מיו ב:במ היה ודאי בדין שביעית ולא בדין ששיח ללא אמלינן לקולא אלא לחומרא ע״כ . וכ״כ הראב׳יד מאורו לת׳כ שה ו»*
 שלא כמ״ש השל״ה בשער האותיות לגס לקולא אמרי׳ בשביעית דמיו בשבע ליה לאילן עיש. וסתימת ל׳ הלמב׳׳ם בהיורז כאן •שמע לבשכיעית גם כאיל; ר״ה א׳ בתשרי ביןלקולא בין לממלא. ועי׳ נהרדניז בג^לז
מ שנס בערלה ורבעי אין מוסיפי! לאסור על מיו לשבט אלא בנמיעה שהקלו בהחלהה שחשבו לה ל׳ יום לשנה.אבל ממי«0 ,  /הרמב׳ס כאן.ובס׳ פ׳י ליה ייל וכסי עו״א שם. ובתוריע ריש מס׳ ר״ה. ולכאורה ללעת הר׳
/ היינו נועמא מזרן ת מל׳ כוי שמא יאמר הרואה כו ו ח  ממלס שנתה היה בתשרי גם בסופה אינה אשורה אלא ער חשרי א״כ פשיטא לאין מקום לומר גס בשביעית לנחמיר עד ט״ו בשבמ יציע : ו הוי״ט דיה פ

 ׳ציי בירושלמי סיב לתרומות fn והובא כשיא כאן לש׳ל להל״מ דלא כהר״ג 0p!n האיפור הוא משוס תוס׳ שביעית אלא ס״ל בזה כל״ת ללא אסרו נטמנה כלל גהוש׳ שביעימ. ואיו האיסור אצא משום שישלמו שני

 ולמד

 יהבינן ליי אצא יום אתל לתוספת שביעית לבכך חשובים שבה אחר זמן קליטה
ד יוסי ור״ש ס״ל לשלשיס יום בשנה שלימים הוא לחשובים שנה  ור׳ יהודה ו
 ולכך בעי׳ ל' אחר זמן קליטה ע״כ ועי׳ עליו שם בגמ/ושס כתבו תיס׳ ז״ל שר״ת
 ז״ל יש לו לרך אחרת בפי' הסוני׳אשר שם שהוא מפרש לדברי האומר ל׳ לקליטה
 צריך שלשים ושלשים לענין ערלה אגל לערן שביעית לא חייש׳׳ אלא שלא תקלוט
 בשביעית והובאו דבריו באורך בפי׳ הר״ש ז״ל: בפי׳ ר״ע ז״ל. (ל״ה פחות)
 ל׳ לקליטה וצי לתוספת . כ׳ ה״ר יהוםף ז״ל לותק דל׳ המשנה אינו משמע ק
 דהא תנן פחות מל׳ יום לסט ר״ה ע״כ: יעקור.ואם לא עקר הפירות מותרין
 ומתני׳ לקתני יעקור ה״נו בסתם שלא נתברר לנו אי קלט אי לא קלט אבל אי
 ברי לנו שהשריש אפי׳צכתחצה צא יעקור להא קלט קולם וליכא נטיעה בשניעית:

ת כ א ל  מ
ך. ה״ר יהוסף הגיה מקום שלא נהנו לסך.  ז״ל: מקום שנהגו שלא לסו
 וכתב עוד ר״ש מתיר באילן וכר פי׳ לסוך זלנקב את האילן שיש בו מפני
 שביעית שנכנסו למוצאי שביעית מפני שהוא מותר נעמדת האילן במוצאי שביעית
 כן ג״ל וצ״ע ע״כ; ן אין נוטעין ואין מבריכין וכו׳. ואיתא כר״ה פ״ק
 והתם קתט ואם נטע או הבריך או הרכיב יעקור דברי ר׳ אלעזר. ר׳ יהודה
 וכו׳ וכתבו שם תוס׳ ז״ל למשנה היא בפ׳ שני דשביעית אבל ביבמות פרק הערל
 סחמא גרסי׳ לה. ונראה כי טעות היא שנפל שם בפ״ק דר״ה אלא סתמא
 גרסי׳ לה ור׳׳מ היא דס״ל התם בנמרא בברייתא יום אחד 5שנה חשוב שנה
 ובהכי אוקי פלוגתייהו דתנאי דמתני׳ הרמב״ם ז״ל דת״ק ס״ל יום אחד בשנה
 חשוב שנה א״כ מסברא שהוא צריך שלשים ואתד יום שלשים לקליטה ויום אחד
 אחר קליטה כדי שתעלה לו שנה אבל הוא ©בר יום שלשים עולה צכאן ולכאן

ן י כ  ישראל י
 מותר בעבודות האילן גופיה. אף ספירותיו עדיין קדושים עדע״וכשכע
 של ח׳: לט) דילפיק מקרא דמשיצאה שביעית ׳ אף שהפירוה קדשי כשביעית
:  אפ״ה עבודת אותו אילן מותר: מ) כופף ראש הזמורה ועומנה בארז
) אפי׳ כאין בהמק״ק.* מ: מב  מא) מרכיב ענף מאילן לאילן אחר שהוא מי

נה מדנראה  ראשו
 אף במוצאי שביעית טד ט״ו בשבט נידונין כמו פילות שביעית ללאילו מונץ
 השנה מט״ו גשבט *הוא ר״ה לאילנות וכה״ג כ׳ הל׳יג בריש פ״ק לר״ה שאמ״מ
 שמשר, ל״ה לנטיעה זה כבר נפשה אילן ור״ה שלו שבט לפיכך אין שנחו
׳ שם. אבל אני המה מ  מתמלשח לצאת מילי פללה על ט״ו בשגמ ע״כ וכ״ה מ
 בדין זה למד כאן לא אמרו התם לעניו עללה לאסול טל ט״ו בשבט אלא באילו
 שלא שלמו לו שני ערלה שלמומ בגון שנטעו מייה יום קולם תשרי לאומן הימים
. אבל בסתם פו  נחשבין לו כשנה ומתוך שהקלנו נו מתחלתו החמרנו לו בסו
 אילן שכמנו לו שלש שנים מיום ליום מוחר מיד והכי מוכח החם בגמ' לנטיעה
 זו לוקא אמלו שאסורה עד ט״ו בשבט שאין שנותיה שלמוח וכ״כ הרמנ״ס והראב״ר
 בהליא ספ״ע מהלי מעשר שני. וא״כ גגי שביעית לא משכחת האי לינא כלל •
 ו לפגי ל״ה. פי׳ הריב קולם למ״ל יום של חוספח כו׳. אבל ר״מ הקשה ע״ז
 ומפלש כפשעה ללוקא כשנקלטח בשביעית טצמה אסור ובחוספת מוחר במ״ש
הל״ב: יעקור. ואם תח קולם שיעקול מחייבי! את ׳  הל״ש ורעח הרמב״ס כפי
ט שלה שנטיעה ג  היורש לעקור.הרמב״ם ספ״ג וכחב הכ״מ שכ״ה בירוש/ וצ״ע ל

 דמנן

ן תפארת י כ  י
) ר״י פליג רק אאותן שיצאו מוי לן' [וכלמוכח בתיספחא] מיהו  בשמינית: לז
׳. א״כ ר״י מיקל  לר״א הנ״ל סי' ל״ל דת״ק אוסר לגמרי אותן שמן ו׳ לז
 במקום שלא נהגו לסוך. ולרבי יוחק ראותו שמן ו׳ לז׳ מתירת״ק לגמרי.
 א״כ ר״י מחמיר בכהנו לסוכן: לח) ר״ל אילן מלא. פימת שיצאו מז׳ לח׳.

 משנה
 לצורכו מותר אף בשביעית עצמה טלא אסלה החולה אלא לקציר כדרך היצרים
 להעמיד כרי. וללוש בגקר אגל קוצכ מעט מטט וחובט וכו׳ כת״ש הרמב״ס רפ״ד.
 ומיהו הא דא״ל שמעון שמותר בעבודת האילן ומשמע לתייק פליג וצ״ע כיון
 רמשום איסור מלאכה לא שיין במוצאי שטעית ואין המלאכה ג״כ כפירות שביעית
. ושמא חומרא בעלמא הוא כיון שהפירומ מחובלין שמא יאמרו ר ו ס  אמאי א
א. וצ״ט שהרמב״ם בחגורו לא באל לין זה לאסור אף בעבידמ  לצורך הפילות הו
 אילן במוצא• שביעיח . אפשל דס״ל לתייק נתי מודה בהא לר״ש אלא לבפימשו
 כתב בהליא לאין הלכה כל״ש : ר״ש מחיל באילן. פי׳ הל׳ב לעשור. גו מלאכה
 במוצאי שביעית ומסיים הל״ש כלתטא בת״כ שבת שבתון יהיה לאלן כיון שיצאה
 שביעית אפ״פ שהפילות שמעה מותל אתה לעשות מלאכה בנופו של אילן אבל
. מה שאוסר הפילות על ט״ו בשבט לאו  עילותיו אסולין על ט״ו בשבט ע״כ
. לאלו אי חשיבי פירות ר מ א  בפילוח אלו שהן של שביעית ויצאו למוצאי שביעית ק
 שביעית אסולין לעולם וטעונים ביעור ואי לא חשיט כפירות שביעית מותרין
. וכמו שבאל הרמב״ם בחבורו פ״ל לין ס׳ וי״ג. הלא ה״ק הפיכות שיוציא ל י  מ



ב ק^ט ציוניס ת יום טו ורה שביעית עד אימתי פרלן ב תוספו  ר׳ עובדיה מכרטנ
6 י ן ל » . ־ ו ט ו ה א ד ו ה  , י ר׳ י

; וניל S ^ i S כר׳ יוסי ור״ש: ז האורז. בלע"!(א) רי״ש: ודוחן. (נ) מילא: דשתי שבתוה. עיין בפירוש הר״ב ברפ״ק רמס׳ ר״ה: ז מתעשריז 
. ל׳ הרמב״ם ושאמר י־״״: ז nwn. ל׳״ יב: *•י׳  לשעבר. כ׳ הר״ב אס היתת שנה ראשונה וט׳
^ ? r r t U ^ X y S ר״ה אין הפונה על ר״ה של שנה בשנה שביעית יאבל הוא ר״ל וטי ״ 

׳ ,  ע״כ. וכתב הר״ב דבהנך אזלינן בתר השרשה דאין לוקשים ט

ל 4\ נה מעע ונמצאו חדש וישן מעורכי' יחד. כוי וחדוש גדול ע ה שאי ב כ ר ל ה . כ ר מ ו  רבי יהודה א

! ישוט׳ מ  והי׳ל מעשר מן החדש מל *ש! ו
 על החדש תוול בהו בתר השרשה ומי יטיח 5עמיק מה שמצא

 ומעשרות של אלו מדרבנן ויכולת בידם כפילזש שהזכרתי •
 לקבוע זמן לפי דעתם לכל א׳ ואי. כ ׳כ

 רש״י

 יהפרגין. כעין רמון מלא זרע והזרע שלו מקשקש בתוכו וקורין לו
 בערבי כשכ״ש ובלע״ז(נ) פפאוור״ו: והשומשמין . כמין זרע
 ארוך ובאיי ממנו הרבה וקורי! לו בערבי סומסי׳ס : מתעשרים

 לשעבר. ״)במעשר שנה שעברה אם

נה ב אי ה ימים . שו ש ל ש ת ל ט ל ו  פ
ת «) . רבי יוםי ורבי שמעון אומרים. ט ל ו  ק
. ( י ת מי): ץ האורז ™<• והדוחן מ ו ת ב י ש ת ש  ל
) שהשרישו י י ) . והשומשמין מ י ן מ י הפת  ו
ה «־») . מתעשרין לשעבר:). נ ש ש ה א  לפני ר
. ואם לאו אסורין  ומותרין בשביעיתנא)
: ( נ ה נ א ב ה ה נ ש ת ומתעשרין ל עי  בשבי

 היתה שנה ראשונה ושניה של שמימה
 מעשר שני ואם נ׳ מעשר עני: ומותרין
 בשביעית. כיון שהשרישו בשנת ששית
 לפני ראש השנה של שביעית אין בהם
 קדושת שביעית : מתעשרין לשנה
. **)בשנת לקימת; כיון דבאותה ה א נ  ה
 שנת השרישו ואם היא שנה שביעית אין
 מתעשרין כלל ויש להן קדושת שביעית
 אע״ג דבאילן אזלינן בתר חכמת ובירק
 במ* לקימה ובתבואה חיתיס בתר שליש

ר תוספות חדשים א ש y ו ג ע . י ר ר , י  # ל
 .* י ״ מילושל׳ ראיתא כם שבא
ה י א ר ו מ י א ם לפנ י ש ע  הזמנים של מעשרות שזכר הר״כ ר
m e ה ר מ ו ק ע י ו ש ק ס פ ה י ע נ י ת ת  יתבארו במקומן.ולענין אילן ב

 לשטעית ל הדישדילפינן מערלה. וירק
 רבי דבתר לקימה כדדרשי תנאי בפ״ק דר״ה .

׳ תוספות רע״ק ר ה ו י ב ע ה ש כ י ש  כלומר כשיביאו שליש בשולן אז נתהייבו במעשרות מ׳ימ באורז ודוחן [דף יל] דקאמר ריה״נ מה גורן ויקב שגדילין עצ מ
£ « ' י?" ו ? ׳ ע ז ^ נ י ש י ס ד י ת י ה ח א ט ת ת ו ו 1 י י י ו א צ ם י י ב מ ו  ופרגין ושומשמין דאין לוקעיס אותם כא׳ ואין מביאים שליש בשולם עקיבא קתמר שגלילי[ על ר
ש י י ש ב י י ה . ו י ו כ ן ו מ י י ק  כאחד אין הולכים בהם אלא אחר השרשה דבשנה אחת משרשת כל התם מועשת את התבואה לשלש שנים [שם] אל הקרי לשלש אלא לשליש ל
£ 5 ^ 2 ^ ה ^ ו א ט ה י ו ה ' ב פ כ ב ׳ ' ת ב

א  י 1 י » • השדה ואורז וחביריו דבתר השרשה גפקא ל1 מ » C " • *  *) בל-ח «
א והעלג ת י י ר ו א ת ד י ע י ב  החוס׳ במס׳ ר״ה והר״ש במשנה דלקמן מנין לאורז ודוחן ופרגין ושומשמין שהשרישו לפני ר״ה כונסים אותם בשביעית תלמוד לומר(ייקרא ש
" ה ^ א ל ד ^ ו ^ ה ש י ר ח ב ^

ס  י ע ר ו ה ז ש א ש ל ס ו י פ ־ : י ה א ש ש ם י י ע ר ו ה ז ש  כה) ואספת את תבואתה בשביעית יכול אעפ״י שלא השרישו ת״ל(שס) שש שנים הזמניאספי* ש
ו ה ד ן ש ק ת מ ה כ א י ן נ ל  לאי
ה ו נ ש ת : מ י ע י ב ך ש ר ו צ  ל
ה י פ ד י י ו ת ת טז] ב ו א ] 

א ו ל ה ב  מתעשרין. א
ן י ר ש ע ת מ ו ד נ י י ) ה י ו כ  ו
ט י נ ר ש א ש י ב ר י י ר ם ב ע ש  ל

 ושבעה
 (א) רייז.א״ה ע' בא׳ח ם" ר׳ח סעיף ז' שהביא המ״א מחלוקת בין הפוסקים מהו האורז ומהו דוחן ומהעתקה הניל מוכח כדעת הרב״י ול״ח שכל׳ שהביא הריב מורה כן.(ב) הירז.(ג)מאהן.

ז ע ו  ישראל ב
 (ן.) הקשה הקשה כברזל ה״נ אאמ״ו רביכו הגאון זצוק״ל צמה בנסע יעקר.

י נ פ ו ל ש י ר ש ה י ש נ ה ט  מ״ש מחרישה פ״ל מ״ב . דבחרש אפיי בשביעית גופא. מותר צב״ה. ול״נ ד
ה נ ן ש י ד ן כ י י ש ע ז ו ה מ ״ ג ר ״ ן מ י ט י י ג ״ ע ר כ י ן ס ן ן כ נ ן ם ע ״ ק ת מ י ל , א ע ש ן 3 מ ( ל ״ נ א י י כ י ה ן כ נ נ  w ך

ל ^ ה ' ר % ד ו ר א י ק י ב ה י ת ה י ע י כ ' ש י ח ב  סע״ב]. אמנם ק״ל. דהכא החמירו בנטע טסי מחרישה־ ו
ת י ע י ב ש ש ב י ר ^ ת מ י ע י ב  איפכא. דנטיעה מותר לנטוע עד ל״י קודם ר״ה. וחרישה אסור מפסח ש
ב י ו ג נ י י ו ה א ם ל א כ ו ׳ ׳ ה א  ועצרת. ונ״צ רדוקא בחדא לרעותא החמירו. לחרוש וליטע בזמן איסור לאכול ו
ו ש י ר ש א ה ל ש ש י נ ר ש א ש ח ב ע ש ע ב ט י כ ל ״ א ש ר י מ ו ס י ת א ע ש  בשעת היתר. אז לחרוש בזמן היתר צאפוצ 2

p ש א ו ל ה א ב ה ה נ ט ה ״ ן ־ ד ־ ואי1 כ ה ב ח לזמ1 מ
ע  ט ו נ י י ת י ע י נ ת ש פ ס ו ת ע כ ש ־ מ ר ה י ת ה ע ש צ נ ו כ א ר ל ת '  ס

ן : י ר ו ס ת א י ע י ב ש  ב

ן תפארת י כ  י

 ממראה כעטע בשביעית (ג): מנ) ונקע הרכבה לרבותא. דאפילו
 הרכבה שאינו טח להשתרש ולההאחות יחד סכי בהט ומכ״ש בנמיעה
 והברכה: מד) וכל שיעוד׳ דמתני׳ חון מל׳ יום רמוס' שביעית: מה) רייז:
 מו) ה«רזע: מז) מאהן: מח) מין ליינזאמען: מט) מיירי בכל השנים:
. דבשנת אברה בשמיע׳ ו  ג) ר״ל כסדר מעשרות של שנה שעי רה שהשריש ב
. מע״ר ומע״ע: נא) מדהשריש  נותנים מעשר ראשון ומעשר שט ובשנת גו
 בששית. אין בהס קדושת שביעית וכל הנך יליף להו מקרא בת״כ:
 נב) מדהשרישו אז. דאף רלעניין מעשרות אילן אזלינן בתר חנטה.
 ובירק בתר לקיעה. ובתבואה וזיתים בתר שליש בשילן. מ״מ באלו המינין.

 דאינן מביאין שליש כאחת. גם אין נלקטים כאחת. אזלינן בתר השרשה . מדנשרשים טלן כאי כשנזרעיס יחד. ומדמעשרות אלו המינץ מד״ס. יש תום׳ אנשי שם
 כח לחכמים לקיוע זמן כמו שירצו: [וגיל להא דצריך להכפיל ולומר ואם לאו . והרי כבר מריוקא דרישא שמעינן כך. היינו כדי דנידק לומר דווקא בוודאי ורבעי ברביעית ויחשבו
פיל שבשביעית עצמו נטעו. ובן  השרישו אבל בשפיקה אמרינן בעשה כסיפא כדחמריט בכל לוכתא למשה דיומא דרישא וסיפא אהדדי [כסילישין ד״ה ב׳ f . וט יש לומר בכל ממום לאכ
י i י 1 י A מבואר בירושלמי דלנןעמא  ׳ י

ח דחשדא א״צ לטי,ור בנוטע ;  משנה ראשונה ה
פ פחות מל״י לפני ר״ה וא׳יא ״ ע כ א ״ ץ ג ב ו ר מ ל ב מ י מ ^ ; f pןנן ̂  ,־מנן בפ״ד לא תזרע במוצאי שביעית וקיי״צ בפרק השולח הטיבה ומח אננ׳יפ שחנטו קודם p3p 3»ה, ^ 

vft ! T n " f 'ן יתיר ר חלשיי י כ פ י ל י ס ד י ר ו כ י ' ב ל ה נ מ ״ פ 5 ־ ו p 3 c י 3 " ר P1W מ ש ע מ מ ה ג ו ע י ל נ נ י ג ה ת ש י ע י ב ת ש & ה י ח ר 3 י מ ח ו נ י א ג ו ״ פ"א ליו י ק סרמב״ם ב ס ק פ  לא קנסו נט אחריו ו
^ כלא נ ו ש ו ל ^ א ר לעמר 1 ו פ י ש ר ל 3 י ס ש ש ר &  מפי משביעיח עצמה ואין לחלק בין נטיעה לחרישה דתרווייהו אינם אלא מד׳יש חיש וישן של ביכורים בחב שמלבין אחר החנעה׳ ^ ל
 טעמא דמונין דהא בדרבנן

 הפיחמ לשביעית מותר ע״כ הל״ק •

 עונח המעשרות בכולם הייט חנטה א״א לומר כן כלמוכח פ״ק למעשרות
ן י מ י ג מ ן , ג ג ן י רבה דאמל יןלש״רץן ש ר  ופיד אי דא ולא אחת היא למה שינה לשון הברייחא וגם מ

 אמול רבנן אילן בחר חנטה כו׳ בפ״ק לר״ה ד׳ י״ג מ״ב ולענץ מעשר היא ו4צ התםלטעמאדמוניןאו
 כדתי׳ רש״י שם. ועי בסוכה ך׳ ל״מ פ״ב לאמר לולב בר ששיח הנכנס לשביעית ת:ד אלא במידי דאורייתא
 הוא מוכח נמי דלענין שביעית חזלי׳ בחר חנשה. וכ״ז צל״ע. ולקמן לפ״ה ללא קגיש ביה ר״מ שוני
 כתבט ליישב לעת הרמב״ם באורך. עוד יש לי עיון בדברי רבינו אנו לפנץ אשו מזיד.אע*כ מלא טעמא
ש אין טעם לאסור כלל קורס י ר  ר״ה לאילן דקי״צ שהוא מ;׳ו בשבט וחגואה וקטנית ר״ה שלהן תשרי. ושם ב
ן שביעית . ולפ״ז ר״י דס״ל י ״ ש פ נ  ה:׳ מעשר שני כחב כין בתבוהה ונין כפירות האילן אם הגיעו לטונת ר
ש התהדהטטע בשביעית בשוננ ר י 5 ן ש מ ע כ ב מ ל.< ^ ב ו ן ק ל ז ת א מ י י פ נ ב ג ו ת כ ל ל ״ ה . ו ס ח  קודם ר״ה ס
^ * L ; L ם ג״כיאה י־י^י ה ס בפ״ד מהל׳ שמטה כחב ר״ה ה נ  אח״; גבי חלובץ וגבי אתרוג ו
ל ־fc במוח מל׳ יום ל5־י מ א ג ז ״ מ פ " ה לף ל כ י ס ב מ ־ י ב ש ם י ט״י ב י ר "־י י  ובא־לכות ובפ״ב מ-ל׳ כ
' שביעית" אף במזיד יריייס י ל ז ה א ו כ י ( י י ל מ ג כ ו ר ת י א ; ש מ א ו י  אחיוג נמי בח ששית הנכנסת נשכיטיי1 ה
י נלקט בשביעית הא קולס ט״ו בשבט כלקט דמותר לכהמלה ליעט לפגי ר ק  והרי נלקט בשביעית. אמא־ מ
ס צאו חסולין בשביעית. מפי׳ הר״כ משמע שביעית . והא דאמר הכ6 א  למצות המג והוי נלקט גכשיל^: ו
׳ לאו אדהכא  דהו איסור אינו חיסור אנינה נגמל׳ אלא שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית כל הרכבה ט
 שלא לאבלן ושנא לעשות בהן סחורה ולבערך בזמן הביעור. ומיהו צמאי לאיתא לעני; שביעית קאי אלא
 בת״כ למלבלי סופרים גזרו עצ הספיחין ופסקה הימב״ם עייל שכל מה שיתיצ1א אשיעור קליטה פלי; מ״מ
̂כשאר ו לענץ עילה.אז דמיירי ל צ - י  האלן בשניעיח גץ מ! הזרע שנפל בה >נקו;ם שביעית צ*ן תן העיקרים ש

מ מקומות. זדוקר־ מ ג ה ל ל י כ א ן ב י ר ן ש ם א ל ן ן כ ה , ^ ן מ ל מ ת ש י ק ל ו ק  יח־ירי ועשו בין מן העשבים ו

 להרמב״ם. ולהר״ש ממוייהו מלאורייתא. ושמא נבי תוספת חששו טפי דאת
ל הרכבה. חלא נקט וה״ה בעיטה והברכה ׳׳ t לפני ל״ה. ה. כ  לזלזולי בי
 הכא אין לפרש לפני ל׳ יום של חיספח כמו במתני׳ ללעיל להא לענין מעשר
 לא שיין תוספת אלא ולאי להשרשה בתוספת שביעית נתי שרי וזו אחת מן
 הראיות שהביא ר״מ במתני׳ ללעיל ללא כפי׳ הר״ב: מתעשרין לשעבר ומומלץ
 בשביעית. משמע לשביעית ומעשר שיין לשיעור השרשה גאלו וה״ה לשאר מיני
 .כגון באילן לאזלי בתר חנטה וכירק בתר לקיטה בכולהו שביעית ומעשר לין
 החל להם ופילות אילן שנמנמו בששיח מותרין בשביעית ואם מנעו בשביעית
 אהורין וכן פי׳ הר״ב לקמן לפ״ה ונפ״ב רביטלים מ״ו וכ״כ ההוכן' בפ״ק לר״ה
 ל׳ ט׳׳ו דמלחא דפשיטא בכל דוכתי בין למעשר ובין לשביעיח אילן כהל חנטה
. אבל הלמב״ם משוה תבואה ופילוח האילן וסובר ן א  וכ״נ מסקנת הר״ש כ
 דשיעיל שלהן אחר שנה שהגיעו לעונת המעשרות בין לפנץ מפשר ובין לפנץ
 שביעית כמו שתראה דבריו בריש הלי מפשר שני לענץ מפשל ובפ״ד מהל׳ שמעה
 דין ט׳ לפנץ שביעיח וכן בבנות שיח דלקמן רפ״ה דאמרי' שביעית שלהן שני׳
 ופי' שם הר״ש והר״ב דבהל מנטה אזלי׳ שתנמו בשביעית. והרמב׳ים שם בפ״ד
ע ליש הלי מעשר ר  לין ע״; חולה הטעם שהגיעו לעונת המעשר בשביעית וגם מ
 שני שהע־\ק הברייתא דפ״ק ל׳ מ״ו פ״ב במקום חנט! הננו׳ בברייתא כתב
 הוא הגיפו לעונת המעשרות וגם דבריו בעצתם נראץ כסותרץ זא״ז שלאחר
ק אחר עונת המעשרות הזל וכתב והחרובין  מקומות. לרוקח באתרי׳ דר״י שכחב לפילות האילן הולכין ב

 חמירא להו שביעית אבל
. ואי; כן הלכה אלא כשמואל לאמר דגקעטות הולכין חקר נמר פירי וכ״כ סר״מ בחהורז. והתייע לא העיר ו ש י ר ש ה  בשחר מקומות איפא טעמא זמוגין. ועי׳ בס׳ פאה״ש ובש״ק בכירה וצ״ט: ז במיצנד• ש
ן כוי בתר חנטה-והדמ פוסק דבאילן א!לי׳ יתר עונת המעשיות שמבואר י ר ש ע ת כ : כר״ב דיי. ו ( !  גזה. וכתבו סחוסי בדיה תמר פירי איט אחי לקיטה חימנין מגמר לפני ר׳ה ונלקט אחר ליה נו׳ ע״ש. ;רמי

 !משגיות זרעים! י*ח .38 נסיע
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. י  השלת שהרי בבת אתת זורעים אותן: ח פול המצר
(א) בלע״ז: שזרעו לזרע. כדי להוציא ממט זרע לזרוע י ,  פאשול/
. בתר השרשה כאורז ודוחן בין לענין ם ה  ולא לאכילה: ביוצא ב
 מעשרות בין למטן שביעית ודוקא שזרעו לזרע אבל זרעו לירק
 אזלינן בתר לקיעה כירק: הנמלונין.
. שהוקשו ונעשו ו  הגשים: םשתרמל
 כמי! כיס ודוגמתו בתרמילו [שבת לא.]
 שהוא כיס של רועים: & הבצלים
 הסייסים י שאין עושים זרע כשאר
 בצלים: ופול המצרי. שזרעו לירק דאי
 זרעו לזרע הא תנן לעיל דאזלינן ביה
 בתר השרשה אפילו לא מנע מהן מיס:
 שמנע מהם מים שלשים יום .
 יצאו מתורת ירקות הגדלות על כל
 מים ונעשו כשדה בית הבעל שמספקת

 פמי גשמים הלכך מתעשרין לשעבר
 ושל בעל

 ח ריש מזורי ליס ינ.
 מגחופ ל. נמל

t מזורי *  מ*־ש 1

 ח רבי שמעון שזורי אומר פול המצרי
) כיוצא בהןני). מ ה ל ח ת  שזרעו לזרע ב
 רבי שמעון אומר אפונין הגמלוניןנה) כיוצא
. רבי אלעזר אופר אפונין הגמלונין ( י נ ק  ב
ש השנה»<•• ט הבצלים א ו לפני ר  משתרמל
ם מים ה ע מ נ מ ) ש ח נ י ר צ מ  הסריסים נ׳) ופול ה
י ריד,נט).מתעשרין לשעבףם)  שלשים יום לפנ

^ ושבעה אוםסיס. ״[*ואינה אלא אסמכתא להא מעשרותיהם של אלו , ! V ' V 
״י* ך ״יי מדרבנן כמ״ש ללשונו שלרש״י ח האפונין הנמלוטם כיוצא ״״="יב יפ י

 ^י
, , # ו 1 י •י ״ !  מ-ינכומ ממיגיה וימי ה

« לאיו יס»: ט הבצלים. בהס.ושכתב הר״ב במשנה דלעיל דבשנה אתת משרשת כל השדה>ר״ל  ס
 כל מה שזורעים אחד שיהיה שדה או ערונה רהא במשנה ב פרק ג

 דכלאים מפרש דאפוניס הגמלוניס מי

׳׳ פיא ננהלטת מיש  ר״סיד. מ,
י op ופיד פהלכופ שמי«ה  מי

: ו י  ויוגצ *

 ירק ואי זורעים ממנה שדה ועיין מ״ש
. ליהר׳יש כלומר ו ל מ ר ת ש  שם: מ
 אימתי הס כיוצא בהם בזמן שתרמלו
 לפני ר״ה: ט ושל בעל.בגמ'ריש
 מסכת מ״ק [אמריי מאי משמע דהאי
 נעל] לישנא דמייתבותא דכתיב
 (ישעיה סנ) כי יבעל בחור בתולה
 ומתרגמינן ארי כמה למיתותב עלם

ת . ואם לאו אסורים עס עי  ומיתרים בשבי
ם מים שתי ה ע מ נ מ ל *< ש ע ל ב ש ה ־יא). ו א ב ה ה נ ש ת ומתעשרין ל עי  בשבי

 עונות
נ ויג וחםריםיס ו«& היש . י  ח טשהו־םלו נ>לו5למי שהרטלו יגיה >ליה ׳ ט הבצלים נייישלמי בגלים . הסריסים מ

 שדה שהיא בעמק ה׳ג ושל בעל >ד*5 ושל בעל הביתיהוא מיס .
 ומלוחלחת ואין צריך להשקותה ומכל

 מקום לירק צריכה השקאה משוס הכי קתני שמנע מהסמים שתי עונות זמן השקאתה שרגילין להשקותה קרי עונה והלכה כתכמים:
ipp^ * ע נ ה א  שלמה (&) טייקישע ב

/ שם כלשון י . והתוס׳ פ כ ״ . ע ו ת ע  מגע מהם לא יצאו מלין ירק ומזלם ל
. גם ה״ר שמשון ז״ל כתב דמן הרוש׳ ׳ ש ח י  אחרון דרש״י ז״ל לכן נראה ב

 מלאכת
. פי' בערוך בצלים שנחתך ראשן כמו הסריס וצא טי ם ו י ס י ר ס ם ה י ל צ ב  ט ה
. ואיתה כ ״  יעשו זרע פי' אחר שמיעך זרען קולס שהוקשו כדי להתגדל ראשן ע

 בר״ה פ״ק לי״ל. ופי׳ שם רש״י ז״ל בצלים הסריסים שאין נעשים;דולים כשאר הזה משמעקצת למתני' ר׳ עקיבא היא ולא ד יוסי הגלילי. אע״ג ללנאורה
 משמע לאתיא כר׳ יוסי לאיהו לריש התם בר״ה פ״ק בבריי, הכי באספך
ך ומיקבך מה גורן ויקב מיוחדים מגדלים על מי שנה שענרה ומתעשרין ה ג  מ
. לת״ק י ר צ מ ל ה פו : ו כ ״  לשעבר יצאו ירקוה שגדלים על מי שנה הבאה ע
 דפליג אדר״ש שזורי בין שזרעו לזרע בין שזרעו לירק ולר״ש שזורי דוקא שזרעו
. י ר צ מ ל ה ו  לירק לאי זרעו לזרע קטנית הוא ולא הלכו בו אצא אחר השרשה: פ
 פאשוצי בלע״ז. וכ׳יכ רש״י ז״ל במנחות דף ל׳ ובר״ה דף י״ג ב׳ וגירוש׳ לשבת
 דף ו׳ פול המצרי כשהוא רטוב קורין לו לוביא וכן נקראים גערבי עכ״ל הר״מ
. ופול המצרי שזרעו לירק דאי זרעו לזרע ל ״ ע ז ״ ׳ ר י פ  ללונזאמ ז״ל: כ
. כתב ה״ר יהוםף ז״ל קושיא זו אינה קושיא דלעיל אליגא לר״ש שזורי ׳ »  ו

 נא-יר

 בצלים ע״כ ופי׳ עוד שם בלשון ראשון למתני׳ מוקי לה התם בגמ׳ כר׳ ייסי
 הגלילי דהתם בברייתא אבל בלשון שני פי׳ דגמ׳ מוקי הא מתני׳ כר׳ עקיבא

 דס״ל דטעמא לירקות היינו משום שגדלין על כל מיס ומפ׳ טעמא בתלמוד
 ירושלמי א״ר מנא מכיון שמנע מהם מים שלשים יום לפני ר״ה נעשו כבעל
 כלומר זמן תיוכן למעשר לשעבר להא צא נסתפקו מכל מים שהן מים שאובין
 זה שלשים יום כי אס מימי גשמים הלכך יצאו מתורת ירקות הגדלות על כל מים
 ונכנסו בתורת שדה הבעל דמסתפקא במי גשמים ומתעשרין לשעבר. דרכן
 של בצלים הסריסים למנוע מהם מים שאוביןפרק אחד לפני לקיטתם כדי להקשות
 לפיכך חלקום חכמים משאר ירקות אבל שאר ירקות שאין דרכן בכך אפי׳

 ישראל
 זרע וכלעיל מ״ח ולרכ״מ וס׳1

ן י כ  י

 .משמיטה היין] בפול המצרי בעי תרתי שזרעו
 לזרע ושמנע מהם מים: נט) שלא השקה אומן ל׳ יום קורס ר״ה. וגס לא
 השקן אח׳יכ: ס) מרכתיב באספך מגרנן ומיקבך. מה גרן ויקב שמסתפק
 במי גשמים ומתעשר לשעבר אף כל מין כה״ג מתעשר לשעבר. יצאו
 ירקות שאין מסתפקים וצריך להשקותן. אבל הנך במנע מהן מי השקאה
 ל״י קודם ר״ה. הו״ל כמסתפק בגשמים ודינן כגורן ויקב: םא) למלהשקן
 תוך ל״י. כשהגיע ר״ה עריין לחלוחית ההשקאה קיימת. והו״ל כהשקן

 בשביעית. מיהו דוקאהכהודזרכןלמנוע מהן מיס קודםלקיטתן. אבל
 בשאר ירקות אפילו מנע מהן מיס בעלה דעתו ודינן כירקות למיזל בהר
 לקיטה: סב) לישנא דמיתבותא ויישוב. ור״ל שדה לחה בעבעה. שנוחה

ח י מ צ  ראשונה ל
 שזרעו לזרע. ובאור; ודוחן לממני' דלעיל לא מילק המם בין זרעו לזלע או
א. ומ״ש הר״ב  לירק. ומלבדי הרמבי׳ם בחבורו נלאה דהתם כמי בזרמן לזרע הי
 לזרע שדעתן לזרוע ולא לאכילה כ״כ הרמב״ם. ורש״י גפ״ק לר״ה כתב לאכול
 הזרע ילא הילק: ט הבצלים הסריסים ופול המצרי . אלו המינים צליכין
 השקאה ביותר ולכן חילקו בהן בין מנע מהם מיס או לא.ומ״ש הר״ג בפול המצרי
ט לעיל דא־ולינן בתר השלשה אפי׳ וכוי וכ״כ  שזרעו לירק לאי זרעו לזרע הא מ
 הל״ש . ואינו מיבן להא לתנן לעיל לאזלי׳ במר השרשה ל״ש שזורי אמרה אכל
 לתייק לעולם בתל לקישה אזיל בי' אלא כאו לומר דאתיא מח>" דהכא אפיי
 כר״ש שזורי וכגון שזרעו לירק ולתייר! בין לזרע ובין לירק לכי אמריי לעיל לפול
. אבל מנע מהן ס י  המצרי דינו כירק דאזלי׳ כתר לקימת כשלא מנע מהן מ
ת, וא״מ כשמנננ מהן מים אחי איזה שיפור הלכו להא  מים יצאו מתורת ירקו
 אינו לא במר השרשה ולא בתר לקיטה . י״ל כמ״ש הכ״מ לבתר נמר פירי הוא

 שלרן

ן תפארת י כ  י
 ס>א לומר ואם לאי . היינו שלא נמסה לומר לפפי^ טולאי למי] :
 גג) ר״ל לא שנמלך. רק תיכף כשזרען לא היה דעתו לאכלן ירק. רק שישהו
ד) ואןלינן בתר  בארז להרבות זרע. דאז ג״כ אינן נלקטים כאחד : נ
 השרשה. ובזרען לירק אזליק בתר לקיטה: נה) נראסע באהנען:
 נו) שנתקשו ונעשו כמונחים בכיס לסל ר״ה. אזלינן בתר שעת הורמל :
 נו) שאלאעעען בל״א מין בצלים שאין עושין זרע. כשאר בצלים שכשירצה
 שיהיו לזרע. יניחם בארן זמן הרבה. עד שיוציא קלחים אשר בראשן זרע.
 איל אלו הבצלים הן מין פירוח שהן עצמן הן הזרע כקטנית ופולין וכדומה.
 שזורע הפרי עצמו. וטא מתרבת מתחה לארץ או שמצמחת ירק ממעל
ח) שורען לאכלן ירק וצא להמתין לק עד שיגדלו  לארץ שבו פיחת הרבה: נ

 משגה
 מל״ס מנזלת ספימין שגזרו בכל אלו מפני עוברי מגירה שיזרעו בשביעית ויאמרו
 ססימין הן• ואין לל לבר המותר בשכיפ־ת אלא פירוח האילן וספיחי! שאין לרכן
ע. וברפ״ט דפליגי המם ר״ש וחכמים בספימין מפרשה הלמב״ס בחבורו  לזרו
 ג״כ לבהך גזרת ספיחים איירי גס הר״ש שם והתוס׳ בפסחים ל' נ״א האריכו
 בזה. ולפ״ז בל אסירין לקהגי הכא ולקמן היינו אסולין לגמרי מגזרת ספיחין
 וכ״כ הרמב״ס בחבורו כיון שלא השרישו על אחר ר״ה. אגל השרישו קודם ר״ה
. אתי לאיפלוגי אמתני׳ ללעיל ׳ : ח ר״ש שזורי אומר כו  פילות ששית הן
 דחשיג אורז ודוחן ופלגיו ושומשמין לחוד ואיהו סבל אף פול המצרי כתל השלשה
 ומשמע לתנא ללעיל סגר פול המצרי בתר לקיטה כשחר ירק אפי׳ זרעו לזרע
 ירקו ,.עיקר. וכן משמע מדברי הרי׳ש. ונראה להלכה כת״ק דהיינו סתמא ללעיל
 ולא כחד מכולהו תנאי למתני' והרמב״ס כ׳ אץ הלכה כר״ש שזורי וה״ל לכתוב
 כן אכולהו. ומיהו ללינא פסק במבולו לממני׳ דלעיל כמי נדמית מהלכה וע״ש:

 תוספות רע״ק
 [אות W באיי ואינה
 אלא אסמכתא) 1ה המוה
 ז־הא השתא קיימינ! לענין
 שביעית דםיניה מיירי
p» דרשא דתיכ ואינו 

 למעשרות :

 תום׳ אנשי שמ
 גהרק קמא למסכת
 מעשרות עיש: תוי״ט דיה
 כתעשרין כו׳ אלא
. עיי תודיע ׳ ו  אסמכתא כ
 יסשוט דיש כאן השמטת
 מריס וכצ״ל ואיגה אלא
 אסמכתא דהא ע׳כ בשביעית
 גזה״ז איירי׳ שמא דרבק
 כמ״ש החוש׳ שס וכמו
 במעשלושיהם של אלו יש
ק לסי  יכולת נידם לקטע ז
 דעתם כיון שהוא דרבנן
 כמש״ל(רש״י ה׳׳ה כשביעית
 בזהיז דרבנן טיב . וכיה
 להדיא בליש . (להימ) :
 ח במשנה בתחלה־גראה
 דתגי בתתלה לאפוקי זרעו
 לירק ונמלך עליו לזרע
 יטעמיה דכיון דאולי׳ נתר
 עשרשה. בעי׳ הטונה חמן
 השרשה אבל לסי פשק הלין
 ר&זלינן בהר :מר פרי נראה
 דליש נין נמלך ללא גמלך
 וכ׳׳כ הר״מ סתסשןרעו לזרע.
ו ע ר ו  (רמ״ז): בי׳־כ דיה ש
 כו׳ לאכילה. צ״ע למצא טעס
 לזה דמ״ש פול המצרי מפאר
 הקטטות דלעיל יקיימ׳
 לאכילה וכיש דעיקר טעמא
 דאזלא מתני' בחר השרשה
 היא משוס דאין נליןטין כאי
 והיינו לאכול דהיוס לוקוזין
 מעט ולמחר מעט אבל אס
 להוציא מהם הזרע משממא
 מגיחים הכל עד שיבש היטב
 מלקט כאי. וגראה מיאי
 לתגן לזרע לאכול הזרע פלו
 דהיינו הקטנץת לאסוקי זרעו
/0  לירק וכיס רש״י בליה ו
 מסתגר דסיימ לזרוע כזרע
 והייט לאטל הורע תורה א׳
 להם דאלת׳־ה !רעו לאכול
 הקטרות אמאן הרמייה.
 (רמ׳יז): ר״ה כיוצא בהס.
 בתר השרשה. ולמאי דפסקי׳
 דאזלינן בתר גמר סרי ה׳נ כן
 וכ׳כ מ־״מ בסיד ופסק
 כריש שזורי ולא כמיש גסי׳
 דלא כוותיה . (רמ״ז):
׳ ל ו םדיהמשתרמל י י ו נ  ר
. סי' גסלא ממני ׳  הר״ש כו
 זפשועו דסליג אר״ש דס״ל
 טו״ב דהייט גתר מרשה
 והוא ס׳יל דאזלינן בחר
 הבאת החורמל. (רש׳׳ש):
 ט כי״ב דיה שמגע
. הר״ג י ו  כוי כל מיכ כ
 ללוחג שכלו קצר בערן הזה
 לקצרי שכל כערכי וחייב אני

 להציע עיקר הדבר
 דר״ה סליגי ריהיג

 בה׳ק
 ור׳ע

 כדרשה פסוק מנמך ומיקבך. ריה״ג אומר מה גרן ויקב י מיוחלים שנדלים על מי השנה שעברה אף כל כו׳ יצאו דקות שגדלים על מי שנה הגאה ומתעשרים לשנה הנאה. ורע״א מה גרן רקב שגדלים על
 לזג מיס (סי׳ מי גשמיס) וי:העשרים לשנה שעברה אף כל כוי יצאו ירקות שבדלים על כל מיס(סי׳ בין מי גשמיס גין מיס שאוכין) מתעשרים לשנה הבאה . זאמרינן מאי גינייהו. גצלים הסריסים ופול

. ירמ״ז): תוי׳מ ד״ח ושל בעל כו׳ לישנא דחייתכותא כוי. שי׳ שמתיישב עם מי גשמים לבדו. (ב׳׳ד); י ו x n  כמצרי איכא בינייהו 9 :



 ציונים
. ן עי . שםמס: י הדלו ש ל  ש

 מ״' t'1 מהלכומ שמימ? ויינ( •
 הלנה ייח סתנ לאיין יסח :
ן . מ״' שם פ"* ה״מ צי  ופרבי
 • &« לאוין רם! : ממרסי; .

' שם הפ״ו :  מ״

 תום׳ אנשי שם
נ דיה אסור כו׳ ׳  י בי
 ששימש שטעית כוי. דדלועין
 הוא מין ירק לאזלי׳ ביה
 בחר לקיטה והוי שיריח
 שביעית אע״פ שנגמר קולס
 ר״ה. ודלועין ליד להיה לכל
 כירקות וכ׳ה בתוספתא וכיס

ב הנ ת יום טו ספו דה שבידית אימתי פללן ב תו ו ה מברטנ ד ב ו  ר׳ ע

 עם בתולתא יתייתבון בגוויך בניך: י [״אם הוקשו. פי, הר״ב נתיבשו
 כוי. ומפרש בירושלמי כיצד הוא בודק ר״י בר חנינא אומר עוקצו אס
 מתאחה אסור ואם לאו מותר פירוש עוקץ בדלעת במחט אס
 מתאחה הנקב עדיין לח הוא ואסור ואס אין מתאחה מותר. הר״ש]:
ת שלהם אסורות בשביעית. ו ר מ ת  ה
 כלומר אסורות כספיחי שביעית דפ״ע.
 נ״ל. [*ועכשיו מצאתי בפירוש שהזכרתי
 שכתב וז״ל התמרות הנן ם׳ ולאותו נן
 נראה תורת אוכל עליו אף לאחר

. נתיבשו ונעשו קשין: אסור לקיימן בשביעית. שפירות  י הוקשו
. הציץ קודס שיפתח דומה ת ו ר מ ת  שביעית אסור להניחן לזרע: ה
)כתמרה בפ׳ לולב הגזול  לתמרה וכמוהו נקכום ראשו ועלתה ט #
 [לג.] פירוש אחר תמרות כעין לולבי גפנים: מרביעי; בעפר

 לבן. כלומר משקים שדה לק וכן הלכה

 שהוקשה ואסורות מפני מראית הטי!
 עכ״ל. ונ״ל דכ״ש לפירוש הבי שכתכ משום םפיחין כלק׳ פיט ־

] לולבי נפניס ן כעי  הר״ב שהם [
 מראה תורת אוכל עליו וכו׳] :
 ומרביצין בעפר לבן. כ׳ הר״ב
 כלומר משקין ברפ״ק דמ׳׳ק כ׳ הר״ב
 דשרי אפי׳ בבית הבעל ולאותו הפי׳ ל
 התום׳ ד״וע״ב דבבית השלחים שצריך
 השקאה נקע במשנה דרישמ״ק משקין

׳  תוי׳ט ד״ה ומרביצין ט
 כלומר השקאה מועטת כו/
 עי׳ גםיסאה״ש שמפי לשיטת

 הר״מ
 משנה ראשונה

 שדרן למנוס מהן מיס
 שמון לגמלן שלשים יוס
. והחילוק ח ו נ  או שלש ש
 בין לקיטה לנמר פלי פ׳
 במוס' פ״ק לר״ה סוף לף
 י״ג: י הדלועין שקיימן
 לזרע . ללועין מין ירק
 הוא ואפילו נגמלו נששית
 ונכנסו לשביעית לין
 פילות שביעית להן שבילק
 הולכץ אסל לקימה אבל
 אם נפסלו מאוכל אלם
 קולם ר״ה אפילו פילות
 שביעית מוהל לזורען
 דהא לא קרינן בהו
 לאבלה ותנן ברפ״ח כל
 שאיט מיוחל למאכל אלם
 מושל גמצונמא וה״ה
 בזריעה. ואילו היו ראוין
 לאכילה שפה אחת
 משנכנס ר״ה אפי׳ נפסלו
 אש״כ משמע שאסולין
 למלונמא ולזלימה וצ״מ
 למה אסורין הא כל שאינו
 ראוי לאכילה מותר
 במלונמא. וצ״ל כיון שהיו
 לאיין שעה אחת חל
 עליהן גזלת ספיחין
 וכ״כ הרמכ״ם בהליא
 בחבורו פ״ל לין י״ח .
 ולפ״ו משמפ שנורת
 ספיחיו לא לאכילה בלבד
 הימה אלא אף לסחורה
 ולתלוגמא אסיריך כפירו׳
 שביעית עצמן והלכך אלו

ר רבי מאיר. והכמים אומרים ב  עונות־*). ד
ם א ! . ע ר ז : י הדלועין שקיימן ל ש ל  ש
כל ) ונפסלו מאו י ה ס נ ש ש ה א  הקשו לפני ר
. ואם לאו 0 ת * עי  אדם מותר לקיימן בשבי
ת ) . התמרו ת סי עי  אסור לקיימן בשבי
עית ™c. ומרביצין . אסורות בשבי ( ם סי ה ל  ש
. רבי ן ו ע מ ן סט) דברי רבי ש ר לב פ ע  ב
. ממרסין באורז ע) ר ס ו  אליעזר בן יעקב א
: ן עא) ל אין כבסחי ב ש אומר א . ד ת י ע י ב ש  ב
׳ ינ־לישלננ* מותר לקיימו כו׳ אסור ׳ אסור לקיימן כו׳ כל״ס םותרין לקיימן כו׳ אסירי; לקיימן ט תר לקיימן ט  ודג» י מו
. ביית׳ ן י ש אומד אבל אין מכםת י . ר ל א ע מ ש ׳ י ד י ד ב ש גליס ד י י ד ר ב ן . ד צי ; כירושלמי מרבי צי  לקיימו כי׳. ומרבי

. ; י ד־״ש אבל לא מכםהי ר ב  ד

 וגב

P-
 שמשקים שדה לבן ערב שביעית כד

 שיצאו ירקות בשביעית ולא עוד אלא
 שמשקים אותו בשביעית כדי שיצאו
 ירקות למוצאי שביעית : ממרסין
. משקין עפר האוח ומערבין רז  באו
 אותו כמים כמו נתט לממרס ביומא
: אבל לא מכסחין. שאין חותכים [ :  [מנ

 העלי! של האורז תרגום לא תזמור לא
 תכסח והלכה כרבי שמעון:

 *) צ׳׳ל חמרה .

 בית הבעל קרוי הרבצה חע״ג דמיירי נמי בהשקאה גמורה. אבל להרמב״ס הכא בשדה שיש בת אילנות ומרביצין פירוש מזין רסיסי מיס
. ומ״ש הר״ב שכן הלכה משום דאיתא בירושלמי דר״ש  וט׳ כלומר השקאת מועמת דומיא, דמושכין מאילן לאילן דבמ״ק פ״ק משנת ג
. כתבהר״ב כמו נתנו לממרס ביומא פ״ל משנה ג וע״ש: רבי שמעון ן  בשימתייהו דרבנן דראב״י למשגה ג פ״קדמ״קוע׳יש: ממרסי
. ובירי' פריך אדר״ש דמשנה ב שאמר אף נועל הוא את תעלה מן האשכול. ׳ ט  אומר אבל אין מכסחין. לשון הר״ב שאין חותכין העלין ו
 ומשני לה ממילת עלי[ של אשכול אינו אברויי אילנא אלא אוקמי אילנא כאדם המציל מן הדליקה דאוקמי בעלמא הוא [״אבל] גבי אורז אברר׳

 אילנא הוא ואסור כך פירש הר״ש לעיל:

 מלאכת שלמה
. ולשון ר ס ו  מרביצין בעפר לבן בשביעית אנל צא במועל דברי ר״ש. וראנ״י א
 הרמב״ס ז״ל בפ״א מה׳ שמיעה וכן עפר הלבן מרביצין אותו במים בשביעית
י ר ב ת ד י ע י ב ש ז ב ר ו א ן ב ח . ע״כ: ממרםי ס פ  בשביל האילנות שלא י
. ׳ ש ח י . כן כתוב בספרים מדוייקיס וכן הוא ג״ב ב ן י ח ם כ א ט ל ל ב ש א ״  ר
 ותימה למה שעה לשנות הלשון כך ולא שנה ר״ש אומר כטלהו דוכחי ושמא
 מטוס דכולא מילתא דר״ש ואין תוצק עליו. והתם ניחש׳ פריך דר״ש אדר״ש.
 וקשיא לי לפי׳ הרמכ״ם ז״ל דפי׳ אבל לא מכסחין ר״ל שאץ מנכשין מאי
 קפריך בירוש׳ ולע״ל צ״ע אי דמי הניכוש לנפילת עצין מן האשכול אי
. ממרסין באורז. משקין עפר האורז וכר . כתב ה״ר ל ״ ע ז ״ ׳ ר י  לא : בפ
ח אלא שהשריש צפני ר״ה להאי צא ו  יהוסף ז״ל נ״ל דדוקא כשיש שס א
ח ועל כן שרי אבל כשעושה זה לצורך ו א ת ה ד מ  עבודת הקרקע אלא ע

ר עייכ: פ  הקרקע א

 נאמר אבל חכמים חולקים עציו וכן נראה דאפי׳ בזרעו לזרע מיידי מללא קאמר
ת ו ר ו ס ט א ו ל ת ש ו ר מ ת : י ה  כאן ופול המצרי שזרעו לירק אך 5״ע ע״כ
. מתוס' ת . הרמב״ס ז״ל בתנורו השמיט זו הבבא ולא ילעתי למה י ע י ב ש  ב
א עפר לבןהמקזם שיש גו אילנות ר ק  י״ס*):[ומרביצין כו׳]. ובפי' המשנה פי׳ מ
ק לאו היינו  מרוחקות ער יהיו עשרה מהן ביותר מב״ס. ורמב״ש ז״ל פי׳ עפר ל
 שדה לבן אלא קרקע תיחוח ולח ויש בו אילנות ודי לו בהשקאה מועטת וכן
 דעת רש״י ז״ל שכ׳ בספר שופטים עפר תיור מין קרקע לח ומוכרין אותו
. ור״ש מתיר דלהרוית קרקע אסור אבל להצילו מהפסד ס ר  ליוצרי כלי ח
י ״ ב א ר ש ״ י ר ר ב : ד ן ט ק ד ע ו יאודמיא לקילון לריש מ  לא ואע״גדשרחאהו

n 
׳ אתיא דר״ש כרמן ודראב״י כשישתיה דתנן בפ״ק דמ״ק ה ר . י ר ס ו  א
 ראב״י אומר מושכין את המיס מאילן לאילן ובלבד שלא ישקה את כל השדה.
 זרעים שלא שתו לא ישקם וחכמים מתירין בזה ובזה ובמסקנא אשכח תני

 *) כ״ה בחוי״ט ליס בריס התמרות אחל מלות נ״ל .

ן תפארת י ב  י
 לצמוח וא״צ להשקותה כ״כ הרבה השקאות: סג) ב' זמנים שרגיל להשקות׳.
 והוא זמן ארון יותר מל״י: סד) שנעשו כעץ עד שאס יעקצן במחע לא

ן י כ  ישראל י
 סט) משקין שדה לבן בששית ובשביעית כדי שיצאו. ירקות לשנה שלאחריהן:
 ע) משקין שדה אורז. ומדצריך מי׳ רביס מש״ה נקרא ממרס. ומשום דאס
 יתאחה עוד מקב: סה)לזרע. אע״ג ששירות שביעית צריכין ביעור. לא ישקהו יססד לגמרי. להבי התירו השקאה שהוא מד״ס. ובמקום

 ואסור לקיימן לזרע. הנהו צא היו פירוח שביעית מעולם. מדהוקשו לפני פסידא ל״ג רבנן. ואילה״ק שדה אורז בשביעית היפא משט־ן״ל, ק לא הואיל ינאסלו שעה אחת
ה צ״מ •5שרייטו' לזלפ^ ד ש ס ב י ח י פ ה ס מ * ה י נ י 3 ר " מ  ר״ה: סו) שפירות שביעית שחייבים בביעור אסורים להניחן לזרע: נזרע ולא נאסף חכואתיט ־ ד
 סו)פרתים מדליעץ שהוקשו:סח) כספיחי שביעית ולא רר״לדאסור לגמרי. אורזשקצרוה גששיה: עא) לקטום העלין מהשבולת להשביחה. דהז״ל לפנץ עיקל הלץ אין
א כסי׳ י״': חיליק 3ין קיימן"לזלע או  אלא דדינן כשאר ספיחי שביעית שהן קדושים בקדוש׳ שביעית וכלקמן רפ״ס: כאברויי אילנא. מ:א"כ במ״ב אוקמי אילכא ס
 לירק אלא אורמא למלתא
 כשמקייס לזלע אינו חושש על הירק שגו לעוקרו גזמן שהוא ראוי ומתוך זה מתקשה ונפסל והלמג״ם בחבולו אחל שהעתיק לין ללועין כתב וכן הירקומ כולן שהוקשו לפני ל״ה מותר
. א״א לותל כן י  לקיימן ואם לאי אסור ע״כ ולא הזכיל כאן לזרע . והיינו כדפי' : התמרות שלהם אסורות. מ״ש תוי״ט בשם מ״כ לאפי׳ אתל שהיקשו נראה מולת אוכל עלי
. והרמב״ם פ״כ מהלי תלומומ לין ל׳ כתב בכתה מינים שם כשזרען לזרע פעורין ולירק חייבץ במעשר ואם כל  לבספ״ל למעשרות מוכח איפכא לאפי, לא הוקשו אין בממרות תורח או
 נאמר לה״ה לללועין לעני[ שביעית צ׳׳ל להכא שזרען לילק ומתני׳ לא משמע הכי להא רישא כשקיימן לזרע. ואפשר דבמחילה זרען לירק אלא שנמלך וקיימן לזלע וכן משמע ללא תני זרען
ק מפלש לבשגימימ משקין . ולטעמי׳ אזיל לבליש מ׳; ן ב . פי׳ הר״ב כלומל משקין שלה ל . וכאן בהל׳ שביעית לא העמיק הלמב״ם לץ זה כלל: ומרביצי[ כעפר לבן  לזרע אלא קיימו
. אבל סרמב״ס שמפרש שם דגשביפית כמי דוקא שלחין מומר הוצרך לפרש כאן משוס אילנות ולא״מפרש ל ע  אפיי שלה בית'הבעל. וה״נ שלה לבן משמע בין בית השלמין בין פל ב
. והא לנקטא מתני׳ פפל לבן לבכל ג ״  דהכא נמי בבית השלחץ דוקא דלעעמיה אזיל שסובר לבית השלחין נופה נמי עיקר שליותא משום אילמת הוא כת׳׳ש מיי״ע • פ״ק למ׳׳ק מ
 לוכחא היימ של מבואה ולא של אילן משוס דקי״ל לאפי' שלא כמקום אילנות מותר אפי׳ ברחוק מהם ונקע לשון המצה לדלל השקאת האילנות בכך . ותוי״מ כ' להיינו השקאה
׳ והוא שלא בלקלוק לההיא למושכין לאב״י אתלה התם והיכי פליג סכא. ומ״ש הר״כ משקין שלה לבן מ״ש כלי שיצאו ירקות בשביעית ולא עול ט  מועמת לומיא למושכין מים מאילן לאילן ו
 אלא משקץ בשביעית כלי שיצאו למוצאי שביעית ע״כ אבל אין משקין בשביעית כלי שיצאו בשביעית. כך פי' לש״י בשי׳קלמ״ק ל׳ וי מ״ב. וקצת קשה למאי נ״מ בילקות היוצאים בשביעית
 «א אסורים משום ספימץ. ושמא במקום הפקר שררך הירקות מילין מעצמן בלא זריעה איילי לבהנהו לא גזלו כההיא דלקמן לפ״מ. והרמב״ס לא הביא הך ברייתא במבולז שהוא סיגר

. >א בא לחלוק אלא לפרש ולכך פסקה הלמב״ס כ״כ בכ״מ; ן  שלא התירו אלא משוס אילנות כללפיל: ר״ש אומר אבל אין מכקחי



א שביעית עד אימתי פרק ב גבירתא ח כ ל  תום׳ אנשי שפ 300 ה

. יעקר ך  שביעית. דהיינו י׳ר יום ללקיטח דליי לתום' שביעית . ואפ עשת כ
 האילן. ובלא עקר . ועירות מותרים :

 משנה ז אוח ודוחן ופ^נין וכן כל מיני קטניוה.כשנשרשו לפגי דיה ותגיהן במהובי.
 הרי דינן כפירות שנה שעבדה בין לאופן מעשרות ובין לעניין שביעית:
 משנה ח וכן פול המצרי. ובולן דוקא כשזרק לזרע. אבל בשזרען לאבלן ירק.

 אזלינן במעשר ובשביעית. בתר שנת לקיטתו:
 משנת £ בצלים הסריסים שאינן עושין ורע . אלא זורעין הפרי והוא מתרבה
 ופיכ פול המצרי אעיג שזרעו לירק. אש מנע מהן םלהשקוחן ליי לפני
ת ק פ ו מ  ריה. הרי דינן כשנה שעברה למעשר ולשביעית . מיהו בשנדלו בשדה ש
 בנשמים ואעפ״כ ישכץר1 לתרבות ירק. צריך שימנע מרט מיש זמן יותר מליי .

 דהיינו ב' זמנים שרגיל להשגתן . אז דינן כפירות שנה שעברה :
 משנה י כל הירקות שהניחן מששית בהקרקע לזרע. ונתקשו קודם ר״ה שביעית
 עד שאינן ראוייין למאכל אדמ. אין בהם די! שביעית. ואפיה דלועץ
 שנתקשו כגיל שאין בהן דין שביעית . אס הוציאו פרה בשביעית. יש בהפרהימ
 דין שביעית : מותר ליב׳ן שדה תבואה בששית ובשביעית ספיחי אורו מותר
 להשקותן בשביעית. אבל אסור ללקט מעליו המרובים ביותר. מדהו׳ל אשבותי

 נדולי דאסור [כעין רף נ' ע״ב]:

א דפרס ב משנה א בזק המקדש הורשין שדה תבואה רק עד פסה ל ל  כ
 י של ששית :

, מיתר לזבל ולתפור סביב קשואין ודלועין ובשדה  משנה ב אף בזמן המקדש.
. עד ר״ה של שביעית . וכ׳כ מותר עד ם ש  ימישה שאין מסתפקת מ
 אז להתיך יבלת מאילן, ולהסיר עליו שרבו ביותר; ולכסות שרשיו באבק. ולעשן
 תחתיו להמית תולעיו . דכל הנך אסירי נם בשביעית רק מדים. ולהכי בששית

! נ י  במקום פסי־רא ל
 כשנה J וכיב מותר מהים עד אז להסיר האבנים הקבועים על שרשי אילן .
 וכורתין ענפיו היבשים ולהמעיט ענפיו שרבו ביותר. ולהסיר הפסולת מנזעו:
 משנה ד וכיכ מותר לטרה זבל על הנזע ב:1קוס שנקלף. ומתר לברט במטלית
 להנינו מצנה והטה ולקטום ראשי שדביטיו . ולעשות נדר קטן ונשיך
 סמוך לשרשיז ולמלאותו עפר להשביה האילן עיי! . ומשקין נס לעיקרו. הכל

 עד רית שביעית:
 משנה ה וכ״כ םכי[ בשמן פני תאנים שלא נתבשלו עדיין. ומנקבין אותן. כדי
 שימהרו להתבשל הכל עד רית הניל ; אבל פני ששית שנכנסו

 לשביעית. ושל שביעית שיצאו לשמינית. אסור לסוך או לנקבן :
 משנה ן אפילו בימהיו אסור ליטע ולהבריך ולהרכיב. תוך מ״ד יומ קודם ריר,

 היימ למרביצי! היינו משקין
 וריש מתיר אם״ במרוותין
 עשרה ביותר מב״ס השקאה
 גמורה . וראב״י אוסר. אבל
 בעשר לב״ס נס ראכ״י מודה
 למותר השקאה גמורה.והיימ
 ווקא בשביעית אגל במועד
 גם תייק לראניי אוסר
 השקאה גמורה במרווחי!.
 ואינו מהיר אלא בעשר
 לביס . וראב׳׳י אוסר התם
 השקאה גמורה אפיי בעשר
 לב״ס.והיינו כמסקנת הירוש׳
 למחני' במרווהין ושיש חלוק
 כין שביעית למועד. ע״ש •

ורה ב שביעית מאימתי פלס ג ר׳ עובדיה מברטנ ת יום טו ספו  ציונים תו

 ג א עוברי
 1 יאמרו

י מוציאים זבלים לאשפות. לרך עובדי פרס ת מ י א ק J א מ ר א פ ל  עבירת. כתב הר״ב ש
 מעוברי עבירה הוא וכוי. אדמת לכנוס הזבל למקום אתד בשדה
 רושלמי מעתה אפיי משפסקו עובדי עבודה יהא אסור מפני מראית ועושה שם אשפה גדולת עד שהוא מפזרו בשדה לזבלה: משיפסקו
 העי[ שלא יהו אומרים לתוך שדה בית השלתץ שלו הוא מוציא. [#שאן) עוברי עבירה. לעבור את הארץ בשנה השביעי׳ וקודם שיפסקו עוברי

DB א משיקשור מיי׳ 
 פ׳׳נ ה'6 :

 עבירה אסור שלא יאמרו מעוברי
 עבירה הוא ולזבל שדהו הוא מוציא ויש
 ספריס שכתוב בהס עובדי עבודה והיא
ק. משיהיה יבש  היא: משיבש המתו
 הזבל שנותן מתיקה לפירות :
 משיקשר. כשמתחיל להתיבש מתעבה
 ונעשה קשרים וקרובים דבריהם להיות
 שוים. ובירו׳ מפרש משיבש המתוק
 סדקין שבבקעה כשהמער יורד מהמלאי'
 מיס ואינם מתיבשים אלא לאתר זמן

 ונתראים

י מוציאין זבלים ת מ י א ק ג א מ י  פ

c« ת ו ת פ ש א  ל
דה כ) דברי רבי  משיפסקו עובדי עבו
יבש  מאיר . רבי• יהודה אומר משי
ר י): ק 0 . רבי יוסי אומר משיקשו  המתו

 עד
ת וכ; נכצ הפרן . ת מלנלי י;ר׳־נ >:־6ה דג׳ לאשפו  ה״ג , א לאשפתו
רה ב7״נ עוכרי בדי עבו  משיפםקו מ:,*"׳ משיססיקו . עו
ק ״ ש יכ׳׳׳ה נ־לושלמי וכ״ה « ב י ש ש ננלשכ׳׳ג מ ב י י ש  עבירה וכ׳׳ה נדי׳ה. מ

נ. ר וביה ננ־י ש ק י ש ר נ:הד׳*י מ קשו  ונפי׳ כר׳נ . משי

 משפסקו עובדי עבורה בשדה הבעל
 מילין להוציאם לבית השלחין. כך
 מצאתי בפירוש שהזכרתי] יודעים הס
 בגי עירו אס יש לו בית השלחי; אס
 אין לו. א״ר יוסי הדח אמרה לא חשו
 לעוברי] ושטן מפני מראית העין :
ש המתוק. לשון תר״ב משיהיה ב י ש  מ
 יבש הזבל שנותן מתיקה לסירות. כלומר
 הזבל נקרא מתוק ע״ש שנותן וכו׳ וכן
 יורה לשון הר״ש. ובין קודם שייבש וכין

 לאחר שייבש לעולם נקרא מתוקץעעמא

 תוספות חדשים
 משנה א [תוי״ט דיה]
 סשיפסקו כוי מפני
 מראית עץ עכיל אעיג
 משבת חששו למראית עי!
 לאורחים הבאים (באיח סי׳
 רמיל) וי׳״ל משביעית הקילו
 (המ׳׳א שה). ואין להקשות
 דמיש הא שביעית נמי הוא
 איסור לאורייתא כמו שבת
 דייל כיוןלויבול השלוח הוא
 יק ררבק כמו שפירש
 הרמב״ם ריש היש הקילו
 ועוד בשביעית איסורו מושך
 כל השנה כל שמנוה לא רצו
 להחמיר כ״כ משאיכ שבת
 הוא רק יום אחל וסברא זו

 מפולש

 חרושי מהרי״ח

ה דשריותא משוסדמשייבש איןמזבליס האין לעבודה וניכר שהוא צוברו לאוצר ולאלזבל. ועיין בפירוש [הר״נ] משנה ו פ״ע שמפרש ר י ב ע ל ו ק ס פ י ש  ם

 שלמה בעני! מלאכת
 עונלין אוחה ואין לה זמן מוגבל להוי אסור לעוצם. ומשני בני עירו יודעין
 אס יש לו בית השלהין אי לאו אבל אה״נ לאותו שיש לו כיח השלהין אסור:
יבש המתוק. פי׳ הרמב״ם ??קי.נרסיי הפ׳׳א בשב׳יא והסמ׳יך בשב׳יא: משי י t f D 

 ז״ל מתוק הוא הנקרא בערבי מנמל שבזמן ההוא מזבלין האח לעבירה ונקרא
 מתוק מפני שהוא נגר כמו שיקראו לעור הגי נהור. ולשון הירושלמי סקיעא

 לביןעתא

 פרק ג א מאימתי מוציאין וכו׳. פי׳ הר״ש ז״ל לאחר שהוציא אשפתו
 לרה״ר כלי שיהא נישוף בתלי אלם וברגלי בהמה כונסו למקום
 אתל בשלה ועושה שס אשפה גלולה על שהוא מעזרו בשלה לזבלה. ופלוגתא
 ביחש׳ אם מותר לעשות אשפה על פתח חצרו על שצא פסקו עובלי עבולה
 ט״כ. משיפשיקו עובלי עב ולה. בירוש׳ פריך כיון לאיכא בית השלחין לתמיל

ז ע ו  ישראל ב
) מיהו אס שלו הוא שלה בעל שפוסקים לעכול מקולס אף שהעוגדי א ) 
 כוכבים מזבלין עליין בית השלחים . אפייה מותר להוציא זבלו
 לשלה נעצ. מליולעין בני עירו שאין לו שלחין. ואע״ג משבת אסור עובר
 סמים לעשות מלאכת מחובר לישראצ'אע״נ שי^ז ואין ישראל לר שס.
 לחיישי לאורחין. א״כ ה״נ ניחש לאורחין [כא״ח סי' רמ״ר] י״ל התם
 המלאכה גופה לאורייתא. משא״כ הפא זכול בשביעית מל״ס. ולי נראה
 להכא תברא חגרא אית (יה . ומלבני עירו יודעין שאין לו שלחין יוליעו

 צאורחין . משא״כ התם מאן ילע קציצ׳ דבצנעא :

 ראשונה
 שבת בש״פ או׳׳ח ר״ס למ״ל בהגהה. להכא רואיך הם סאיט מפזלו בשלה
 אלא עושה אשפה . ובלא״ה שביעית היל מפי להכא לא חשו לעוברים ושבים

 יכין תפארת
 g״j א) לצברו במקום א׳ בשדה בשביעית. שמשס חוזרומפזרו אח״כ
 בשמיכית:ב)ה״ג.והייכו העוברי טכביס שעוביין שדותיהן.אבל קולס
) רי׳ל שיתיבש כל הליחלוח  לק לא. שלא יחשדוהו שמזכלה לשביעית(א): ג
 שישבבקועי השדה. שנותן מיהוק לשרה. דחז לא יועיל הזיבול עול לשנה
 זו. ויי׳א לר״ל משיתיבש הזבל וכן מסתבר לענ״ד. מיהו לקמן [פיע מיו] ודאי
 בליחות משמים שבקרקע או שבהעשביס מיירי:ד) משיהיבש הזבל ויתקשר
 יפה. דלא חזי לזיבול השתא. עד שיחזור ויהלחלח ביה״ג: ה) בזמן

 משנה
 פרק ג א מאימתי מוציאים זבלים . נלאה לוקא כשמוציא ישראל בעצמו
. אבל אם הנכרי מוציאו  הזבל אסור קורם הזמן שנתנו כחן
 בשליחות ישראל שלי כיון לאינו אלא משוס מראית פץ ובנכרי >יכא למיחש
 שיאמרו לשלה שלו הוא מוציא ואין לאסור כאן משוס בני ביתי שרואיך ששולח
 את הנכלי ויממדוהו ללזבל מלמו ואומל שלאשפות הוא כמו שחששו בכה״ג לענין

ל. ונ״ל  מפני מלחיח פין והתם מששו כמו שחילק המגן אבלהס לשביעית קי
 משום לזיטל בשביעית אינו אלא מל״ש. וגל״ס לא החמירו במראית פין כ״כ
 לבמל תולה אשרו אפיי בחדרי חללים ובד״ס צא משו כמ״ש ב״י א״מ סי׳ של״ו

 בשם
ק עבודה בש כוי ועעמא כוי. עעס זה לא יתק־ לר' יוסי מהתחיל להתייבש ודאי רעדיין ראוי לזבל,ול׳נ דעעס שלשחן משני שהוא ז  החמירו נה אפילו במידי דרבנן וכלמחלק השיס בסוכה נ1״ז.(רש״ש): תוייט דיה משי
 שהרי אמרו בירושלמי לקרובים דנריהם להיות שין אלא שריי ור״י נשנו סי׳ נראה לעין שכשיראה שיבש המתוק או נקשר ידע שאז הוא• זמן שנ-וסקיס עובד עטדה וכ׳׳ב הרימ בחבורו ולא יעשה אשפה בתוך שדהו ע5
 יעביר זמן שמזבלין ס לעבודת האר! והוא משיקשור המתוק. (רמ״ז): במשנה ר׳ יוסי כוי. הרמב״ם כתב להלכה כר׳ יוסיוכ׳׳פ מזבולו.ויש לתמוה על הר״ב שלא פשק הלכה כמא[ ואיל שסמך על הכלל להלכה כר״•

 הר ב
 הדא אמר לא חמו לעוברין
 ושבין מפני מראית העין
 עכיל נראה לפיז לא צריך

 להניה
 תום' אנשי שם

 פ״ג א בר״ב דיה
 משיפסקו עוברי עבדה.
 הק׳ הרמי! ז״ל על גי' זו
 שלא נמצא גשיס ולא ברמנים
 ולא בריש ועוד איך יתנו
 סימן לדן כולל מעבירה
 רשעים וכי בכ׳׳מ היו
 פושעים בישראל להרשיע
 כ׳כ בפרהסיא כו׳ וא״כ מאי
 האי דקת;׳ לקי משרבו
 עוברי עבדה התקינו וכו׳
 ימה הועילו גתקמס אס היו
 עזי פנים ע״כ. ופשוע דלג"
 עובדי ענודה הסי׳ מבואר
 משיססקו מי שדרכם לעבוד
 עבודה אף בשביעית והם
 גויי נבר האר!. (ש״ל):
 בתויח דיה תוי״ם דיה
 משיפםקו כו׳ הוא רק
. זה אינו להתם י  דרמן הו
 נמי עיי עובדי כוכבים אפ"
 שכרו לימים אינו אלא
 מדרבנן אלא המלוק מא
 לשבת איסור סקילה לפיכך

 דמשיקשור c>1־
 מאי

 ;&גיריו להא בכימ רגיל לפסוק ולא סמיך אכללא (ב״ל): בריג דיה משיקשור כו' ובירושלמי. לא הקדים לכתוב פ" הירושלמי:משייבש המחק . מפום דלפ״ הירו*׳ ישתנה גם השי׳



 ציונים
o: מוטיפק. t .ב עד כמה 
: j עושה אדם , ! י  שם ה

 מם ה״ג :

ב קנא ת יום טו ספו ורה שביעית מאימתי פרלן J תו  ד עובדיה מברטנ

 תוספות חדשים
 משורש בירושלמי הביאו תייט
 בפיק למ״ק מיא (כך נראה

ד $ ' ג ^ ל שנשתבשה הגירסאמלישנאדמתניתין ו' 3 ע ק פ י ס ו . מ ( ״ ך ת ך ל ת ל ל  משפלות*) ש
4 פתות מכאן מתצב. [*ונירסתהר״ב קשמתשרי במענ ( ת י ו ת פ ש א ל ה ת ס) ואין מוסיפין ע ו ל פ ש מ  ה

 בענין אחי י־ ב עד כמה מזבלים. אמתני, דלעיל קאי למי כדאית
 ליה ולמר כדאית ליה. וכ״כ הר״ש: [״עד שלש כוי. ועיין במשנה
 דלקמן]: ג יתר מכאן מחציב. כך היא גרסת המשנה וטסחא אתרת
 יתר מכן מותר. חו נירסא נכונה. וגם גירסת מתציב יש לפרש כן

 דמחציב הוא מלשון חצובה שהם רגלי לםמגיה^טש^'נוחכטיע

5 ! ^ £ 5 * & ד ה 5 ב ר » ה ש * י ם ש י  הקנקן רש «
. ויתכן בריוהא ומעמיק נ׳ או . עכ״ל כ״מ רפ״ב ם י ל  ת
 ונמר למתנ׳יא הנא
 באשפתית

 במעמיק נ'

( ל ' ש ש ( ל ש ש ל ת שדהו ש  רבי שמעון אומריאף על האשפתותיא): ג עושה אדם א
ת סאהינ)\תר מכאן יג) מהציביי) דברי רבי שמעון.וחכמים אוסרין י ב ת ל ו ת פ ש  א

ד  ע
 רדנ י ב עד כמה נילושלמי:כל מענה א' «0 הסידממ וכ׳׳: נז״ס . עד שלש שלש אשפתות ניי״למ• עד שלש אשפתות .
Din לינ t>'1 מותר י«'א שגנ״מ עהמא נחייה . וחכמים אום־ ין של לתך נ־לושלמ* ושל לחך • ג לבית סאה ננהל״ ונן נד׳־ס בית םאה . יתר מבא; סהציב נד׳׳מ Y$\ גויס ftwe סאצינ וכ״ה נז״פ מימ6למי ג' יתר מכאן אסור וכחנ השי׳ מ 

 נירתלמ׳ וחכמים אומרים .

 שלמה
. ומתוך כ ״  מכאן כלומר אפיי יותר משלש אשפתות לבית סאה מותר לעשות ע
 מה שנכתב תדע כי יש סעות בדפוס בראש פי׳ ר״ע ז״ל וכך צ״ל יותר מכאן
. וכי ה״ר שלמה שירילי״ו ז״ל וא״ת בשצמא ׳  משלש אשפות לבית סאה וכו
 למאן דפירש לעיל בירוש׳ לר״ש לרישא שרי בפוחת מן המשפלות משיעורא
 שמנו חכמים בשלש אשפות וכ״ש כי אשלים שיעורא בהו לכ״ש לשרי להוסיף

 חרושי מדןרי״ח
 לחניה בדיה עד שיעמיק
 כוי על תיבת לא הא
 דהתוספית כתבו על פי
 הירושלמי היה דלא השי
 למ־אית העין אבל לפי
 הנהת הרב תוי״מ קשת
 דהא יכול להיות שהאהד
 יראה התפירה ולא יראה
 שאהיכ יהן הזבל ועוד
 שדברי התום' מתחיץ
 זבלו מוכיח עליו דלינא
 למיחש לחא כוי ולפי
 הגהת הרב הוה להו
 להתוש׳ לקצר זבלו מוכיח
 דמאן דחזא ההפירה הא
ק : תי  חזי ליד. כו׳ ו

 תום׳ אנשי שם
 האי משיקשור קא׳ אמתוק.
 ור״ל משיקשור ה*תוק .
 משא־נ לסי׳ הירוש׳ משיקשור
 ע־כ אזיל קאי ולאאמתיק .
 ולפי׳ הר׳׳מ (שהובא בסי
 מיש) שפיר קא1 מש יקשור
 אמתוק וכ׳כ הר״מ בחכורו
ד  מדיא י ב במשנה ע
 כמה מזבלין. הו5את הזיל
 לאשפה קרי 1כול וכן לקי
 סוף מיד. ול׳הר״מ בחבורו
 פ״כ ולא יעשה אשפה פחותה
 מליאה וחמשיס סאה של זבל
 כדי שתהא ניכרת שהיא
 אשפה ואם רצה להוסיף

 אשפה הכא אשמע׳׳ הך מתני׳ בעושה בכשיעור לבעי׳ שלש משפלות לכל אשפה
 ואשפה מהשלש מבציר משלש משפלות בהו לא שרי ר׳ שמעון ללא תימא
 לשרי בפותת ואפי׳ משלש משפלות לכל אשפה ואשפה בקמייתא ואשמזעי׳
 מתני׳ ללוקא בעושה כשיעור למקרי אשפה הוא לשרי זפזחת לשרי ה״נו פוחת
 מעשר משפלות לאשפה והיינו דתני תנא עושה אדם את שדהו שלש אשפתות

בהט הוא, ן דלהוי בהו בשלש שמא לאשפתות ו נ י ע  ויותר מכאן דברי ר״ש מ
 לשרי ר״ש להוסיף יותר מכאן אלא למאן דאסיק דלעיל ביישא בעושה יותר
 מכשיעור במאי מצריך צהו. וי״ל למשום לבעי לאשמועי' תקנתא לרבנן תני
 לדר״ש בהלייהו וכן כתב הרא״ש ז״ל והאי לתני לה זימנא אחריתי משום דבעי
. עכ״צ ה״ר שלמה שיריצי״ו ז״ל. ותירוץ כ ״  צמתני עלה מילתייהו לחכמים ע

 הראיש

) : ב משפלות. א  ונקראים מתוק על שם מתקו לו רגבי נחל כ
 קופות שמוציאין בהם זבלים שכל משפל מחזיק לתך שהוא משאוי של
ת. מתן  חמור והלתך חצי כור ט״ו םאין: מוסיפי[ על המשפלו
 באשפה אחל* משפליס כמו שהוא רוצה : ואין מוסיפין על

 האשפות. לעשות יותר משלש אשפות
ש ל ש ש ל ד ש ה מזבלין ה) ע מ ד כ  בבית סאה שלא יראה כמזבל את השדה: ב ע
ל עשר עשר ה י) ש א ת ס ת לבי ו ת פ ש ־ א ת ו פ י א ף על ה  רבי שמעון אומר א

 מוסיפי[ כיון שיש צבור גדול במקוס י י י
 אחד לא מיחזי כמזבל ואין הלכה כר׳
 שמעון:J יתר מכאן. מנ׳ *)[אשפות]
 מותר והיינו דרבי שמעון דרישא והשתא
 אתא לאשמעינן דשרי ר׳ שמעון אפי׳
 אין י׳ משפלות ובלבד שלא יהיה בה
 פחות משלש דאן£ על פי שיש מעט

ת • 331 י פ י  *) בל*י ק
 מלאכת
 לבקעתא והרמב״ס ז״ל בראה צו שהוא מלשון פקועות שלה שהן ללועים מרים
. מסיק בירושלמי לאפי׳ ת ו ת פ ש א ל ה : ב ואין מוםיפין ע ו  וכן פי׳ בערי
ו ה ד ת ש ם א ד ה א ש ו  בכשיעור אסרי רבנן ועלה הוא לקשרי ר״ש: J ע
. נ״ל שהפירוש של זז המשנה הוא ע3 זה הדרך ט למעלה אמר לך על י  וכו
 כמה מובלין וכו׳ וכאן הוא שתזר לומר אותו הלין עצמו משום לבר א׳ שנתחדש
 בו להיינו התיקון שמלמלין תכמים את הצריך להוסיף על האשפתות דהיינו
 שיעמיק שלשה וכו׳ ואע״פ שהיה אפשר לקצר הדבר זלומר הגא להוסיף יעמיק
 שלשה וכוי וצא הי׳ צריך את המחלוקת ש3 ר״ש ורבנן וכ״ש ברישא אצא משוס
 שרבינו הקדוש לא הי׳ רשאי לשנות לשו; רבותיו והוא למד בברייתא א׳ לשון
 המשנה הראשונה ובברייתא אחרת למד לשון המשנה הזו וצא היה רשאי לשנות
. ובא ״ק לו  הלשון והוצרך לשתיהן ועל ק כתב את שתיהן כלשונם ממש. ז
. עכ״ל ׳ ש ו ד ס בזו שבכל אופן מתיר ר״ש כמו שפי׳ המפ׳ וכן הוא נ  לומר נ
י ויותר ס ר . ואית מ ״ ס ר . ג ש ״ י ר ר ב ן ד א כ ותר מ י  ה״ר יהוסף ז״ל: ו
ח ז״ל כתב בכסף א  מכאן מותר דברי ר״ש ומלת מתצב מוחקין אותה ומהר״י ק
. ופירוש יותר ׳ ו  משנה כפ׳ שני דה׳ שמישה ויובל סי' ב׳ ויותר מכא! מותר כ

 מוסיף . וא״כ הא דתנן של
 ע:ד עפר היק וכל אשפה לא
 ההא פחותה מעשר והא
 מעי על כמה אמניינא
 דאשפמופ לתוד קאי ראי
 אשיעורא דילהז איכ אפילו
 בציר מעשר הזה משמע
 ישרי. אינ אכולהו קאי
 וחפי׳ אשיעורא לירהו וה״ק
 עד כמה יהא לו זבל ויהיה
 מות: להוציא עד כדי לעשות
 אשפה של עשר והוי כמו
 עד כמה מזמנין עד כזיח
 לברכות ריש פרק ו׳ ועד
 כמה הס חוזרי! לפשתים
 ׳ אכל אשור לעשות אשפה

ן י כ  ישראל י
׳ אשפתות לב״ם כ נ ״ ) סיום מלתיה דר״ש היא דלר״ש שרי נ ב  מחזי כמזבל: י

׳ אשפות ף על נ סי ם הו ) א נ ׳ משפלות לאשפה: י ג . מיהו לא יפתוה מ מ ״  מ

ת . והוא כלי ב ה ב ו צ ) ר״ל מניחן סמוכין בעיגול כרגלי ח ד  קטנים.: י

ראה כמזבל שדהו: י נ . דאז עפ ה ר ו ש ה רגלים אבל לא יניחם ב ב ר  ה

 ראשונה שיעמיק
א. ולמל״נ לקיים הגילסא  מחציב. כך היא גלסח הסברים ול/וי׳יפ כתב לשבשחא הי
 למאי לכתב הל״ב לל״ש מהיר להוסיף אשפתות אפי׳ הם פחותות מעשר כיון שאינו
. וצריך מפם כיון שמוחל לו לעשות אשפות כמו שילצה בהי לבלאשן ביכלוח ן ל / פ  מ
 כל אחת לעצמה אבל בתמתיחן האשפתות נוגעות זו בזו כללך לגר הכצבל כמל
 עשוי לחב הלהעה וצל מלמעלה שאל״כ אינו עומל וכיון שבתחחיתן סמוכות זו
 לזו הלי מזבל המש כל השדה והיינו לקתני יתל הכן מחציב והוא מלשון חצובה
 שהוא עשב שבו תימש יהושע את האדן שהולך ביושל ואץ נועה לצללין כמ״ש הר״ב
 פ״ק לכלאים מ״ח. אף כאן מחציב וחוחך האשפות מלמשה להפרידן שיהו עומלות
 ביושר ולא •היו למטת מנמשה יותר להשתא היכר מעליא הזי ומה א״ש פפי לישנא
י עד שיעמיק: מ ׳ כלומר למחציב נמי לא מ  לחכמים איסליס על שיעמיק ט

ל  פ
 (ג״ל). איה . ואפי' ללעת הריב במשנה דצק' למותר להוציא מעש מעש מ״מ הייט דזקא באשפה א

ן תפארת י כ  י
׳ ) קופו : ז ׳ ו כ ) שכל אשפה של עשר ו : ו ה י ר כדאית ל  המותר כמ״א לכל מ

) שכל : ח ת מזה נראה כמזבל שדהו ו ת פ . משא״כ ב א ״ ל . עראג ב ל ב  של ז

) ליתן באשפה : ט ה ל ק לתך והוא ט״ו סאין והוא נ׳ שיעורי ת י  משפל מחז

) דמדצבורץ לא א : י ל ב ז מ . דמחזי כ ׳ ג ת: י) יותר מ  יותר מי׳ משפלו

 משנה
: ב מוסיפין פל המשפצות. ולא אמרו פשר אלא שלא יפחות ׳ ס י מ  נשם ה

 ואין מוסיפין אשפתות אבל לפחות ליש לשלי. ומה שהאריך ומני ואין מוסיפין
 פל אשפתות לה׳׳ל למימני אבל לא על האשפתות דקמ״ל לאפי׳ הוסיף פל ההשפלות
 לא יוסיף על האשפתות וליק כשמוסיפין על המשפלות אין במסיפין מל האשפתות.
 והשתא ליש דפליג איכא למימר דבמיסיף פל ההשפלות הוא לשרי להוסיף גס
י הדר תני לה במתני׳ דלקמן מ  באשפתות אבל כשאינו מוסיף על המשפלומ לא ל
 כמ״ש הל״ב שם ולפ״ז מ״ש הכ״ב לקמן לל׳׳ש מתיר אפי׳ בפחות ממשל השפלות

 אינו מוכרח ממשנה יתילא לי״ל ללישא כמוסיף פצ האשפתות פליגי וסיפא
 בבשימזכ אבל בפג«מ מכשימול לא שלי ל״ש לאי׳כ ה״ל פלוגתא רחוקה. אלא
 בילושלמי אמל התם לתני כן מלה לל״ש. וצ״ל להכי קיס צהי: ג יתר מכן

. אלא לאיכ גבי אשפתות מתפרש בחד גוונא וגבי משפלות בחד נוזנא ג  ספי
 שנייה ער שבאששה הראשונה יש כבר עשר משפלות. ונלאיה לא שייך שיעולא לער כמהאמנין משפלות באשפה א׳.כיו; לאין להם גבול ואפי׳ הרבה שרי אס לא שנפרש בהיפך להגבולהוא למשה רבסחות
פ הב״:׳. וגזה פרה השגת השיל עיש: ואין מוסיפים על האשפתות.בימשי א׳יר ירמיה בפוחת מן האשפלופ הא שתים מותר. ר׳ יוסי בעי אס בפוחת מן האשפלות הא שתים אסור. אלא כי ק קיימין ר  מעשר אסור מ

 בעושה ביותר מן כשיעור כהדא לתני אין מוסיפין לא על המשפלות ולא על האשפתות ררימ. וחניא מזסיפין על המשפלות ואין מוםיפין על האשפתות. ומוסיפין על המשפלות לא בכשיעזי ודכוותה אי! מזסיפין על
. / ה כ  האשפתות אפי׳ בכשיעור . עיכ . ופי' בס׳ ניר לה׳פ דרי ירמיה מפי להך אין מוסיפי! על האשפתות לחמר תיק ר־יל שאס רוצה לחלק הני שלשים לתכים זבל ליותר משלש אשפתות אסור. וריש מתיר גם כ
 מ־׳ יופי בעי טלה דאס איתא דמיירי בשוחת ק המשפלות מיש דאמרת אין מוסיפי; הא אפי' באינו מוסיף ואפי׳ רק בשתי אשפתות שאין בכ״א עשר לתכיס אסור אלא הא להני אין מוסיפין בעושה יותר
 מכשיעור שבארבעה אשפות שעושה יש ארבעים לתכים ואפייה אסור. ומביא ראיה מהברייתא דתנילדמ אוסר להוסיף נם על המשפלות וזה פשוש להא לאוסר להרבות במשפלות מיידי שמרבה יותר מל׳ למכים.
 ראי במחלק ל׳ לתכים לב׳ אשפות באופן שיש בכ׳א יותר מעשר לתכיס פשיעא לשרי לסשתא גג׳ מקומות שרי בפחות לא כיש כמיש הריב לק׳ בל״ה ר״מ. אלא ולאי מיירי כמוסיף על שיעור הל׳ צתטס והיינו
. / ה כ  כמוסיף על האששלות ואיש שוחת מהאששות ולומיא דהבי מיירי הא דאין מוסיפין על האשפתות שמוסיף במנין האשפות אבל בשיעור המשפלזת הטח כשיעור חכמים. והיה לרבנן לפליגי אר״מ נמי אסור ב
ר מכאן כו׳ אתא לאשמעינ! כו/ז׳׳ל הר״ש ובירוש׳ פריך ולמה תניתא תלי זימנין איר ירמיה כאן בפוחת מנ המשפלות גרם הנא בעושה כשיעור ותני כן על לריש ובלבד שלא יפחות ת  מ׳כ: J בריב דיה י
׳ י ם ברם התש כקמייתא משיעור עשר משפלות לאשפה אבל הכא בפחות מי׳ כדהני עלה ובלבד שנא יפתוה מג׳ אשפלות ע״כ. א״ה. ע״ בסי מיש בשם הרש״ש שמבאר מ ר  לאשפה מג׳ משפלות . קצת נרגמ מ
 ברם הנא. ועי' בסי לחימ שמפי לפי גי׳ שלפנינו שג׳ מחצב לריל ללא כרי להוסיף על האשפתות כשבכל אשפה פחות מעשר משפלות אא״כ חוצי מעש בקרקע אבל לא שיעמיק ג׳ כחכמים. ובאינו מוסיף על
 האשפתות מחיר ר״ש גפחזת מעשר משפלות אף בלא חציבה חיש ברישא עושה אלם וכוי. וכן כשאיש פוחת מעבר משפלות מתיר להוסיף על האשפתות אף בלא חציבה וויש בסוף מ״א אף על האשפתות. ועי׳ בשיא כאן:
. זלפי מ״ש הריב דריש מימיי באשפתות פחותות מי׳ משפלות. וחכמים השמע לליפ אלא על יתר מכאן אבל בגי מולו לשרי. וא״כ פליגי גס על התיק ׳ ם כוי דהיינו ת״ק כו י מ כ ח  גתו׳^ז ר rf ו

, :.לי וא׳כ מציגי גס ביה עצ תיק לצעיצ, ןרשיש):  . זמשנה דלעיל. וגס יש צוייק ללא אסרי נישל מכאן אצא בסחזתות מי׳ משפלות. אגל oft הס מי׳ י
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ד שיעמיק שלשה. בפ״ק למ׳׳ק לן! ל זבל באשפה וםד״א למולה רבי שמעון לאם מוסיף האשפות נראה  נראה ג״כ שהיא מותר]: ע
 ע״בפריך והלא כשמעמיק נראה כעורר ומשני ר׳ זיראור׳אבאבר כמזבל קמ״ל ללא מיחזי כמזבל הואיל ואינו מפזרו: עד שיעסיק
 ממל חד אמר כגון שתעמיק קודם לכן וחד אמר זבלו מוכיח עליו. שלשה. שיעמיק מקום האשפה או יגביה משאר הקרקע ג' שפתים
 וכתם התוספות דליכא למימש להא דמאן דתזי החפירה לא [נ״ל שצ״ל שיהיה ניכר דלכטם הזבל למקום א׳ הוא עושה ולא לזבל אח השדה:
ת זבלו אוצר. אותם נ'  הא] תזי ליה לזבל שבתפירה: [״או ער עושה אדם א

. או עד שיגביה ( ד שיעמיק שלשהםי  ע
ת זבלו אוצר ט0 • . עושה אדם א ה ש ל  ש
ה ש ל  רבי מאיר אוסר עד שיעמיק ש
ה י0 . היה לו ש ל  או עד שיגביה ש
. רבי ט) ) מוסיף עליו והולך י ״ ט ע ו ר מ ב  ד
ה אוסרכ) עד שיעמיק י ר ז ע . ן  אלעזר ב
ד ה או ע ש ל ה או עד שיגביה ש ש ל  ש
ת שדהוככ) ע »0: ף המדייר א ל ס ל ה  שיתן ע
ש ל ם כי) עוקר ש ת םאתי י ב ר >& ל ה  עושה ס
ת . ת האמצעי ת נה) ומניה א ת ו  ר

א צ מ  נ

 אשפות שצ שלשים משפלות יכול לעשות
 אותם אשפה אחת ולהוסיף עליהם כמו
 שירצה ללא תימא כיהיט לאסו׳ יותר
 מגי אשפות לבית סאה הכי נמי אסור
 יותר משיעור ג׳ אשפות במקום אי:
 ר״ם אוסר . בירושלמי מוכח לביותר
 מכשיעור בלבל אסר ר״מ אבל בכשיעור
 השתא בג׳ מקומות מותר במקום א'לא
 כ״ש ואין הלכה כר״מ: הלה לו דבר
 מועט. שאין לו להוציא בפעם א׳ כשיעו׳
 המפורש לעיל מוציא אותו מעע ומוסיף
סר.  עליו והולך: ר״א בן עזריה או
 שמא לא יהיה לו זבל יותר ונראה כמזבל
 שלהו על שיוציא עשר משפלות כאחת או
. שכיון  על שיעמיק ג׳ או ינביה ג׳

 השלה לא מיחזי כמזבל וכן אם נתנו על
. לשון ליר של בהמות  ף הסדייד שדהו
 שאין לו מקום פנוי להעמיד בהמותיו אלא שם ואינו מתכוין לזבל שלהו
 בענץ זה ודעתו *)להכניס הזבל לאשפות אח״כ:םהר. כמו סחר היקף
 של מתיצה סביב הצאן: עוקר נ׳ רוחות. כשנתמלאת הסתר זבל עוקר

 *) בדיו לכמס . ק

 ציונים
ד שיעמיד,.שם:עושה אדם.  ז
: מ״' שם י\א : הי״ל  מי״>] ל
 דבר מועט . *יונלמ• &ל>]
. , ; " שס: דאב״ » נשו . מי H i 
 ירושלמי פ׳׳? ?ניויק ה״נ :
. עיי׳ שם היד : ר י י ד מ  ר ה

 תוספות חדשים
ד שיעמיד, ג׳  [תי״ס ד״ה] ע
נראה כעודר עכ'ל.בחנכ .  ט'

 משוס מראה כעודר אבל
 חכמים ס״ל עושין ולא חיישי׳
 לגרחה כעודר ע׳׳ש א״כ
 לדידהו איצ לוה וע״ש ברש״י:

א בן עוריה אוםר נילושלמי י . ר ר מ ו סר נילישלמ• ר״מ א / , ר״מאו  ח
ה או בירושלמי שיעמיקו ש ל מר . שיעסיק ש א בן עזריה או י  ר

ר . סהר נל״ס סהר . י ר מ״צ המד י י . ף המד ו  א

. עיין לקמן בד״ה או עד ׳  שיגביה ס
. לשון מ ע ו מ ר ב ד ו ל ה י  שיפןכי']• ה
 אמה המים בתחצה גשביעיי הר״ב שאין לו להוציא בפעם א׳ כשיעור.

 והוא פתרון שני דבירושלמי כשהיה לו
 דבר מועע בתוך ביתו ערב שביעית
 והוא מבקש להוציאו בתוך שדהו
 בשביעית הרי זה מוסיף עליו והולך
 משפסקו עובלי עבולה ועעמא לסבר
 רהא לקתני על כמה מזבלין וט׳ הייט
 דבעי לאשמעינן שיעור כמה אשפות
 לבית סאה וכמה משפלות לאשפה. אבל
 בתחלה כשמוציא הוא ודאי דאיט מוציא
 י׳ משפלות בפעם אחת אלא בזה
 אחר זה להא כל משפל ןיש] בו משאוי
 חמור וקאמר השתא ת״ק לאפילו אין לו

ה אפילו הט רשאי להוציא אותו מעט שיש לו ויוסיף שאותו מקום משונה משא  בביתו שיעור ם
 עליו כשיהיה לו מעט מעט ער שיהיו י׳ משפלות לאשפה לגי אשפתות הסלע שאינו ראוי לזריעי:

 לבית סאה. ולא אכפת לן במה שאין לו כל כך בביתו להוציא מיל בזה
 אחר זה להא אפי׳ כי יש לו בביתו אינו מוציאו כאחת אלא כשרוצה
 לעשות כשיעור המפורש אפילו אין לו עכשיו כשיעור רשאי להוציא
. ובירושלמי פריך וליחוש מפני מראית העין ומשני סלו  מעט מעט

 ומגדפו מוכילדן עליו שהוא עושה אשפה: או עד שיתן על הסלע. רבי אלעזר בן עזריה אמרה. והוא הדין לתכמיס דלעיל וכן פסק תרמב״ם
. וחי״ת בה״א . לשון הר״ב כמו סחר ר ה פר: ד ס  בפ״ב ובדברי כסף משנה שם דבטתן על הסלע בעי שינביה שלשה ונראה שהוא טעות סו

ו ל ח ת  מלאכת שלמה מ
 בתוך שדהו בשניעית זבל מועמ מותר 3ו להוסיף עליו מעמ מעט עד שיעשה
. ׳ ר וכו מ ו ע א ״ ב א  אשפה בזמן שיהא מותר להוציא הזבלים לאשפות: ר
 ידוש׳ תני הכל מודים שאם היה לו שם סיד או צרורות או אגנים או גססס
ל ן ע ת י ד ש  מותר לשפוך שם הזנל דכל הני אינם ראויים לזריעה: או ע
. צ״ע במילתייהו לרבנן אי ס״ל דלא מהנ׳ נתינה על הסלע וגם צ״מ ע ל ס  ה
 אי רבנן ור״מ וראב״ע כולהו ס״ל דבר אחד בכל הני בבות או דילמא יש
. ומצאתי י ר מ ג  לחלק וכן נמ• צ״ע א׳ ר״ש ות״ק דר״מ ות״ק דראב״ע שזו ל

. היקף ם י ת א ת ס י ל ב ר ש ה  בתי״ט שכתב או עד שיתן וט׳ יע״ש י• ד ס
 ששיעורו ע׳ אמה ושירים על ע׳ אמה ושירים. ואיני יודע למה צריך לומר
 שהר כמו סחר בחי״ת דהא אפי׳ בה״א הוי כמו בית הסהר לתבוש אותם שלא
. סי׳ כי כשמקום זה מלא אי אפשר ת ו ח ו ש ר ל ר ש ק ו  יצאו אנה ואנה: ע

 לבריוח

. בפ״קדמ״ק ה ש ד ק ש י מ ע י ד ש  הרא״שזי׳לשא תירו! הר״ש ז״ל ג״כ: ע
ח עליו. ט ו ו עד זבלו מ ק נראה כעודר ומשני כ י מ ע מ  דף ל׳ פריך והלא ש
 וכ׳ חוס׳ ז״ל לליכא למיחש שמא מאן לחזי לחפירה לא חזי ליה לזבל שבחפירה
. שם במ״ק מקשה לראב׳יע אדראב״ע ר צ ו ו א ל ב ת ז ם א ד ה א ש ו : ע כ ״  ע
. ראב״ע אומר אין עושין את האמה בתחלה במועד ובשביעית ק ״  דתנינן התם פ
 וטעמא דשביעית הוי משום דמחזי כעודר והכא שרי מדקאמר עד שיעמיק
י נמי לרבנן ולר״מ דשרי מ  ושם במקומו הארכנו ע״ש. וההיא שינוייא דהתם מ
 הכא להעמיק אע״ג דמחזי כעודר כדכתיבנא אלא דהתם נקט ראב״ע אע״נ
 דאיהו בסיפא דמתני' משום דאשכח דידי׳ אדידי׳ ובילוש׳ במי משני הנא סלו
ה לו י  ומנרפו מוכיתין עליו שכוונתו לעשות אשפה ע״כ מה״ל שמשון ז״ל: ה
. הרמב״ם ז״ל נראה שפי׳ הפתרוז שני דבירוש׳ דר״ל כשיהי׳ לו ט ע ו ר מ ב  ד

ן י כ  ישראל י
 כ) דשמא לא יזדמן לו אח״כ ומחזי כמזבל שדהו: כא) שאינו ראוי לזריעה:
 בב) שמעמיד דר לצאנו בשדהו. ועי״ו היא מזדבלת. ואף דבפ״ד מ״ב
 אוסר לדיר בשביעית. הכא מיירי באינו מתכוון לזבלה. רק שאין לו
 מקום אחר לצאנו: בנ) ר״ל גדר סכיב הצאן: כד) ק׳ על נ׳ אמה:

 חדושי מהרי״ח
י״ט ד״ה] היל. לו  מ״ג [תו
ן הרי׳כ כוי  דבר מועם לשי
ך וליהוש י רושלמי פר בי  ו
. ל ״  מפני מראית העין עב
 והא דהכיא במשנה א'
ו למראיה ש ש׳ רלא ה רו  מי
 העין היינו מפני עובדין
ן אבל כאן אשילו  ושבי
ו אותו  בני עירו יהשד
חא מה שכהבתי י  ובהא נ
ו מוכיה עליו ל ב  שם ח
ן נו לעוברין ושבי י  דנ״כ הי
 אבל בני עירו הלא ראו
׳ל: ף זכל וק׳ נ י ם ה  שיהן ש
ם אושר י  [בר׳׳ב ד״ה] ד
תר ו  בירושלמי מוכה דבי
׳ ר בלבד אוסר ר  מכשיעו
ל הפויןם י נ ו ׳ ל י י ענ ר כו  מאי

בל  דבשמז

 תום׳ אנשי שם
 בר׳׳ב ד״ה ר״מ כוי אבל
י אבל ביותר  בכשיעור כו
f<1 מכשיעור ליק להא 
 באמת ס״ל לאין מוסיפין על
 המששלוה כמשיל במ״ב גשם
ס דיה הי״ל י י  הירוש': הו
. ׳ ו ׳ וקאמר השתא ח״ק כ  ס

 ו לאני!
 משנה ראשונה

. ונראה '  עד שיעמיק ב
 לבמעמיק מותר אפי׳
 בפחות מפשר משפלות
 ואפשר אפי' בפחות
 משלשה. ויש להסתפק אי
 סגי במעמיק התוספת
 לבל היינו היתרים פל
 שלש. אבל שלש מוחל
. או ללמא כיון ק כ ל  כ
ק י מ ע ה  ל

 לדקז
ן  שמיסין< צד

. וקצת יש ם ל  ס
 לצריך להעמיק סלה
 מללא מני הכא או מניח
 מל הסלע כדלקמן .
 משום לבטלם איך יניחס
 שאץ לך שלה עשוי לזריע׳
 שיהא מצא סלעים. אבל

ן תפארת י ב  י
 טו)שיעמיק או יגביה מקום הנחת האשפה ג״ע.כדי שיהא ניכר שאין כוונתו
 לזבל השדה:טז) להגים כל הזבל באשפה א/ואפי׳ ק׳ משפלות:יז) מיהו באין
 שם רק ל׳ משפלות דהייט כשיעור ג׳ אשפתות הנ״ל.כ״ע מורו. דהשתא בג׳
 מקומות מותר. במק״א לא כ״ש: יח) שאין לו זבל בביתו. להוציא בפ״א

 כשיעורים מ״ל: יט) מעט מעט כשיזדמן לו לאתר שפסקו עוברי עבירה: כה) כשגתמלא זבל עוקר נ׳ דפנות ומעמידן מצד אחר לאמצעית
 שאחים

 באחת או בלבל מועט דלקמן שכיח סלע אחל או שנים בשדה והיינו מממא נמי במילתיה דר׳׳מ בסמוך שלא הזכיר ס>מ משום לבאוצר מיירי: ר״מ אוסר . פי׳ הר״ב ביותר מכשיעור ל>יקא
. מ״מ יומר ׳ ו  אבל כשיעור השתא בשלשה מקומות כוי ואע״ג דיוחל מכשיעור נמי מותר בשלשה מקומוח כדאמלי' מוסיפץ מל המשפלות ואמאי אוסר במקום אחד השתא בג׳ מקומות מותל כ
ם. . ולחכמים צ״ל למ״מ שאינו מפזרו אלא עומד צבור היינו היכרא : ף עושה סהר לבית סאמי  מכשיעול אין לו קצבה וממלא כל השדה והוי מזבל ממש וליכא היכרא כיון שהוא במקום אחל
 בשלה גלולה מיירי שיש בה כמה סאין לא הפילו לו להקיף בתחלה יותר מתאמים מפני מראית עין שלא יהא נכאה כמזבל כולה. ולאחי שנתמלא סהר זה מומר לעשות עוד בית סאתיס ולא
 *לה. ואש אין שם יותר מארבע האין משייל ממנה מקצת כלחני סיפא וה״ה במחלה כשעושה סהל הראשן אם אין שם יותל מבית סאתים משייר מקצת אלא לרבותא מני לאפי' כולה ארבע
 *•!איו שככר היה היכל כשעשה סהר הראשון ששייר מחצה אפייה גס בשני צליך לשייר. והא לפריך בילו׳ להכא משמע שמותר ללייל ובפ׳׳ל מנן שלה שנליירה לא תזלמ . ואמאי לא משני לסמם
 בשלא שייר. דמשמע ליה דמשוס שיור לא קנסו כולי האי דלא מזרע כיון שאינו אלא משום מראית מין. ולכן משני בירושלמי א״ר יונה כיני מתני׳ הרוצה להעמיד צאן במוך שלהו. ושי׳ הל״ש
 כלומר הא לנקמ לישגא דמלייל לא שיעשה כן להניח השלה מזובלת ללא נקע מדייר אלא בלשון העמדה בעלמא שאחר ע מאסף כל הזבל ועושה ממנו שלש אשפתות לבית סאה מכ״ד. ולפ״ז
 עיקר החילוק הוא להכא שעושה אשפתות לאחל שנתמלא והמס אינו עושה וכן פי׳ הר״ב שם. אכל לשון הירושלמי לא משמע ק דמאי קאמל הרוצה להעמיד צאי כוי וה״ל למימל הכא מושה
 אשפתות. והלשון משמע שהחילוק הוא דהמם אינו מלייל מ״י העמדת צאן אלא מזבל ממש קלי >ה מדייר והכא שמעמיד צאן צאנו מוכיח עליו שאינו מתכוון לזבל אלא לתת מקום
י״פ. והרא״ש בפירוט לקמן פ״ד כתב נליילה שהוליך לה זבל יותר מן השיעול המפולש לטיל אי שעשה  לצאן. ולפ״ז אפי׳ אינו עושה אשפות מומר וכי׳נ מדברי הרמב״ם כמ״ש תו
 כהר יותר ממה שהתירו חכמים ע״כ. פירושו הראשון תשמפ כהלמב״פ. אכל פי׳ השני ללא כמאן וגס מן הירושלמי לא משמע p כדפי׳ לעיל; לבית סאתים . עיהול בית סאמים הוא הפמוח

 שבמשמישין



 *יונים
. שס היה :  ודתה בל שדהו
 ומוציא p הסד,ר. שם
 «'י •י ה לא יפתה. שש r״«:

 ראשון לציון
ר ה  היד [תוי׳ט פדיה] ס
 לשון הריב ט׳ זונמא דגית
 השלחין דבמחני׳ ב׳ כוי
 ועי׳ עירגבין פיב מיג כסי׳

 מ־״כ ובתייכו:

 חרושי מהרי״ח
 דכשטזבל יותר מכשיעור
 אוי מתפשט הזבל ברחוק
 על פני כל הבית סאה
 וניאה כמזבל ופשיטא
, מאיר על משנה  שהולק ר
 ב' אף על היק שאמר
 טוםיפין על האשפתות
 דהשתא במקומ אחד
 אסור לר׳ מאיר ליתן יותר
 מנשיעור ביש בני מקומות
 דיותר מתפשט אס לא
 שתאמר שתפי׳ מוסיפי;
 על המשפלות היינו שיעשה
 אשפות שהות משלשה
 אבל דוחק אלא כטיש
 ור״מ נמר עי הבא:

 תוספות רע״ק
 משנה ה [אות יח]
 בהרע׳׳ב דיח עד שיחא ,
 שכל שורה מהם וכוי)
 וה^מב״ס בתבורו כתב
 ופצל ממנה שבעה ועשריפ

* קנב וסטו רה שבידית מאימתי פלק J תוספות י ו  ר עובדיה מברטנ

 מן הסחר שלש רוחות תוקפן לצד [אחר] של אמצעית ומדיר שםכמו מתחלף ששניהם ממוצא הגרון דוגמא דבית השלחין דבמתניתץ ב
 כן בית סאתים ועושה אשפות בתוך שדתו ג׳ אשפות לבית סאה סרק דלעיל: נמצא מדייר בית ארבעת סאין. מ״שהר״ב בדבור
. היינו לאחר שדיר בית ארבעסאין ׳  כדאמרן: נמצא מדייר בית ארבעת םאים. םאתיס מצד זה של עוקר וכו׳ ועושה אשפות כו
. ועעמא דעושה אשפות מפורש  מחיצה אמצעית וסאתים מצד [אחר] ואשמעינן מתניתי; דשרי לדייר כדמסיק הכא ואשמעינן מתניתין וכו,

 בית ד' םאין קודם שיעשה ממנה אשפות
ג ת םאיןכי); רשב׳ ע ב ר  אבל עפי לא שלא יאמרו לדייר שדהו נמצא מדייר בית א
ל ת סאין »< • היתד! כ נ מ ת ש  אומר בי
ה נ מ ת סאין משייר מ ע ב ר ת א  שדהו בי
ת העין»< י ומוציא מן ת מפני מראי צ ק  מ
ך המזבליןל): ר ד ך שדהוים) כ ר ונותן לתו ה ס  ה
ה לב) ל ה ת ב לא) ב צ ח א יפתה אדם מ  ק ל
ש ל . עד שיהיו בו ש ך שדהו ל>)  לתו
ל . ע ש ל ל ש ש ע ל ם ש ה  מורביותלי). ש

 רום
 חיג, מדייר נל׳׳נ מדיר . שמנת מהלי׳ שמונת • ה לתוך בד״ג

 בתוך , שיהיו כילושלמ׳ שיהא וניה נר׳׳נ .

 בהריש מדמקשה בירושלמי ״)אמתני' ב
 פרק ל׳ שרה שנדיירה לא תזרע במוצאי
 שביעית ש״מ דאסור לדייר. ומשני
 ״*)מתניתין תרוצה להעמיד צאן בתוך
 שדהו. ופי' הר״ש דלהעמדה בעלמא
 עושה הסהר. ולאחר כך מאסף כל
 הזבל ועושה אשפתות ופו/ולפי׳ זה הייט
 סיפא דמתניתין ומוציא מן הסתר וכו׳.
 דרוקא בכת״נ שרינן לעשות סהר וכן

 פירשהראב״ד בהשגתו פרק בי. אבל
 הרמב״םמפרש דסיפא דמוציא לא קאי
 ארישא אלא ענין בפני עצמו לאשמעינן
 דכמו שמוציא זבל מחצרו כדרך המזבלין
ל שדהו רשאי ת  הסהר ובעושה סהר ב

. שלא יהא ק ע ת ה י א ר  מתכוין: מפני מ
 נראה כמתכוין לזבל שדהו אם עושה את
 כולה סחר: כדרך המזבלץ. ג׳ אשפות
 לכל בית סאה ואין הלכה כרשב״נ:
. מקום בתוך שדהו שחוצבין ב צ ח  ף, מ
 ממנו אבנים לבנין אם היה מכוסה עפר
 ולא היה נראה אין פותחין אותו בתחלה
 בשביעית שהרואה אומר לתקן שדהו
 הוא עושה כדי לזרוע בתום ולא להוציא
 האבנים לבנין: עד שיהא בו שלש
 מורביות שיהיו נגלים ונראים מאותו

 מחצב קורס שביעית שלש שורות של אבני$. ״שכל שורה מהם שלש הכי נמי רשאי להוציא מן
 אמות להנית הזבל כן. ומפרש לנדידה דלקמן דהיינו מזבלה ממש בלא
ן ב ט לישנא דדר הצאן כן נראה מדבריו בחבורו פרק יא'. ועל פי הדברים האלו הבין דבריו שבפירוש המשנה: ר ק  העמדת הצאן אלא מ
 שמעון בן גמליאל אומר בית שמנת סאין. הר״ש הביא עלה ירושלמי תני רשב״א אומר אם רצה תוקע יתד בארן ועושה ארבעה סהרות
 מד׳ רוחותיה של ח׳ סאין. ועל פי זה כתב ורבן שמעון בן נמציאל שרי עד ח׳ סאץ שסובר דהא רשב״א היינו הא דרבן שמעון בן גמליאל.
 אבל הרמבי׳ם מפרש שרשב׳יג מתיר לעשות סהר מכל צר מצדי הסהר הראשון. ויהיה בית ת׳ סאי! מיז מהסהר הראשון שסובר הא דרשבי׳א

ש «rc ברביע נ׳ ע״נ כיומ ל c ע> ש j p ם ה ה ש ץ ב ר ן ש מ ן ^ : ך ׳ ד ס ד א מ; הסהר. פירשתיו בדבור נמצא מ צי  לאו היינו דרשב״ג ושלש מחלוקות בדבר: ומו

 אטה ברום אמה שלמה *) 5״ל ממתניתין. **) כיגימתניחין. ברום
 דמפדש למשנתינו דגי
 שירית יחד הם נ׳ אסות
 אורך על נ' אמות רוחב
 ועל רום ג' אמות. גם
 מלשון ופצל ממנה משמע
 דבעינן שפסל מהם האבנים
 האלו קודם שביעית ובמ״ש
 הרםב׳׳מ בפירושו וביכ
 הדיש והרא״ש כשמו :

 תוס׳ אנשי שם
 וראב׳׳ע נמי לא סלע אלא
 כשאיל בביתו שיעור כזה אבל
 גי״ל בביתו. אינ כשהתחיל
 להוציא מערב שביעיח.מודה
 דרשאי להוציאו מענו מעכן
 וסברא רסלו ומגרסו ס״ל נמי
 לראב״ע . ועפ״ו שמוה ל׳
 הריב דהל״ל בהא דראב״ע
 על שיהיו לו עשר משפלות
. ולהשתרון הראשון.  כא׳
 בשא״ל בביתו לכו׳׳ע אשור
 מחובר לא יחצוב משם אבנים לבנין אס היה המחצב מכוסה בעפר:לב) ר״ל ול־פ אלא כשייל• בביתו
ה דלמקמותרלהוציימענומעכו נ פ מ י כ ז ח מ ד י ג ״ ב מ ״ פ ר כ ו ה ל א ו ר ס  בלא נעל משם קודם שביעיח: ר
־ עליו 1  י 1 ״

 אמה ורחבן אמה על אמה לכשהמחצב יש ט כל כך אגנים מידע ידעי ללצורך
 אבנים לבנין קעביד ולא משום עולר ומה שסי׳ ר״ש ז״ל בשיעור האכניס אין
. אמר המלקט והוא רביט שמשון ז״ל שי׳ ג״כ בסוף ללכאורה כ ״  נראה בעיני ע
 לישנא רמתני׳ משמע כ״ו לשלש התורניות ושמא כל אבן ואבן היתה של אמה
ם שלש אמות וניחא נושי ללפ׳ שהאבנים ארוכוח קרי להו מורביות ח  על אמה ב
 כמו מורביות של ערבה דפ״ד דסוכה וכן מורטות של תאנה דבפ׳ שני לתמיד
 ע״כ אלא לברישא דמילתיה פי׳ מורביות לשון נדבכין שיש בכל אחת ואתת מן
 המורביות שלשם אמות אורך ורוחב על רום שלש דהיינו כ״ז אבנים של אמה
. פי׳ ת ו י ב ר ו ש מ ל ו ש ו ב הי ד שי : ע כ ״  על אמה לכל מורבית ומורבית ע
. וכתב עליו ה״ר יהוסף ז״ל קשה דהא לא ׳ כו  ר״ע ז״ל שיהיו נגלין ונראין ו
 נאמר במשנה עד שיראו בו אך לשון המשכה הוא שיהיו בו שמשמע שאינו מקפיד
ר שבודאי ב  אלא שיהיו בו אבנים הרבה כי כשאין בו אלא מעמ אבנים הרואה ס
 איני עושה את הדבר אלא כדי לסקל את שדהו אבל כשיש ט אבנים הרבה
 שהוא סלע גדול בודאי שאינו תושש על הקרקע אלא על האבנים כיון שיש בו

 מלאכת
. ה״ר יהוסף ז״ל. יחשל׳ חני בכל עושי; םהריס במחצלאזת ם ת לעמוד ב  לבדו
 ובקש ובאבנים ואפי׳ שלש תבלים זה למעלה מזה ובלבד שלא יהא נין סהר
 לסהר כמלא סהר אותו המקום חולב בו וגוזז נו ומוליך ומביא את הצאן דרך
. ביחש׳ בעי אי צריך להמתין עד שיפסיקו עובדי ר ה ס ן ה א מ צי מו  עליו: ו
 עבודה ולא אסששא. ומוציא מן הסהר כתב ה״ר יהוסף ז״ל נ״ל דהא לא קאי
 אלא ארישא דהמדייר את שדהו ובא לומר שמותר להוציאו ולא אמרי׳ טהוא
 אסור להוציאו משוס דאז תהיה השדה שדיירה מזובלת אלא מותר ע״כ:
. כתב הר״ש שירילי״ו ו ה ד  ה לא יפתח אדם מחצב בחתלר, בתוך ש
ן לפרש שהצור מכוסה בארן ואין ניכר על פני השדס עד שחופרין ע  ז״ל מ
 ומגלין אותו זמסירין העפר מעל גביו וזהו לשון פתיחה וכשלא התחיל לפותחו
 מערב שביעית ובא לפותחו עתה בשביעית בתחצה אסור לפתוח המחצב אא״כ
ל שיהא ט שלש מורביות ופי׳ בערוך נדבכין ח  יהא שיעור המחצב כ״כ ג
 דהיינו שורות כמו מורביעזת והעי״ן נבלעת והשיעור דשלש מורטות הן שלש
ס שלש אמות״דשיעור השלש מורטות ב״ז אבנים גבהן  על שלש דהיינו כו על ח

ן י כ  ישראל י

 יסלו ומגרסו מוכיחין
 ולדאב׳׳ע אסור עי שיוציא כל
 השיעור בב׳יא יל׳׳ל סלו
 ומגרסו מוכיחין-ועי׳ בשיא:
מצא כו׳  ר הוייט דיה נ
 דרוקאבכהיג כו׳.עי׳ במה״ש
 כאן שמן׳ לפ׳ז דל׳ל למיתני
 ומוציא מן הסהר הא 3י׳
 איירי׳ ועור מאי האי לקחני
 ונותן לסוך שמו הא הסהר
 כבר הוא עומד בשדה. וכי
 האשפות אשר עושה £5
מ  במקום אתר משיה ו
 כאותו מקום שהעמיד הסהר.
מי הויל למיתני ויעשה מן  ו
 הסהר כדרך המזבל,; ע׳׳ש:
 בא׳׳ד ה״כ רשאי להוציא מן
 הסהר . דמהו לחימו?
 יוחר מבחצר משוס דדהיק*
 ג' שורות כו׳ וציע •2א:

 ?י*

ן תפארת י כ  י
) סאתיס מכל צד למחיצה אמצעית: כו) ר״ל סאה מכל צד לסהר הראשון:  מ
 כח) שילמדוהו כמזבל שדהו: כט) ר״ל אחר שנתמלאו הסתרים מוציא הזבל

 לאשפתות: ל) ג׳ אשפתות לב״ס וכמ״ב: לא) שטיינברוך בל״א.והוא סלע השדה לזריעה: לד)ר״ל שיהיה קודם שביעית מגולה מאותה סלע כד לעשות
ה ממט נ ע  מ

 שבמשמישץ כלאשכחן לענין מלמול במסי מירובץ פ״ב: דשב״ג אומר בית מ׳
. נראה לאלו בית ח׳ סאין אימ מדייכ כאחת אלא בית סאמים במחלה ן  סאי
 וכשנתמלא פושה עול בית סאתים וכן שלישי ולכיעי כמו לת״ק בארבע. אבל
 5*3) בן אלעזר בירושלמי שאמר תוקע יתד באלן ועושה ארבע סהרות כו׳ משמע
ם.  לבבת אחת נמי שרי כיון שאין שם מחיצה אץ גבול מתי נתמלא בית סאתי
 וזה נלאה עעם הלמב״ם שמפרש לרשב״ג שרי מ׳ סאין י»ז מן הסהר הראשון לכיץ
 דאינו עושה כולם כא׳ אלא סאתיס סאתיס כמה לכפי סביל ובלבל שישייר מקצת
 וי׳׳ל לר״מ בן אלמזר מולה בהא לרשב״ג ולא כתוי״ע שכ׳ להרמב״ם שלש מחלוקת
. ומיהו לענין בת אחת משמע לפליג לשב״א את״ק ילשב״ג למתבי׳ וגם ה  בלבל ז
. וה׳׳ה אם כולה בימ סאתים ן  זה אינו מיכרמ: היתה כל שרהו בית ארבעת סאי
 משייר כדפי׳ לעיל: ומוציא מן הסהר ונותן לסוך שדהו. הל״ב פי׳ לאדלעיל
 וואיוכ״ב הר״ש והלאג״ל. והרמב״ס מפרש דמלחאאחריתא הוא ולא במדיילבתוך

 שאין
 כשמוציא מן הסהר והוא מקום שאי; מקפיד; לפנוח הזבל בכל העש כדרך שמכנין מהחצר איכ נראה נמו שמוציא לזבל שדהו קמ״ל דאפ״ה שרי. א׳׳נ איפכא מטס ראיכא צד קולא בהה:

 ליה המקום שהבהמות עומד; שס ומתמנא זבל והיא ואף קולם ממן ששנינו לעיל מותר קמ״צ דדין כסהר כדין החצר . הנ״ל: ך, בר״כ דיה עד שיהא כו׳ ג׳ שורות כו׳. ל׳ הר׳׳ש כדי

 ראשונה
 שדהו קא׳ אלא כל מקום שיש לו ליר מוחל להוציא הזבל לעשות אשפות. ונראה
 משום לסל״א לוקא מחצירו התילו להוציא שיאמרו לנקר מצלו פושה ואיט נראה
 כמזבל אבל מן הליל לא התירו קמ״ל. והא ללא ניחא לי׳ להלמב״ס לפרש דאד5עיל
 קאי כפי׳ הל״ב ז״ל ללשון בוחן למוך שלהי משמע שסדר איט כתיך שלהו:
 ה לתוך שדהו. שדהו לוקא לבשלה חגילו מומר הכל כמ״ש הל״ב במתני׳
 דלקמן.־ שהם שלש מל שלש . מפי׳ הכ״ב משמע דמשע אבנים של כל מולכיא
 מונחות זו בצל זו ולכך מצריך שתהא כל אבן לום שלש.אבל אם נפלש שמונחות
 זו ע״ג זו אין בכל אבן רק אמה על אמה ברום אמה וכ״כ הרמב״ם בחבולו.
 ולכאורה בראה שפי׳ הלמב״ם מוכרח לאי רום אבן ג' פשיפא שיש בה משוי יותר
י אלם ותכן גבי נלר בהחני' דלקמן אם יש בה משל של משר שנים  תשני מ
 ינעלו כולן וכן אם התחיל מערב שביעית ינעלו והכא למה לי כ״ז אבנים כמשל
 סגי וכ״ש אם היו בה מערב שביעית. אבל אם האבן אינה אלא לוס אמה אפשל



ורה ה מברטנ ד ב ו ג שביעית מאימתי פרל)ג ר ע ת יום טו  ציוניפ 304 תוספו

ס שלש אמות שנמצאו שם מ׳ אבנים מ ק היא אמה על אמה ברום אמות אורך ושלש אמות רוחב ב . פי׳ הל״ב ע׳ אבנים שכל א  ברום ג'
 נ׳ אמות. ומסיים הר״ש לפי שהאבנים ארוכות קורי! להן מורטות שכל אבן ״)הוא אמת על אמה ברום ג׳ וכן בכל שורה ושורה הרי כ״ז
 מלשון מורביות של תאנה לפרק ב לתמיד. מומיות של ערבת דפרק אבנים לשלש שורות ובהט ניכר שלצורך אבנים לבנין הוא מוציאם ולא
ים. שיש בכל אחת מהן משאו  לולב וערבה. ונראה ששרש השם רבה ותיו״ד בא במקום הה״א והמים לתקן שדהו: ן של משאוי שנים שנ

 שניבט אדם: הרי אלו יינטלו. כלן
 ואפי׳ הקטנות שבהן ולא מתחזי כמפנה
 הגדר לעשות מקומו שדה: פחות מכאן
. ואינו נוטלו כולו אלאנוממו  טחצכ
ד שלא  ומניח מן הסלע כארז מפח כ
 יהא ראוי לזריעה:כמח דברים אמורים.
 האי דלא יפתח מקצב והאי דמממו:
ה יטול. דלא מיחז־ צ  מה שהוא מ
 כמתקן שדת כיון דלאו דדיה הוא
 ואפי׳ בשלו נמי לא מיחזי כמתקן
מערב שביעית:  שדה אם התחיל לימול 8

• שזעזעת! א י  *C°־f ה
׳ש. יטיל «7*ש ניטל . ו וניס נז א נימי נמלןז ממנה:» צממיס 651! ממחיל מי י ד נוממו עט. כ נוממו עד נל־ש ו  ו

ה ע ב ש . שיעורן עשרים ו ( ח ש ל ל  רום ש
ים ה אבנ ר ש ) שיש בו ע י : ן גדר ל ( י  אבנים ל
) הרי אלו ינטלולט). ח ל משאוי שנים שנים ל  ש
( ת מיכן ם ת . פ ם י ח פ ה ט ר ש  שיעור גדר ע
. ( א ח ם פ ת מהארץ ט ב וגוממו עד פחו צ ח  מ
ל ך ש ל מתו ב . א ו ל ך ש ו ת א «) מ ה  ב
( ב  חברו • °מה שהוא רוצה יטולמנ). בד׳א מ
ל ב ב שביעית. א ר ע ל בו מ א התחי ל  בזמן ש
ה שהוא ת. מ עי ב שבי ר ע ל בו מ ם התחי  א

 רוצה

 נוספת כדרך השם הנגזר מן הפעל»
 ועיי םפ״ג דאהלות : ן הרי אלו
 ינעלו. ל׳ הר״ב ואפי׳ הקטנות שבה; .
 ומסיים הר״ש דאילו נלולות אפי׳ א׳
 ואפי׳ מונתת בארן ואפילו שלש נעלות
 על הכתף תנ! לקמן דבאות מכל מקום
. זה לשון ת מכאן  במ״ט: פחו
 הרמבי׳ם בחבורו פ׳ ב׳ היה פחות
 מעשרה או שהיו פחות מעשר אבנים
 או שהיו אבניו קטטת ממשאוי שנים
 ע״כ. ומ״ש הר״ב ומניח מן הסלע וכן

 כתב
י ן ר ונץ מי ש ע 1כ'0 נילוש', ן עשרה ניחש' ע ב ש נ ו י ו ח ג ע ג ע  חיג, ו

 מלאכת שלמה
. עוד גרסי׳ ביחש׳ חני א״ר יהודה בד״א ' י דר ולא מחצב ופליגא אמחנ  נ
 דגוממועד שחותמן הארץ מסח ממן״) שנתכוון לתקון שדהו אבל אם לא
. אמר רשב״ג בד״א שלא נתכוון ר ת ו  נתכוין לתקון שדהו אפי׳ יותר מכאן מ
 לתקון שדהו אבל אם נתטון לתקון שדהו אפי׳ שתות מכאן אסור פי' אע״פ
 שמשייר יותר מספח אמר ר׳ ניבי הורי ר׳ייסא לקולא כר׳ יהודה ועי בכ״מ
 פ׳ שני דה׳ שמפה ויובצ שכ׳ דרביגו ז״ל גורם הורי ר׳ ייסא לחומרא וגס
 הגיה שם בדברי ר׳ יהודה בד״א שנתכוון לתקון שדהו אבל לא נתכוון אפי׳ יותר
׳ י פ  מכאן מוחר ט״כ ותימה דברישא נקט לשון יסוצ ובסיפא נקט נוטל: ב
. כתב עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה קשה שהיה ן ל ״ל. הרי אלו ינסלו מ  ר״ע ו

 לו לומר הרי וה ינסל כיון דקאי אגדר ע״כ . עוד כתב על מה שפי׳ ר״ע ז׳יצ
 ומניח מן הסלע בארז וכו׳.כ׳ קשה שהרי לא מיירי בסלע אלא בגדר לפי פירושו
, ומניח מן הגדר אך אם היינו מפרשים דהאי מוממו  ואפשר דט״ס הוא וגרס׳
 לא קאי על מה שלפניו פחות מכאן מתצב אלא קאי ארישא דקאמר הרי אלו
 ינסלו ועלה קאמרוגוממו וכו׳ וקאי נמ• על מחצב שאינו רשאי ליסלו כולו הוה
 מתיישב הלשון טפי וכן נראה עיקר וה״ס דמתני׳ גדר שיש בו עשרה אבנים
. הרי אלו העשר אבנים ינעלו ועלה קאי וגוממו וכו׳ כלומר ולא אותם ׳  וכו
ם את כל הגדר פד פחות וכו׳ אלא מ  העשרה אבנים בלבד הוא נוטל אלא מ
 שהפסיק נאמצע בדבר אחר לפ׳ מה נקרא גדר ושיעור גדר עשרה טפמים כדי
 לומר את׳׳כ על מניהם פחות מכאן מחצב כלומר אם היו האבנים הנ דולים פחות
 ממשאו׳ שנים שנים אז שהי׳ גבהו פחות מעשרה ספחים דינו כמחצב שצריך
. עוד כתב ז״ל וז״ל בס״א גרס״ ״ל ו שלש מורביות וט׳ וצ״ע עכ״צ ז  שיהא נ
נ גפנים וכו׳ דלקמן בס״ד משנה ו׳ ונ״ל דטעותהזא שם דאף נ  כאן מתני׳ דהמז

 באותו
 :-כיו בל׳א בזמן שלא נהכףן לתקץ שיסו אבל אס נתכוין 0׳ ועי! הגיה שציל בזמן

 בס ׳ פושק לממלא :

ק ואבן מהעשר . שכל א ם י נ ם ש י נ י ש ו א ש ל מ : ך ש כ ״  כ״כ סורח רב ע
 שתים מהן משאוי של חמור כנהוג בארץ ישראל באבנים שקורץ מיייא״ש
. ועול לשתים ף ח  ואין לפרש דאדס משא אותן שתים שתים דהיינו אגני ב
נ והאבן הזאת. פחות  שתים הוה לי׳ למתני דאבן לשון נקבה היא כדכתי
 מכאן מחצב. היה הגדר פחות מעשרה טפח או שהיו ט פחות מעשר
 אבנים או שהיו אבניו קטנות ממשוי שנים נוטל עד טפת סמוך לארץ כ״כ
נ ח ה כ״כ ואפשר שהוא ר ט  הרמב״ס ז״ל ולי נראה לפ׳ פחות מכאן שלא היה ג
ק אמה על אמה ח ר ד הוא כמחצב וצרך כ״ז אבנים גבהן אמה ו  הרבה ה
ח שלא יהא מתקן הקרקע וגוממו דקתני ארישא א  וגומס הגדר עד מפח סמיך ל
ח שאין ממתה שוה א  ור״ל גוממו עד שיעמיק בארן טפח והיינו פחות מן ה
 לארץ בפחות ספח כן נראה לי דאי כפיי הרמכ״ם ז״ל ה״ל צמתני וגוממו גבוה
ר מערב שניעיח ד . אבל אס התחיל בו מ י א . בד״א. אגרר ק ח פ  מן הארץ ט
. הר״ש שירילא ז״ל. ד ו ס י  להורםו מה שהוא רוצה יטול ונוטל עד גלוי ה
נ לפייהרמב״ס א קרו מ  ופי׳ ה״ר שמשון ז״ל הוא מה שהביא כבר ר״ע ז״ל ו
. ובערוך ס" מחצב כלומר גדר קטן שהוא פחות מעשרה טפחים קרוי ״ל  ז
ר אבא שאל הכא  מחצב וכן משמע ק הירושלמי. דגרסי׳ טרוש׳ ר׳ חייא נ
 את אמר שיעור גדר עשרה טפחים במה אנן קיימין אם כשהיו שני נדבכין
 טחני שמונה טפחים אס כשהיו שלשה ניתני י *ב ספחים כדחנן בריש פי״ד
 דמס׳ אהלות. ומשני א״ר ייסי הכא נמי שלשה בדבכין שהן י״ב טפת כדתנן
ת מלמטה וחצי פ  התם מיהו כשבא לסתת האבץ ולהושיבה במין מחסר חצי ט
ח אינו מסתתו א ך הראשון הסמיך ל כ ל ך השני מ ב ל  טפח מלמעלה וכן מ
. תני פחות מכאן אינו לא ן י לבכ ׳ נ ג  אלא השני להשליש, הרי משרה טפחים נ

׳ ל! , ; ׳ ה י ה ר ש א ו ב מ מ ׳ ׳ כ ל ב ב י א י י ל ר ב ר ה ב י ג ה ה ל מ מ ׳ כ ה ׳ ל י א ה ן ל ׳ פ  *) ל
ף ש א ח ל ו ק ד א ל ה ר י ו ב ח ק ב ס ו מ פ י ר ה ס ד י ג ב י ן מ נ י ו א ל מ א י כ י ה ר ב ד י ו ו כ ן ו י ו כ ח ג : 

ן י כ  ישראל י
. דמדהיו ם י נ ט ק ) אפילו ה ט ט : ל ה  ליכא למגזר כ״כ וסגי ב
) שהיה הגדר . וא״צ ג׳ שורות כלעיל: ם י ב ה ב י ג ר בגניי[ ס ב ם כ י נ  האב
. או שהיה כל אבניו כל ם י נ ב ת מי׳ א . אי שהיה פחו ע ״ ה י ב ו ג ת מ ו ח  פ
, ן ר א ל ל ע מ ר מ ד ג ה ח מ פ ) ר״ל מניח ט א : ט א ל ת ממשא ב׳ ב ו ח  א׳ וא׳ פ
ח וכלא ת פ ) שלא י ב : מ י ר ש י י פ ה וכ״פ במניח ט ע ר ז  שלא יהיה רחוי ל
: ו ר י י ) דהרי לא יתכוון לתקן שדה ח ג : פ ן ר א ח ל פ ט ת מ ו ח ם פ ו נ  י

' י פ א . « M | I L M | -

n j ר מ/״׳׳ 
. ן ל א  ה״ל צמ־תט על גויה מפח ולשין הלמנ״ם ניטל עד שיניח עפת סמוך ל
 וקצת קשה דבמתני׳ דלקמן תני מניח אמ הנוגעות בארן ולא הזכיר עפח.ושמא
 סמיך אדהכא. ח״נ יש לחלק לגדכ שמקומו דבל מועט לא תינכר השיור בפחות
ל אס ג  מטפח ונקמן שהאבנים ע״פ כל השדה או פל נל לחב בנוגעות שגי : א
 התחיל מערב שביעית כו׳ . לא ילעחי עעם ההיתל בהתחיצ וכי תשים שתיקן
ה בשביעית . אלא מירושלמי איכא פלוגמא  שדהו בערב שביעית יהא מומר נ
 בהא לשריבן במתני׳ להכא היכא לחיכא למימל ללמין בעי להו לאיכא מאן לחמר
 התם דאפילו מתטון לתקן שדהו כטן למוצאי שביעית שרי ביון לציכא חשלא
 דאמלינן דלבכין הוא צריך ואינא מ״ד דדוקא שהוא עצמו מתכוון ג״כ לבנין
. והביאו הר״ש במחטי דלעיל. ל ו ס  שרי אכל מתכוון לתקן השדה לעולם א

 והשתא

ן תפארת י כ  י
) ר״ל כל שורה יהיה שלש ה ת. שיכעען בל״א: ל רו ו שלש שו  ממנ
. וכל ת ו ר ) לג׳ השו ו ת : ל חב ברום שלש אמו ת אורך על ג״א רו  חמו
) שעומד בשדה : : לו ת ו מ ה ברום שלש א מ  אבן אמה על א
. והקילו בגדר ן ל ע ו כח דלבניין נ ) כ״א משר ב׳ בנ״א דאז מו ח  ל
ן ק ת מ י כ פ ע מולם ומחזי ט ק ר ק . משום למחצב הוא מ ב צ ח מ ב י מ פ  ט
ה . ר הו . שאבניו תלוש ולבסוף חכי ר ד ע לזריעה . אבל ג ק ר  ק

 משנה
ן איבו מיושב דלקמן שר* בהתחיל ערב שביעית  שאין בה משו׳ שטס. ומיהו עדי
 משמע המחלה כל דהו והכא למה ל« שלש מורטות ואפשר במחצב אינו השמלה
 בפחות משלש מורגיות. ומיהו אפשר דאין לדמות מחצב לנדר דגלל שאט דמוכח
 שפי ללבכין בפי לה שאין דיך לפרוץ יזנלר לעשות מקומו שלה שהוא דבר מופע.
 א״כ התם שנועל משם האבנים כולם הגדולות מוכיחות על הקטנות ללבטן בעי
. והכא פותח הוא ואינו נועלן הסיר שפי שמא יעול אמ״כ הקטנות לבל . ו  לה
ר ילר עשרה טפחים.  ועול הכא איכא נמי חשדא לעוזר כמ׳יש הר״ש: ו שיעו
 ואם אינו גבוה פשלה לא יעול כולם אלא גומס מל טפח כלמסיר!. והטעם
ו לפטמו מפום מקומו שאינו אלא לבר י  כשגבו ה עשרה הוי דבר חשונ ואין ד
 מועט ומוכח דלננין בעי לה ופחות מכן נא מיכח: עד פחי ה מהאל; ע&ח. הפי

. א ׳ ד . שם r's : ב י ד  ו נ

 שם ה׳ח :
 תוספות חדשים

] פחות ה י ב ד י ־ י ג ו [ י  מ
ן כ . ו ל ״ כ ח ע פ ! ט ר א ׳ ב ו  כ
ה י י מ ר כ ה ״ כ ש ו י ל ב ה ת  כ
ת ו ח ד פ ע ש ולי׳שיא ל ׳ ה ב מ י  פ
ס ׳ ב מ ל ה ז ו י פ ב ל ש י י ס א מ  ל
ת ו ח ח פ י נ מ ב ו ת ו כ ש ו ר י פ  כ
ש ״ ר ת ה פ י ל פ ש ל י ח ש פ ט  מ
ו ה ז נ ש ן מ ב צ״ל שלשו י ר ה  ו
ב י ל ס י ן מ ר לשו ח ך א ש מ  נ

ש : י ם ע י א ל כ  ל
 תוספות רע״ק

ה ] מ מ ת י ו א ה ו [ נ ש  מ
ו ל י פ ) א ל ו מ ה י צ ו א ר ו ה  ש
ח ״ נ מ י ן . ה ל ב א ק  י י
' ה ט נ ש מ ׳ ב . ע ו ר ו ב ח  ב
: ׳ ׳ א י פ ב ב ״ ע ר ש ה י ש  ב
ה ״ ב ד י ע ר ח ט ב ת כ] ש ו א ] 
ב ־ י ע ׳ מ ו כ ה ו צ ו א ר ו ה ה ש  מ
ש י א י ב ה ת כ ) ו ת י ע י ב  ש
ם י ׳ ב מ י ש ה ו ר י ד פ ת ש נ ה ז מ  ד
י ה ב ה כ ל ש י ע ל ׳ ד י נ ת מ  ב

: ן ו י ל ב ט ב  ש
ם י ש ש נ א ׳ ס ו  ת

ל שלש ש ע ל ס ש ה ׳ ש י ה ג י  ה
ר ח מ . מ ו נ י נ פ א ל ו ה ו ש מ  כ
א ב ו ה מ ש י ר ת ה ע ד  כ
׳ י פ ו ל ל א ע . ל י י ל כ ו  מ
. ש ל ש ל • ש פ ל ל ש ה 5״ל ש י  ה
ה ־ ד ב ס י ר : ו ב ו י מ ל ג י ע  ל
. א ׳ נ י ב נ ׳ ש ו ׳ כ ו א ש  של מ
ש ׳ ׳ א ר ה ש ו ״ ר ס ה ׳ ג י  ק פ
׳ ל ק ג ר ק ו י א מ ו ה מ ו י ר ה  ו
ן ב א ר ו כ ׳ ז ס ל י נ ש ה ד נ ש מ  ה
ן כ ש ו ״ ׳ מ ס ש נ ״ מ ה כ ב ק ; ׳  ל
ם י ש ב ש ו ת כ ז ל ׳ מ ׳ ב ק לי, ד ק  ד
ל י . מי ם י נ ס ש י : י ש ו א ש  של מ
ה ר ש ח ע ל ו מ נ י ה נ ש מ ן ג א כ  ר
ז י מ ׳ ב ק ן ל כ ר ו ש ל ע ׳ צ ס ו י  ט
א ל ן ו י ע ק כ ס יש ב  ג״ל א
י ר ג ד . ן ׳ ש ו ר י ס ב י כ ס ו ״ מ  ב
ם י ש ד ח ס ה י ש ב צ ש י מ ד ב י ר  ה
כ . י נ נ א י א א ם ק י נ ש ׳ ד י פ  ד
ה עשרה נ ש מ  c*S : ב
ה ר ז ו ע י ו ש ש ב י ש כ . ד ם י ח פ  ט
ך ר ץ ד א ר ו ד א נ ו ה ח ש כ ו  מ
ו מ ו ק ע מ ו ר ז ל ר ו ד ת ג ו נ פ  ל
ן א כ ת מ ו ח . פ ן י נ ב א ל ל  א
י ז ח מ ה ו ד ש ב ל ש ת ה כ א ר  נ
: ( מ י ח ל ) . ו מ ו ק מ ע ו ר ז ל ו ה נ כ ה  כ
ן א נ - פחות מ ר י ב ד ״ ר  ב
ס כ ג ״ . כ ו ל ט ו ; ו נ י א ב ו צ ח  מ
ב צ ח ׳ מ פ מ ע ד מ ש מ ש ו ״ ר  ה
יא ׳ ה בשו ר ו ק ל מ ע א פ ו ה  ש
׳ ק ת . ו ״ י ח ח ה ת פ ב . ו ס ׳ ׳ מ  ה
׳ י ב נ פ מ א ל נ ת ל ל ׳ ׳ ה רל ר ו א  מ
. ם מ נ ו ב ו צ ח ז מ ׳ ׳ ת א ם ז י ל  מ
׳ ה ר י ה ם מ ה י ל ה ע ש ק י ו ר ת  ו
ו א י נ ה ש כא,׳ ו ״ ׳ מ ס א ב ב ו ה  ש
ש י ח ר ה י ב ת א צ מ . ו ש י ל ה ם  נ
ב ת כ ם ש י נ י ש י פ ש ס ב פ ד נ  ש
כ צ ה מ ו ג ר א ד ן מ א כ ת מ י ק י -
׳ ו כ ת י נ א מ ל ו מ ל ל ט ט י  י-י־ו נ
ה נ ש מ ש ב ״ ר ה י ב ת א צ , מ כ  ו
ו נ י ת ג ש מ א מ י ב ה ת ש מ ד ו ק  ה
ל ו ט י ר ל ו ס ב א נ ח מ ב ש ה י א ׳ . ' ; 
ב ש ו י ז מ ׳ ׳ פ ע ש . ו ״ ו ע ר  כ
׳ י ע מ ש א ם ל מ מ ב ו צ ח ה מ נ ש  ד
. ה י מ ס א י ג א ן ק א כ ה מ ו ת ה  ד
ב ? ׳ י ן י א כ ת מ ו ו ר ק פ \ ־  ו
ך ה ס ב מ ו כ ך י.»׳«.- ו 0  ב
׳ ש ז ר י ה . ו ת כ1׳ ו ח ז פ ר ע ד נ  ד
׳ ת א ו ק נ י ת נ ש ל מ א להליכי ע  ל
ן א כ ת ר ו ח פ י ד ש ו ר פ א ל ל  א
ת ו ח ש פ י ב ה צ ת מ ב א י ; א  ק
א ל ב ו צ ח א מ ו ל נ י ן א א כ  מ
ב צ ח מ ק < י ו • ן ג י ל א י  :••ר ל



 ציונים
 ו אכניס. שס ה״מ: חמסק$
: י י ' שס ה ״ » . ס׳ מו׳׳נן ו  הי

 תוספות חדשים
 משנה ז

 [הוי״ם דיה] הבםקל כו*
 ווו במחובר מכיל. ולסעלינ
 דלק״מ ללכך דקיק הרמביס
 לכתוב מסני שצריך לאבנים
 וכוונתו דאי עושה באמת כדי
 לשעתו לזריעה אשר אף
 שיניח מונעות בארץ ולפיז
 לקימ מפ״ב מיג לשם מיירי
 שמטןנ לפנות שדהו לזריעה
 וטל כן אינו דכאי אלא עד
 ר״ה ונס שם מידי שמסר!!
 אפי׳ אוחן מוגעוח בארן
 ולכך אינו רשאי אלאעדר״ם
 משא׳׳כ כאן דמיילי בשביעית
 עצמה עיכ אינו רשאי אלא
 לצורך אבנים ומימ מפני
 מראית עין צריך להניח
 הנוגעות בארן וקושית סילו'
 איני יכול להבין כלל ואפשר
 שזה כוונת הירושלמי בתירוצו
 זו במחובר פי' שלוקט
 מהמחובר לארן דהיינו
 הנוגעות באין קרי מחובר.
 (הר׳׳)). ועי׳ cc ברמב״ס :
 הייייב ד״ה אם וכו׳ כיון
 דאי[ המקום וכו׳ עכ״ל.
 והר״ש כת: כיון דאין כל

 המקוס

ן לציון  ראשו
 ותיי״ם דיה] 'הסםקל את
 שדכו כו׳ ירושלמי פריך בפי
. אע׳׳; דלעיל ׳ ו  דלעיל כ
 מיירי בעיב שביעית והכא
 בשביעית עצמו ע׳ בפי׳ ר״א
 פערקאן יישוב על זה :
 [באיר] ומן התימה בעיני
 שהלמב׳ש בפיב כוי׳. לח על
 הרמביס גלמודה תמימי
 אלא גס על הדיש והי־״נ
 שלא פירשו חלוק בין תלוש
 למחובר כזונת התי׳׳ט אלא
 חדא מחלת נקט וסמך על

 המעיץ :
 חדושי םחרי״ח

 ט־טנה ז [תוי׳׳מ ד״ה]
 ה»םקל וסן התיםה בו׳
 עד לנשוף. ונראה דהא
 כלאי מקשה הירושלמי־
 דהלא בפרק דלעיל מיג
 אינו מתיי אלא עד ר״ה
 לכן נומל כילו וכאן
 שאיידי בשביעית כמיש
 הי־מבים בהיבויו ע׳׳ש
 לכן צריך להניח את
 הנוגע נא־־ין אלא
 דהרמבים סובי באמת ר׳
 יונה בעצמו הקשה כן
 ודעתו שכאן נ׳׳כ איירי י1ד
 ר*־ כמו לעיל ותירץ כא;
 בצהוב־־ כי׳ וכ; במינו
 בשים שלנו כמה מעמים
 שהיא מקשה בעצמו
 ומתרץ א׳ מהם בב״מ
 וכמה אריי קב בד׳ אמית
 עיש כתוש׳ ולהינזב״ם
 נראה שכל הפיק כיירי
 בשביעית עצמו או
 שהרמב׳םמצא בך באיזה

 מקום
ם י ש ש נ  תופי א

 ליטול את כולו כשיש בי

 ר עובדה מביטנורדי שביעית מאימתי פרק ג תוספות יום טוב קנג

 ן שזעזעת! המחרישה. ואפילו לא זעזעה! אלא שעתידה לזעזכבן כתב הר״ש והוי להו למימר מן הניר: ז המסקל אש שרהו. מפני
 הוי כאילו זעועהן: דורי אלו יגטלו. כול! אגב אותם שתים: המסקל שהוא צריך לאבנים. ל׳ הרמב״ס בתבורו פי׳ב. [״ירושלמי פריך
: בפי דלעיל אלחנן התם במשנה נ מסקלץ פל ל״הכוי. תמ; תנינן  שדהו• שמסלק האבנים מן השדה לשון סקלו מאבן (ישעיהסב)
ת התחתוגות הגוגעות בארץ. דבכה״ג לא מחזי כמתקן המסקל נושל את העליונות ומניח את הנוגעים בארן וכא את  ומניח א
 י אמר הכין אמר ר׳ יונה כאן בתלוש
: ן אבנים שזעזעתן כאן. במחובר. ומן התימה בעיני ( י  רוצה נוטל מ

 המחרישה מ־). או שהיו מכוסות ונתגלו. אם
. ( ח  יש בהם שחים של משאר שניים שנים ל
ת הנוגעות  הרי אלו ינטלולם).המסקל את שדהו מי). נוטל את העליונות. ומניח א
. נוטל את העליונות. ( מ . או גל של אבנים י ( ח  בארץ*). וכן גרגר של צרורות ש
: (  ומגיח את הנוגעות בארץ. אם יש תחתיהן סלע או קש. הרי אלו ינטלו נ

 :הרמב״ם בפ״ב שהעתק למשנתנו
 דהכא ובפ״ג העתיק למשנה דפרק
 דלעיל ולא פירש לזו בתלוש וזו
 במחובר]: גרגר . מלשון שטס שלשה
 גרגרים בראש אמיר (ישעיה י!) הדיש:

 לא

 שדה: גרגיר של צרורות. גל של
 אבניס קמטה: אם יש תחתיהן סלע
. לא מחזי כמתקן כיון דאין ש  או ק

 המקום

נ ״ ר  נרגר נייושלמי גרגיר וכ״ה נ
 אין
ס ל״נ י ל  הל זו הבגא עד יזגינזומ pfo ג

 שלמה
 או גל של אבנים וכתב ויי׳ס אחרים דנרסי לי׳ וקשה דהא היימ רישא המסקל
 את שדהו מגל שצ אכניס מ״כ. וכ׳ ה״ר שלמה שירילי״ו ז״ל דבירוש׳ מפרש
 דהאי בבא לאו משום שביעית כקשה אלא אשי׳ :שאר ימות השנה אשמועי׳
 דאסור ללקט צרורות מתוך שדה חבירו שבבקעה משוס דרוצה לקיימן דכי
 מנכש העשנים הרעים מז הזרוע יהיב צהו עצייהו כדי שלא יצמחו כ״כ מהרה

ל ק ס מ ה ל נילו£למ־ ו ק כ מ . ה ל ק י ן וכן ע ה ם נילישלמי ב ה ל בירושלמי יסול. ן ב ט ו  ה״ג, נ

 מלאכת
ם י ת ם ש ה ש ב ס י : ן א כ ; /  באותו ספר גרס׳׳ לה לקמן ג״כ ותרתי למה צי ע
. בברייתא בירושל׳ פליגא אמתני׳ ומצרכא דבכל אתת ואתת ׳ י וכו ל משאו  ש
ל צרורות.מפני קשטתן קרי צהו הכי מלשון ר ש ג ר / משיי של שנים שנים: ג י  בע
ם . גדולות ואית דגרתי י נ ב ל א ל ש  שנים שלשה גרגרים בראש אמיר: ג
 גרנש בשי״ן וכן הוא שם סרק שני*). ומחק הר״ר יהוסף ז״ל ממשנתו מלות

ל נ ר ן הציונים . אנל לפנינו שס הגי' נ ו הכנסנוהו גמי נ ו ו כ ס פ״כ מה׳ שממה מהלא? בו מקוש לפני זה ו י נ מ ל ה  י) איה לכ^ולה בוונמו א

 . דמדמפסיק דבר הרי כיכר שאינו מפנה לזריעה.

 חלוקי דנים• ת} מחצב שמחובר מימי בראשית.
 •ר שהיה הליש וחברו כבנין. מפולש במשנה
. ' ) אבן תלוש שנתחבר ממילא. מפורש ברישא למשנה ז . ג ׳  ו
. ה) אבני כתף  ד) אבן מטולטל לגמרי מפירש בסיפא דמשנה ז׳

 ישראל
) סלן  טט) גדולות: נ
 נמצא שיש בשיקיל ה׳

 מפורש דנו במש:

 תפארת

.  ה׳

 טר) אפילו בשלו. שכשיחרוש יזדעזעו ומדהוי׳ל כמטולטלות כבר דאז מוכת
 שהניחן שש שישתמרו עד שיצטרכם לבנין. מפא״כ מתצב מחובר מתחלת
. ושני בבי:  הבריאהומדלאחברםבבכין בקרקע. להט קילא נמי מגדר
 מו) אירס מטונטלות לגמרי. ורוצה בתם לבניין: מז) דאז לא מחזי כנושק
 לזריעה ומיירי באין בהן ב׳ של משא ב' בנ״א: מח) גל אבני קטנים

 ראשונה
 משלה הכא מוכחא מילתא

 ממולשלות

 עמי אבל כמסקל דבתמוך דליכא הוכחה כלל דלמין
 בעי להו קח פסיק ותני מניח אמ הנוגעות בארץ אפילו יש בהן כמה של שנים
 שנים: המסקל את שדהו - בתיי״מ הייתי ירושלמי דרמי ממני׳ דהכא אמתני׳
 ללעיל פ״ב תמן מנינן מסקלין על ל״ה וכאן אמר נושל את העליונות ומניח וט׳
 ומשני כאן בתלוש וכאן במחובר ע״כ. ולכאורה איי הזבלים מוכנים למאי קושיא
. ר  לההם שאין מניח הנוגעות באר! כדרך כל משקל לזריעה ודאי לבשבימית אסו
 והנא לא שלי אלא במניח כדמפלש בסליא ילהארי לה מחי קארי לה.ומאי דפי׳דלטינ
 מ״ה דאיכא פלוגתא גירושי בגלל וממצב דלעיל ללא שריק לפנות אלא אם יש שם
 אבנים ש> שנים שנים שניכר שלצורך בנין שקיל.ופליגי כה איכא מ״ל בדאיכא היכל
 אפיי הוא מתכוון לתקן שזהו מומריוכשאינו התכוון לתקן לעולם מותריואיכא מ״ל
 ללוקח באינו מתכוין לתקן שלינן ליי ע״י היכל ובמתטוןלתקן לעולם אשור.ואמרי;ן
 נמי לעיל לכשהמחיל ממרבישביעית נמי איכא היכל דל&ו לתקן אתי לדמי כמאן
 למפני מחוך של חבלו.והשסא י״ל לבילוי ללמי הני משנץת אהדדי קאי אליבא מאן
 להתני לקולא לאפילו מתכוון לתקן שרי ע״י היכר ובאין מתכוון לעולם מותי וא״כ
 היני מני בפ״ב מסקלין על ל״ה להמם בערב שביעית קאי ולא שרי ליה אלא עד ר״ה
 ומלי׳ה ואילך אסור ואמאי הא החח־ל העלב שביעית לעולם שרי. והא לרמי לה
 אמתני׳ דהכא ולא רמי ממתני׳ דלעיל לתני בהליא אם התחיל בערב שביעית מת
 שהוא רוצה •נועל להתם מצינן למימר משום לתני לישא ;ומם עד טפח תני סיפא
 מה שרוצה כלומל לבפחומ העפת נמי חשיב שיור ומ״מ בלא שייל לא סגי וההיא
. והלכך רמי לה ל  למסקלין על ר״ה הא מר״ה ואילך לא היינו בלא שיור כל
 מלהכא תני בשביעית עצמה מניח הנוגעות בארץ משמע שיול כל דהו ומכלל
 להתחיל מערב שביעית לא צריך שיור כלל ואפילו מר״ה ואילך מומל ואמאי תני
 ההם על ר״ה וצריך לשנויי כאן בתלוש וכו׳ וכל ;ה לפי קברת מ״ל אפי׳ מתכוון
 לחקן השלה מותר מ״י היכר וממילא גהחהיל ממרב שביעית לא צריך היכר וקשיא
. אבל למאן לסבר לחומרא ללוקא באינו א  ליה אתאי תני מד ר״ה התם ותו ל
י היכר אכל מתכוון לעולם אסור מעיקרא לא קשיא דהתחיל מ  מתכוון לתקן מ
 מעיב שביעית נהי לכאיבו מתכוון לתקן דמי מ״מ בלא היכל ולאי אהור
 ושפיר תני לעיל מסקלין עד ר״ה ומר״ה ואילן אשור דהתםבלא היכל ולאי אסור.
, שהרי הוא סובר ט  ינפ״ז יפה עשה הלמב״ם שהשמיע שינויא לירוש׳ כאן בתלוש ו
 כמ״ל לחומרא שכמב כאן במשקל שהוא צריך לאבנים והיינו שאינו המכוון לתקן

 השלה ואפייה אסול אא״כ מגיח הנוגעות בארץ לאפי׳ אינו מתכוון בלא היכר
 אשור וה״ה בסתהיל מערב שביעית אסור בלא היכר ושפיר תני לעיל הסקלין
 י;ל ר״ה כיון דליהא היכר מל״ה ואילך אסול כשאינו מניח הנוגעות באלן כלרך

 , סתם גרר לימול אש כולו כשיש גו
 :הבז ומניח יגן הכלע ולא כתבו מן הגדר כמו שדר,רי) ההי״ע: במשנה יטול . וכשיסא קתני נועל ל׳ הוה משוס דהתס חפי׳
 ועוז יישיוטניל מיד אבל בשלקבירו צריך שיעול ממנו רשת כשיעלם מש׳׳ה קמני יעיל כשיתן לו רשות אבל לאמיל• (הו״מ):

ט .39 נמנה  [משניות ייעימ1 ל

 משנה
 והשתא י״ל דלמ״ל ללוקא מהכוון לבנין שרי. בהתחיל ערב שביעית היינו שהתחיל
 אז וצתנם במין להשתא מידע ידיע גם עכשיו בשביעית למין מתכוון כיו,* שעייסק
. אבל למאן לשרי אפילו מתכוון לתקן השלה תשיא י ל : ן י נ  בבטן והלכך בכל ע
 מאימהני התחיל. והלמב״ש בפ״ב אחר שהעתיק משנתינו כתב גל״א כשנתכוון
 לתקן שדהו או שהתחיל לימול בשביעית. אבל אם לא נתכוון לתקן שדהו או
 שהתחיל ליטול מערב שכיבית נועל בשביעית כל מה שירצה מכל מקוש וגומם עד
 לאלן ע״כ. נראה שפיסק כמ״ל לקולא דבמתטון לתקן שדהו כמי שרי כשניכר
 למראית מין שלצורך בכיך נועל והכי תניא בילושלמי הורה ר' יישא בחן תני
 לקולא . אלא שצ׳׳פ לברישא כתב כשמתכוון לתקן שלהו או שהתחיל בשביעית.
. ובסיפא כתב אבל ר ן לתקן שלהי אסו  משמע להתחיל בשביעית אפילו לא נתטו
 לא נמטון לתקן שדהו או שהתחיל מערב שביעית מותל יכל ענין משמע לבלא
. ונראה למלת או בלישא מ״ס הוא וצ״ל תר ן אפילו המחיל בשביעית מו  נתטו
 שנתכוון לתקן והתחיל בשביעית דמרתי לייעותא איכא הלכך אסול על שיהא שם
. אבל קשה דבמתני׳ דלקמן ל ח ו  עשר אבנים ובסיפא בחזא לריעותא בכל מנין מ
. ושם העתיקה ק א  •המסקל את שדהו נועל את העליונות ומניח את הטבעות נ
 הרמב״ם וכחב בלשון;ה המסקל שדהו בשביעית מפני שצריך לאבנים נועל את
 העליונית וכי׳ וזה סומר לדבריו דלעיל שכשאיבו מתכוון לתקן שדהו מותר ליקח
. ולכן נ״ל ת א  מכל מקום וגומם עד לארץ וכאן למה צריך להניח הנוגעות ב
 שדבריו גבי מסקל הם עיקר ודעתו לפסוק הלכה כמ״ד לחומרא וכמ״ש הכ״מ שהיה
 גורס ל׳ יישא הורה כלון מני לחזמרא. ודבריו במתני' להכא הגירסא שלפנינו
 הועעמשכן נראה בסימני הדפיס שהגיהו בדבריו ואולי הגילסא ראשונה בדבריו
 הימה כמ״ד לחומרא כדמוכת מדבריו גבי מסקל בהדיא וגס לקמן הוכחנו שזו היא
. ונמ:ור לפי' המשנה דלה״ל לחימרא יש ליישכ העעם דהתחיל במרב ו ת פ  ל
 שטעית מותר כלפי׳ לעיל ולמ״ל לקולא צ״ע. ובפ׳ דלקמן מ״ד נהי מוכח היתל
: ז אבנים שזפזעחן המחרישה.שיש ׳  להתחיל הכא משום שנתנם כבנין כדפי
 לך אבנים שאץ המחלישה הזעזעתן כמו הל שטלו סלע שמיגלל אבנים והיינו
. איל אלו אינם מגילולי המקום זה ד ח  החצב דלעיל מ״ה שנתנו בו שיעור א
 זהממלישה מזעזעתן והלבן לא מיחזי כמפנה לעשות מקימן שדה שהרי היה יכול
 להמתין עד שחזעזעתן המחרישה וישליכם מיד בלא ערחא. וכן היו מכוכןוח
 ::מגלו. כלומר אפילו אין המחרישה מזמזעתן לגמרי אלא שע״י המחרישה נתגלו
 מן העפל שעליהם. ועכשיו הוא עצמו צריך לטרוח ולסלק העפר ואם דעתו
 למשות מקומן שלה לא היה לו למרוח אלא להמתין עד זמן המחרישה ומיכחא
 מילתא מפי דלבנין בעי לסו והלכך סגי בשתים של משוי שנים אפ״ג דנגדר בעי

 מו*ת ממשי אבנים. אלא צריך להניח מפח.ובזה יהיה מדוקרי, ל׳ הריש והר׳׳ג
 נחון Vie *ירי והוא דנר ההווה שיעול האבנים משוך שלו מ&א׳׳כ בשל מכירו
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א יסבוך. וכתב הר״ש אם בא להיות המקום ראוי לזריעה: ח אין בוני[ מדרגות. מעלות ע״פ הגאיות א יסמוך בעפר. ל  ח ל
 סובך מקום יציאת המיס וט׳ מלשון נאחז בסכך בקרניו(גראשית כ3): שלא יחליקו בירילתן לקחת המיס שנתקבצו בעמק באותן הגומות
. לנראה כמתקנן להשקות בהן שדותיו בשביעית: לא יסמוך בעפר. ן ל ב ק ה 2 ו י . ירושלמי כדכתיב(יחזקאל י׳) והוא בונה חי! : ץ י  ת
 במה שכ׳ הר״ב וי׳ימ וכו׳ מביא מ״מ.כתב הר״ש ואפי׳ פחותות מאבני אם בא להיות סוכר מקום יציאת המיס באבנים לא יתן עפר ומינו

 ציונים

ג י ״ שם מ ״ ץ . מ ׳ נ ו [ ב י  ח א
ך . שם פ״ב ו ״ ס א י ל : ו י י  כ
. שה ף ת י כ נ ב  הי״א ט א

 בי; האבנים משום דמיחזי ספי שהוא
 מתכוין להשקות מהן שדותיו: אבל
 עושה הוא חייץ. אבנים סדורות זו
 על זו כעץ גדר בלא עפר וטיט: בל
. שבשדהו אפילו קטנה אס ן ב  א
 כשהוא בונה הגדר או הבטן יכול לפשוט
. ל ט נ  ידו וניטלה ולבנות בה: הרי זו ת
 שהגדר מוכחת עליו דלבטת גדרו הוא
 נוטלה ולא לתקן השרה לזריעה :
 ט באות מ״מ.- אפילו מתוך שצו
 למידע ידע דלבטן קבעילהו ולא לתקן
 את השדה: והקבלן. שקבל שדה

 תוספות חדשים
 המקוס וכו׳ ודיל דלא געיג,

. &מים . ולא יסמוך גז״ס לא יםבוך . עושה הוא 3*לוש(מי . . . 
̂נ והמובלן ובירושלמי ורקובלין מביאין  עושהו. כל אבן ננגשניג וכל אבן ונ״ה ני״נ י ט והקבלן נו״ש ל״ו וד

 ונכהד׳״ והמקבל; ^ביא ונד׳ס והמקבלת אנצ לפ״ז i"i מביאי; . ואלו הם גירופצמ׳ ואלו ה; וכן עיקל.

t ואפי׳ וכו׳. והרמב״ם בחבורו כתב p ״ ל  ;יהיה כסלע או הקש ת
£ שיי ^ ואפי׳ אבנים גדולות. וכבר הניא עליי ח אין בונין מדרגות *< על פי הגאיות נב) £ 
. מפני ם י מ ש ג ת. משפסקו ה עי  לזייעה מסין כיון באין כל הראב״ד J׳ הירושלמי אפי׳ פחות ערב שבי

נה הוא ל בו ב . א ת י ע י ב ש א מתקנן ל ו ה ש - g 5 י : מאבני והכ׳ימ לא הזכיר השגה ז ^ g ^ 
. ולא ת י ע י ב ם. מפני שד1א מתקנן למוצאי ש ת משפסקו גשמי עי  (ש״ל): בשבי

ת א יבול לפי&וט א ל אבן שהו . ב ( י ל עושה הוא הייץ נ ב . א (  חרושי מהרי״ח יסמוך בעפר מ
. ז ה ל מקום נ כ ף ») באות מ ת ל ני<'• ט אבני כ ט נ £ ידו וליטלה ני0. הרי זו ת " ר י ה ™ י ™ ™ ^ 

נה יכולה ל שאי . כ ף ת י כ . ואלו הם אבנ ( ל מקום ס כ י והקבלן נט)מביא מ ע ש ^ כ ה ש ק א ל ה י ד י י  ל
ה מותר ליקה הכל 1 1 ׳ 1 , ,  י
 ובשביעית מניה את הנוגע להנטל

 באיץ או ייל שלהרמבים חיג, ח הגאיות נילושלמ׳ נאיות וכ׳*? גל״ס . הנשמים שם נשמימ
 הפי׳ של הירושלמי תמן
 הנינן פי׳ שעכ״פ יש

ת באריסות מביא מ״מ ואפילו מאותה שדה שהוא אריס בה אפילו אבנים קטנות *)שאין [שדה זו חשובה כשלו. וי״מ והקבלן שדרכו לבנות בנינים י ע י כ ע ו ב ל פ י א ת י  ה

 *) בדו שאי; כוונת׳ אלא לקבן י׳ אבנים ואפי׳ מביא כשדה שלו והסיל ויזה יובן זכרי המ״ש • במטלת
 מלאכת שלמה

. ן ו ט פ  אותו יורד או משלשל עצמו לקחם אותה נאמר שהוא לתקן את שדהו נ
 והראבי׳ד ז״ל פי׳ עי'פ הירו׳ דמשוס גזל נגעו בה וז״ל כל אגן שכשעומד ברה׳יר
 יכול לפשוט את עצמו וליטול מתוך שדה תנירו תנסל ואין כאן משוס גזל ובונה
ח סי׳ מאמצעה לא מפני שהוא רוצה בקיומן למנכש  בה אבל מתוך שדה חבי
ע ז״ל . לא יסמוך בעפר אס בא ״ ׳ ר י פ  ויהיב עשגא עליהם עכ״צ ז״ל : ב
. כתב עליו ה״ר יהוסף ז״ל הי׳ זה קשה דהא ׳  להיות סוכר מקום יציאת המיס וכו
 לא נזכר כלל למעלה מעני[ םכירת מקום יציאת המים והיי לו לזמר הבונה סכירת
 מיס לא יסגוך בעפר והיאך שייך לומר םתם לא ׳סבוך בעפר ויותר היי נראה
 לפרש דקאי אללעיצ דקאמר אין בונין מדרגות ערב שביעית ובו׳ אבל בוטן
 בשביעית ועלה קאמר לא יסבוך בעפר שהבונה אותן המדרגות לא ׳סבכם בעפר
ק שהוא יכול צפשוס את ידו וצימלה כשהוא בונה  ועלה קאמר עוד כל א
ת ו א ף ב ת י כ נ ב ט א : כ ״  המדרגות וכן נראה מדברי קצת מן המפרשים ע
 מ״מ . פי׳ ה״ר יהוסף ז״ל לטון שבורר ומחפש ואינו לוקח אלא האבנים
דר או במחיצות שנוטל גדולות וקטנות ע״כ: ג  הגדולות לנד מינכר מה שא״כ נ
. פי׳ הר״ש ונס הר״ש שירילי״ו ז״צ דהיינו שקבל לעשות בניינים ן ל ב ו ק ה  ו

 אבל אם הזרע בהרים ומורשים מותר לשינו חשיב ציי שמפנה המקום ע״כ

 עצמה
 תום׳ אנשי שם

ן בורן.  ח במשנה אי
;!fir !הריוו וחדורי חדוי 

ת ו ג ר ד ן מ י נ ׳'ל י• ח אין בו  וכתבתיו אמתני׳ דבסמוך סי׳ ת׳ בשם הראב״ד ז
א ל : ו . י״מ בונה גדר סביב המיס שלא •קחנו אדם כדי להשקות שדהו ׳ ו ג  ו
ך . .ה״ר שמשון ז״צ גריס צא יסבוך בני׳ית פי׳ לסתום האויר שנין אבן ו מ ס  י
. והראנ״ד ז״ל הניא שתי הטההאות בהשגות. וכ׳  צאנן מלשון נאחז בסבך
. מדברי הרמב״ם ז״צ נראה שפירושה ר פ ע  הר״ש ש־ריצי״ו 1'׳ל. וצא יסבוך נ
 צא ימלא הגאי עפר מפני שמתקן את הארץ. והראב״ד ז״צ פי׳ דעצ המדרגה
 פעל שפת הגאי מיירי דכשבונה אותה בשביעית צא יעשנה בעפר מפני
. וכתוב שם בכסף כ ״  שמכשירה לזריעה אלא עושה אותה חין אבן על אבן ע
) . משנה ונראה שהוא ז״ל מפרש לרישא אסיפא סמיך וה״ק כשבונים מדרגות עצ  ^ י
ע ש״־!£'? פי הגאיות לא יסמוך בעפר כצומר צא יחזור עפר לגאיות ההם כדי שישוו פניהם ^ ' ? , ״ \ 

 נ׳״׳-יעיה ממינה משמע ״ , , , .
ה ומ״מ יש לתמוה למה צא הלק רביט בין ערב שביעית משפסקו גשמים. לשביעית ) ק ת  :מוהר בשביעית דמ
. ירוש׳ מהו חיץ חיץ לי׳ כמה כ ״  למו״ש. ולא הוצרכה אלא משפסקו גשמים כמו שחלקו במשנה וצ״ע ע
. סי׳ הרמב״ם ז״ל אבל ׳ ו כ ל ו ו כ א י ו ה ן ש ב ל א כ : ו ן  לכמון ל? איסויא ״לא דתימר והוא גונה חי
י מה שאי אפשר צו צקחתם על שירד בגאי אינו מותר לו לקחתם מפני שכשנראה ^ ״ ׳ י י ״ ־ * w • י י יס«;ר ? i t i ,  י הלזה ש

 הר״מ בחגורו שסק שאין
 האיסור הזה נוהג אלא
 בזמן שכהמק׳׳ק והיה אסורה
 העבודה בתוס׳ ש3י«יפ.ומה
 גהמס הכ״מ מובא בס׳ מ״ש
 כלא חלק הר׳׳מ בין ערג
 שכיעיח לשביעית . כוונתו
 שלא הביא סיתילא דבשכיעית
 משפסקו משמי&. ועי׳ בכ׳
 ש״ל שתי' שגם המשנה לא
 הוצרכה לכהוכ היתירא
 רכונה בשביעית דכיון

ן י כ ל י א ר ש  י
 החייץ: נו) חפי׳ קטן דגדרו מוכיח דלאו מפנן לזריעה. וגס משדה חבירו
 מכולן ואץ כאן משוס גזל: גז) כבדוה. דמוכח רלבניין מצטרכי: נח) אפילו
 משדה שלו: נט) המפורסם לקבל לבנות כנייניס. ר״א שקבל שדה באריסות
 וצריך לאבנים לבנין: ם) ואפילו קטנות. דלא הו״ל כשדה שלו.

 משנה ראשונה והא
 בערב שייפית הכא משום מלאית פין שיאמרו כלי להשקות בשביעית פושה.
. והא '  ובשביעית פנמה ליכא מששא שהרי אץ שם בשלה תבואה וירקות כדפי
ק אסור וכן נסיפח  לתלי להו משפסקו הגשמים לאו רוקא לגרישא חפי' קודם ל
 גכל גווני מוחל אלא אולחא למלמא שבונץ המלרגומ משפסקו הגשמים שאז
 יש רוב מים בעמקים. אלא שראיתי להרמב״ם בחבורו פ״נ לץ יו״ל כחב ובזמן
 המקדש חין מנין מדלגות ע״פ הגאיות מרב שביעית משפסקו הגשמים מפני
 שהוא מתקנן לשביעית ע״כ והשמיע הסיפא אבל בונין בשביעית כוי. וזה י שימס
 דמדתלי איסורא בזמן המקדש משמע דלאו משוס מראית פץ אתינן עלה דכל
 שמשום מראית עין אין חילוק אף בזמן הזה חשלא איכא. אלא משמע למאיסול
 מלאכה ממש מתוספת שביעית אמינן פלה ולא אסלו אלא בזמן המקלש ובזמן
 הזה בטלוה כמ״ש הל״ב ליש פ״ק ולמיין כ״ש דבשביעית עצמה אסור לכל שאהול
 בהוספת משום ענודה כ״ש לאסיר בשטעית ומתני׳ אמלה בהליא שבשביעית
 מצמה בונין. ועיין בדבריו פ״ב לין י״א בזה ובכ״מ שם יצ״פ: ולא יסביך
. וכ״כ הר״ש  בפפל. פי' הר״ב כשנוכל בעפר נראה שפי שמתכוץ להשקות וסי
מגם. אבל הלמג״ם והלאב״ל מפרשים שלא יעשה המדרגות בעפר ו  והוא מג
. אבל כל שאץ ם ו ק  שמתקן השלה ומכשירה לזריעה: ט והקבלן מביא מכל מ
 ללט לקבל בקכולת לבנות בנינים אפי׳ הוא בונה עכשיו אימ מביא מכל תקום
 אלא ממקום קרוב כלי פשיעת ילו כדאמל במתני׳ דלפיל: ואלו הם אבני
. משוס ללומרי׳ לעיל גבי גלל אם יש שם אבנים של משוי שטס קנים מומל  כתף

 ליטול

 ובס׳ פתה״ש . וח׳׳ק
. , . , ו ,p כ ץ 3 ב ד׳<ה א ״ ר  ב

ך י י  להשקיה . חמוה דהא הר״ב י
ת ר א פ י כ ן ת ח y לה:^ה מ c נ1צמן 

 אפי׳ בבית הבעל «ט;ל מטולטלות. מפורש דינן במשנה ט׳: נא) טרעפפע: נב) עמק ששואבים

^ משס מיס להשקות השדות: נג) כשבונה המדרגות או סוכר מקום יציאת » ת ו ג ר ד מ  ?שי, דאס ה

 השקאות השחת הס איכ המים. צא יפן עפר וטיט בין האבנים אפילו בשביעית. מרמה טפי
 מסתמא לניר. השלח׳! הוא
 שעישין p וצריכה השקאה
 תמיד ואיך שנה השנאסהם
 ויהיה הכוונה בבית הבעל

 כצריך להשקות מיד: נד) מהם באבנים בלא עפר: נד.) בשעה שבונה

 סתם מסקל ואם מניח ודאי מומל כלתני הכא ותוי״פ תמה על הלמג׳׳ם ולמ״ש

£ הגאיות. פי׳ הר״ב לקרת מים ״  השקאת היתר בונה לא תלינן כמו שנפרש: ע
 להשקות השדות לנראה כמתקן להשקות שדותיו בשביעית. וצ״פ להא השקמה
 עצמה מותרת בשביעית לשמת הכ״ב בריש מיק בין בביח הגעל בין גבית המלחין
 וצ״ל הא למותר בשביעית לצורך מוצאי שביעית לוקא וכ״כ הכ״ב בהדיא לפיל
ל אלא משקץ / משקץ בערב שביעית כדי שיצאו ירקות בשגיפית ולא פו פ  ס
 גשגיעית כדי שיצאו למוצאי שביעית . ופי׳ רש׳׳י במס׳ מ״ק לף 1׳ אבל מין
 משקין בשביעית כדי שיצאו בפניעימ. וקמ״ל מתני׳ לבנין המללנות אע״ג דאיכח
 מהן נקע -ישנא יקי? למיתלי שלצורך השראה בעלב שביעית כדי שיצאו בשביעית עושה וזה מומר.

 (תוך השדה שבגיא נתקנה
 להר:־ ולדעה ומפני שאין
 דיך לתקן השדות עד אמר
 כעבר זמ( גשמים להכי נקכן
 משפסקו הגשמיס. (מה״פ):
יץ כו׳תין.  .הוי״פ ד״ה הי
 ומכאן שרש מלת מחיצה
־ בדרז׳׳ל. אבל  הנזכרת המ,

ר. והיינו  לא תלינן לקולא ושמא ישקה בשביעית כדי שיצאו בשביעית פושה ואסו
 לקמני משפסקו הגשמים שהוא בכסלו אע׳׳פ שלירקות יש זמן שיגמרו נערב
 שביעית פ״י השקתה מיל לא תלינן לקולא חלא חיישי׳ שיבא להשקות שלה תבואה
 שגמלה תהא בשביעית והיינו לקמט כהוא מחקן לשביעית. אבל בוטן בשביעית
 ממתקן למוצאי שביעית לליכא למימש שמא ישקה ירקות שיגמרו בשביעית דהא
 בשביעית אין זורמץ ואץ לו מבואה או ירקות במחובר אלא ירקות שלה שעולץ
. ונמצינו למדין לפ״ז לעיקר האיסור י  מאליהן ונא כנימי ולא מלח משום הכ

 משוה דהכא הוי ממש כההיא
 דהיינו מחיצה :רוע׳ כדכתב
 שם הרד׳ק ושאין בה טימ
 שהרי נאמר בתריה זמם
־ אוהו תפל וזהו בלא  טח,
 מפר ומיין כדכתב הר״ב .
 (ומ׳׳ז): בריב ד״ה כל כו׳
 או המין. פייהר״ב הועתק
 מפי׳ הריש אלא שהוסיף >1

 המין שלא הזכיר הר״ש. וניל שהוא תוספת מרובה על העיקר דהשתא קאי שפיר לדידה על הלין של מעלה דהיינו החיץ והמדרגה וקרי ליה בכין לאילו גדר גמור לא הותר לעשות בשביעית. ולהר׳ש י״ל דמשכח׳׳ל
. וע׳ בסי ש״ל שכ׳ שפשוט שנר״מ ט׳׳ש וניל קטנות ׳ י ־ י ׳  ואי; כזונת הראב״ד לגשי: ביט ווי{ רה׳יר דשרי לק׳ נמ״י אלא שאי[ מנין נקשר עס מה שלמעלה ־ (ע״ל): ט היימ ד״ה והקבלן כו׳ גדולות כו
א * 



 ציונים
 שתים שלש. cc : י הבונה
 גדד . oc הייל : בתיך

ב קנד רה שביעית מאימתי TE| ג תוספית יום טו ו טנ ה מבי ד ב ו  ע

 ןבוצת שאין] כוונתו אצא לקבן אבנים מביא [מ״מ ואפילו משדה] י מותר להעמיק עד הסלע. כתב הר״ב ולא חיישינן דלמא מימלך

 חדושי מהרי״ח
 עצמת רק שיניח את הנונע
 בארץ וכאן את אמר הכין
 עד ריח משמע שבשביעית
 אין חיתי כלל ומשני איר
 יונח כאן כתלוש פי׳
 שעושה לעירך תלוש
 דהיינו לצורך אבנימ לכן
 מותר אפילו בשביעית רק
 שיניח את הנונע לארץ
 בכדי שלא יראה כמתקן
 שדהו. וכאן במחובר פי׳
 בפ׳ דלעיל מיידי שבאמת
 הוא משקל לצורך מהובר
 דהיינו לתקן הקרקע אז
 אין לו היתר רק עד דיה
 הה נראה שרמז הרמכ״ם
 המשקל את שדהו מפני
 שצריך לאבנים כמיש
 הרב תויים בהחלת ריבוד
 בשמ חיםכ״ם ומנין היה
 לי זח אלא כמו שבארתי
 שזח תירוגו של ר׳ יונה
 בירושלמי כך נראה לומר:
 משנה י [חוייט דיה]
 שתר להעמיק עד הםלע
 בחב חייב כוי דאילו על
 הסלע אין ראוי לזרוע כוי
/ פשוט דעד ל  עכיל . י
 הסלע ויינו קיקע כתולה
 שהיא קשה כסלע ובן
 דרך בוני חומה ועיכ
 צריך לומד הכי דאליכ
 מאי פסקא דהופר ער
 הסלע דיש שם סלע אלא
 עיכ הוא קרקע בתולה :

 תום' אנשי שם
 אלא כוונשו לפרש פי׳ אתר
 כהא לקבלן שאיגו ארים
 כמו שמה׳ הר׳מ אלא פקיל
 לעשות חיץ ולפיכך לא
 נתעורל הכ״מ על השגתו :
 י בר״בד׳ה להעמיק כו׳
 לבין חנירו כו׳ . לכאורה

 דולןא להעמיק אסור . אכל
ו  מין בלא חסדה אפיי מ
 לשדה ימירו מוהר. והריץ!
 סםק םהם דביט לשיה חנירו
 אסור למות והוא מהירוש׳
 שהביאו הר״ש: ד״ה וכן
 החופר כו׳ בשאר ימות כו׳.
 p ל׳ הליש וכלו׳ בשאר
 שר םנומ-והרבוחא דבשלמא
 בשניטיש ייל דצוכרו כר׳ה
 ולא גחוך שלמו שלא יחשרוהו
 מומנו שם לזריעה אבל
 נשאר שנים שיוכל לצוברו
 בתוך שלו אימא לא לישהרי
 נר״ס קמ״ל. ולפי׳ הרמנ״ם
 גחנורו ספיג רמפ׳ בשביעית
 קמ״ל רגויזא לר״ע לבשלמא
 גגלל שהוא בגובה וניכר
 לכל ששונו לשרי לצוברו תוך
 שדהו לנדרו מוכיח עלץ
 לחפר זה הקרקע לכנוה
 הגדר אכל כור דגעומק ולא

 נלאה כ״כ אימא לא למ״ל
 (שיל):

. והלכה כר׳ יוסי: י להעמיק עד הסלע : וזרע ליה וכו/וכ״כ הר״ש. וצריך לשרש דלמא מימלך וחינו מעמיק עד ׳  שלו: ר׳ יוסי אומר ט
 ולא חיישינן דלמא ממלך וזרע ליה שאין דרך בני אדס לזרוע סמוך הסלע וזרע ליה לאילו על הסלע אין ראוי לזרוע ומיהו לישנא רמתני׳
 לרס״ר אבל בינו לבין תבירו תיישינן דלמא ממליך וזרע ליה ואסור: משמע לרבותא לשריותא הוא להעמיק כל כך עד הסלע. והר״ש
 כתב עול פי' אתר ללא נזרי׳ אמו עודר
 בשלה. ומלשון הרמב״ס בחבות ספ״ב
 נראה פי׳ אחר שזה לשונו ומותר
 להעמיק ער הסלע ומוציא את העפר
. נראה להא  וצוברו בתיך שדהו וכו7

 צוברו ברה״ר. ואח״כ נוטלו משס
 ומתקן את רה״ר כמו שהיה: כשם שאין
. כלומר  מקלקלים רה״ר כך לא יתקן
 לא מבעיא לצבור עפרו לרה״ר שהוא
 אםוראעי׳פ שיסירט אח״כ שהד מקלקל
 הוא לשעה אלא אפי׳ לתקן אסור כנון
 אס היו אבנים או עפר מפוזרים
 ברה״ר לא יצברם במקום אחר אלא
 יםלקס לנמרי מרה״ר והיינו רקאמר
 כשם שאין מקלקלין רה״ר לצבור עפרו
 לרה״ר אע״פ שלעתו לסלקו מיל כך לא
 יתקן לצבור אבנים או עפר המפוזרים
 ברה״ר ולשום אותם בצרי רה״ר לפי
 שעה אלא יםלקם מיל לנמרי מכל רה״ר

. אליבא רר״ע: צוברו בתוך שדהו כדרך הסובלים. גי־ אשפות לבית סאה: וכן החופר ר פ ע  ויוציאם ליס או לנהר : מה יעשה ב
. בשאר ימות השנה פליני בה ר' יהושע ור״ע לר״י צוברו ברה״ר ובלבל שיסלקנו אחר כך ויתקן רה״ר כמו שהיה וצר״מ  כור שיח מערה

 אע״פ שדעתו לתקן אסור אלא צוברו ברשותו והל׳ כר״ע:

 מלאכת שלמדו
 רוצה נומל. ד״מ קבלן שקבל שלה באריסות ללא חשיב האי שלה כשלו ובושל

. רבי יוסי ט ר ר ב ת יד ד ח א ל ב ט נ ה  ל
ת טלו ל שהן נ . כ ף בשמן ת י כ  אומר אבנ
ה נדר נ : י הבו 0 ף « ת כ ש על ה ל  שתיבש ש

, . , ״ , ק ״ ת הרבים . מותר להעמי  בינו ובין רשו
^ קמ״ל דאע׳׳פ שמוציא עפר הרבה 1 ״ , * ^ * ^ ׳ *־ י -  *י
™ רשאי לצוברו וכו׳:[״מה יעשה בעפר י ! פ ע ה w ב ״ מ 0 0 ע ל ס ה י  ע
ב צוברו ברה״ר כו׳ . עיין בפרק נ י י ר ב ת הרבים ומתקני • ד ו ש ר  ב

: [ I לב״במשנה ח w ר י ד  יהושע. רבי עקיבא אומר כ
. ( א יתקנו סי ך ל ת הרבים כ  מקלקלין ברשו

. ר ו ך המזבלק־״). וכן החופר ב ר ד ך שדהו כ ה בתו ב ו ה יעשה בעפר׳ צ  מ
: ( ח ה ס ר ע מ ו . ח י ש  ו

נו וכיה גילועלמ׳« יהקגו מ״ש ן גדיש לבין . ומתקנו בד׳׳נ ומתקי : י ובי ם י ת ש או ש ל ש גילועלמי ש ל ס ש  דדנ, שתי
 יתקן וכ״ה גיל״לנני ונר״כ .

 ממנו אפי׳ קטנות אע״פ שהוא אריס בה ע״כ. וז׳יל ה״ר יהוסף ז״ל ע5 פי׳ ר״ע
 ז״ל. פי׳ זה אינו נראה כלל ללא מציגו ארים שיקרא קבצן ותו להיאך שייך לומר
 בו מביא מ״מ מ״ל למיתמ מביא משדהו רבשאר שדות אין הפרש כימ לבין
 אתר על ק נראה לקבלן י״ל שקבל עליו למות בנין שמביא מכל מקום כלומר
. אלא בשתי ד  ואפי׳ מתוך שדהו כן נראה מדברי ר״ש ז״ל ע״כ: כאחת י
. פי׳ ה״ר יהוסף ז״ל. אבל איט  ידים ור׳ יוסי מיקל טפי: י צוברו ברה״ר
.  צוברו ברשותו שלא יאמרו לזרוע עליו הוא מומנו שם ע״כ: כך לא יתקנו
 כתב ה״ר יהוסף ז״ל על סי׳ ר״ע ז״ל. פי׳ זה אינו נראה כלל דבאיזה מקום
 נזכר זה אלא ה״פ כך לא יתקנו כי אי אפשר לתקן הוא העפר ברשות הרבים
 אם לא יקלקל תחלה ע״כ: צוברו בתוך שדהו בדרך המזבלין. הכא נמי
 כעי בירוש׳ אי ממתין לכשיפסקו עובדי עבולה ולא אפשטא: וכן החופר

 בור ושיח ומערה. פי' ה״ר שלמה שיריצי״ו ז״ל. דר״למם החופר וכו,
 צובר העפר לתוך שדהו כדרך המזבלין ולא יפזר שמכשיר השדה לזריעה ע״כ:

 בקבלנות. מביא מכל מקום אפי׳ פתותות מאבני כתף שאין כוונתו אצא לקבץ
 אבנים ואפי׳ משדותיו שרי ואין חוששין שהוא מתכוון לתקן שרהו למידע
 ילעי דלבנין קבעי לאי משדות אחרים אפי׳ אינו קובלן כדתנן לעיל דמתוך של
 תבירו מה שהוא רוצה יטול ט״כ. ומתוך זה תבין להגיה הטעות שנפל בלסוס
 בסוף פי׳ ר״ע ז״ל שצ״ל ואפי׳ מביא משדה שלו אע״פ שבעיקר שי׳ קבלן
 פי׳ כפי׳ הראשון שהוא אריס סמך לו ז״ל על פי׳ שני דלה׳יר שמשין ז״ל שאכתוב
 בסמוך בס״ל ועל הרמב״ס ז״ל שכתב ג״כ שקבלן הוא ששוכר את הארץ
 לעבוד אותה דינו כדין מביא מתוך של חביה שהוא מביא מכל מקום ואיזה
 שיעור שיזדמן לו מן המכניס יביא ע״כ. ושם בחטרו כתב אפי׳ אבנים גדולות
 מ״כ . ומ״מ לשון ר״ע ז״ל מבולבל. והילך כל לשונו שצ ה״ר שמשון ז״ל. באות
 מ״מ. אפי׳ מתוך שצו דמידע ידעי דלבנין בעי להו ולא לתקן את השדה. והקבלן.
 מלשון מקבלי קבוצת שדרכו לעשות בניינים בקבוצת. מביא מ״מ. ואפי׳ פחותות
 מאבני כתף לאין כוונתו אלא לקבין אבנים ואפי׳ מביא משדות שלו שרי. דאי
 משדות אחרים אפי׳ אימ קבל׳ שרי כדתנן לעיל דמתוך של חבירו מה שהוא

ז ע ו  ישראל ב
 (ב) כ׳ רביט הגאון אאמ״ו זצוק״ל וז״ל ק״ל כיון לעל הסלע לוקא. דאז
 מנכר לאין כוונתו לזרוע שם כפ״א דערלה מ״ג [ערתוי״ט]. א״כ הול״ל

 לבפחזת מזה אסור [או חייב להעמיק על הסצע]. ונ״ל למשוס מקט רה״ר
 נקט לשון מותר לליוקא ללוקא ברה״ר מותר . אבל ברה״׳ אפי׳ מעמיק
 עד הסלע אפ״ה אסור . דעכ״פ כתחצת מפירה לא מנכר שיעמיק אח״כ

 [נם דלמא ממליך מקולס] :

ן תפארת י כ  י
 פא) והא ראמרן לעיל משנה ו׳ לצריך שיהיה כל א׳ משא ב׳ בנ״א.י\ינו ראז
 לשאר ללקט גם הקטנות כדמיכח דלכנין בעי להו: סב) לחפור: סנ) ולא
 חיישינן שימלן לזרעה. דלחי אורחא לזרוע סמוך לר״ה. משא״כ ביט לחיית
 אסור (ב): סד) לאס מפנהו מיל לשדה מחזי במכשירו לזריעה. או
 כמזבלה: סה) לרה״ר.ר״ל מרה״ר מותר לפנותו לשדהו. דרה״ר מוכיח לרק
 לבלי יוזקו מ״א מוציאו לשדהו: םו) ר״ל כ״כ לא יקלקל ע״מ לתקן:

 ולרב״א מלת מתקנו ר״ל ממה העפר ברה״ר כמקים שיש גומא ברה״ר. לכזה יהיה תקין לרה״ר שיהיה המקים שוה.וע״ז פליג רע״ק.דאץ מתקנין ברה״ר.
 ראיכא מיח״ל בהנומא: סו) ג׳ אשפתות לב״ס: סה) בפאר שנים לא ישנהו לרה״ר ע״מ לפנות אח״כ:

 משנה
 ליטול גם הקטנות מ״י אצו. ומשמע שאס הם פחותות ממפוי שנים אין מחילות
 הקטנות אבל ממילות את עצמן והשתא הא לאמרי׳ הכא אבני.כתף מתירות
 את עצמן ס״ל לל״מ היינו אם הם פחותות המשוי שנים אבל הס משיי אלם אחל
 שאינה יבולה להינעל באמת יל וצריך ליעלה בכל כתו בשתי יליו או על כתפו
א איני כתף שאחת מהן היא ר ק  אכל שמים אין יכול לימוצ בשום צל. וזהו מ
. ולי יוסי מתיר אפיי יכול ליטול שתים ושלש שלא אמלו אבן הכתף ם ל  משו* א
 אלא אבני כשמן למשמע שתים ושלש: י צוברו בלה׳׳ר. וצייד מעם לל״י
 כיון שאיפשר לצוברו בתוך שלהו למה יקלקל לת״ר אפי׳ לשפה. ונראה לבשביעית
סבוך בעפר  אשור לצבור בשלהי שמתקן השלה לזריעה כלאמרי' לעיל מ״ח לא 1
 ואע״פ שפושתו כרי וצבור במקום מיוחל אפייה אומו המקום מכשיר לזריעה.
 ול״ע ס״ל יבצכול גלול כללך המזבלין אין ללך לזלוע וכן נלאה להא לאייר

 ראשונה
 עקיבא כלרך המזבלין לענין זריעה קאמל לכי היכי לבצבול ליכא משוס מזבל
. וכן משמע בירושלמי ל פ ע  ה׳׳נ ליכא משוס מתקן לזריעה לאילו מזבל לא שייך ב
 לבעי ר׳ אבינא על שלא פסקו עונלי מבולה מהו לצבול בשוך שדהו כלרך
 המזבלין ע״כ משמע לזה לאו מזבל הוא ומיבעי' ליה אי למי למזכל כמי בהא,
 ולפ״ז •:שאל ימות השנה מוזה ר׳ יהושע שלא יצבור בלה״ל אלא בתוך שדהו.
 אלא מלבריהל״ב בסוף מתני׳ שכתב וכן הסופר נול ושיח פליגי נה ל״י ור׳׳ע
 בשאר ימות השנה כו׳ וכ״כ הר״ש תשמע לס״ל לשאר ימות השנה נמ׳ פליג
. ואיני יודע מנ״ל לפרש בן והרמב״ם בחבורי ספ״ב כשכ בהליא וכן החופר  ל״י
. לכאילה נלאה אם הגלל קטן ואין ן : בדרך המזילי  בור ושית בשביעית ט׳
 לו עפר כשיעור אשפה אסור לו לחפיר שא״א לצוברו בשלהו וברה״ר נמי אשור.
 ומיהו ׳"ל לבהא אתרי׳ גלרו מוכיח עליו ומוחל לצוברו בשלהו כלאמרי׳ לעיל

 מ״ח



א שביעית מאימתי פרק ג גבירתא ת כ ל  משנה ראשונה 308 ה

ן ק ת א ל1 ל ל א ו ט ו ח ו כ ח ו ד י ש ה א י ל . ד ו ר י כ ה ח ד ש ר כ ד ג ה ה י ה ב נ י כ . ו ת י ע י ב ש  ב
ם : י נ ב א ל ה ם כ ש ל מ ו פ י ת ל י ע י ב ש ל ב י ח ת ה י ל ת ו . מ ה ע י ר י ו ל ר י ב ה ח ד  ש

. ה ש י ר ח מ ת ה ו ל ן מ ד צ ר ב ב ע ש כ . ו ה ם־גצמן צ ם ק ו ש ע ק ת נ \ ש ר ד ש ב ם ש י נ נ ה ז א נ ע  ט
ה י ו ה ל נ ה א נ י ל ל י א . ד ו ל נ ת נ ר ו פ ע ת ב ו ס ו נ ו מ י ה ו ש . א ן מ ו ק מ ו מ ע ז ע ד ז  נ
א ל א ש כ ה . ד ל י ע ל ר ד ד נ א ימו־ ל א ל נ ו ו ך ג נ ו ה ל י א ר ה . ו ן א י צ ו ה ל ר ו ו פ ה ר ל ו ס  א
ת צ ן ק י ן עדי י י ב ו ה י מ ר ה . ד י מ א ד ת ל ו ל ט ל ו ם ם ט י נ ב א ם ל נ . ו ם ו ש ה נ ו ה ה נ ו ו כ  ב
ל ם ש י נ ב א ' ן ב ה ש ב ש י . א ן ל ו ל כ ו ט י ר ל ת ו ן מ י נ ב ן ל ה ך ל י ר צ ש ך כ כ י פ . ל ע ק ר ק  ב
ן כ . ו ם ה ך ל י ר צ ו ו ה ד ש ן ב י ה נ ו מ ת ש ו ל ט ל ו ט ם מ י נ ס ם ק י נ ב ל א ב . א א ׳ נ ׳ ב ' ב א ב ש  מ
ם י ח נ ו מ ו כ ל י פ א . ו ץ ר א ת ב ו ע ג ו נ ה ה י נ מ ם ו י נ ו י ל ע ל ה ט ו . נ ם ה ש נ ו מ ם ש י נ ב ל א ל ש ג  כ
ת ו נ ו ת ח ת ת ה ו ר ו ר צ ה ה י נ מ י ב ר . ש ם ה ך ל י ר צ ם ו ן ח ר ר א פ ע ן מ ל ו כ ת ש ו ר ו ר ל צ ם ג  ש
ש . ק ל ה ו ע * א ל ס ת על ח ו ר ו ר צ ו ה ם א י נ ב א ש ה י ה נ ו מ ו ב ה י . מ ת ו נ ו י ל ע ל ה ט ו נ  ו

: ן ל ו ל כ ו ט י ר ל ת י  מ
ש ב כ ה ב ו נ ר ד ת ט ו נ ב ר ל ו ס ח א י ש ש ב . ר ת י ע י ב ש ת מ י ש ר ש ו מ ח ש ש ה ח י נ ש  מ
ת ץ כ ש ה ן ל ק ת מ י כ ז ה ם . ד ם י מ ש י ג ם מ ו ש ס נ כ ת נ ק ש מ ע ך ה ו ת ד ל ר ט  ה
. ת י נ י מ ש ו ב ה ד ם ש ש ת מ ו ק ש ה ן ל ק ת ם ד . מ י ת ו ת מ י ע י ב ש ל ב ב . א ת י ע י ב ש ו ב ה ד  ש
ק ינידו . ר ו ה ד ד ש י ת מ ו ק ש ה ה ל צ ו ר ה כ א י נ ד ם .- מ י נ ב א ן ה ר בי פ ן ע ת א י כ ל ״ פ ע א  ו
ל . כ ם י נ ט ס ק י נ כ ו א ל י פ ה א ז ל ל ו ט י ר ל ת ו מ ה . ו נ י ר ד ת מ נ ו מ ת ה כ ד ז צ ח מ ם ז י נ ב א  ה
ו : ה ד ל ש ק ש מ ה כ א ר א נ ז ל א , ד ו ר ט י ו ש י י ע ד ה כ ג ר ד מ ם ה י ק מ מ ל י נ ו מ ן ס י ח נ ו ם  ש
ו ג י א ל ש ז כ . א ת ו ל ו ד ג ק ה ן ר י י נ ב ם ל י נ ב ו א ה ד ש ל מ ו ט י ה ל צ ו ו ר נ י ם א א ה ט ו נ ש  ס
י כ מ ״ כ ; ו ו ה ד ש ו מ ל י פ ן א ל ט י י ל א ש ; ר ד ח י ' ב ו נ ׳ א ק ב ל ר ו ט י ל ל ו כ  י
: ו ה ד ש ס מ ם נ י נ ט ם ק י נ ב ו א ל י פ ה א ק י ר ל ת ו ן מ י נ ב ם ל י ת ל ב ב ק א מ ת ם ש ס ר ו פ מ  ש
ס ר ש פ ו ה י כ ז ח א מ ל ע ו ל ס ד ה ם ע ר ש ו פ ח ר ל ת ו . מ ו ת י ל ב ת ו ה כ נ ו ב ה י ה נ ש  מ
. ק ר ש פ י ד ן ב י ל ב ז מ ן ה י ד ו כ . ד ד ש ו ב ר ב ו ם צ ש א מ י צ ו מ ר ש פ ע ה . ו ע ו ר ז  ל
ר ת ו מ , ד ה ס י ב כ ו ל ה א י י ת ש ם ל י ס מ ו נ י כ ו ל ר צ ח ה ב ר ע י מ ח א י ר ש ו ר ב פ ו ח ן ה כ  ו

: ל י ג ו כ ה ד ש ר ב פ ע ר ה ב ו ת . צ י ע י ב ש  ב

ו ר ז פ י ל ד ת כ י ע י ב ש ! ב ר ד ש בל ל א ז י צ ו ה ר ל ו ס ת א א נ ש ק J מ ר פ א ל ל ל  כ
ן : י ב נ ר ר כ ש ו ק מ ש ו ב ל י ב ז א ה ה י ר ש . ע ת י נ י מ ש ם ב ש  ס

ל ל נ ה כ י ה י . ש ן י ל ׳ נ ו נ ה ד ש ל ב ב ז ה ה מ ש ע י ש ק כ ר ר ו ס ג א ״ ה י ם ב ג ה ב י נ ש  מ
ר ו ס נ א ״ ה כ ם ב נ . ו [ ם י צ י ר ב י ת ף י ל א א ״ ל כ ד ו א מ ו ה ו ה [ א ל ק f ס ג  ו
ף י ס ו מ ב . ד ל ג ל ו ל ג ל ב ה ש ר ת מ י ה פ ה ו ל . א ה מ ל נע״ג א ה ע ל א ן כ י ל י נ ל ג ף ע י ם ו ה  ל

ו : ה ד ל ש כ ז מ ה כ א ר ה נ ז ת מ ת ו ו פ ה א ז  ב
ע ק ר ק ה ה י ב ג ה ו ש . א ה ע י ר ז י ל ו א ה ר נ י א ע ש ל ל ס ל ע ב ז ה ה י נ ס מ ק א ת ג ר נ ש  מ
. ל ל ג כ ב ל ש ב ז ת ה ו ד ט מ י ע מ ה י ל א ש . ר ט ״ ו ג ק י ם מ ו י ל ג״פ א ב ז ת ה ח ת  ש
ם ו י ל ב ג ב ה ש א ן ס ״ ק ל ה ח כ י נ ה ך ל י ר ן צ . אי ח צ ר י ו ש מ ל כ ב ז י ה ל ת נ ו ב ר ה ם ל נ  ו

ר : ו ע י ש כ ו ל י ל ם ע י ל ש ה ו ל ת ע ד ש . כ ט ע ט מ ע ם מ ש ו ל א י ב ה א דשאי־ ל ל . א ׳  א
׳ ל נ ' ע ד ק . ע ם ב י ב ם ס י נ ר ק ד ת ג ו ש ע ל . ו ו ה ד ש ו ב ר ד ד ע י מ ע ה ר ל ת ו ה ר מ נ ש  מ
ר ה ו . מ ה ם ז ו ק מ * ב ן ו נ מ ה ה ב י ת י ש כ . ו ה ד ש ל ה ב - ן ל ו ו כ ת א מ ס ל א . . ה מ  א
א צ מ . נ ח י נ ה י ש ע צ מ א ר ה ד ג ר מ ח א ר ה צ ן ב ר י מ ע ה ל ר ו ד נ ה ת מ ו ח ו ׳ ר ר נ ו ק ע  ל1 ל
ל י ע ל ן כ י ל ׳ נ ו נ נ מ ה מ ש ו ע . ו ל ב ז א ה י צ ו ם מ ש מ . ו ה מ ' א ל ר ׳ ע ד ( ל * ב ו ז ה מ י ה ו י י י ע  ש
ד י מ ע ה ל ת מ צ ר ק י י ש , אז י ה מ ' א ל ר ' ע ד ( ק * א ר ו ו ה ה ד ל ש ם כ ק א ר . ו ה א נ ש  מ

: ו ה ד ל ש ב ז י ל ד ה בן כ ש ע ו ש ה ו ד י ש ה א י ל . ש ו ר ד ם ע  ש
ה נ פ מ ו ש ה ו ד י ש ה א י ל . ש ו ה ד ש ם מ י נ ב ב א ו צ ה ת ל י ע י ב ש ל ב י ח ת ה ר ל ו ס  משגה ת א
' ל נ ' ע ם נ י מ ם א ב ש צ ת ח י ע י ב ם ש ד ו ר ק ב ם כ ק א ר . ו ה ע י ר ז ה ל ד ש  ה
ו . א ה מ ס א ו ד ה ב מ ל א ה ע מ ' א ל א ה כ י ה י . ש ם י נ ב ז א י ד כ ח ם י ה . ש ' ה ג ב ו ג  ב
ה : צ ר י ה ש מ ל כ ם כ י נ ב ם א ש ב מ ו צ ה ר ל ת ו . אז מ ה ז ר מ ת ו ל י ו ד ם נ ה ד מ ה ל א ב  ש
ם י נ ב א ה ך ל ר צ א נ ו ה . ו ר ת ו ו י מ א ״ ה י ב ו ג . ב ם ישן י נ ב ר א ד ו נ ה ד ש ה ב י ה ו ה ג ש  מ
א ש א מ ו ן ה ה ד מ ה ל א כ . ש ד ח ו ו י ם א י נ ב ׳ א ר י ד נ ה ש ב ם י ז א . א ן י י נ ב  ל
ר ד ג ח ב ן י א ש ל כ כ . א ר ד ג ב ם ש י נ ב א ל ה ם כ ש ל מ ו ט י ר ל ת ו ז מ . א ר ת ו ו י א א ״ נ ' ב  ב
ח פ ק ט ח ר י נ מ י ו ב מ ו ו ב . א ל י נ ר ח ו ע י ש ס כ י ל ו ד ם נ י נ ב ' א ו י ן ב י א ו ש ; א מ ״ ה י כ ו  נ
ן ל ו ה כ ק י ר ל מ ו ג . ו ב צ ח מ ע מ ר א נ . ל ת י ע י ב ם ש ד ן ל > י ה ת ה ו ב ה י . מ ע ק ־ ק ך ל ו מ ס  ש

. '  *) ק' על ק

 מ״ח לענין מהקל אמי ו
 כעגונה חיץ כל אבן
 שיכול ליפשוע אמ ילו
 ליעלה ימול ולא נלאה
 כמתקן שלהו שגלרו
 מוכיח מליו ה״נ גלרו
 מוכיח מליו :יון שאסור
 צצנור ביה׳׳ל מ״כ צוברו

 בשלהו :

ב שביעית בראשונה פרק ף ר׳ עובדיה מברטגורה ת יום טו  תוספו

ך שהוא מלקט מחברו את הנס ד ד כ . ה ג ו ש א ר ך של חבירו. כתב הר״ב ללא עביר אינש לתקן פרק י א ב ו ת  פרק י א ב
 שדה חבירו ומסיים הר״ש כדשרינן בפרקין הנם . הכי מפרשא מתניתין בירושלמי
א במובה. לשון הר״ב שאץ חבית מחזיק לו בראשונה היו אומרים מלקט אדם בתוך שלו אש הגס הגס כדרך ל  דלעיל משנה ו: ש
. ומה שכתבתי שם בם״ד. ומ״ש שמלקט בשל חבירו בין גסין בין לקיןואע״ג דעצי׳ ועשבי׳ כשמלקמ  טובה. עיי! בפרק ד דע״ז משנה נ

 אותן מתוך השדה מתק; השדה לזריעה
 כשמלקמ הנס כלומר העצים והעשבים
 הנסים ומניה את הדקין תלינן רצריך
 לעצים הוא ולאו לתקן את הקרקע
 קעביד כדרך דתלינ! במלקט בשדה
 חבית בין דקין ובין נסין דלא עביר
 איבש לתקן שדה חבירו ומידע ידיע
 דלעצי׳ הוא צריך: משרבו עוברי
 עבירה. שהיו מלקכדן בשדותיהן בין
 דקים בי! נסין והן אומרים מסים
 צקטט: שלא בטובה. שאין חבירו

 מחזיק

 ציונים
. מיי׳ ס״6 מהל׳ ה נ ו ש א ר  א ב
נ לאדן ״ ע ז ס י  ןממה ויובל מ

 ר0ו:

ם י ש ד  תוספות ח
ח הגס הגס.  [משנה א] א
. עיי גלש׳י מלה ליב ׳  ט

 ע״ב :

ט ק ל ה היו אומרים מ נ ו ש א ר ק י א ב י 6 

. ם י נ אב עו  אדםעצי
ט ק ל ך שדןא מ ר ד . כ ו ל ך ש ו ת  ועשבים. מ
. משרבו ( ס א ס הג ת הג ל חבירו. א ך ש  מתו
ך ו ת מ ט ק ל  עוברי עבירהב) התקינו שיהא זה מ
א בטובחג) ל ל זה ש ש ך ו ת מ ט ק ל ה וזה מ ז ל  ש

ן י א  ו
ת ך . א ו ת ך במשנ״ג ב ו ת ש . מ י י ג וכ״ה נ ם נז־״נ לי י נ ב א ג , א ו  חי
ה ז ו . ו ב ר ש מ ו נילושלמי ו ב ר ש ם ני״ס ל״נ מלת >nf . מ ג  ה
n נל הל׳׳י ד״ח אכל נ ס ל״ב כ״ז וכן העמיתוש נ י ה מ ל ז ך ש י ת ט מ ק ל  ם

 נד״פ וזי? א*חא .

 תום' אנשי שם
 עוד דהשהא ודאי לא אתי למלקט
 הדקים וצו/ כ״כ הדיש משמע למשרבו
ל עוברי עבירה התקיט שיהא זה מלקט ל / ^ £ ד '  פ

. משמע מתוך של זה כו׳ כדרך שהי׳ מלקט ה י . א ר  כמתקן כ

™ מחוך שלו דהיינו הקא גסיןימעמא J ^ i * 
 כאמת אף ״יקי! גם לאחל דתקנתא דאע״ג למלקטין שלא בטיבה

א אפי׳ה הואיל הה מלקט בשל זה וזה ל י ה < ק ח  ה

 משנח ראשונה בשל זה אי מלקמין הדקי! נראה כמתקן.
 ואולי דהייט דתנן במתני' כדרך שהוא
 מלקט מתוך של חבירו הגס הגס. משוס
 לאחר התקנה תני. כן ומל׳ הרמב׳ים

 שלמה
ח וכללעיצ בין לקין זנין גסין שרי כלתנן לעיל  ללא חייש בתקון שלה חבי
ס לקתני אשלז קאי ולא אשלחבירו ג ה ס ג ה  גבי אבנים ומש״ה מפרש ביחש׳ ל
. וברמב״ם בחבורו משמע להזה גריס ה ל נ  ע״כ. ועיין ג״כ ברשי׳י ז״ל ברפ״ק ל
 ואבנים וכן ג״כ משמע מפירושו ז"ל.וה"ר יהוםף ז״ל מחק מספרו מלת ואבנים
ק ואבנים ונ״ל לשעות הוא להא לעיל אשר באבנים י״ס אתרים לגרסי ו  ובתנ
. בירוש׳ מפייס ה ב ו ט א ב ל : ש כ ״  וכמה חילוקים יש בפרקין ללעיל באבנים ע

 עלה

 בחיטרו
 מלאכת
. לא גרסי׳ במתני' וכן משמע קצת מן הירושלמי . ם י נ ב א ק ד א ו ר  פ
 וכן נמי משמע קלת משי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל וז״ל וכשהוא
ס לא תלינן ליי אלא לצורך עצים דלשריפה קעביל לומיא  מלקש את מ
 לאבנים לאמרי׳ לגסיס שרי למיכח ללבנין קבעי להו וקנוניס אסור כלאי׳
 בפרקין ללעיל למיהזי כמסקל שלהו וצהכי בעצים ועשבים כיון לאיכא כמי
ח כיון י נ  הן׳ טפמא למייפה הקרקע לא שרי בשלו אלא הגם הגם אכל בשל ה

ן תפארת י כ  י
ט כמו שמותר ק ל . כשצריך לדבר מ ס נ ט אלס משדהו ה ק ל ) הי׳ק מ  3״ף א
. לכחרוייהו חד נועמא ללא ו ״ ם הדק כפ״ג מ רו ג י  ללקט משדה חי

 פיר א מלקט אדם
 פצים . כולה
 מתני' כמצליף לפצים
 ואבני' מיילי ואין כוונחו
 צחקן השלה לומיא לשלה
 חברו לולאי לא לתקן
 מיכוון והא לכתב הל״ב
 לחלינן לצרין לעצים הוא
 כלומלשלאחשפוכשהחימ
 בשלו למראיתפיןשיאמלו
 מותר לתקן השלה לא
 יאמלו כן לבנסין לבל
 יאמלו צריך נעצים הוא
 ובשל מבילו פשימא לאין
 עשוי לתקן ומשלכו
 עוברי פכרה המקינו
 לאסור בשל מכרו במוכה
 ולכך לא ילקטו לק הגסין.
 ומשמע לנשלו אסרו
 לגמלי וכ״כ הלמכ״ס

ן י כ  ישראל י
. או ק נ א ) ד : נ ם לקטכו י ס ) שלקמו לקים ואמרו ג  מחזי כמתקן השדה: ב
ה כגון לקט בשלי ואלקע בשלך. דמדלא יחזיק לו בעל נ ו ת ע ח ט ב  שאר ה

 השדה
 בחגורו בהליא שאפלו ליעיל משלהו אלא משלה חברו ולפ״ז הא למנן בפלקין ללפיל מ״ז המסקל את שלהו כושל את העליונות כו׳ ומשמע שאחל התקנה גמי מותל בשלו שהרי פשקה
 הרמב״ס בחבולו צ״ל לכשמטח כל הניגפות בארן שאני ופליף מפי ממלקמ הנסין כולם. ואפשל להתקנה לא היתה לאסור לעולם אלא כשיראו החכמים שרבו פוכלי מבלה . והשתא הא
 לתני שיהא זה מלקמ ממוך של זה שלא במונה תלי מילי נינהו חלא שלא ילקמ משלו אלא מחוך של זה ומשל זה נמי לוקא שלא בעובה. והא להוצרכו לחקן שלא במונה אע״ג למשום
ה. והשתא על כרמן צליכין לחברו ורגילין בעונת הלכך  עוברי פכרה סגי בתקנה זו לגל שאסור בשלו. נראה לכשסיה מומר בשלו לא הוי שכיח שילקנג בשל חבירו בפובה ולא גזרו עלי
 גזלו פלה. ומעם האיסול בעוגה להל״ב משוס רחיישי' שאם יחזיק לו סובה אתי ללקומ גם בלקץ. ולהלמב״ס הסוכה חשוב כמו שכל המלאכה וה״; כשולמו לתקן לו פלהו בשביעיח. ופירוש
ו שיהא זה מלקפ מתוך נ י ק ת  בשובה כ' הר״ב שאין מכירו מחזיק לו מוכר והרמב״ם גחכולו כתב שלא יאמל ראה כמה עובה עשיתי עמן שנקיתי לך השלה. וצ״ל לזה ג״כ מיח/י כשלוחו: ה
 של זה שלא בעובה. p הגילסא בספלים וצ״ג זה מחוך של זה וזה מפיך של זה וכן הגילסא במשנה שבגמ׳ לח״כ גומלין זה לזה זה מתקן של זה וזה מתקן של זה ואין נך בעונה
א במוכה. ובירושלמי אמל נחשל׳ ל  גלולה מזו ומוסך לו שכל הוא . וכייש נהלמב״ס שמלקע בשל חבלו אף הלקין אנא אש ליקפ זה בשל חברו אסיר למגלי ללקע נשל זה: ש

 נהיות



ת יום פ*ב קנה ספו ורה שביעית בראשונה פרלן ף תו  ר עובדיה מברטנ

 מחזיק לו טובה דהשתא ודאי לא אתי למלקט הדקץ כיון שאין חבירו בחיבורו פ״א נראה דפבר דגם אחר התקנה מלקמין משל חבירו
 מחזיק לו טובה על זה:ואיןצריך לומר שיקצץ להם בהונות. שיאמר בין גסין בין דקי! וטעמא שאסרו בטובה נראה כדי שנא יהא
: ב שנטייבה.אין אוכלין ו ר י כ  לו לקוט משדי הזם ואת! לך מזונותיך דפשיטא דאסוי: ב שנקווצח. נראה שזה מתקן של חבירו הה של ח
 שנטלו קוציה בשביעית: שנטייבה. 0שנחרשה היטב שכל העולם פירותיה. דחרישה וזריעה התירו כראייה בפ׳ זה בורר דף כו פוקו
 וזרעו וכ״כ הרמב״ס פי״ח. ובתבל

ה ד  ואין צחךלומרשיקצץלהםמזונותי)*יב ש
 שנתקוצהי•). תזרע במוצאי שביעית •
א תזרע במוצאי  שנטייבהי) או שנדיירה 0 ל
ת שמאי י יבה י) ב ה שנטי ד . ש ( ת ח  שביעי
ת • עי  אומרים איין. ארכלין פירותיה בשבי
ת שמאי ל אומרים אובלין *0• בי ל  ובית ה
ת עי  אומרים אין אובלין פירות שבי
ה ב ו ט ל אומרים אוכלין ב ל ה י).ובית ה ב ו ט  ב
ה י»<. רבי יהודה אומר חלוף ב ו ט  ושלא ב
ת שמאי ומחומרי י ם• זו מקולי ב  הדברי

ת י  ב
ג י  ת

 ציונים

 ב שדה שנתקודצה .
 מו״גןיג. נישן מל: נכויות לל:
 מי«' !!ם ה׳׳ד םכנג שם :
 שגטיייבה. מיי׳ שם הי׳־ג:
 אוכלין . OB מיי ה״א סמנ
 לאוץ לפח : אוכלין בטונה.

 מ״כ ora">fמי-׳ . דפי נהר
 פ״י המ׳׳ו. שמנ עשין קמ!ז :

ת חדשים ספו  תו
 התוס׳ וא״ת ומשום ארטנא התירו [משנהב]שנטייבהאי
! ן צ 5 ° ^ ״ י  לחרוש ולזרוע להויאאיסורא דאורייתא ;
 זי״ל דמיירי בשביעית סמן הזה דרבנן. [הר״ב ד׳ח] שנתקוצה
׳ בשביעית עכ״לפי׳ שהיו ס ט ה  א׳ינ י״ל דפקוח נפש הוא ששואל ל

ם חדושי מהרי״ח י ת מ ש י י פ  המלך מס ואין להם מה י
 בתפיסת המלך והכי איתמר בירושלמי םשנה כ נחר״פ ד״ה]
 משום חיי נפש ע״כ. ועיין מ״ש בפ״כ שגטייבח אק איכלין

. ... י ״ פירוהיה דחדישה הריעה . . . 
-(צ׳ל פ יעכ-ל.ל . עיין מ״ש ההירובו רה י י ד : שנ  משנה ב

 בפי דלעיל משנה ל : אין אוכלין
, תוספות רע ק ה כ ת p ס ב ר י  פ

 « משנה ב [אוה בא]
 מה שכתבתי בפרק ה דעדיות בס׳יד: נהיע׳ב ד״ה שגטייבה

ו • ב שנתכןוצה נמו'!) וננ־ש׳! וננכולומ ענתסיוצה בשביעית. במוצאי נילוש' למוצאי יכן ושואלין י  צריך גילתלמי דיי צי
 נסמזל. וניה נכל המקומוס הגיל ינ״ה נל״נ. שדה שנמייבה גי׳& ליפא צכל» הנגא . אוכלין מזובח נילועלמ• לינ

 מלפ אוכלין ונ״ה גל״ס . זו נ*ל1:למי..וח .

 שנהרשה היטב) בירושל'
 שדה שנחקוצה המן
 אמרי בשנטלו קוציה
 ורבנן דהכא אטרקםשהרש
 על דעחיי' דרבנן דהכא
 איזהו ו הטיוב כל העם
 חורש מעמ א׳ והוא חורש

 כי
 תום׳ אנשי שם

 אלא משוס דמשמע ליה
 דמתנ" מיירי דחבירו חוור
 ולוקמ נשלו וקשה ליה למה
 מהני מה שלא כמובה לכן
 מפי דכאמת אסור בכה״ג
 בדקי[ ולא ממי שלא בשוכה
. ץ כ ה ככה/ אלא למשלי ג ש ו מ א ו ״ 3 ש  צונזאנו ז״ל שנסייבה הט״ן בחירי״ק והטי״ת בפח״ח והיו׳יל ב
א ל אי מ אל1 ם נ ' ב ס כלל י ל פ ־ ה ב ו ט ת ב י ע י ב ת ש ו ר י ז פ י ל כ ו י ״" : אי1 א י ת - ל ה 1P מ יצ״ מ 1 ת ר ״ ' כ ה  י
: מייד כשלוקמ בשל חכירו ת י ' ל ע ה ד " ס ר . ומיין במ״ש ב ט ק ל  לאי מחזיק סובה נראה למן השמור הוא מ
 וכירוש׳ מייתי עובלא דר׳ מרפון נהג בהא מצתא כני׳ש ואסתכן כההיא ואין מכירו לוקש בשלו. וכיכ
י להרמב״ס כאן _ יקיש סללביז מי _ _ _ _ _ 
׳ ־ 1 י ״׳*ב בהו״דזד״הכי״ב ־ י ־  [ ! ־ י ־

י ד״ח שנתקוצה כוי להוי י ד ר י ^ ר ש  י
/ I J אישורלאור״יתא^רלמאן K w 

ו למשי נתקויצה גמלו קוציה ס מ כ  ואמרו שספיחיו הן [וכפ״פ מ״א]. ואי״ל דהכא מיירי בספיחי ששית ש

 חורשים פעם אחת והוא חרש שתי
 פעמים. ומתני׳ איירי בשעת הסכנה
 שהיתה המלטת אונסת על המס המוטל
 על הקרקעות והתירו לחרוש בשביעית
 כדי ליתן המס הקצוב מתטאתה למלך
 ואס חרש שתי פעמים קנסוהו רבנן
 דחרישה אחת התירו ולא שתי חרישות:
 או שגדיירח . ־שעשו ממנה דיר
 לבהמות שעשה בה ״)סהר כדאמרינן
 בפרקין דלעיל ולא עשה ממנו אשפות
 אלא הניחו כדי לזבל בו השדה: לא
 תזרע למוצאי שביעית. דקנסינן ליה
. אסור ה ב ו ט  בהט יותר מבנקווצה: ב
 דאין מחזיקין טובה לבעלים דרחמנא
 אפקרינהו: חלוף הדברים. דב״ש

 *} בל׳ו סמי •־ לקולא
 מלאבת שלמה

ב עליו ה״ר יהוסף ו״ל פי' זה מנומנם הרבה כי למפלה ת כ . ׳ ו כ  עלה נחשדו להיות מלקטין בטונה והן אומרים שלא בטובה צקסנו התקינו שתי פעמים ו
. כך פי׳ שנתקתצה שניטלו קוציה משמע הא נחרשה אסור וכאן אומר דיקא שנחרשה ד מ ו ך ל ר ו ב ומן המצוי דאית לי׳ קלא: ואין צ ח ק  שיהו מביאין מן ה
ס שתי לענת שנזכרו ביחש׳ דאיכאמאן לאמרשנתקווצה פ ה הוא ת מ . ו פ ״ ע וכר . ב ר ז ת ה י ע י ב ש ה ב צ ו ו ק ת נ ה ש ד  הגיה ה״ר יהוסף «״צ: ב ש
ח ישראל חמן אמרין למיידי ר״ל שנחרשה וללילי׳ מפי גסייבה שנחרשה ב׳ פעמים ואיכא מ״ל שנתקווצה א  בירוש׳ פליגי אמוראי לבבל עם אמוראי ל
ם אחת עכ״ל ז״ל: ע . ורבנן להכא אמרי ן שנחרש׳ ר״צ שניטלו קוציה וללילי׳ ר״ל שנטייבה שנחרשה פ לי  בתלושין וכלפירשו רש״י וחוס׳ ז״ל בפ׳ כל פסו
. במה שכבר פי' ר״ע ז״ל כאן ולעיל פ״ג סי' ל' נסתלק ללא קשו ה ר י י ד י נ א צ ו מ ע ל ר ז  כי חרישה ראשונה היא להמית הקוצים שצמחו בתוך התבואה: ת
. כך מצאתי שנקל החכם ר״מ די ׳ י י ״ ד ^ 1 t * n?)*W : י ל . מאן מתנייתא אהל ה ב י י ט נ : ש הו סו . לפי שלא הוכנה עליין לזריעה לא קנ ת י ע י ב  ש
בה היינו שנחרשה ומאן למפרש צונזאנו ז״ל שנטייבה הט״ן בחירי״ק והטי״ת בפח״ח והיו״ל בשב״א ולגושה י  למפרש נתקווצה שניטלו קוציה מפי מטי

 דנתקווצה היינו נחרשה מפרש לנטיינה היינו שנחרשה פעם שנית. ואמרי׳
 התם במ״ק ובפי השולח ובפי כל פסולי א״ר יוסי בר חנינא נקטינן הטיבה
. והוא חרש ל ״ ע ז ״ ׳ ר י פ ת בנו זורעה דלדילי׳ קנסו רבנן וצא לבריה: ג  מ

S'S«Sר ^״ נ נ ש ן י י ־ י « קי־־י • ״  דהרי «
 בששית איך יחרוש ע׳יג. ונ״ל דהכא בשדה אילן שנחרש מיירי. או בירקות מ״ש ע״ש ומקמ עריבה ל״ל
 שאינן כזרמי[. ללא גזת על ספיחיה [כדמבים פ״ל משמימה] [א״נ למ״רי במה נחרשה להואליכולל לחרישה
י שמא ג״כ ? ע א ע ה ל ״ ל נ ם מ " ב מ י כ ס [ י ר מ ו DW,0 5 מ ״ ה ^ ל ו כ פ אז* לאסיל כ ם ד י ר 5 י מ ל י יחי ייו פ ז ח ה  ש

 פ״ל משמימה הכ״ו]: י) להחזיק טובה לבעל השדה. כשאוכל סירות האילן מדרמן החמירו דמ׳מ חשיב
ן מפי מנתקצווהעיש: בר״ב ״ ם א ן א י א  שבו דהו״ל כאוכל מהשמול: יא) כתב ע״ר רביט מ
^SPm^A ט הזכירו שלא.בטובה. לאשמעינן ללא התירו בטונה. רק אם היא ה ל  ל

 כשלא בטובה. שאין בפה״ב מקפיד על החזקת טונה באוכל שלב״ט:
 ולבו״ת היה נראה דמדמורגל רכל מי שיחזיקו לו טונה יפוב המטיב לומר
 לאשר היטב לו. שלא היה צריך להחזיק לו טובה. בעבור שחושב טובתו
 רק קטנה עד שאינה ראוי להחזיק טובה עליה. וזה מדרך הכבוד. וקאמר

ה ״  ראשונה ב
 להמיש הקוצים צ״ל כמייבה שחרש אח״כ פפם שנית וכ״כ הרא״ש גם הלמב״ס
: אץ אוכלין פילומיה כשכימימ. כפירות ם ת  בחבורו לא כתב אלא מלש ס
 שמלו מאליהן מייד וקולם גזרת ספימין איירי כ״נ מדברי הרמבי׳ם בחבורו
: וב״ה אומרים אוכלין בעובה ופלא ד י י . והרא״פ כחכ לבפירומ אילן מ  רפ״ל
 בטובה. למאי לפי' במתני׳ ללפיל למלקט בטובה אסור לטובה הד כשיכלו א״כ
טל שכר הפילוח ואסור וצ״ל להממם כמ״ש הלאב״ל  הכא אמאי מומל הא הוי מו
 במש׳ מדיות לחקנש חכמים שלא יהא לגיל האדם בשאל השנים לילך לשלה
 וכיס של חבלו לאכול ומקיים בזה גילסמ הספרים לגרס׳ לב״פ אין אובלין אלא

ן תפארת י כ  י
 השדה סובה למלקט. לא ילקט הלקים: ד) דוודאי אסור: ה) שניטל

אבל מחוברים מדאשור מלאו׳. לשביעית דמותריס לר״ש רפ״ט  הקוצים התלושין שבשדה בשביעיהןוכירושלמ̂י

 שמפי שאין
 כוונתו למה שהכיא התי״נו
 מנמ׳ לילן בס׳ זה נורד .
 לסתם התירו גס הזריעה
 אבל הגא לא התירו אלא
 לחרוש בשביל שיוכל לזרוע
 תיכף אחר שביעית ולכן
 מיושב סא דקאמר ממקווצה
 תזרע למו״ש ולא נשכיעית.
 ונלח״ש משי דנשעת הסמס
 מותר גס לזרוע אבל אין
 מותר הזריעה אלא כרי המפ
 או צורך האנס בלבד אכל
 נמויש מותרלזרעסכולס ואפ
 מרשה ביפאסורנבמשנחלא
 תזרע, ובילוש׳ מוכח שאם
 העיבה ומכרה לא יזדענה
 הלוקח שמא יערים כדי

]: ו) מלת נטייבה סלל חרישה  לא תזרע במוצאי שביעית [חוסי גיפין למ׳יי כ׳
 וזריעה. ר״א מטייבה הייט נחרשה ב״ס ובגזרת המלכות שנו. שנזרו מס
 אקרקעות ומשוס שהעניים היו מסתכנים עי״ז למות בתפיסה - או משום
 דשביעית בזה״ז מד״ס. התירו חכמים לחרוש פ״א ולזרוע בשביעית כדי
 נתינת המש ולא יותר וקמ״ל מתניתין רבותא. אפילו בשעת היתר חרישה.
 מללא התירוהו רק לחרוש פ״א כד שיהיה לעניים לשלם המס. אם חרש
 ב״פ. להשביח שרתו בתבואה הרבה עבד מש״ה קנסוהו. ומכ״ש בחרש פ״א
) שעשה דר לבהמות בכל שדהו והחסון לזבלה ולא שייר  בשעת איסור: ז
 מקצת [כפ״ג מ״ז]: ח) משום קנסא: ט) ותמוה הרי אפילו ספיחי שביעית
 שגדלו בלי חרישה אסורים באכילה משוס עוברי עבירה. שזרעו בצנעה

 משנה
 להיות מלקשין בשובה ואומדם שלא בעובה לקטנו התקיט שלא יכו מביאץ
 אלא מן הקרוב ומן המצוי מ״כ והביאו הר״ש וצ״פ שהשמיטו הרמב״ם. ומן
 הקרוב ומן המצוי הייט מבית ומן החצר ולא מן השלה: ב שנתפווצה.
 פי׳ הר״ב ניטלו קוצים. ונלאה לה״ה מסקל פצים ואבנים בכלל זה והטפס
 לנתקווצה קיל מנמייבה דבנתקווצה מדיין לא הוכנה לזרימה כל זמן שלא חרשה
 ובנעייבה ונלייכה שפשאה מוכנת לזכיעה קנסוהו וכ״כ הרא״פ. ומ״מ מ״ש
 הכ״ב נטייבה שחרש שתי פעמים לא הי׳ צדך לפרש ק ללמאי למפרש נתקווצה
ם א׳ אלא למייל בירוש' היינו נתקויצה שחרש פ  נעילת קוצים נפייבה אפי׳ חלש פ

 כמוכה
׳א אוהלין. וא״ת מ״ש מרישא ללא תזרע במויש והנא אוכלין פירותיס. ייל דהתה קנכא הוא אבל סירות שניעיין השקר כינהו ולא שייך קנפא . רדביז בביאורו לםרימ  שימצא קופצים לקמתה. (הלא״ש): ובה׳
׳ ו כ ה ב י י ט נ  כאן וכ״כ הראכ״ד נביאורו לת״כ. ועיי במהרימ״א ס״ס לבכורות שהביא בשם מהר״ש שירילי״ו כביאורו לירו׳ כאן שגם ביה אין מתירן אלא לכ״ע ולא לרשע העוכר ע״ש. יעיל ס״ב מ׳־ו: הוי״טד״ה ש
 דחרישה וזריעה התירו הוי. ל״ל דמפו״ה ל״פ אלא מסיינה אבל חריפה א' לכיע פריא אף לבתחלס . וליתא לזורע מפני האנס ודאי לא שרי חלא דבר הצריך לאנש כלבד אלא הנא בשדה האילן משמי׳ ושירותיה
ה ושלא נמוגה. יל״ד למה צ״ל פלא במודה דששימא הוא דשלא במובה מושל. וי״ל מיס מיש ב ו ט  טותרין ול״ג כה; משום שסיחין ואפיס אשרי ביש ננמייבה משוס יןנשא לעביל עבולה נשכיטיח.־(לח״ש): בנמנח ב

 כיץי״מ
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 ; רעואלין בשלומן. עיין בפי׳ הר״ב סס״ה דגימ,!• ל המדל. פי׳ לקולא ואין הלכה כר׳ יהודה: ג חוכרין נירין.יכול ישראל לקבל עלי!
 הר״ב כדי שיגדל ויתעבה וכן פי׳ הדיש. וצריך לחלק בין מדל לזירוד בכך וכך כורים לשנה שדה הנכרי שחרשה בשביעית לזרעה למוצאי
 ופיסול דפ״ב מ״נ דלא שריק אלא עד ראש השנה . ואין טעם שביעית ואע׳׳פ שגורם לנכדי לחרוש בשסעית.נירין ל; נירו לכם ניר
 יפה לחלק טון חימור וכריתת האיל! מדאורייתא בין בכרם בין (ירמיה ד):ומחזקים ידי נכרי׳.אם מצאו חורש יכול לומר לו ״שר כחך

 בשאר אילמת כמ״ש הרמב׳ים בריש הי
 שמטה וכנראה מדברי הר״ב במשנה
 דלקמן. ומה לי שמזמר וכורת מקצת
ד שיגדל הוא או שכורת אילן  מהאילן כ
 אחד כדי שיגדל השני. הלכך נראה
 כפירוש הרמב״ם שכתב המדל בזיתים
 הוא שיכרתם להיות עציס לאש וכ״כ
 בחבורו . ואולי שגם הר״ש והר״ב
 סוברים כן אלא דמדל דעלמא פירשו
 רהוא כך וכדלעיל משנה ה פ״ז רפאה.
 אבל אין הכי נמי דבכאן צדך שלא
 יעשה בשביל שיעבה ויגדל אלא שיכרות
 לעצים. וקצת יש לדקדק כן בדבריהם
 בסון! המשנה שכתט מתוך של חבירו
 כו׳ דלא עביר אינש שיתקן קרקע
 חבירו וידוע דלעצים הוא מכרן שמע
 מינה דאי לאו דמכוין לעצים הוה אסור.
 ואם בשל חבירו כך בשל עצמו לא כ״ש
 ומ״מ היה להם לפרש כן ברישא. ועי׳
 עוד במשניות דלקמן: עד שינוס.
 לישנא דעד לא ניחא. דהא ינוס פחות
 ממשיש הוא. והרמב״ס נשמר מזה
 בחיבורו וכתב לא ישרש כו׳ אלא קוצץ

ע בזית. פירש הרמב׳יס לקחת מהם עצים. וכך כתב בחיבורו מן* פרק א' לענין ביקוע זיתים ן המבקי : ן ט׳  מעל הארץ ו
. פירש הרמב׳יס מין מן התאנים. ועיין מה שכתבתי בריש כלאים : ה מ ק  ולענין קציצת בתולת שקמה ועיין מ״ש לעיל בס״ד: ש

י ב  מלאכת שלמה י

 וכיוצא בזה:ושואלי׳בשלוטן.ואפי' ביום
 חנו: ף המדל בזיתים. כשהזיתיס
 מקורבים זה לזה יותר מדאי טטל אחד
 ומניח ב׳ או טטל ב׳ ומניח אחד כרי
 שיגדל ויתעבה. מדל לשון שליפה והסרת
 ר״מ לשון דלדול ודלות שמדלדל שדהו מן
 הזיתים: ינום. גומם ומקצן האילן
 ומשאיר השרש בארן ולא ישרש לגמד
 שלא יראה כעובד חת האדמה: ומודים
 במחליק. כגון אם נוטל שלשה זיתים
 זה בנד זה שמחליק פני הקרקע יותר
 מדאי אמרי לעבודת קרקע הואמהכוין
 ואסור: מתוך של חבירו אוש המחליק
 ישרש. דלא עביד אינש שיתקן קרקע
[: ה $א י ו כ ה ^ מ ^ ע ל  חבייי רליע ד
 יחפה. הבקוע בעפר שהרי הוא מיתקן
 בכך שהעפר נעשה טיט ומשביח האילן:
 באבנים ובקש. דהויכמושיב שומר
 זלאייבש: בתולת שקמה ־ שלא נקצצה

 מעולם
. אכל לק׳ נ ״ ל וכ׳׳ה בדיג ו א ר ש ל יד׳י י ; גילישמנ׳ ? א י  ש

] נירין מן העוברי כרי : לחו ל ל ה ת י  ב
א מישראל ל ל ב ת ע) א עי  כוכבים בשבי

ת יי) ד עובדי כוכבים בשביעי  ומהזיקין י
. ושואלין בשלומן טי) ל א ר ש א ידי י ל ל ב  א
ל בזיתים מי). ד מ ם: ף ה  מפני דרכי שלו
. וביה אומרים 0  בית שמאי אומרים יגום י
ד ק ים) ע  ישרש יח) . ״ומודים במתלי
. ם י נ ל אהד או ש ד מ . איזה הוא ה (  שיגום כ
ה דברים מ ה. ב ה זה בצד ז ש ל . ש ק י ל ח מ  ה
ל ך ש ל מתו ב ך שלו א  אמורים מתו
ע ק ישרש 2> ה המבקי . אף המחלי ת י ב  ח
ל ב ) . א נ ר כ פ ע א יחפהו ב  בזית «< ל
. ( י ש כ ק ים או ב ה הוא באבנ ס כ  מ
א יחפהו ה כה) ל מ ק  הקוצץ קורות ש
. ש ק ם או ב י ה הוא באבנ ס כ ל מ ב . א ר פ ע  ב
ת עי ה י-י) בשבי מ ק ת ש ל ו ת  אין קוצצין ב

 מפני
י ד ל י ; גילישמנ׳ ? א ר ש י י ד ל הש׳׳ה . י ן גילושלמ׳ יכוד0ק*ן ועי׳ נננ״ש • י ק ד ח מ  ח״נ. ג י

א נילושלמן ו ה ה ס כ . ה מ ק י ל ה מ ה ק נד״ש ו י ל ח מ . ה ן ו ס ה ו וכ! ג ׳ ׳ מ ס ס ג ו ג ס גנהל*׳ י ו נ  סס״ה גם בס ל״ג הל" על . ד י
ה . ׳ ׳ ו וכ׳״ה מ ה ס כ ל מ ב י א ג . ני.א זו ליהא כירושלמי שע0 מהמ)׳׳ף אבל בדיו א-חיה ו י ו ת כ ו ר ו ץ ק צ ו ק . ה ס ׳ ׳ ל ה נ ״ ו מ ה ס כ  מ

 ליטול שנים ולהניח אחד ורבי מייד שהלל כנר ועכשיו חוזר לשלוף שעדיין
 מוכחשת יניקתן שרינן ליסוצ אחד מבין שטיס: עד שיגום . צריך לדחוק
 ולפרש דה״ק דאיט מותר שריש אלא עד שיודה לנום בלבד אז מתירין ל«
 הנימוס: ד, הפבקיע בזית וכו׳. פי׳ ה״ר יהוסף ז״ל הזית תיצץ לחתוך
 ממנו בקעיוה לשחף ואינו מזיק לאילן ע״כ: אין קוצצין בתולת שקמה
 וכוי. ביחש׳ מפ׳ להא לפלינ ר' יהודה ארבנן בקציצה בחולת השקמה אינו
 מומס מעם הארץ אלא משלש ספחים ולמעלה עד ט׳ הוא דסליני דר׳

 יהודה

 לק״ש לתנן נפ׳י׳ק לברכות • ג בשלומן.סי׳ בשלומן של עובדי כוכבים אע״פ
 שהס כולם עוברי עבירה שאינם משמרין ז׳ מצות שלהם. אפ׳׳ה שואלין בשלומן
 משאי׳כ לישראל חושא. ה״ר יהוסף ׳״ל: ד הםדל בזיתים וכו׳. עי׳ נתי״ס
 וגס ה״ר יהוסף ז״ל הסכים לפ׳ שהמלצ הוא שמוקרם לשרפס כמו ־ המבקיע
 בזית דבסמוך ואפ״ה המחליק אסנר. ילוש׳ תני דבית רבי טפל אחד ומניח
 שניים זהו מדל ופריך והא אכן חק המחליק שלשה זה בצל זה הא מלל ניסל
 שנים ומניח אחד. ומשני א״ר יונה מחני' במלל בתחלה ומש״ה שרי מתני׳ אפי׳

ן י כ  ישראל י
 כ) דאצ״כ מחזי כמתקן קרקע:ופה לזריעה:כא)ואין צריך לגום דא׳יא לחשדו
 לל״ל לתקן קרקעו של חנית: בב) מבקע עצים מהאילן.ללא למי לדרור
 ופיסול ראסור.להתם מתכוון להשביח האילן משא״כ הכא אימ מחסון רק
 ליטול עציס להסקה. ואי״ל לתסור משוס מראית עין.י״ל רמיירי במבקע
 עצים מצ״א שבאילן לנכה״ג ממרר שלא להשביח האילן קצצו [ממיל, ז׳י עי׳בי
) במקום הבקוע. מלמשביח האילן: כד) לבזה איט  במפלח דקלא: מ
 אלא כומרו פלא ייכש: כה) שקוצץ כל גזעו והוא חוזר וגדל: כו) בהולה

א ל  ראשונה ש
 כטבעות בארן שנראה כמתקן הקרקע . והכא אמאי שרי כ״ה לשרש הא נלאה
̂וס מלאים עץ בפלמא הוא לא גזרו אלא  כמדל ניתקן הנשארים. וצ״ל כיון דמ
 במסקל ודכוומי׳ דשכימ בכל כובדי האדמה שא׳׳א בלא סיקול וזיבול. אבל מדל
 ללא שכימ לא גזרו ביה. וגמחציק דאסור נמי משום שמתקן הקרקע לזרימה
cnp דשכיח . וטמא דנקניא מחט׳ המלל כזיחיס ולא חט המדל באילנות 
 ובפ״ז זפאה מני מדל בגפנים אצא הכא זיתים דחשיבא עמי כמ״מ הר״כ בס״פ
ל מפיך של חכרו אף המחליק ישרש . בפ' דלעיל י  ולא שכימ עקירמן לעצים : א

 מ״ו אמרי׳ שאה התחיל מערב שביעית אן בשלו מוהר כמו בעל מגילו וכחן לאי
 הזכיר היחר בהממיל ומכאן ראי׳ למאי דפי׳ שם דהיתר להתחיל אינו אלא
 שהתחיל ממרב שניעיח ונתנם בבטן דהכל יודעין דצרין־ לאבנים ולא לתקן הקרקע
 וזה לא שייך הכא: ה הנ)בקיע בזית. נקע זית משוס דבמתגי׳ דלעיל שני

 י מלל

ן תפארת י כ  י
 ב׳יה. ל&פילו לא ישיב לו המטיב כך. ג״כ מותר: יב) לזרעה אחר
 שביעית. ואף שעובד כוכבים עי״ז חורשה בשביעית: ינ) שחרשה בעבירה:
 יד) במצאו חורש מותר לומר לו יישר חילך: טו) אפילו ביום חגן:
 טו) שניטל א׳ או ב׳ אילנות מבין השאר. מדצריך לעצים: יז) כורתן בשוה
 לקרקע ולא ישרשן. מרעי״ז יתעבו וישבחו הנשארים: יח) מדאינועושה
 מעשה כגוף האילן שמשביח. ל״נ רבנן. ולהט לא דמי לזירול ופיסול ללא
 שרי רק עד ר״ה [הפ״ב מ׳ג]: יט) שנוטל הרבה אילנות במקום א׳:

 משנה
 בפונה . ולישנא דב״ה לאמרי אוכלץ בעונה ושלא בעוגה ללישגא יתירא דלא
 ה״ל למיחט אלא ונ״ה אומרים אוכלץ ותו לא. ולנרסא ההיא כיחא • נ הוכרין
 נירין מן המכו״ם בשביעית. פי׳ הנ״נ אמ״פ שטרם לעכו״ס לחלוש כו׳. ונא
 מתיישב כיון דגכרי אין מצווה על השביעית אין כאן לפני סור. וי׳׳ל דלדיוקא
 מני לה חוכרין הוא דשרי אבל לעדור עמו אסור כדאמל ס״פ הניזקין. א״נ
 קמ״ל למותר לומר לנכרי שיחרוש כשביפיר. וישכרנה וכן משמע בירושלמי וטמא
 השתא לקתט בשביעיח דלענין סיפא לבישראל אסור אף לשוכרה מלמו במוצאי
 שביעית אסור כדאמרי׳ לעיל שנטייבה לא תזרע. אלא משוס ככרי חט לה דמוחל
 לומר לו לחורשה בשביעיח !׳לא אמרי׳ מימזי כשלומי: ד חמדל בזיחים. כתב
 מוי״ש ללעצים הוא כריך אבל מדל לתיקון :נשארים אסור ע״ש ועדיי! צ״מ לגבי
 מסקל וצריך לאבנים לא ?רינן בפ׳ דלעיל אא״כ נועל את העליונות ומניח

 ציונים

 נ חוכרי/ . מיי׳ שכ ע׳1ז
 מ״ח. סלוג עשי! npp : לא
׳ שס >«׳״6 ״  מישראל . מ
: ימהדקק. לק׳ שיה ג ״  ה
tft cc מ״מ. נימי! סא . מיי׳ 
: ושואלי[. שספ״י מה׳ ח ״  ה
ז הייה : ד ישרש . שם י  ע
 ס״א מה׳ שמשה ייונל ה•"ח:
 ה הםקביע . ילושלמי ש״נ
: אץ ס ״ י ' שם ס ״  ׳ומכלמין . מ
 קוצצי[.**גפ. ניה ח,:

 תוספות חדשים
 תלושין ומפוזרין גה רש״י
 בבכורות דף ציד ונשום׳ שס
 ומימין דף מ״ד. דאי אפשר
 לזמר כמחוברין דהוי איסור

 דאורייתא עיש .
 (כ״י ממהורש״ח זצ׳׳ל):

 [מ״נ] אבל לא ידי ישראל.
 נלאה דקמ״ל לאשי' בזמ;
 ההכנה שהתירו לעבוד מימ
 אשור לומר זה לזה יישר
 כחן־ או משה וצלח שזה נראס
 כשמת בבינוול המצות ומענו
 גס אלא צדך להראות
 שאנוסים הס ונעל כרחס
 עושים (ש״ל): משנה ד
 [חי׳טד״ה]המדל ט׳אלא
 שיכרות לעצים מכ׳׳ל. וציע
 דאף אס מכוין לעצים יהא
 אסור מפני שנראה שעושה
 כזי שיתענה כמו שאסור
 במחליק מסגי שנראה כעמדת
 האייז וכן קשה להרמב׳ם

 ק«ו

 חדושי מהרי״ח
 דכ״ש בשביעית עצמה
 שלא הזרע אלא אפילו
 למוצאי שביעית קנסו ג״כ
 שלא הודע : משנה ד
 [תוי״ט ד׳ה] המדל פי׳
 הר״ב כו׳ אלא דמדל
 בעלמא פי׳ כך כו׳ עכיל.
 ומה יענה הרב במשנה ו
 המננב בגפנים ששיי גיכ
 הריב כדי שיעבה ודוהם
h גדול 

 תוםפות דע*ק
 ב' פעמים הובא בהר״ש ,
 לפ״! מבואר דאם מפרשים
 שנתקוצה שנטלו קוציו
 י״ל שנטייבה היינו הרש
 פ״א ואם מפרשימ
 שנהקוצה שהרש צריך
 לפיש שנטייבה שנחרש
 ג׳ פעמים. וא״כ הרע״ב
:  מוכח שמרי לבי הרי
 משנה ד [אות כב]
 ומודים במחליק) עי׳
/ דפאה ד״ה  תי״ט פ״ג מ

 הםהליק:

 תום׳ אנשי שם
 הסד״גן נרפ׳ה דעריות בסם
 הראכיד דג׳ אין אוכלי! אלא
 נעובה ועיש שעמייהז
. מעתה ס ב ו  דאסרי שלא מ
 י״ל דאפילו לפ• גרסתו כאן
 איצעריך ניה שפיר לאשמעי׳
 ־יתירא נתרווייהו. (שה׳׳מ):
 ב בר״ב ד״ה חוכרין.כי׳
 שחרשה כשביעיס כו׳. אגל
 ננישראל אין חוכרין שדה
 שחרשה בשביעית להיות ק;ס
 !הם מפ;י:ענדוה והפכוה .
 (הר׳מ). והרא״ש פי׳ שאי;
 חוכריןגשניעית בסביל מרש
 מישראל החשוד על כשניעית
 אפי׳ שדה שאינה חרושה
 אע״פ שינ שהית למרשה

 גמו״ש



 ציוניים

 לא

 ן pre כדלט. שס צ״כ : בירכת. מיי' זם הג׳׳א כ'5:
 אילן שנפשה . שם הנ׳׳נ:
/ נ  שיעלה. כהיג פ

 לשנת מ״ה :

 תוספות חדשים
 המזנב בגפנים
 וצ״ע. ומישעול
׳  גחי׳׳נו וקצת יש לדקדק ט
 לפפכיד לאו דקדוק הוא

ב קע ת יום טי ורח שביעית בראשונה פלק ד תוספו ה מברטנ ד ב ו  ע

. וכתב הרשב״ם בפייה דב״ב י ר כו ס דה. שהיא משובחת בכך: כדרכה רבי יהודה אומר כדרכה א  מעולם: מפני שהיא עבו
 אסור. שהיא מתנדלת ומתעבה בכך והוי כעין זמור לנפניס: ק* פ ע׳יב ולת״ק איכא למימר דלית ליה האי שיעורא אצא שיעורא
 אלא מנביה עשרה. שאין דרך לעולם לכרתה אלא למעה מעשרה: אחרינא כגון משלשה ולמעלה אפור דאיתא התם בנמרא רבני מעלי

 או נומם מעל הארץ. שאין דרך לכרות אותה כך והלכה כר׳ לה מעם האדן ודאי קשה לה מכאן ואילך לא מיקשי פשה לה ילא לקמןימלעי
 עלו״ מעלי לה. !*ולפיו נרחה דהלכתא עיש בחייכו

 כת״ק טון שחולק. והר״ב כ׳ והלכה
 מי׳ יסודה וכ״כ הרמבי׳ס. וכתב הכ״מ להתם במחליק צריך לטין

 בפרק א׳ מה״ש שאפשר שסובר דר׳
 יהודה לא לחלוק בא אלא לפרש ע״כ.
 ולי נראה דמשום דסתמא דסוניא פריך
נב בגפנים  מיניה התם בב״ב]: ן המז

ך ק ספח כיי ב י ח ר  וכוי. פירש הרמב״ס בדברי רבי עחיכא י
. ז״ל ש״ל נראה ״ שהזכרתי טי ״ ״ _ ״ ״ . L . ״ ״  ״

 כשלח נתכוין לזמר ופשוט דכ״ש לת ק מזה שהוא ז׳ל הבין דמיש
 ועיין לעיל משנה ד: [״ירחיק טפח.
 פירש הרייב מן הקרקע ושוב לא מיחזי
 ח״ל

 לעצים דאי לא לעצים כולא
 הומתו לתקן הקרקע דכדי
 שיתענה לא שיין במחלק
 יותר מדאי מה שאין כן
: (f הר) .  נמדל א׳ או ב׳
 משנה ו [תוייט דיה]

 יהודה : ( חמזנב בגפנים. מקטע
 זנבות הגפני׳ כלי שיעבה הגזע ויגדל
 ויגביר כמו וכן תקוצץ קנים כדי שיתעבו

 הריש והריב מיחזי כעבודה
 דר״ל עבודת קרקע ףותר
 נראה מ*ש הלמיז למגולח
 האילן קאמר וכיב הרא׳׳ש
 בהדיא כוי עיש :

דה י0. רבי יהודה אומר  מפני שהיא עבו
ה ר ש א או מגביה ע ל • א ר ו ס א ( ה ״ כ ר ד  ב
ב נ : ן המז ( ס ל הארץ כ ע ומם מ ם או נ  טפחי
. ר׳ יוסי הגלילי ם י נ  בגפנים ל) והקוצץ ק
ע אומר קוצץ כדרכו . ר ( א ח ל פ  אומר ירחיק ט
ה ל מ כ ב ל ובמגירה לב) ו  בקרדום או במג
א יוסיף: ל א ש ל ) א י א שיעלה ל ן אותו בשביעית ל י  שירצה.אילן שנפשח^קושר

י ת מ י א  מ

. מעל גילושלמ׳ מעם וכיה נב״נ שם ונל׳ס p . ו קנים נילופלמי , טפהים ננ׳׳נ ש0 טפהים וקוע«ן ו כ ר ד  חינ. כדרכה כ־לישלנד כ
. ו ע כירושלמי ור״ע זנל׳׳נ ו״נ עקיבה נ-.'א . או במגל נילובלפ׳ ל׳׳ג מ>מ א ׳  בקנים וכ׳׳ה נל״ם . ר

. מן הקרקע ח פ  ויוסן! כחן: ירהיק ט
 ושוב לא מיחזי כעבודה: שנפשח. נסדק
) ויפשחני: לא שיעלה.  כמו(איכה ג
 שיתחברו סדקיו: אלא שלא יוסיף.

 ליסלק

 חמשי םהריי׳ח
ל דאיכפל כ׳כ לוםר ו ד  נ
 דסזכב בעלמא אבל לי
רי י טו ולא אי  נראה כפשו
 כאן בשביעית דק
דמי לזירוז־ ת ו  בששי
הר ער  ולפיסול דמו
 ר״ה אבל הרישה הוא רק
 עד עצרת במו שנשנה
ב י א ה ו שמבי  במשנה ו
ב מ״ג וקאמר כאן במדל י  פ
' בנפניס  או במשנה ו
ן האילי  שמהםת תיקו
ש י ש הר עד ר״ה רק ל  טי
גי  מהזי כהרישה אז פלי
ש וב״ה ובמהליק מורה י  ב

 ב׳׳ה

 תום׳ אנשי שם
 במו׳׳ש קודס זמן הזרע כיון
 שמישראל חשוד הוא חיישי׳
 שמא יחרשנה בשביעית ;

 כעבודה. וכתוב בפירוש שהזכרתי
ם ומגל. ת ר  אן) ט בזיתים [במשנה.ד] אליבא דכולהו שרי לנום נראה דשורש הזיתים מעכבים יותר החרישה משורש נפנים עכ״ל]: ק

 שלמה כתבתי
. בברייתא ח פ ק ט י ח ר ר י מ ו י א ל י ל : ד יוסי הג  לשרפם או לדבר אחר ע״כ
. וכתב ע ק ר ק ע ז״ל. ירחיק ספח מן ה ״ ׳ ר י פ ד יוסי הגלילי: ב  ר׳ יהודה ס״ל כ
 עציו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה קשה סובא לאי הכי הוצ״ל יגביה ספח כמו שאמר
ח מן המקום שרגיליןלזנג פ  לעיל גבי בחולת שקמה ויותר ;ראה לפי ירחיק ס
ץ צ ו ר ק ס ו א א ב י ק  או לקצוץ ושייך בזה שפיר לשון ירחיק עכ״ל ז״ל: ד ע
. בלא הרחקת ספח ובקורדום ובמגל ובמגרה ובכל מה שיר$ה ואקכיס ו כ ר ד  כ
; ובירוש׳ תני הקוצץ בקורות לא יהא מחליק ומדרינ ק ר  קאי לדמו לאילן ס
 מלריג ומחליק כדרך שעושה בשאר השנים שמחליקין ומכשרין הקורות במקום
 העבה שבאילן באופן אחל ובמקום הלק שבאילן באופן אחר ודומה כמו
 מדרגות אצא מתכיון שתהא קציצתן שוה תני רשב״ג אומר מקום שנהגו להחליק
י שלאייקזץ בקורדוס וכתב הר״ש לג נ ח ו א  ידריג להדריג יחליק וגומס מעם ה
 ז״ל וממס ממס הארץ מילתא באנפי נפשה היא ופלינ אדר׳ עקיבא דגומס
 מעם הארץ אם ירצה כדקאמרי׳ במתני׳ גבי בתולת השקמה אצא שלא יקוץ
 בקורדום ותלחא תנאי כינהו תכא דמתני׳ בקציצת קורות צית ליי שינוי ותנא
 דברייתא אית צי׳ שכוי ואית לי׳ לא מחליק ולא מדריג אצא קציצחן שוה ורשב״ג
 שרי או מדריג או מחליק יאסור בגומם נקורדיס . ופריך ביחש׳ איכפצ תנא

ב טי נ ז מ ם ן תוייפד׳ה ה ן  דמתני׳ דהכאלאשמועי׳ דר׳ יוסי הגלילי כבית שמאי דאמרי לעיל בפרקין ע
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 שאני מילתא דרי יושי הגלילי לאיכא עבודה נאילז ומש״ה בעי׳ שנוי אבל המלצ שיעי ואסיה פי׳ הרמב׳ם
 בשלא נתכוין.ריה״נ דמחמיר
 לא כיש דמחמיר נמי שלא
 ׳תכין - (ש״ל): בתויה דית
 תוי״טד׳׳ה ירחיקכו׳לריל
. ומיידי י ו  עבודה קרקע כ
 במזכב ג׳ זה בצד זה דאל׳ה
 אפי׳ לשרש מוהר לב׳׳ה
 דמ׳׳ד. ואף דבבתולת שקמה
 משום

 דמשרש אין עבודה באותו האילן דהא עוקרו משרשז ובשביל עודר ציכא
 ;־לוקס עצים לדציקה הוא ודוקא גני מחציק דאיכא קרקע מחזי כחורש

 אבל
 כמי

 מלאכת
 יהודה שרי עד עשרה ועשרה אסר דדרך לקצת־ הבתולה בעשרה ספחים
 ורבנן סכרי דמשצשה עד ס׳ כעשרה דמי אבצ פחזת משלשה לכ״ע שרי ושם
 בברייתא פ׳ הספינה גרשי׳ הלוקח בתולה השקמה מחברו מגביה מן הקרקע
 צ׳ ספחים וקוצץ דבג׳ משתים נזמו יכול להחליף לצורך המוכר כמו שכתבתי
. ופרכיכן ובתולת השקמה שלשה ספחים געי׳ ורמינהו ׳  שס בס׳ הספיגה סי׳ ד
 אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית מפני שהיא עבודה שיגדל יותר וכתיב
 וכרמך לא תזמור ר׳ יהודה אומר כדרכו אסור אלא אז מגביה עשרה ספחים
,  או גומם מעם הארץ מעם הארץ הוא לקשה הא אידך מעלי לה אמר אבי
 שלשה ספחים ודאי מעלי לה מעם הארץ ודאי קשה לה מכאן ואילך לא
 מיקשה קשה לה ולא עצויי מעלי לה גבי שביעית עבדינן מידי דולאי קשה צה
 גבי מקח וממכר עבדי׳ מידי לודאי מעלי לה וסי' רשב״ם זיל או מגביה עשרה
 ספחים ולתייק איכא צמימר דלית לי׳ האי שיעורא אלא שיעיר אחריכח כגון
 משלשה ולמעלה אסור . קוצץ מלמעלה מעשרה היזק הוא לאילן ומכחישו הא
 אידך ספח או שני ספחים מעלי לה ואמאי קתני לעיל בברייתא שלשה ספחים
 במשהו שגיא. מכאן ואילך מן הקרקע עד שלפה ומשלשה עד עשרה צא מיקשה
. אצא מספקא לן משום דזימנין קשה וזימכין כ ״  קשה כ״כ וצא עלויי מעלי 5ה כ
י א ד ר לזמור אילן כלי שיבריא עבדיכן מידי מ ס א  מעלי הלכך נכי שביעית ש
 קשה דסשיסא לן בי׳ דלא ישביח בזמיר זה משוס לסשק אסור דאורייתא לחומרא
 איל גבי מקת וממכר דעת המוכר לשייר לעצמו כדי מחיית האילן ודאי
ע רל. מקסע )גבות כדי שיחעבה וכוי. כתב עליו ה״ר ״ ׳ ר י פ  עכי׳ל ז״ל: ך ב
 יהוסף ז״ל סי׳ זה אינו נראה לזה ודאי אסור אלא ה״פ שמזנכ הגפנים כדי

ן י כ ל י א ר ש  י
 לא) לח יקצוץ הענפים שסמוך לקרקע טפח. דמחזי כקוצץ הגזע

 והוה ליה כזומר. ואע״נ דלעיל [מיי] כזיתים לכ״ע שרי לגוס סמוך אשור בשיער"ט&ה
ה עבודת האילן. קנים וגפנים ש ד מ מ  לארץ. ישי לומר החס שורש הזיתים שמניחו בארן מעני ס
^ ג ו

ג ^ מ ׳ פ ב ף  ולא מחזי כמתקן קרקע לזריעה. מה שאין p הכא הגנאים «
 ושרשיהן דקץ ואין מעכגין המחרישה להט כשגוממן סמוך לארן *ייך לשייר מן הפקק ולמעלה
א י למחות מזה אין משתקניס י ה ה ״ ס ^ ו ל ל ן ק ך ב ה { ד ״ : ^ נ ה ס ר ח ז ע , ק ר ק ן ה ק ת מ ד כ ח  מ

?ifflfmro" דלר' יוסי הגלילי כמי שרי בהנך: לנ) שנסדק: לד) שיתדבקו הסדקים: מתתקנח 
 על הרא״ש שמשמע ק״ל

 דמפ' לעעמא משוס עמדת
 האילן ומשוס שדרכן לגזממן
 מעם האין לכך לא מחזי
 ענודה כשמריזיק עפח. והא
 איסכא שמעי׳ בב״נ התס.א0
 לא שנפרש רריה׳׳ג התירא
 קמיל למותר להרחיק עפה
 דאע/ דלענין מוי« בפחות
 מן הפקק ולמעלה לא הז•
 תיקון מ״מ לעני! שביעית
 אסור מעפח ולמעלה להא

ן תפארת י כ  י
 שלא נכרת עדיין. משא״כ רישא קורות שקמה היינו שנקצצה כגר כמה
 פעמים וחזר וגדל: כו) שמתענה עי"!: כח) למטה מיי׳ט: בט) עי׳ סס״א:
 ל) נ״ל למזנב איט כמו מזמר. דאלת״ה היכא שד ר״ע. אף שכוונתו
 לעצים. עכ״פ איכא משום מראית עין. ועוד הרי דבר שאין מתכוון אס
 הוא פסיק רישא אסור לכ״ע [כשבת דירי: א׳] והרי ע״כ ישביח הגפן ע״י
 מלאכה דאורייתא ולא דמי למהקל שהוא מד״ס. אלא זומר הוא
 כחותך ראש הגזע . ומזנב קוצן הענפים מהצד. לעצים שצריך :

ה ל נ א ל  ראשונה י
 שקיצץ כל הזמורות והכא אינו אלא מזכב שחוחך קצה הזמורות וכ״כ הפרוך
 והרמב״ס ובזה אינו מתקן האילן אלא מיקל עליו שלא יחיכש מחוך כובד וליבוי
 הזמורות והוי דומיא דשיפא אילן שנפשח כוי לא שיעלה אלא שלא יוסיף והיינו
 דתכי לה בהדי קוצץ קנים לקנים לאו אילן כינהו ולא שייך בהו זמירה אלא דר״י
 הגליל* מחמיר ללמי לזמירה ואיכא משוס מראית עין ומצריך הלמקה מפח
 להיברא ור״ע לא חייש דמזנב לא למי כלל לזומר. זה נ״ל ברול ודכלי הרא״ש
 והר״ב צ״ע. ומ״ש הוי״מ בשם מ״כ דקש יא ליה מזיפים דשרי לכ׳׳ע לגוס ובו׳
 ע״ש שנדחק לחלץ. ואיכי יודע מאי קושיא מה מכין מדל לכאן דמדל שקוצץ

 האילן
 כבתולה ר שקמה נמי במו׳־מ בשהות מי.״ע לאהוי תיקון ובשביעית צריך לנוס מעם הארץ. וציע. ועי׳ גס׳ מ״ש בשם הירוש׳ ועי׳ כפ׳מ שם: תוי״ט דיה ירחיק ספח וט׳ מעכבים יותר ט׳,אבל קצת מיהאמעכבגס
. ובזה מץסב מה שהקשה הרמ״ז לתכן נב״ב ס״ב מי״ב א׳ גפנים ואי כל איל; כו׳ ותני בסיפא מעמיק יי מפחים כדי שלא יעכב המחרישה. דהתס במויפ ס ר מ 0 אלא כיון 5איכו מעכב כ״כ מיחד מ י ג ש ג  :רש ה

 משנה
 מדל בזיחיס משום לחשיב׳ ולא שכיח בהו שיעקרם לפצים כדפי׳ לעיל תכי הכא
 דאפ>׳ נזית אסור לחפותו בעפר לזה מחקן ממש הוא ולא למי לדלעיל דאינו
דה. וגבי לא יחפה בספר דרישא לא : מפני שהיא עבו ן  אלא משוס מראיח עי
 תני הכי להתם תיקון עפר איכו אלא מדרבכן והנא מפני שהיא עבודה
 מדאורייחא קאמר דהוי כמו זמול בגפכים כמ״ש הרמב״ם: ו המזנב בגפכיס.
 פי׳ הר״ב כדי שיעבה הגזע ויגדל כו׳. וכ״כ הרא״ש. וצ״ס דהיינו זומר דאסור
 מלאוריתא והיכי שרי ר״ע רהלי אשור לקצין בהולח שקמה אפי׳ מחכוון לעצים
 דמ״מ מחקן הוא כדלעיל.ולולי דבריהם נראה דמזכב לאו היינו זומר לזומר היינו



ה מברטנוח? ד ב ו ב שביעית בראשונה פרלן ך ר ע ת יום טו  תוספו

ת האילן בשביעית. משום מ י  ליסדק: ץ מאימתי אוכלים פ
 דדרשי' לאכלה וצא להפסד ואם אוכלן קודם בישולן היינו הפסד:
 הפגים . פגי תאנה כדכתיב (ש׳יה 3) התאנה חנטה פגיה :
 משהזריחו. האדימו וזהו התחלת בשולן: אוכל בהם פתו בשדה.
 אבל ללקט ולהכניס לבית איט רשאי
 עדשיגמרו: בחלו. שגדל הרבה ודומה
. א)  לו וגם נפשם בחלה בי (זכריה י
 ובירושלמי ילין! לה מדכתיב (ויקרא
 כה) תהיה כל תבואתה לאכול וכתיב
 (שם) p השדה תאכלו את
 תבואתה בשתי תבואות הכתוב מדבר
 אחת מן הבית ואחת מן השדה:
 ח משהביא מים . שסוחטו ויוצא

 ממנו

 שלמה
 סלת בשם ר׳ יוחנן מולה ריב״? בשנה השביעית לכיון לחשיב חבואה שאוכל
 כהן פתו בשדה חשוב נמי לענין טומאה ור׳ עקיבא יציף משביעית לשאר שני
 שכוע. וכתב בספר קרבן אהרן וכן כיוצא בהן בשאר שני שבוע אם בחלו
 חייבין במעשרות וכדתנן בפ״ק למעשרות והרמב״ס ז״ל נראה דגריס וכן
 כיוצא בהן ושאר שני שבוע וכו׳ ופי׳ ובן כיוצא בהם ר״ל משאר כל מה שיצמח
 כאילנות שהזריתו סגיהם וזו היא הוראה שנתבשלו מעט יאכל מהם מעט בדרך
 ארעי וכשיגיע! לתכלית בישולם כונס אותם לתוך ביתו ושאר שני שבוע כשיוריחו
 הפגין אז באים לעונת המעשרות ע״כ. אלא דקשה דהא תכן כפ״ק למעשרות
 מאימתי הסירות חייבות במעשרות התאנים משיבחילו משמע דהכא נמי ושאר
 שני שבוע קא׳ אנהלו דסיסא . והחכם ה״ר יהוהף ז״ל הגיה וכשאר וכתב כן
 מצאתי בכל הספרים וצ״ל לה״פ וכן שאר פירות ביוצא בפגים גם כן דינן כן

ת האילן ח י  ן מאימתי אוכלין פ
זחחו ל!) ים לי) משי . הפנ 0 י ת ל עי  בשבי
. ביחלו לט) ( ח ה ל ד ש ם פתו ב ה  אוכל ב
ם ה ך ביתו . וכן כיוצא ב נס לתו  כו
: ( ת מ ו ר ש ע מ ע חייב ב ר שני שבו א ש  ב
כל בו א מים «c או י ב ה ש  ח ״הבוסר »•< מ

 כתבתי במשנה ד פרק ד דפאה . ומגירה הוא משור . רמב״ס:
 f וכן כיוצא בהם בשאר שט שבוע וכו׳. אסיפא קאי ביחלו כונס
 כוי. כדתנן בפ״ק דמעשרות התאנים משיבחילו וכן כתב הר״ש.
 ותימה על פירוש הרמב׳יס שפירש כשיזריחו הפגים אז יהיו באים

 לעונת המעשרות . ונירםתו ושאר
 בוי״ווכןהגי׳בת״כ פ׳ בהר [״ומפרש
 וכן כיוצא בהם ל״ל ששאר כל מה
 שיצמיח באילנות שהזרימו פגיהס]
 ובחיבורו פרק ה' מהלכות שמיעה
 כתב ולא יכניס לאכול בתוך ביתו
 עד שיגיעו לעונת המעשרות :

 הבאיש

 וגם בשאר שני שבוע שחייבין במעשרות משעה שיחלו חייבין במעשרות וכ
 נ״ל הגירסא הנכונה דלגי׳ הדפוס לא הי׳ לו לומר וכן כיוצא בהן כלל אצא
 הל״ל וכשאר שני שכוע וכר ע״כ • ת הבוסר משהביא מיש. מפרש

 נירו שלמי

 ציונים 312
׳ ב b'ta מ י . ת י ת מ י א  t מ
: r'o ס מן׳יו י  גהר . מ״׳ שם פ
' ס י כ שס . מ ׳ ר . פ ס ו ב  ח ה
לץ  שיס כל כנמ ופי 6ין מפמי

' שש : ״ ׳ כמ: מ  ד

 תוספות חדשים
[ ה י ט ד י י ו ת ה > [ נ ש  מ

ה א ר ׳ ולי נ ו ה כ מ י ת ׳ ו ו  וכן כ

י מ ק נ ל ק ל  ליישב שהרי יש ל

ב שסירש כאן ׳  על פירוש הרע׳
 שהזריחו

 ראשון לציון
[ ה ״ ב ד ״ ר ב ] t ה נ ש  מ

ת רו ם סי י ל כ ו  מאימתי א
ם דדרשינ; ו ש ׳ מ ו  האיל[ כ

. ׳ ו ד כ ס פ ה לא ל  לאכלה ו

׳ רושו לא כ ם בפי ׳ ל מ ר  ה

ד ס פ ה לא ל ה ו ל ב א ה ל ש ר ד  מ

ה הלשון ז ב ב ת א כ ל ם א ו ל  כ

ה ד ש ן ה ב מ ו ת כ ר ה מ  א

ו ר מ א ה ו ת א ו ב ת ת ו א ל כ א  ת

ה ד שתהי ת ע ל ב א  איכה ג

ל ה ט ל כ א ר ל ה ואשו א ו ב  ת

. י ו ה כ ל י כ א ה ( י ו א ה ר  שתהי

ד ׳ ׳ ו ה י ו לקמן משנ י״נ  יעיין הו

ם ה ן כיוצא ב כ ו [ ה ' ד ט ׳ י ת ] 

ל פירש ה ע מ י ת י ו ו  כ

ס שפירש כשיזריחו י ב מ ר  ה

ת מ ע ו ה מ ״ ג ה . נ ' ם ט י ג פ  ה

ם י ג פ ו ה ל חי נ מר רנ״ל כשי ו  ל

ה : מ י ת ׳ יתיישב ה  ט

 חדושי מהרי׳׳ח
י ז ח ש מ ר ש ש י א ה ש י  ב

ת ר צ ע ר מ ו ס ה א ז ה ו ש י ר ח  כ

ט ״ י ו ב ת ר ה ה ש א ר ב ק ש  ר

ו ת ע ר ק ל ר פ ל ה כ ח ש ו ב ן א י  מ

ל ב ת א י ע י ב ש א ב ק ו י ד ר י י  א

ם י מ ע ה פ מ א כ ל ה  נ״ל ד

. ועוד גרס׳ בירוש׳ ר כ ״ ד ואשמע׳׳ אנב אורחא פירושא דההיא דעוקצין ע מ י ה ל צ ו ר ש ק כ ר ע ח ו  מ

. נ  ח״
 פתו

ם ה א ב צ ו י ן כ כ ו וכיה נילישלמי . ו ל י ה י ו נל״ג ב ל ח י . ב נ ״ ל פ מירושלמי מ ״ ד ה ג י כ ו ו ה י י ר ז ה ש ו >7״> ם ח י ר ז י ש  ז מ

ר כל״ס ייסר כל המשגה מירושלמי הכצ משגה ס ו ב [ • ח ה י ב י י ב נינ־ושלמ• ה י י ר . ה א ש * ו י ר ג א ש נ . ב י ו י ג מלוה כ  >7*ס לי
 א׳ ונם של«יה yfst גפרק >ה לק p׳ משגיומ . .

 מלאכת
 אבל במלל לא מחזי ולעולם ר׳ יוסי הגלילי כב״ה: ן מאימתי אוכלין פירות
 האילן וכו׳. כתב הר״ש שיריצ״ו ז״צ לגירוש׳ לייק מלקתנ׳ הכא הפגים
 משהזריחו וכן בסמוך גבי בוסר קתני משהכיא מים ולא קתני הפגים שהזריחו
 וגבי בוסר שהביא מיס כלקתני גבי זיתים משמע דאתא צפחשי אגב אזרחא
 פגין ובוסר דקתני בדובתא אחריתי והייט מתני׳ לעוקצין פ״ג לתכן התס
 הפגין והבוסר ר׳ עקיבא אומר מטמאי׳ טומאת אוכצין ר׳ יוחנן בן מרי אומר
 משיבאו לעונת המעשרות דקשה דה״ל צמתני ר׳ עקיבא מטמא מיד וממעמא
 •דתנן בסוף סרקין ושאר כל אילן משיוציא עלין אסור לקוצצו בשביעית לבההוא
 שיעורא אסורין משום ערלה ואית בהו דינא דשומר לפרי אלא משוס לההיא
 מתני׳ דעוקצין בפגי תאנים לחוד מיירי ושיעור פגי תאנים מפורש כמתני׳
 דהיינו משהזריחולהט צא תכי מיד הא פנין אחרים דשאר פירות כ״ע מולו
 דלא חשיב פרי לטומאה עד שיבאו לעונת המעשרות ואע״ג דחשיכי לגבי דאסור
 לקוצצן בשביעית מ״מ צא הוו פירא. ולהט שינה תנא הכא ודק בלישכי׳

ן י כ  י י ישראל י
 עוד מעכן באילן יהיו גדולים ומוטעמץ מפי נמצא יש כאן הפשר

ט אורחא דמלתא קאמר רכל שהוא מועט אינה ק  גדול. ונ״לדבשדה מ

 מטריח כו לכבסן לביתו: לט) שהתחילו להתבשל: מ) כשכיחלו וכפ״ק

ס שנדלו כבר כפול לבן: מב) שסוחשן ויוצא ט  למעשרות: מא) ענבים ר
 משקה

 משנה ראשונה
 האילן לגמרי ואיט מחקן בזה את היזע ולא דמי כלל לזומל ואפי' מראית סין
 ליכא התס לאין זה דרך זמירה ועיקר המששא שם משוס שמתקן בזה שאר
י איכליו ת מ י א  אילנוח או דמימזי כמתקן הקרקע ובכל הכי שלי בגומס : ן מ
 פילוס האילן. ובעירות האר! לא חני משמע לבל פירות הארץ אפי׳ ספיחין
 אסורים באכילה מגזרת חכמים חוץ מפינות אילן כמ״ש הרמב״ם רפ״ל ועי
 מ״מ: הפגים משיזרימו. מפי׳ הל״ב כראה שיזריחו הוא המחלמ בישולם וביחלו
נ הר״פ והרמב״ם וכרפ״ק למעשרות לא פירשו כן אלא בוחל  הוא משכנמרו ול׳
 הוא החמלת בישול וכן מוכח התם נמעכה לבימצו הוא מוכת מעשר ולאחר
 שכנמרו הוא נירק למעשר וכן פי׳ הר״ש והרי׳ג עצמם במתני׳ ללקמן שבהתחלת
. ולפ״ז משמע שיזריחו היינו אף קודם התחלת בשולן  הבישול כמס ׳לתוך ביתו
. ואפשר ללהכי קתני אוכל ת ז ח  ינאכלין מ״י הלחק בשלה שאימ מוצא אכילה א
 בהם פסו לאגב הפת חזי ובאפי כפשייהו לא וכן גבי ניסר בסמוך אבל הרמב״ם
ס אוכל מהן ח  במטרו אע״פ שכאן בפנים כתב אוכל בהן פת! גבי בישל כתב ק
ר א ש : ב ח  בשדה. משמע דפ״ל בפתו לאו דוקא ומהט׳ כהי גבי;יתיס לא קתכי ס
 שני שבוע חייב במעשרות. דאילו בפביעיח אין כעשר נוהג כלל כמ״ש הר״ב פ״ב
. ונפקא לן דאין מפשר בשביעית מלכתיב בפרשת משפעים ואכלו אביוני  מ״ז

 תפארת
 לה) דלאכלה כתיב ולא להפסד. ולאכלן קודם שנתבשלו . היינו

 הפסד: לו) האמס רכים : לז) משיחרימו בקטנותן: לח) אבל

 להכניס לביתו צא . דדוקא מעט שרי דלהפשד מועט לא חששו

. אבל כשיאכל הרבה מהן בביתו לא. דהרי כשיניחן [ י א ה לי צ י ב כ ] 

 ממך ויתרם חאכל חית השלה מקיש אביון לחיה מה מיה אוכלת בלא מעשר אן
 אביון ט׳ וכן פי' לש״י שם. וצ״מ לתיפוק ליה דפירות שביעית הם הפקר
 והפקר פמיר מובא הלוי כמ׳׳ס הר״כ פ״ק לפאה מ״ו ובכמה לוכתי וכן מוכח
 בפ״ק דחלה מ״ג דחשיב אלו חייבץ בחלה ופעורין מן המעשר ולא חשיב פילות
 שביעית דפעירי המעשר ומיעץ בחלה כדלקמן ספ״ט ש״מ דכיון לחשיב התם
ב במעשרות. אבימלו קאי. ומיהו דוקא באכילת י  הפקר פילות שביעית בכלל: חי
 קבע אבל מלאי יפ להם שיעור אמר והוא נקרא גומן כדתנן פ״ק למעשרות:

מ לא ׳  ;׳כ וכן נל כיויב משאיינ בכבא לזיתים שהשמיטו וטא פלא ומרן מ

 תוספות אנשי שם
: ( ר ״ י ) . ר ו ש ן א כ ה ב ר ש ן ה ק ת י ן שקצת מ א ת כ עי י ובשבי ר מ ג זק ל ק ההי ל ס  צריך ל

מ ״ ר ס ורח לו השמש. ו י ׳ ו ל לו להתבשל מ ׳ שהתחי פ הר״ש מ . מו ח משהזריחו הארי י ב ד י ר  f ב
ם כ ו ת ם ב י מ ס ה מ ה ל ל ס כשיתחי י י ז ם ם י נ א ת ן ה ל ק שכן ד ל ם ח פ ו ׳ שיבהיקו וישוב ג פ  מ

׳ ש מ א לידן ל ד ו מ ל ת ך א מ ב ס ׳ ל דהר׳ י ג . ו ו מ י ד א י ש ׳ ביחלו מ פ ׳ מ ו ר י ב ב ק׳ ד ״ ר ׳ ה י ל פ ע  ו

זריחו י משי פ ר למשיאדימו . לכן מ ח ו א א זמן מ ו ה ל ר ׳ ס . ו ן ה י ש א ו ר נ י לנ  ביחלו משי

ע ע א כצו׳ שיצאו מ ן הו ב ז ) ן ו ש ראי ל ו ו ח י ר י רהז ת ׳ לת״כ כ י פ ל הראב׳״ר ב כ . א ו מ י ל א י ש  מ

ב ת י כ י ה דר י מ ש ר מ מ ת חלו שבשניהם א ׳ כי י פ ס הירוש׳ ב א לירן ע ד ו מ ל נ ת ו פ י ב ת ו ו ק ר רי י  מי

ו ל מ ב א קאי א ו ל ע י ל י ש ר מ מ א ק א ל ה ו ו מ י ד א י ש ר מ עו ת השי ו ר ן ז י  לתת או ללענ

ה ל ת ן ת ס של י נ א ה כ ל ש ה ו כ ר ה ג נ ה שהוא כ פ א נ ס ש י ר ל ל של ה ח ט א א ל ת א ו ד י פ  ר

ת ל ח ת ; ב בי י שהלדי; בראשיהן מג נ פ ן מ ׳ הלבי י ת פ ו ר ע נ ת ולעני! ה ו ר ע ט נ מ י הן ס ל ו ו ב נ  ה

ן מאלי־ס וראשיהן ו ח ת ת כ ה ה י ם פ ל ו ס ת כ ל ח ת נ ס ו ס ה י ג א ת ם ב י נ מ י ס ת . או ששני ה ו ר מ ג  ה

ה לו א ר נ ר ו ב ר ן ב ק ס ה ר א י כ ל ה ע ל ל . ג י ה נ ל ת י ב ט ו ו ה בחל י : ד כ י ן ע ן מלבי ו  העלי

ם כי ע . ו ׳ ׳ יל״נ ליישב ט ו ה וכן כ י ט ד י י ו ה ת ״ ח ד י ו ת : ב ( ז י ה מ ל . (רש״י ( ל ו ד ג  כ

י ל א מ ה ו ד ר ו ב ח ר ט ב ז ח מ תקשי לצ״ל ל י ס . מ ״ ג מ ר ׳ ה י א ליישב פ י ה ה נ ו ה מ א צ מ  ה

נ ה כ ל ו מ ח י ר ז ת א א ל ו ו ל ח ב י א א ׳ ק י נ ת מ א ד פ י ס ל ל י ס א ל י ל ה ה ב א ר ע נ י ר ת א ה  שהבי

׳ק לא״כ וע׳ ׳ . ' ו ס כ נ ו ו כ ל ח י ב ׳ קת; י נ ת מ עו לעוה׳״מ ו י ג ל שי ס לתו,־ ביתו ע י נ כ  שלא י

ס שינאישו ר ם ע י א מ י ב ה ש ם ס״ל מ י ב נ ע נ ב ׳ רימו א׳ ו ם משי י נ א מ של ת ׳ ה ו ע ם ל ״ ב מ ר ה  לס׳׳ל ל

ת ו י ש ע מ ם ב ת ה ׳ ו ק ל ה ל א במשנ ת י א ר כ ם ו י ; פ ה ב ח ר ז ר ה ו ע י ש ר כ ס ט ס ב י ת מ א ב ר ה עו  לשי

ס לתוך נ ו כ י בזמן ש מ ם נ י נ א ת ת ה נ ש ו ל ע ו ר ד עלי י ג כ י ״ ם משהבאישו א י ב נ ע  תכן ה

ה ל מ ר כ א פ ל ש ״ . ל ׳ ה וכן ט ״ ט ד ״ י ו ) : ח ל י ש ) . ה ח ר א מ ל ו בחלו ו נ י תו דהי  בי

ה דינו י ה ם י י ג ת פ ח ר ז ן של ה מ י ה ס ז ה שימצא ב ת מ מ ל י א . ר א ש ם ב ג ׳ ש . פי ׳ ו  שיצמח כ

ב וכן י ש ג ר ו פ ה מ ן ז י . ובענ ה מ ק ה ש ו נ ן ב ר שהיה כ ש פ א . ו ל כ ל מ כ ם ב י נ א ת ו ה מ  כ

ם . י ב נ ע ם ה ח ע ו ר ש ע מ ם ג י י מ ש ם ה י ש נ א ה ה ר שיהיה בכלל ז ש פ א ר ו ם י ט ב ג  ביו׳׳ב ל

ם י ח י פ ס ט ה י י ה ה ל א ט ת ת ה ט ר א ל ת א ר ל מ י מ א ל כ י ב א ׳ ו י כן כ י ו מ ם דקתכי נ י ת י י ; נ ג  ו

ם י ח י פ ס ל ה ו ה ת לשרי לאכ ה לשביעית מ ת נ ו נ ע י ה . ו ם תי י ר .נו ז ש ע מ ת שליש ל א נ ה ה נ נ י  שד

ש לפי דברי נ ל י מ ה נמלצו לחכ א מ ת ש ה . ו ן כ ״ פ ׳ ל ק לריש לשרי לק ב ר ד ׳ מ י פ ו א  א

ק י ת ע ם ה י נ נ ע ס ו ל א ת י בבי ,מאי ל ב ב ׳ ו י נ ת מ ת בבי ד ל ת ק ל י ת ע ה ששם ה ״ ו ס ר ו ב ח ס ב י ב מ ר  ה

: ( ל ״ ש ) . ד ״ פ ־ שם ל ם ה ו ש מ ; כ מ ר ־ ז ן מ י ל ו ס ל הםפיחין' א ל ע ד ״ פ ן ר ג מ ל כ י ק לקי ד עו ל ה בדין השתי א ו ב י ת ח י פ א ס ל ת א ט ר כ ל ׳ ע ח א־זא ב ל ן ד י ט ן א״ש י י מ א ה . ולשי מאי ל ז ר כ י ע  ה

v 
ש ו ר י פ ר ב י כ ו ת מ י ע י ב  ש

׳ ה ה ג ש מ ו ב מ ת ב י ע י ב  ש

ת מ ק ת ש ל ו ת ן ב י צ צ ו ן ק  אי

ן ל י ' א ה ו נ ש מ ב ת ו י ע י ב ש  ב

ו ת ו ן א י י ש ו ה ק ש פ נ  ש

י כ י א ה מ ל ת א י ע י ב ש  ב

ת מ י ו א נ י י ס ה ת י ס נ ת  ד

ת צ ק ם ה ג ג ו ה ו ן נ י ד ה  ש

ם י צ ע ל ד ב ר א ה י ב ה ה ש י א  ר

ר י ב א ע ל ב ד ״ ר ה ׳ כ ד י ם ר י י  א

ו י י ע ח ק ר ן ק ק ת י ש ש נ י  א

מ ״ ן ש ו ו כ ם מ י צ ע ל ע ד ו ד י  ו

׳ כ״כ ו ן ב י ו כ א ט י ל א  ד

א י ב ה מ י א ה ר ז י ן א י ב י מ נ י  א

ן ו ו כ ה מ י א ה ם ל י א א ד ו  ד

ם ו ש ר מ ו ס א ל ל % ם ד י צ ע  ל

ם ו ש א מ ל ל ב ה א ש י ר  ח

י ה ב ת ב ו ש מ נ ן ו ל י א ; ה ו ה  ת

ב ר ת ה ר כ ש י כ ה א ב ר ד  א

ר י ב א מ ל ר ד מ ך א א י  ה

ו ר ב ע ה ק ר ן ק ק ת י ש ד נ י  א

א ל ל א ״ ל ו ו ה ר ב לן ה  אי

ש י ד ה ב ו י ע ר ׳ ה י פ י ל א ר  ו

ר ה א ת ל י ש ש י ב ר י י  א

ם ו ש מ ה ו ״ ס ר ר ו ת ק ר צ  ע

ה ש י ר ט ח ו ע י מ ר ו ת ו ן מ ל י  א

ו מ צ ע א ל ק ו ו ד ה ז ר ו ו ם  א

ם י צ ע י ל א ד ו ו ר ב ל ה ב  א

ש ג י ר א י ב א ע ל ן ד ו ו כ  מ

: ל ״ ק ׳ ו ו כ  ו

 תוספות רע״ק
ת כג] ו א ה ה [ נ ע י  מ

מ ק נ ד ) מ י ו כ ר ו ס מ  ה
ה ז ם מ י א מ י ב ה ש ן מ ו ש  ל

ם ל ו ש ו מ נ י ב ק ר ד ק  ד

ב י מ ע ״ ף כ ת ע״ז ד ו פ ס ו ת  ב

א י ק א נ ר ל ם ו ב ב ז ש ו ק ש פ  ד

ע נ ם ר ב ח ו ס ק מיש ו  יין י

ש : י י ם ע י ב ה ו • ל ד כ ו  מ
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 חלופי נרםאות
ב י . חי ר א ש ר נ״א ו א ש  ב
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 שהכניסו וכיה נדיס.הכניסו
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. פי' הל״ב משיקראו באשם והיינו וכו׳. ולישנא לקרא ש י א ב  ממט משקה: משהבאישו. משיקראו באשה והייט כשיתחילו להתבשל ח ה
 ונתבשלו עד שהחרצניס שבפנים נראים מבחוץ מתוך הקליפה: ישעיה ה וקו לעשות ענבים רעש באושים משמע לבאישים ענבים
 ט רביעית לסאח. שמסאה זיתים יכול להוציא רביעית הלוג שמן: רעים הס וכן פרש״י שם. ולפיכך כתב הרמב״ס והביא על זה
. הענין שם באשה מפני שהוא קרוב להתעפש ולהשתת כשיניחהו . דרך הזיתים לפצען כדי למתק מרירותן: ואוכל בשדה ע צ ו  פ
 ע״כ. כלומר דענביס טובים קראו בשם
 באשה כשהגיעו לכלל הזה מהטעם
 שאמר. אבל עיקר שם באשה הונח על
 ענבי' רעים ככתוב בישעיה ופדתנן

ר וכיה גד א ש ב  , . , י נד״נ ו
ה נמשנינ ׳ כ ר ו א ש י ו  בפרק קמא דמעשרו' הענבים והאבשים מל״

ל . ב כן בי״שלמי כ ״ ך ה  ^ ^ ן

 ואבשים ובאישים כמו כבש בשב תוספות חדשים
. שהזר״חו הוי השחלת בישולן ה א ס ג ו ו ל  ודומיהם : ט רביעית י
״ ובמעשרות פירש דמשיבחילו , _ r f ^ . ״ ,EL« 
ש הוי התחלת בישולן ווה ת ו  תמצחם מפורשי' בסון) פחה: כ
ק:ן כשימת הלמכ׳ם ולק ניל . אורחא דמילשא נ ׳  בשדה וכונס ט
£ ^ 3 K E שכן דרך לכותשס בשדה. וז״ל הרמב״ם 

 שלמה

 בחיבורו הכניס שליש מותר להכני'לביתו מעשרות לחתני משיבחילו
 משמע התחלת בוחל רהיינו
A התחלת בשולן וראיה V 

 . ממציעא רף סימ עיב עיש
 שם הזיתים משיעשו שמן אחל מתשעה ממה שהן ראוין לעשות כש״נמח וזה ולפ״ז סיפא למתניתין ע״כ
 שליש שלהן ע״כ והוא ז״ל גורס בדוש' מהו שליש שליש לונ. ח״ל החכם הר״ס קאי &םזריחו ולא אנחלו
ג מיל ונכון הוא . סריח: ן ו ל ס ט כ j ה W U P ח ו א ח ן נ ן , ס נ נ י ר ש ה ׳ 3  ז״ל הכניסו שליש וכו׳. בת״כ ס

 כותש בשדה וכונס לתוך ביתו ומדברי הראב״ל ז״ל נראה שטרם שם שליש
 ומ״מ נראה מפירושו ששליש האמור שם ה«יט לוג כפי מה שאמר בירושלמי

ס לתוך נ ש *c כו י א ב . ה ( ח ה ל ד ש  פתו ב
ע הייב ו ר שני שב א ש . וכן ביוצא בו ב תו  בי
ת *י% ט זיתים משיכניסו רביעית ו ר ש ע מ  ב
ה • ד ש ה ») . פוצע מי) ואוכל מי) ב א ס  ל
. ה ד ש ש ומך ב ת ו נ כ ו  הכניסו הצי ל
ך ה וכונס לתו ד ש ש ב ת ו  הכניסו שליש «< כ
ע ר שני שבו א ש ם ב ה . וכן כיוצא ב ו ת י  ב
ל פירות האילן ת. ושאר כ  תייבים במעשרו
ת & כן עונתן לשביעיתנא):  כעונתן למעשרו

 מאימתי

 [משנה ט] הכניסו שליש-
 פירש סר״מ היימ שליש לוג
 והקשה במיל פ״נ מהל׳
 מעשר היה להא מצי לוג
 הוא מתר משליש עיש וכן

 הקמו
 ראשון לציון

 משנת ח [בריב דיה]
. מ־אס ׳  משהבאישו ט
 קצת לכך הים גירסי*

 גמשנה :

 תוספות רע״ק
 משנה ט [אות כד]
 בהחניב דיה הכניסו
 שליש כו׳כשנתבשלו יפה)
 והיאיש כתב ומי׳ הראשון
 עיקר; דעונחן למעשרות
 הוא הביאו שליש כדאיתא
 שיא דמעשיות התבואה
 ורמיתימ משהביאו שליש

 דמתני׳ בזיתים העזשיס נ׳ לוטן לסאה היא. ומדברי הרמב״ם ז״ל שפי׳
 תשיעית ממה שיוציאו נראה שמפרש שליש ה״ט שליש לוג ועל פי מה שפירשו
 ביחש׳ מתני׳ בויתים העושים ג׳ לוגים לסאה היינו חשיעית ומ״מ פירוש הראב״ל
 ז״ל הוא יותר נכון לפי שהוא הולך על הסדר תחלה רביעית ואח״כ חצי לוג
 ואח״כ שליש לסייס לוג כ״ש כפי הנוםחא דבת״כ הכתוב בה לוג בפירוש.
 ועוד נראה צלעח הרמב״ם ז״ל למה שאמר ביחש׳ למתני׳ בזיתים העושים
 ג׳ לונין לסאה צא קאי אצא אשיםא להיינו הכניסו שליש אבל ברישא להכניסו
 חצי לוג צריך לומר למיירי בזיתים העושים הרבה לסאה שנמצא שחצי לוג
 בערכם הוא מעט בערך שליש לוג שלו העמי; ג׳ לוגין לסאה ונת״כ משמע
 לקאי אכולה מתני׳ לקתני התם זיתים כל זמן שהן עושין ג׳ לוגין לסאה הכניסו

 לביעית

ר שדרכו לאכול הוא אבל לסוך ב  מ
 לא חזו ואין םכץ אלא בדבר שדרכו
. שנתבשלו ג  לסוך: הכניסו חצי לו
 עד שהוא יכול להוציא חצי לוג מסאה:
 הכניסו שליש - שנתגדלו שליש ממה
 שעתידים להתגדל א״נ שמוציא מהן
 עכשיו שליש ממה שמוציא לסאה
 *כשנהבשלו יפה: כך עוגתן לשביעית.
 אין אוכלי! מתן בשביעית עד שיטעו
 לעונת מעשרו׳ המפורש בפ״ק דמיעשרו'
 דדוקא תאטם וענבים וזיתים רנילים
 לאטל קודם בשולן לפיכך התירו לאכול

 מהם ,
 מלאכת
. ש י א ב  גירושי שכן דרך נשים מעוברות ששיניהם קהות אוכלות אותו: ה
 פי׳ הרמב״ס ז״ל והביא על זה הענין שם באשה מפני שהוא קרוב לםתעפש
 ולהשתת כשיניחוהו ע״כ ומצאתי כתוב דנקראו בלע״ז אוכא״ש ונהפכו האותיות
ת. כתב ו ע חייבין במעשר  בלשון: וכן כיוצא בו ובשאר שני שבו
 ה״ר יהוסף ז״ל גיסשת חייבין לסוס ריהמא נראה דסשת הוא לבשלמא לעיל
 בפגין למי לשין רבים שייך שפיר לומר חייבין אכל בוסר שהוא >שזן יחיל
 אין שייך לומר בו אלא ח״ב אכן נראה לתרן צשוןחייבין לקאי על הבוסר
. היא גי׳ היחש׳  ועל כיוצא בו וכן עיקר ענ״ל ו״ל: ט זיתים שהכניסו
 כדכתבינן: הכניסו שליש. מפרש בירוש׳ לשליש הייט לוג שמן וה״נ תניא
 בת״כ הכנישו לונ טתש בשדה וכונס צתוך ביתו ע״כ . והפירוש דבמקומוח
 הרעים הן ששין שלש לזגין שמן מסאה של זיתים ובהנהו קא משער תנא ומש׳יה
 קרי ללוג שליש דהסאה ראוי׳ לעשות שלשה לוגין שמן ואכתי לא עבדא רק
ע וכו׳. וכן תנן נמי בס״ק דמעשרות  חד: וכן ביוצא בהן בשאר שני שבו
 התבואה והזיתים משיכניסו שליש. והשכים הראב״ד ז״ל בהשגות לשליש
 היינו לוג וללא כהרמנ״ם ז״ל דמפרש לשליש הלוג הייט שליש למתני׳ וז״ל

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 משקה: מנ) שהתחילו להתבשל. ושימט כשנראה החרצנים מתיך הקליפה: יצא חצי לונ: ממ) שגדלו שליש גיולן. א״נ שכשיסחמן יצא שליש ממה
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y r & i ^ ^ . ^ כ  שראויין להוציא כשיתבשלו יפה: נ) כמפורש בפ״ס דמעשרות: נא) לאכלן ע
 אז אע״ג שהכניס הרבה מהן לביתו. ומקמי הכי כלל וכלל לא. דרק תאנים פי׳ שמוציא מהן עכשיו

 ענבים וזיתים דרך לאטל מה! מעט בשדה גם קודם שנתבשלה יפה משא״כ
ר א  ראשונה ש

 ראויןלשפל אף בפחות משליש מאי משני מדכתיב וחג האסיף בצאחהשנה מאי
 אסיף קציר וקים להו לרבנן לתבואת שנקצרת בחג בידוע שהניאה שליש לפני ל״ה
 ואכפי מנ״ל לשליש הוא השיעור הא כל שהביאה שליש כבר הביאה קולם לכן
 פחות משליש והלכך אזיל בתר שנה שעברה בשעה שהי׳ לה פחות משליש וג:כא
 לא שייך קולא וחומלא דהכל הוא לפי השנים וזה ודאי צ״מ. ולולי דבריהם נלאה
 איפכא להייט לשאר פילוח דרך לאוכלן קודם בישולן בר מתבואה שהיא עיקל
 חיי האלם למסברא אץ לשער בהן בהבאת שליש דאין לך אלם אוכל מבואה קולס
 גמרה או כןמון לנמרה אלא זמן האסיף הוא השיעור שכולם איו אוכלין אלא
 באותו זמן ומה ראו לשער בשליש שאץ לרך שום אלם לאפלת בשליש והיינו נמי
 דכולהו שיטיי דהתם לא מלכל זימים אלא חטאה דפשיעא לן דחבואה בשליש
, ועול כתבנו מזה כאורך ל״פ דלקמן: א ר  אץ לרך כלל לאוכלה אי לאו לגלי ק

 ממה שמוציא לסאה
 כשנתבשלו גם התם
 פירושו כך וחרעיב שס
 מביא גיכ ב׳ פירושים

 אלו :

 תום' אנשי שם
 משני• ח בריב דיה
 משהבאישו. כפי מלאה
 יש להגיה הבאיש . בש״ק
 למעשרות מס׳ הירושלמי
 העננים משהנאישו משיקראו
 באשה כו׳ וכיה בריש.
 (לה״״)• ט במשנה פוצע
 ואוכל. מכאן הוכחתי כרי״ף
 בשנת מ רפי׳ מאי מגנו
 "מאימתי י מינים לרנ ששת מהו לפצוע
 ולממלי ידיה דלא כלש״י לאכילה דא״כ איך השיב ובחול מי התירו לקסבל משום הפסל אוכלין והרי לאכילה מזינן כאן למותר. ואפשר דלרשיי באמת רק ער שיכניסו רביעית לסאה שחר לאכול כ[ להוי קעניס
 ומרורים ביותר אלא לק״ק א״כ למה נקע לוקא שביעית. וצ״ע. (מ׳׳ז): הכניסו שליש. עי׳ תו״ח ועי׳ במל׳׳מ שס שתירן דחצינוג מיירי בויתיס יפיס (וכ״כ נס׳ מ״ש) וכ״כ נס׳ הו״ע וכתב ע׳ז שהוא רוחק. ועוז דאיכ
 לא מצאט יליט ורגלינו כזיתים הרעיס האלו המוציאים ג׳ לוגין לסאה באיזה שימור צריכים הס להיות נעת שאגו מניס לאכול או לסוך מהם נשרה. שא״א להעריכם בערך היפים שהרי ערכם סתום כאין אנו יודעים
 האי רביעית לוג וחצי לוג איזה חלק הוא מכל מה שרגילים להוציא אחר שנתבשלו. ואין זה דרך למול התגא האלה* כלל - (וכה״ג ק׳ על תירוץ ההו׳־ח שלא נתבאר באיזה שיעור יהיה הזיתים בסעה שנרצה לסוך
 כללם עס הזיתים. זמכח הקושיות האלו מוכרחים אנו
 •ם. והדוש׳ הא המיל שלא תפעה לזמר לשיעורא

 מד) כסהבאיש: מה) שמסאה זיתים יוכל לסחוט רביעית הלוג שמן:
 מו) לפון פצע ר׳יל שמכה אותן עד שיתסצעו ויהרככו ויתמתקו עי״ז:
 סו) אבל לסיכה לא חזו עריץ; מרו) שנתבשלו כ״כ שכשסוחט סאה זיתים.

 משנה
 CD הכניסו חצי לוג כימש וסך בשלה . כלומל מלוחק שאין צו בשלה שמן
. והא לאמרי' במסי שבת ל׳ פ׳ אנפיקנין שתן זית שלא הביא ל י  אחר כדפי׳ לפ
ן שמשיר אס השער ומעדן הבשר התם נמי מדוחק הוא שצריך לרפואה ט  שליש ס
 כלאמר החס שהגיעו לפרקן ולא הניע להן האורח.־וראיתי בתו׳ פ״ק דר״ה
 ד׳ י״ב מ״ב אדמ״תי המס מתני׳ דפ״ק למעשרות לעונת מעשר תטאה וזיתים
ט התוס׳ הא ת  משיכנימ שליש וקאמר התם מנא הכי כגילי וילין* צת מקרא כ
 דבעי אתטאה וזיתים מנה״מ מפי משאר כל הפילות וענבים נמי לאורייתא ויש
 להם שיעור אחר דכטלהו איבא למימר לבאיסו הזמן חזו אבל זימים מזו קורם
 הבאת שליש בלאמל בשבת אנפיקנץ משיר השער ומעלן וכן מטאה וכי' ע״ש
. וזה לא יתכן להיאך ישערו למעשר באכילה שאיכה ראוי' ז כ הל״ש פ״ב מ״ ״  וכ
 אלא מלוחק כלמוכח הכא. ויותר מזה תמיה לי אי ס״ל להש״ש למבואה וזיתים

 מהם נניח) 1עזד קי על לעת הרמב״ם להא בס׳א דמשפרות כלל החטאה והזיתים נחלא ממתא משיכניסו שליש ובתבואה ט״ע מולו דשליש בישולה וא׳׳נ איך כלל:
 לומר שהלץ טס הלאביל לשליש הוא לוג בזיתים שעושים ג׳ לוגין. ומימ אין דעתי נופה שיהיה שיעור זה של לוג בכל מיני ויתים כהלאכיד. אלא שהכל לפי הזיתי

 לרביעית וחצי לזג המ:ר כפירוש במתני׳ בכל מיני זיתים איירי קמ״ל דלא הזכיר התנא שיעורים אלו אלא משוס דקאי בזיתים העושים ג׳ לוגי! לסאה . אנל אס יהיו יותר יסיס מעריכם על ערך 1ה דהיינו שלא תוכי!!
 לאכול מהם אפי׳ נשלה אא׳כ מוציאים א׳ מייב ממה שרגילים להוציא אחר נמר בישולם שהוא כערך רביעית הלוג לגבי ג׳ הלוגי;. ונקע הלין בזיתים אלו משוס לשיעור רביעית וחצי לוג ולוג הס שיעורים ההווים
. אבל בל׳ הרמב׳׳ס בחבורו פיה מן f כתב וזיל אין אוספין שירות שביעית כשהן ׳ ך עונתן כו׳ ח־וקא תא>ים כו  כין בניא ומי יורע אם לא היו טב זיתים שבאותו זמן מוציאים כשיעור זה. עכ״ל בקיצור: בריב ד״ה כ

׳ אבל אוכל מהן מעמ בשלה כשהן פגים כלרך שאוכל בשאר שני שטע ולאימוס לאכול בשוך ביתו עד שיגיעו לשה״מ. ומאימתי יהיה מושר לאטג סירופ כאילן  בשלה שניעיס הפגין של שאגים וט׳ ע' טשר ט
ס ,40 הא  [משגיות זרעים] ט
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 מהם כשדה בשביעית קודם שיגיעו לעונת המעשרות אכל לא בשאר
ת האילן בשביעית. משוס דלאכלה אמד  סירות: י אין קוצצין א
 רחמנא ולא להפסד. ואני שמעתי כיו! דאפקרינהו רחמנא לסירות
 אס יקצצם הוי גוזל את הרבים: טשיוציא. תחלת העלין בימי ניסן:
 משישלשלו. משיתחילו להכביד ולתלות
 כעין שלשלת: משיגדעו . משיעשו
 גרעינים. 'פ״א הטםר ־ כשיגדלו
 [הענבים] ונעשו כפול הלבן נקרא
 גרוע: משינצו. משיגדל עליהן הנץ
 כמו הנצני' נראו בארן(ש״ה 3) כשיגיעו
 לשיעורי׳ הללו אסור לקצצן בשביעית:
. ואין כאן משום הפסד  מותר לקוצצו
 הפרי או משוס נזל לאידך לישנאשכבר
 הפרי ראוי לאכילה ומשום קוצן אילטת
 טובים ליכא אם הוא מעולה בדמים
 שדמיו יקרים לעצים יותר מלאילן :
 וכמה יהא בזית. לאו אשביעית קאי
 אלא שיהא אסור לקוצצו משום קוצן
 אילנות טובים כדכתיב(לכדם כ) כי ממנו תאכל ואותו לא תכרות:
בע. הקב משום דחשיב יותר משאר אילנות דאילו בדקל מותר  רו

 לקצצו עד דטעין קבא :

. ( ב ת נ עי  י מאימתי אין קוצצין האילן בשבי
. ביה ( ג ל האילן משיוציא נ  ב׳ש אומרים כ
. והגפנים ( י ו נ  אומרים החרובין משישלשל
ל . ושאר כ . והזיתים משינצו מ) ( ח  משיגרעו נ
א ב . וכל האילן כיון ש וציא״)  אילן משי
ה מ . כ ( י נ ת מותר לקוצצו ו ר ש ע מ ת ה נ  לעו
. רבן ( * בע נ . רו ( ח ת ולא ירןצנו נ ד  יהא ב
: ( ל לפי הזית ס כ  שמעון בן גמליאל אומר ה
 חיג . י האילן נכהל״י אה האילן וכיה נמשג״ג-ומרכימ ובפסחים שם אח
. ו א י צ ו י ש לנוה מ א כנלכימ cc האי י צ ו י ש  האילנות . האילן מ
. ו ר ש ר ש י ש מ ז נ ו ו נכיכיס ג ל ש ל ש י ש ה ופיה כירושלמי. מ בי ה גד״( ו י  ב
. וננלבומ ינפהח־ם שם . אילן גירתלמ׳ האיל[ ו צ י נ ש  משיינצו נד״> מ
ו וכ״י, נליש . כמה 3ירתלמ• וכמה וכיה גל״ש . א י צ ו  האילנוה טשי

. ו נ צ צ ק  יקוצנו נמ״ב יקוצצו ונל׳יס י

 שהרי הגיע לעונת המעשרות. ודתנןכותש עיין במשנה ו פ״ח :
.  י אין קוצצין וכוי. כתב הר״ב ואט שמעתי טון דאפקרינהו וטי
 והו פירוש הרמבי׳ס בפירושו ותמהני למה הכנים עצמו לפרש טעם
 אחר ממה שאמרו בגמרא פרק מקום שנהגו דף נב ע״ב לאכלה ולא

 להפסד . ואעפ״י׳ שהתורה ניתנה
 להדרש בפנים מפנים שונים. ה״מ
 למדרש בעלמא אבל בפסקי דינין אין
 לט אלא מה שאמרו חכמי הגמ' ט בלי
 ספק שעל פי הטעם משתנה הדין מאי
 למדמינן ליה. ובחיבורו פ״ה כתב
 ונאמר לכם לאכלה ולא להפסד.לכך
 נראה בעיני שהרמב״ם בפירושו לא

 נתכוין אלא לתש טעם על דרשה
 דלאכלה ולא להפסד ואמר שהוא מפני
 גזל הרבים ואין בין פירוש ראשון
 לפירוש שני כלום כמו שחשב הר״ב ששני
. ומ״מ לכאורה א׳׳צ לטעמו ס  טעמים ה
 אלא כך היתת מצות השביעית שלא

 להפסיד פירותיה אבל יהיו הפירות חשובים ולא נפסדים
. כתב הר׳יב משימסו גרעינין פ״א הבוסר וכוי. הן גרעו  משי

 פירושא בסרא מלמוד ערוך היא בפרק כיצד מברטן דף לו ובפרק
 מקום שנהגו דן! נג ולפיכך לא ה״ל להר״ב לכתוב פירוש אתר אלא

ר לקוצצו. פי׳ לעצים. וכ״כ הרמב״ס בחיבורו. ת ו . וכך הס דברי הר״ש ועיין מת שאכתוב בסי׳ד פי׳ה דמנגשר שני מ״ה: מ  דהיינו הך
. אס הוא מעולה בדמים. כ״כ הרמב״ס והר״ש. ובדקל יש עוד לומר כגון ללא טעין קבא. והתוספות טי  ומ״ש הר״ב ומשום קוצן אילטש ו

 בברכות דף לו כתט זה התירוץ לכל אילטת חוץ מן הזישים:

 מלאכת שלמה

. פשתים «: ן י ע ו  י אין מ
 «ל«ו לה ; החרובין . מיי׳
 שם היית: וכל האילן. מס
: fii מי׳יז: כסה יהא . ביק 
 מיי' פיו מה׳ מלנים סיס:

 תוספות חדשים
 הקשו כל המפרשים ולמכיר
 דהרמב׳׳ם יפרש להכניסו
 שליש רר, לעגין אכילה
 מתכייא וכן סיים בפירוש
 ולהכניס השמן לביתו ויאכל
 אבל לסיכה אינו ראוי על
 שיכניס ח5י לו; והא להפסיק
 בחצי לוג בין רביעית לשליש
 הוא כדי לסמוך לו כיוצא
 בהם בשאר ט׳ ומיק :

 תום׳ אגשי שם
 הא קמן לכל הסירות
 מחחינהו הרמביס בחדא
 מחתא למשבאו (עוהימ
 מותר לטנסן בניח וקולם
ק  לכן זמן מוטכו אוכל מ
 עראי בשדה. ו$״ל שלהר׳׳מ"
 ה׳פ למתנייושאר כל הסירות
 אינך צריך להאריך ולבאר
ן מ  ומכן לממילא משתמעי מ
 תלת ככלל זה שאני אומר
 לך רכשם יכהנו עונת
 מעשרותיהן זהו עונתן
 לשביעית לאכלן בנית אכילת
 קבע הינ בל האילנות כעונתן
 למעשרות כך עונתן לשביעית
 לאכלן בביש ומעתה הדת
 נתונה לכאו״א. שעוה״מ
 שלכאויא מפורש במסכת
 מעשרות. והא ראצנורין
 ליה לתצא למיתני בסירוש הך
 ושאר כל האילן וכוי לומר
 לאע׳׳ג רלענין קציצת האילן
 אמרינן במתני' ללק׳ לשאר
 כל אילן חוץ מנפכים ודתים
 ורמוניס אסור לקוץ משיוציאו
 הפרי. ואיכ ה׳׳נ נימא לשרי
 לאוכלן פגים קמ׳׳ל ללא
 דמ׳׳מ לא הוי לרך אכילתו
 והפסל קליכן ליה ומאי לבאר
ך תרתי תאנים  התנא מ
 וענבים יותר משאר כל
 הסירות היינו לסי שהם
 סשנויין ראשונה במכנה
 למעשרות ובאר הב׳
 הראשונים. וממילא איכא
 למשמע הלין נטלהו הנך.
 וזיתים אצטריך למתני
 לאשמעינן חילוקא דמיעית
 וחצי לוג. ולעולם לאין שום
 חלוק ללינא בין אלו שנשנו
 גמשכתימ וב־ן שאר כל
 הסירות אלא נטלהו הרר
 דנא רכשמגיעיה לעיה׳׳מ
 הותלה אכילתן גבית וקולם
 (כן זמן מוענו שלי נשרה.
 (שיל): י כמשנה ושאר
 כל אילן משיוציא. האי
 משיוציא לאו כדרישא אלא
 שיוציא נוסר וב״כ הרימ
 בפיה והכי מוכח במתני'
 דחקא ראי תלת נעי שיעור
 לפידותיהן אבל השאר
 משיוציא סלי ועול לאי האי
 משיוציא הוא כלרישא ליכתקו
 נ״ה מיניה ולא לימיו אלא
 מי תלת. (למיז). והוא
 מבואר מסוניא לברכות
 (שהונא נס׳ מיש) והא ללא
 מס׳ גם משיוציא רב״ש

 משיוציא סלי הוא ג״כ מטעם והרמב׳ם
 שנ׳ הרמיז לאליה ליפ ביה בשאר כל אילן שישתקו מיניה. ועוד דאי משיוצימ דגיש נמי פרי הוא איכ ל״פ ביש וביה רק נסלונחא דריי ורבנן נמ״ז שיא לעללה אם סמדר נקרא פרי וליי כנ׳ש. אלא ולאי דםך
. וביה ס׳( לחי! אמור ער שיהיה הרי. ומה נקרא הרי בזה סליגי ל׳י ורבנן שם. ותנא לילן שבאר בלעת ביה שהמסר נקרא פרי םובר כרבנן ס  פלוגתא הוא מלתא אחריתי לביש ס״ל דאיצ כלל סרי (עני! !
 לליי שם ומה הוכיח ממ׳ ברכות וססחיס שם לנשאר כל האילנות ליס רבנן אליי ומודו ד סמדר הוו פרי. והא לכי הלימ שם מכיוציאו בוסר. ובגמ׳ איתא םמלר. מצינו כיו״ב להרימ בסיס ה׳ג ממע^ן. כמו

. לסיל יבשניעית אין שימול ואפילו קעין כיש בין טית בין בלקל אשור לקוצצו. ועי p״j) ״ י  שהעיר הכ׳מ שם. ועמיש פיה מיה דמע׳ש: כריג ד׳׳ח וכסח ט' (או אשגיעית כו

 משיזחילו מים במה לאת אמר כי יגרע נטפי מים ובפי מקום שנהגו מפי
 לשיעורן כפול הלבן הר״ש ז״צ. וז״ל ה״ר יהוסף ו״ל ניחש׳ משרש משיסתסו
 אותו ויצא ממט מים מל:ון כי יגרש נטפי מים ונ״ל שהואע״ל מה שנקראו
 המקיז לס מגרע בלשון הכמיס כלומר שממיף ממנו לס ע״כ. ורי׳ע ז״ל
 העתיק ס" ראשון מהרמב׳׳ם ז״ל וטלאי שהרמב״ם ז״ל לא אתא(פחשי טעם
 אחר מדעתו ז״ל להא שם בגמ׳ לברטת גרס'אמר ליאסי הוא בוסר הוא
 גרוע ושיעורו כפול הלבן וא׳׳כ משמע להט ס״ל להרמב״ם ו״ל למשיגללו בו
 גרעינין הוי כפול הלק ודייקי׳ עלה התם בגמ׳ מאן שמעת ליי לאמר גבי ענבים
 בוסר מא לאסור להוי פרי אגל סמדר לא רבנן הוא לפליגי עליי לר׳ יוסי
 בפ״ק לערלה סי׳ ן׳ וקאמר משאר אילנות למשיוציאו הוי פרי הראוי לקתני
ד /סי. ועיין בטור  ושאר כל האילמת משיוציאו ש״מ לנשאר אילנות מורו רבנן ל
ק ב בבית יוסף אי הלכה כב״ה גם בהא לענין שמנרך נ״פ ה ׳  א״ח ריש סימן ר/
. הקב זיתים: ע ב ו  על כל פירות האילן משיוציא חוץ מחחבין וגפנים וזיתים: ר

 רביעית לסאה פוצע ואוכל בשלה הכניסו חצי לו; כותש וסך כשלה הכניסו לוג
 כותש נשלה וכו׳ עכ״ל ז״ל: י באיטתי אין קוצצי[ וכוי. והקשו תוס׳
 ז״ל וא״ת נלאו שביעית כמי תיפוק לי לאסור משום לא תשחית את עצה וי״ל
 למייל׳ סיכא ללא טעץ קבא ללא שי? בי׳ לא תשחית כדאי׳ בפ׳ החובל
 א״נ מיירי במעולה בלמים לעשות ממנו קורות לאו לא שייך לא תשחית את
 עצה ומיהו משוס איסורא לשביעית איכא לאכלה וצא להפסד. ור״׳ בן מלכי
 צלק ז״ל פי׳ למיירי באילן הסמוך לעיר לקוצץ ועתה בשנה השביעית אם ימצא
 אילן סמוך לעיר יקצץ בל״א על שלא ירל לפרי אבל משירר לפרי אין קוצצין
 ע״כ: םשיוציאו. י״מ ר״ל את הפרי וכן פי׳ לש״י ז״ל שם בברכות אבל
 בפסחים פי׳ הוצאת עלין בימי נישן וכן עיקר להוצאת פרי קחי׳ הנמה בלשון
. ו שרשר  רבותינו ומ״מ ממה שאכתוב בסמוך מוכח בהליא לקא׳ אפרי: םשי
 כמו משישלשלו. ואית לגרסי מש־שלשלו כעין שלשלת וכל הורדה למטה
. ירוש׳ א״ר יונה גרעו  קרוי׳ כן ותורילם בחבל תרגומו ושלשלתגון: משי

 ישראל
 וה״ק דהא
 הזית רוכע קב

ן י כ  י
 . אולם מירושלמי מוכח דאלעיל קאי

 משינצו בזיתים. הייט שיהיה באילן
 יהיה p בראשו וכן פי' רב״א. ולפי זה־ צ״ל דהא
 רמקשה בב״ק הנ״ל ממפנתימ היינו מדמדמי איסור קציצת אילן דאסור
 רק במקום שיש הפסד. לאיסור קציצת אילן [בשביעית] דאםור נמי
. מדלא חשיב כ״כ:  נט) הקב. ובשאר אילן צריך קכ
 חשוב. כזית מטופי כפ״ז דפאה אז בפחות מרובע

. כך נ״ל:  סגי

 ראשונה
 מותר אפייה בשביעית אסור ונתן מעם לזה להא בשאר השנים נמי כמיכ ממנו
 האכל ואותו לא מכלות והיינו נמ* לאפלה ולא להפסד ולמה נחמיר בשביעית
 יותר ואמר להוי כנחל ובאמת לא יתכן זה לא״כ אס רוצה להפקיר למי שיווי
 הפירות לרבים מותר וזה א״א לשביעית תופס דמיו והעילות עצמן לעולם קלושים
: בל האילן משיוציא. פי׳ הר״ב ץ נ  אלא הטעס למפסיל קלעים לאסור בכל ע
 שחלת המלץ ובן פי' לש״י בפסחים ואינו מיושב למה היכר פלי הוא במלין.

 פירשו רבותיט
 דקאמרינן לעיל
 זיתים ובכל א'

 רק ביש הפסד:
 ס) אס הוא אילן

ן תפארת י כ  י
 שאר פירות גם מעט מהן אסור קודם שגתכשלו יפה: נב) דלאכלה כ׳ ולא
ץ או ר פ  ולא להפסד. ובדלא טעי[ קבא מיירי או דלמי עציו שרן יותר מ
 בצריך למקומו - או שיש לו שאר הפסד בקיומו [מיק ליצ א] דאז לא עדיף
 משחיטת בהמה מוברה רכל שיש בו צורך ארס. אין בו משוס צער בע״ח.
 ובלא הכהו גווכא גם בלא שביעית אסור לקצצו. עכ״ל ע״ר הגאון אאמ״ו
 זצוק״ל: ננ) עלים: נד) שיגדלו עליו כעין שלשלות: נח) גרוע גדול כפול
. בליטהע בל״א: נו) דכיון שכבר נתבשל הפרי. ק  הלבן: גו) משיגדל ה
ך  אינן להפסד: נח) בשאר שמם מיידי ומשום בל תשחית [כב״ק לצ׳׳א א] כ

 משנה
 י מאימתי אין קוצצץ האילן בשביעית. אפיי כללו שמומר בשאר שני שבוע
 כשדמיו יקרים לבנין אסור בשביעית משניכרים הפילות דהאילן עצמו אין בו
 קדושת שביעית וכל זמן שלא ניכרים הפילות מומר לקוצצו. אבל כשניכרץ
 הפירות חלה עליהם קדושת שביעית ואם מפסידן ה״ז מפסיד קדשים והתורה
 אמרה לאכלה ולא להשסל . ותעעם שכתב הרמב״ם להוי כנוזל הרבים. נראה
 שהכריחו לזה לקשיא(י׳ דע׳׳כ מייד כשדמיו יקרים לבנין לבכת״ג בשאר השטם



 משנה ראשונה

 והלמנ״ם בחבוט כסב
 משיוציא בושל אבל בגמ'
 משמע סמלל וכן פי׳
 רש״י בבלבות 7׳ ל״ו
 משיוציאו פלי וכ״כ בל
 הפוסקים בא״מ סי׳ל״ב:

 הלכתא שביעית בראשונה פרק ד גבירתא קנח
 משנה ו תקוצץ זנבות נפנים. או קוצץ מנים. קוצץ בכל בלי שירצח; דלא
ק החלקים זל׳״ז. אבל מותר ו ב  מהד כמתקן שדה. אילן שנסדק . לא *

 לקשין שלא יוסיף לתתבקע :
 משגה ן פירות שגדלו בשביעית שמותרים באכילה; זהו רק בשלא יפסיד הרבה
 שבה ר&רי עיי אכילהו. ולכן תאנים רשאי לאכול מהן רק מעט כדרכו
 בעודן במחובר . כשכבר הההילו להתאדם קצת. ואעינ דכשישארו באילן ישביחו
 יותר. השמד מועט חוא.ואין רגילין לחוש לו גס בשאר שנים אבל הרבה לא ייאכל
 מהם. רק עד שכבר התחילו לר\1בשל . דהרי אז השיבו גמור גם לענץ מעשר

 בשאר שנים :
 משנה ח וכ״כ ענבים מהימ מוהר לאכול מהן רק קצה כשיש בהן קצת שרף. אבל
 לא הרבה . עד שיהיה הנרעינין נראין מחוך הקליפה. מדאז הוא

 עונתן למעשר :
כ זיתים אסור לאכול מהן גם מעט. עד שיהיו גדולים כ״כ שאפשר ׳ נ  משנה ט ו
 לכבוש מסאה מהן רביעית הלוג. ואס התבשלו קצת יותר עד כדי
 לכבוש משאה הצי לוג מוהר גס לסוך מזק מעט. כדרכו בשדה. ורק כשהגיעו
 לשליש גידולן כעונתן למעשרות [מעשרות פיא מיג]. אז מותר לאכול ולסוך מהס
 הרבה כמו שירצה . וכן כל הפירות לא יאכל מהן אפילו מעט. רק עד שיגיעו

 לעונת המעשר אז אוכלן כמה שירצה:
 משנה י וכן אילן פירות. ההרובין משישלשלו. וגפנים משינרש. וזיתים משיניצו•
. אסור לקצצן . מדםפםיר פירוון י י  ושאר אילנות משיוציאו ההלת הפ
 שביעית. ורק רץדם• לכן, או אהד שהניעו ד&ירות שבהאילן לשנת המעשר מותר
 לקצצו. וזיתים שאמ־נו משיניצו; היינו רק בשייהיה באילן פירות שכשיתבשלו

 יהיה בהן רובע הקב . דאל״כ מותר לקצצו:

א לפרק ר משנה א בראשונה התירו הנמים ללקט משדר* בשביעית ל ל  ב
 דק אבנים הגדולים כשצריך להם לבנין. ומשדה הכירו אפילו
 אבנים קטגיס. ורק כשראו הימים שלקטו םשדוהיהן נם קטנים וההנצלו שהושביס
 לגדולים אסרו מללקט משדותיהם גם גדולים. ורק תתירו שילקט כ״א משדה חבירו.
 אעיג שעייז נם ועירו שוב ילקט בשדה של זה. רמ לא יהזיקו טובה זה לזה.׳

 וביש שלא יתן מוונות להמלקט:
 משנה ב הסיר הקוצים ההלושים משדהו בשביעית או םיקל אבנים באיסור משם
 בשביעית . מוהר לזרעה בשמינית . אבל בנהרשה או מבלה בשביעית .
 אסור *רעה בשמינית . שדת שנזרעה בשביעית או שנחרשה והוציאה סשיהים. אם
 הוא מקוס שספיהיו מותרים [כפיו מיא] נס הנך פירות מותרים . המלקט מפירות
/ דהפקר הס : ע  אילנות של הכירו בשביעית מייתר לההזיק טובה לבעל השדה א
 משנה ג עובד כוכבים שהרש שדהו בשביעית; מותר לישראל לתכרו אז ממנו
. אבל מישראל שהרשה אסור להכרו ארעה בה׳. וכיכ ישראל  לזרעו בה׳
 שרואה עובד כוכבים שחורש או זורע שדהו בשביעית מותר לברכו בהצלחה. ומותר

. וכל זה אסור בישראל עבריץ : ו ג  נם לברכו ביום ה
. מותר גם לשרשן. אבל בקצץ ג׳ או יותר . צריך '  משנה ד הקוצץ אילן א׳ או ב
 לקצץ רק סמוך לקרקע. ורק בקצצן משדה הבירו אפילו חרבה מותר

t לשרשן« דאין להשדו שהוטא לתקן שדה תכירו באיסור 
 משנה ה הכורת גזעי אילני פיי להסכך. לא יחפה מקוס הקציצה בעפר, תראה
 כמרנכוון שיהזור ויצמה. רק באבנים או בקש . ואפילו באילן סדק
 שאין הפסד ביב כשישאר מקום קציצתו מגולה. אפיה מותר לכפותו באבנים וקש.
 שקמה שלא נכרת עדיץ . אס רצה לכרתה בההלה בשביעית. צריך לשנות . לכרתו

 סמוך לקרקע. או להניה מגזעו י״ט ממעל להארץ:

 ציונים
 א בנות שוה . י״ה «ו:
 ונמיס' מס b*s ליה מאיו >ן
 ונת׳׳כ לפ׳יא לפי גני . מיי* דגל . וגשטעומ ינ: ובנ׳ג לז,
 פ״ל מהי שמס? וימל המין :

 חלופי גרםאות
 א לשלש גל״צ בשלש .
 הפרסאות נל׳יש הפרסיות .

 בנות שס בבנות .

 תוספות חדשים
 משנדז א [תויימ דיה]
׳ כמו כן ו לו ס ר מ  א
 בסרסאוח עכיל. ובירושלמי

 משמע

 חדושי מהרי״ח
 משנה א י [תוייט דיה]
ו לו לא אמרו אלא ר מ  א
 בנית שוח ולא נתפרש
 הטעם למה בי׳ *3**. ילינ

 . הפלוגתי י וזו
, אנשי שם  תום

ת ו נ ה א בר׳בדיה ב י  פ
 שוח כו׳ המגדלות כו׳.
 מסתימת לשונו לשמע
 לעושות פ״א לג-׳ שנים וכן
 משמע מל׳ הר״מ ש:׳ ליצ
 שאפשר להיות לינם דין
 סירות שניעית בשנייה וזה
 כשיזדמן שיתחילו להנן
 בשניעית וכו׳. משום דלפ״!
 רק פ״א לנ׳ שמיעות יהיה
 לבנות שזח שביעית שיבא
 החמוה בשביעית ויהיה להם
 דן סירות שביעית. כשנייה,
 אבל מלשון הריב ששיים
 לפילות החוננוים כו׳ ולא כ׳
 שאפשר כדכ׳ הר׳׳מ משמע
 רבלל שמעה ושמעה יהיה
 השביעית של מות כוח
 בשנה שניה כמ״ש בירושלמי
 שהן עושי! בכל שנה ושנה
 אלא שאין ממרין עד ג׳
 שנים . וע׳ בל׳. הר״מ
 בחבורו • וצ״ע : ד״ח
ת כו׳ לסירות י ע י ב  ש
. ולהר׳׳מ ׳  סחומףס ט
 דאזלינן בהר עוה״מ ציל
 לפילות שבאו לעוהימ
 נשביעית אין ננמלין ער
 שנה שנייה: תוי־ם ד״ה
ו לו כו׳ ולא נתסרש ר מ  א
. ובאבני מילואים ר׳׳ה  כו׳

 •יאפי

 הלוף*
. רבי יהודה אומר הפרסאות־) שביעית שלהן מוצאי ( ש שנים כ ל ש  שעושים משתי שנים ל
ת שוח ל): ו נ א ב ל א אמרו א . אמרו לו ל ס י נ : שביעית שהן עושות לשתי ש  ואץ הלכה כרי יהולה

ת יום טיב ספו ורה שבידית בנות ש1ח פרק ך! תו ה מברטנ ד ב ו  ר׳ ע

ו לו לא אמרו אלא בנות שוח . ולא נתפרש ר מ f שוח . תאנים לבנות המגדלות משלש פרק י׳ א א f l U י? ה א* 
 שנים לשלש שנים: שביעית שלחם שנה השעם למה לא אמרו כמו כן בפרסאוס
יה. טל שמסת דפירות החוננןים בשביעית אין נגמר בשולן דטון שנמנמו בשביעית שיהיה לפירותיהן דין שביעית כשנגמרו  שנ
 עד שנה שטיה של שממה שהיא ג׳ במוצאי שביעית ולמה יהיה להם דין
ם ירקדבתרלקימהכדלעיל בפי' מ״זפי׳ב: ה ל ת ש עי  לתניסה ואו נוהג בהן דין שביעית פרקייאבגלת שוה א). שבי

יה שהן עושות  דבתר תנסה אזליק: פרסיות . t • שנ
 מין תאנים
 לשתי שנים

 המומן
 מלאכת שלמה

. מצאתי כתוב בס׳ אנולה בנות שוע ס׳יא בנות שזח ח ו ת ש ו נ ק ה א ב ר  פ
״ל ו״ל בחו״כ דמדבתב רחמנא שבת שבהון . ופי׳ הראנ כ ״  ע
 יהי' לארץ ריבה איסור שביעית אפי׳ למוצאי שביעית שאם מנסו סירותיו בשביעית
ו בשביעית אסירי׳ בשנה  אסירין למוצאי שביעית הלכך בנות שות שחנסו פיחתי
ת ו ש ו ן ע ה : ש כ ״  שנייה של שמסה שאין פירותיהן נגמרין עד שנה שלישית ע
. מם׳ ביחש׳ לבבל שנה ושנה הן עושות אלא שאין ממרין ם י נ ש ש ל ש  ל
 הפירות להתבשל אלא לאחר שלש שנים ונמצא באילן בכל שנה שלש מיני
ת של שנה w ושל שתי שנים ושל שלש ואע״פ שאלו נגמרו ואלו לא נגמרו ח י  פ
 זימנין ללא מנכרי כולי האי הנגמרץ אלא בטעימה ומפי ד יונה לקושרן
ר בחוט לבן והני בתוט שחור והכי במוס אלום ותני שמואל תוחב  בחוש פי׳ ה
. ופי׳ ה״ר יהוסף ז״ל שהן ששות לשלש שנים לא הזכיר כאן  כהן קסמין לסימן
 הקנבוס והלוף שנם הן עושים לשלש שנים כי הן ירק ובירק לא אזלינן בתר

ן מ ו ט  ה

. ירוש׳ מני אמרו לו והרי ׳ ו כ ת ו ו י ס ר פ ר ה מ ו ה א ד ו ה , י : ר כ ״  חנטה ע
 עמך בסבריא והן עושות לשנה אחת אמר להן והרי עמכם בצפורי! והן עושות
ל תימה במאי סליגי בדבר שיש לעמוד . והקשה הרא״ש ר כ ״  לשתי שנים ע
הא פליגי ר׳ יהודה ־ סבר חנטתס בשנה זו וגמרם  עליו אם לא נאמר לנ
 בשנה שנייה ורבנן סברי עיקר ניהלן בשנה ראשונה אלא שנמשכין
. ואין אנו צריכין לפלפול אלא דבהך ברייתא מפ׳ כ ״  לתוך שנה שנייה ע
 במאי פליגי למר יליף .מצפורי ומר יציף מטבריא הר״ש שירילו״ו
ח . אבל הפרסיות דין ו ח ש ו נ א ב ל ו א ר מ א א ו לו ל ר מ : א ל ״  ז
 ירק יש להן לבתר לקימה אזצינן . ותמה על זה בתוספות יום מוב
 למאי טעמא לא יהא להן לין שביעית כשנגמרו במוצאי שביעית ,
 ונלעי׳ד דמשום דהוי כמי לתא בלא שעמא ליכא צאקשויי הכא אמרו לו
א דר״ה ובפי המוכר פירות דף צ״נ: ר ת  היינו ת״ק כדמקשה בריש $רק נ

ן י כ  ישראל י
 בשכיעית.כאשל באמת פ׳ הלמב״ם [שמישה פ״ל] והרי כמו להימילא עדיף.וכן נקמ
. אע״ב מלבפי לאשמעי׳ לכר [ נ  באמש אופן ההיתל מחלה לקמן בבצלים [פ״ו מ״
 מדש. שכל הבנות שוח שבהאילן אף משנה א׳ ובי כולן לנין בהן קדושת שביעית] :
 ג) מץ תאנים שמיהר גדול! בפרס. אבל נונועץ אותן גס בארן ישראל:
 ד) חמוה כיון דבאילן אזלינן בתר חננוה. מ״ש מבנות שוח. ותו במה
 פליגי ל״י ורבנן. ולפמי׳ש לעיל ל״ק כלל. דוודאי כמו בבנות שיח לעיל
 כ״כ בפרשיות. דבשניהן בעוד שגדלין בהאילן הפירות שחנטו בשביעית.
 כבר גדלו באותו האילן גם הפירות שחנטו אתר שביעית. ולפיכך ר״י גזר
 גם בפרשיות לאסור בהאילן בשנה ב׳ כל הפירות שבו. אף אותן שחנטו
 אתר שביעית. דגזר הנך אטו הנך. כמו במות שוח לעיל. ולרבנן הקא
 בנות שוח שמצויין בא״י גזרינן אכל פרסיות שעיקר ניהלן בפרס. ואינן
. אכל הנך [  מצויץ יא״י. הו״ל מלתא לל״ש דלא גזרו בה רבנן [כביצה ייט א׳

נה פרסיות  ראשו
 שילש הל״ב דבתל חכמה אזלינן וכן כתב הל״ש. ועיקכ דין זה לאילן במר חנמה הכי איחא בפ״ק דלאש השנה אמל לבה

 אמור

ן תפארת י כ  י
 פ״ה א) בירושלמי קאמר שהוא מין אילן תאנה שבכל שנה גללין עליו
 תאנים חדשים. איל אין נגמר גידולן עד שנה שלישית מחנטה.
 ועכי׳ס גם בבר בשנה ראשונה ושנייה לניהלן כבר ראויין לאכילה
 [כן מוכח לפ״ל מהירושלמי שם. מדבפי כיצד יודע שהפלי הוא משנה שלישית.
. לטעמיה. אלא . זל״ל כולי האי ס ו  והוצרך לתרץ שקושר של המאנה כל שנה מ
 וודאי כלאמרן]: ב) דמדאזלינן באילן לעניין מעשר ושביעית בתר חנמה.
 א״כ התאנים שנגמר גידולן בשניה כבר חנטו בשביעית [ולפע״ד למלקאמל
 במהנימץ סתמא משממ לכל הבנות שומ שבהאילן טהג בהן קלושת שביעית.
 והיינו משום שלוב הבנות שוח שבהאילן הם מאופן שמנעו בשביעית. למהכ״ח
 יקצצס בעל האילן. קולם שיגמל כל גילולן. להכי גזלו בהמיעומ של שנה א׳
 ובי אטו הרוב שהן מאותן שמנעו בשביעית. וכן משמע מהירושלמי הנ״ל ולו״ק.
קט מנא באופן איסור . להייגו בחנטה  ובהא יתורץ נמי מה לקשה אמאי נ
. ולא נקש אופן להתילא להייט נמנמו בחמישית מיתלים ל  בפנימית דאסולים ב

 משגה
א שביעית מליץ שניה # ה ר  פ
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פ שלא הוזכרו  הממשל והולכין בהן אחל החנטה ומיהו בנות שוש לממני׳ אע׳
 שם לפנץ עונת הממשל כיון שבנות שוח מין תאנים הם סובל הלמנ״ם שהם
 בכלל תאנים לתני להו התם ולא למו למלוני צלמונה שהם פסולת מינן כמ״ש
, לולב הגזול דף ל״מ פ  הלאב״ל הלכך אינם בכלל מרובין כלפי׳ והא לאמל ג
ס לשביעית הוא ואץ בו לין שניעימ ומשמע משים לכתר נ כ  לולב בל ששית מ
 חנטה אזלינן כלפי׳ רש״י. המם משום ללולב ען בעלמא הוא ולאוי בקשנו כמו
 בנרלו ולא שיין כיה עונה . ולפנין בכורים שהזכיר הרמב״ם כפ״ב מהלכות
 בטרים לין זי שהולבין אחל חנטה בפילוח האילן. בכורים שאני לחיוכא משעת
. ובזה מלוקלק לשון כש׳׳ס בפ׳׳ק דלייה דף ט״ו דאמר ה ט נ  הבטל מיל והיינו מ
ל חנטה אזלינן ופעולה מן ת ס לשביעית אע״ג מ נ כ  לבה אתרוג בת ששית מ
 הביעור. מ״מ פטורה גם מממשל כיון שנכנס לשביעית יל הכל ממשמשין ט
 וממילא הוי הפקר ופעור ממעשר. ורב המנונא אמל חייבת במעשר דששית הוא
. ויש ללקלק אמאי נקטי לענין ר ק פ  ומשמוש ילים שלא כלץ גזל הוא ואינו ה
 זה אתרוג דוקא וה׳׳ל למימר פילוח האילן סתם דבטלהו איתא פלוגחייהו .
 ולמאי לפי' ניחא דבאתלוג פסיקא להו מיל שחנט בששימ ערב ר״ה ומיד נכנס
 לשביעית קרינן ביה פירוח ששית ואילו שאר פילוח בעונח המעשרות מליא ולא
. ומיהו במסכת ׳ י פ ל ק כ ק  פשיקא להו אבל אתלוג אין לו פונה שחייב גלול ו
 ממשלות משמע דאפילו אוחם שחייגין בקימע דוקא כשכאוין לאכילה ובשעת
ה: שחן פושות לשלט שנים.סתמא  חנטה משמע שאין ראיין ועוד כמבט שם בז
ק בשנה שאחריה היינו לאשונם  למילתא משמע שבשנה השביעית מביאין שליש ו
ק בשנה האמלמ דהיינו שנה שניה של שמטה . ולפ״ז הא דאמר  של שמפה . ו
 שביעיח שלהן שניה. לאו לוקא דה״ה כשנה שביעית עצמה או בשנה לאמונם
 שאחריה אם בא לאכול הפירוש כשהביאו שליש או שני שלישים דבאוחו הזמן
. צריך ג״כ לאכלן בקדושת שביעיש. ז  לאוין לאכילה כלאמרינן ס״פ דלעיל מ״
 ולרטתא נקט שניה אפיי שיש זמן הרבה לאחר שביעית נוהג לין שביעית וכ״ש
 נשביעית פצמה ובראשונה. ומ״מ צ״מ לאי אזלינן בתר חנטה הוו כאלו נמנעו
 וננמרו בשביעית זא׳׳כ שנה שניה של שממה כבל הוא אמר זמן הביעור להא זמן
 הביטול הוא בשנה השמינית כדלקמן ש״מ מ״ח והיאך לשאי לאטל גשנה שניה
 שהרי צריך לבערן מן העולם . ואפשר לאין ה״נ לשביפיס שלהן שניה וצלין
 לבפלן מיל ולא להשהותן לאכילה. ומיהו מלסתמו המפרשים לשונם ולא כתבו
 שצליכין ביעול משמפ למוחל להשהותן אלא שיאכלם בקליפת שביעית. ובגמ׳
 פ״ק לר״ה לף ט״ו ר״ש בן יהודה אומל משום ל״ש אתלוג בת שביעית שנכנסה
 לשמינית פעולה מן המעשל ופעורה מן הביעור שאין לך לבר שחייב בביטול
 אא״כ גלל בשביעית ונלקט בשביעית וכמט התוס׳ שם לאפי׳ לליפ סבלי לאזל״
 במר מנטה לשביעית אפ״ה לפנין ביעור מולו ללא מימייכ בביטול אא״כ ילל
 בשביעית ונלקט בשביעית.ולפ״ז י״ל הא דנקמ הכא שביעית שלהן שניה כפשטה
ניפוי איו כהן וכן יש לדקדק  אשיא שמוחל להשהותן לאכלן כקמשת שביעית ו
 מלשון הרמב״ם בפירושו שכתב שביעיח שלהן שניה ומותכים לאכלן בקדושת
 שביעית מאחר שהנצו בשביעית ע״כ ולשון מותרים אינו מדויק דה״ל למימל
 חייבין ולמאי דפי' ניחא למומלין כלומל שא״צ ביעור. וה״כ מצינו בפ״מ יש להן
 שביעית ולדמיהן שניעימ יש להן נימול וללמיהן ביעור. אלמא דשביעימ לחוד
:  וביטול למול וה״נ פניה שלהן שביעית דוקא שביעית אבל בישר אץ בהן
 א״ל לא אמרו אלא בבות שומ. כחב מוי״מ שלא נתפרש הטעם למה לא אמרו
ט׳ והרא״ש כתב דבהא פליגי ל״י סבר חנעתן בשנה זו וגמרן בשנה שניה  ו
 וחכמים סבלי עיקר גדילתן בשנה ראשונה אלא שנמשבין בחון שנה שטה עכ״ל
 ותימה דא״כ לחכמים נמי שביפית שלהן שניה כיון שחנטו וגמרו בשביעית פירוח
 שביעית הן ואפי׳ שהו כמה שנים פל האילן לעולם קדושת שביעית בהן ובמאי
 פליגי. ואפשל דס״ל להלא״ש כלפי׳ לעיל דכל שכיעיח שלהן דתנינן הכא רוקא
 לאכלן בקלומת שביעית ולא לענין ביעור לאין ביעול נוהג אא״כ נדל בשביעית
 ונלקט בשביעית והיינו לפליגי ללרי׳י שביעית שלה! שניה וביעור אין להן להא
 גמלו בשמינית. ולחכמים פילוח שביעית הן לגמרי אף לביעור כיון שלאוץ לילקע
 בשביעית כשגמרו אמ״פ ששהו ולא לקטן אלא בשניה הוי כנלקשו בשביעית
ט התוס׳ פ״ק לל״ה לף י״ל לירק בתר לקיטה היינו בתר גמר פרי ת  וכה״ג כ
. ומיהו נראה דוחק לפלש פלוגמייסו  וקרי לה לקיטה שלרך ללקמו בגמל פירי
 לענין ביעור שלא הוזכל במשנה. ופיקל פי׳ הלא״ש ג״כ דוחק דפליגי נלבר
 שאפשר לעמול עליו אם נגמרו בשביעית . ואפשר לפלש להא דקתני בטת שוח
 שביעית להן שניה בלומר דיקא שניה ניהג נהי קדושת שביעית לא בראשונה
ם דבנוח ט  אם מלשן קודם גמרן או נפלו מעצמן אין כהן קלושמ שביעית מ
. פ״ק דר״הדף ט״ו ס׳  שוח גייעיןהן ביותר בלמוכח בריש דמאי וכמ״ש התו
. ו ה  וכיון דפרי גרוע הוא אחר שנגמרו כ״ש דקודם גמרן לא מזו ולא אכלי ל
 והיינו לקמט שביעית שלהן שמה דוקא ולא ר\דם גמרן דאין שביעית אלא
 בעומד לאכילה ואס בא לתלשן קולם גמרן לא שבקינן ליה דלאכלה וצא
wo להפסד כתיב ולא דמי להני\ דפ׳ דלעיל מ״ז ומ״ח דקולם גמלן נמי 
ם . וגבי פלסיוס נראה דפלסיות ר  קצת אבל הכא לא חזו ואסור להפסידן
 סמכי פלסיימא שהוזכרו בס״פ ניטל בשבת דף קמ״ג שהם טובות ומשובחות
י מתון משימתן אין דלן מ  והן פושות לשמי שנים וכ״כ הר״ש בשם העלוך ו
ד שיגיע לחשיבותן יס״ל לר״י נמי  למולשן כלל בשום פנין קולם גמרן פ
 שביעית שלהן שניה שאז היא עיקר אכילתן ואסור לתולשן מקודם אע׳׳פ
 טראויין ׳לאכילה מ״מ הפסל הוא לעומדין להיות משובץ ביותר וגם אץ

 אלם שתולשן קולס גמלן והוי כמו דבל שאינו ניתן לאכילה. וחכמים ס״ל
 כל שלאוין לאכילה כל להוא אין ז9 הפסל ולמו לתאנים וענבים דפי ללעיל:

 לא

. ימיי לש״י דהכי מביאבבלייחאיל׳ ט״ו שם אילן ה ט נ  אמול לבנן אילן בתר מ
 שחנטו עילותיו לץלם ט״ו בשבט ממעשר לשנה שעבלם וכו׳ ע״כ ואמ״ג ללא
 הוזכל באן שביעית אלא לענץ מעשל משמע לה״ם לשביעית כלאמרי׳ לעיל פ״ב
,  מ"; גבי אורז ודוחן דמעשל ושכיעית דין אחד להם וכ׳׳כ התוס׳ בפ״ק לכ״ה ל
 י״ב בפשיעות לאילן בשביעית נתל מנטה גס בדף ט״ו בתט למלתא דפשיטא
 בכל לוכתי בין למעשר בין לשביעית אילן בסר מנטה כו׳ וכ״כ לש״י שם
. אבל הרמב״ם כתב נהדיא ה ט נ  בפשיטוח בכמה לוכתי כל אילנות הולכין אחר ח
 כפ״ל מהל׳ שמעה לין מי לפילוח האילן הולכין בהן אחל שעה שהניעו לעונת
 המעשרות לענץ שביעית וגם בדין זה לבנות שוח כתב שם לין ט״ז הואיל והן
 נגמלות לאחר שלשה שנים אם באו לשונת המפשטת קולס ל״ה של שמינית הלי
. ונם אותה ברייתא י ט  הן נאכלות כשנה שניה מן השבוע בתולת שביפימ ו
 דלייה דתני בה אילן שחנטו פירושיו קודם ט״ו בשבט וט׳ דמינה דייק לש׳׳י
 לאילן אזלינן בתל מנטה כמש״ל. הלמב״ם העתיק אותה בכייתא כפ״א מהל׳
 מפשל שני לין ל ובמקום שחנטו ןתב שהגיעו לעונת המעשרות קודם ט״ו
. וצריו טעם מי הניאו לזה ומהיכן הוציא לבל זה על ששינה לשין ׳ ו  בשבט כ
 הכליימא לללך אחלת. מ״ל שהוציא זה מסוגיא דפ״ק לל״ה ל' י״ב פ״ב להמס
 מיימי הש״ס מתני' דפ״ק לממשלות למגן בה אימתי הניפ עונת הפילות להתחייב
 במעשר דקודס שלאוץ לאכילה אץ בהן דין מפשר ומשיב המם בכל פילי אימתי
 היא עונתו ותני התלתן משתצמח מטאה וזיתים משהביאו שליש ובפי הש״ס שם
 מנא ה״מ לתבואה וזיתים בתר שליש ויליף מקרא דגבי שביעית דכסיכ שנת השמעה
ה שהביאה שליש בשביעית א ט ס ל  בחג הסוכות והא שמינית היא אלא לומל לן כ
 לפני ר״ה אחה נוהג בו מנהג שביעית בשמינית ופ״ש המסקנא דמוכח לבפייל
 שליש קאמר דקים להו ללבנן כוי והקשו המוס' להא מתני׳ למעשרות לענין חיוב
 מעשר תניא דבשליפ מתחייב במעשר ומאי מיימי משנימית דמיירי למנץ מנהג
 השנים שנוהג מנהג שביעית בשמינית. הא ע״כ מנהג השנים לעולם הולכין אמר
 מ*טה באילן וכן לעמן שביעית ואלו לענין להתחייב במעשר אין כולכץ ט אחר
 מנעה אלא הזמן המאוחר לי שלי*י לאכילה כדתני במתני׳ דחעשרות הענבים
 משהבאישו וכן הרגה פירוח האילן דמשיב במתני׳ ולא הזביל באחד מהם מנעה
 אלא משהגיעו להיות לאוין לאכילה אלמא למנהג השנים הולכין לעולם
prc אחר הזמן הר\דס אפילו שאין ראויין לאכילה ולהתחייב בממשל אחל 
 המאוחר שהניפו למאכל וא״כ מאי מייחי ראיה ממנהג השנים לפנין החיוב.
 זהו קושיחם בתוספת באור. ותירצו לתטאה וזיתים חזו מקמי הבאת שליש
 כמו אנפיקנון ובמנואה עמילן של טבחים ולהכי בעי הפ״ס אתאי צריך בהן
 שליש למקולם יש להם להתחייב ומייתי שפיר דקלא אמר לוקא בשליש אפי׳ לענין
. זהו מולף מילוצם . ר פ ע  מנהג השנים שלרכן בזמן הקדום וכ״ש לענץ חיוב מ
. ובספ״ב דלעיל כתבט שאין תירוצם מתיישב ז  וגס הר״ש כתב כ״ז לעיל פ״ב מ״
 שמלבד שלוחק הוא לומר משום דחv קולם הבאת שליש לרפואה כגון אנשיקנון
ן זה יתחייט במעשר וכן עמילן של עבחים לשאוב  שמביא האורח לנשים ממו
 זוהמת הקדרות והאין מתחייב בשביל זה במעשר ועיקר חיוב מפשר בראוי
. ותלנל זה אין תירוץ הפ״ס מתיישב ללרך זה כמ״ש בס״פ דלעיל י  לאכילה תל
 שדבריהם צ״ע. וכר6ס שמכאן הוציא הרמב״ם לפירות האילן הולכץ אחר עונת
 המעשלות בץ לשביעית בין למנהג השנים לענין מעשל ותופס הסיגיא כפשטה
ם ר  דפשיטא ליה להש״ס לעונת המפשר כמו שמביא לעיקר חיוב המעשר ה״כ ט
 לנהוג מנהג שנה זו שהגיפ ב& לעונת המטשל אם היא שלישית וששית נוהג
 מעשל עני ואם היא שביעית טהג בה לין שביעית מלמייתי הש״ס מחני' לעונת
 המעשרות השטי׳ לענין חיוב ומדמי לה למנהג השנים ט״מ דא ולא אחת היא
 וסברא היא הואיל שבא לו החיוב מעשר בזמן ההוא יש לנהוג כמנהג השנה
 ההיא וכן פי׳ רש״י שם התלתן משתצמח אחר שנח צמיחתו הוא מתעשר ולא
 אמר שנת לקיטתו וכן משיניאו שליש לתבואה וזיתים מפרש אחר שנה שמגיעץ
 ט לשליש ממעשרץ ע״כ ומי הביאו לפרט כן הא ממני׳ למעשמת לא מיירי בהא
 אלא לענץ עיקר חיוב מעשר. אלא דפשטא לגמי דמדמי להו אהדדי מוכח
א. ולענין קושית התוס׳ דע״כ לאו חל שיעורא להו  לאילי ואילי מד שיפורא הו
 לבאילן הא אזלי׳ לעולם בחל מנטה לשביעית ולמנהג השנים. ולפנץ חיוב מפשל
 תני בהי שיעור אחר בפ״ק למעשרות. סובר הלמב״ם שאינו p דהא לאמר לבה
. ע״כ לאו בכל אילן קאמר לאילנות השטין במס׳ ה ט נ  אילן אמור רבנן בחר ח
 ממשרות אימתי הגיע עונתן למעשר ולאי אינהו לאו בחר חנטה אזלי בהו אלא
ר בהן שכת מעשר קאמר כגון כ ז  במר עונתן למעשל אלא באומן אילמת שלא מ
 אתרוגים דחנן התם מייבין גדולים וקטנים וכן שקדים המרים לתני התם קטנים
 מייבין וכיוצא באלו כיון שלא נאמר בהם זמן עונה סחזב שלהן גרד בחנטמן
 וכ״כ הרמב״ם פ״ב מהל׳ מעשר לין ד׳ השירות שהן ראויין לאכילה בקשנן כגון
 הקישואין הרי הן חייבין במעשר בקוענן טמתחלת יציאתן באו לעונת המעשרות.
 ובזה מיושב לי דברי הרמב״ם ריש הל׳ מעשר שני לאחר שכתב פירומ אילן שבאו
 לעונת הממשלות קודם ט״ו בשבע מי־-פשרץ לשעבר ואם באו לעונת המעשרות
 אחר ט״ו בשבט מתפשרין להכא. חח״ז כתכ והחרובין אפ״פ שמנעו שירותיהן
 קולם ט״ו בשבע מתעשרין להבא וט׳ פב״ל ולכאורה לכליו סותרין זא״ז דבתמלה
 אמר פירות אילן אזלי׳ בהו בחר עונת המעשרות וגבי מרובין אמר אע״פ שחנטו
 וה״ל לכתוב אפ״פ שהגיעו לפונת המפשר. ולמאי לפי׳ ניחא דלא כל הפירוש
 הולכץ בהן אחר עונת המעשרות אלא לוקא אלו שהוזכר בהן עונה בפ״ק דמפשלוח
ם תרונץ שהוזכרו שם במשנה. אלא ת  ומרזבץ שהזכיר הרמב״ס כאן אינם ס
 הכא בחרוזי צלמונה דוקא כלמפרש הרמב״ם הסם יראה לי שאיו הדברים אמורים
 אלא בחלוני $למונ$ וצו׳ ורומד צלמוצה שלא מזכלו במשנה אין להם עונת

 משמע הנועם לרק במקצת
 מקומות עושות לשתי שנים
( Y i t כ׳׳י ממהולש׳יח) . ׳  ט

 ועיין נפי׳ הראיש:

 חדושי מהרי״ח
 דפלוגתייהו ע״פ תוספתא
 וויל רייא אמר הפרסאות
 כו׳ אמרו לו הרי הן אצלך
 בטבריא ואינן עושות אלא
ת שנתן עכיל גםצא יש ו  מ
 ניב פרסאות שנגמרים
 לשנה אהת ואין סברא
 שיפלגו במציאות אלא
 עיכ באתרי׳ דריי היו
 עושות לשתי שנים ואמר
 ששם הדין ששביעית שלהן
 שניה ולחכמים הואיל ויש
 גיב שננסרים לשנה אהת
 לאפלוג ועשו לכולם דין
 אחד כסו רוב ררוב
 האילנות שביעית שלהן
 הוא שביעית ממש :

 תום׳ אנשיי שם
 מצאתי שמש׳ רפליני לענין
 עובל כוכבים או ישראל
 חשוד המוכר פרשיות
 גמוצאי שביעית ללי־ ה״ל
 לרובן מהנחנעין בשביעית
ק סברי לרובן מ  סס ו
 מהנחנטין במויש מן וע׳ש:



 ציונים
.re mr>D ׳pw .ב הטומן 
 fi't tt השיו : מוםעמא: לא יפחות . מיי׳

 תוספות חדשים
 [מיענה ב]חטומן אה הלוף
. ירושלמי הביאו הר״ש ׳  כו
 א״ר יונה הוא הלוף הוא
 גצליס א״ר יוסי מסהנרא
 גנצלים בפחות מכן מוהר
 דאינון שפיץ ע״כ והלמב״ס
 פ׳א מה״ש כתב הטומן 6ת
 הלוף וכיוצא. בהן לא יפחות
 מר׳ קבין וכו׳ ע׳׳כ ונראה
 משוש דלא ידעינן כמאן
 הלכתא מהרווייהו פסק
 לחומרא הואיל ועיקרו מן

 המרה(ש״ל):

 תום׳ אנשי שם
ה מפח. משוש דד׳ ב ו  ב נ
 קבין שליש סאתים לקי גס
 שיעור ה;ובה שליש משל
 ר׳מ.(למ״מ): ג תו־״ם דיה
ף כו׳ בתר לקיעה כו׳. ו  ל
 וכתב הר״ש ויש מנין ללא
 אזלק בירק בתר לקימה
 כיון אם ממר כל גידוליו
 נששיח אבל בלוף איא לפ׳
 כן ללוף כל שנה וו גדל
 בשניה כבראשונה וכן
 בשלישית וכן כרביעית
 כדמוכח בתוספתא. ע״כ:
ו במארופות ה ו ר ק ע  בא״ד ו
. לא אבץ איך ׳  כדינו ט
מ כדינו הא אפי׳  קרא ל
 הוסיף רק קצת צמחים
 בשביעית אסור נעקרו משוס
 הפסד כרי כמיש סריב לקמן
 במיל וכיש כאן שגדל
 הרנה. ותו מה לי עקרוהו
ע י  כיימ או שלא מ
 אס רק נעקר בשביעית
 צריך לעשות השטן. ואפשר
 לומר לאולחא דמילתא נקע
 ראם עוקרי! גמארופות לרך
 להניחן במקומן ואן ׳חוזרי!
 ונשרשיס. ובדנו לקאמר
 כדין לוף של ערב שביעית
 שלא הוסיף ומיש ועקרוהו
 במארופותקיצר בלשונו והליל
 במארופות לביש ונקרדומות
 לב״ה וכדברי הריב לקמן
 מ״ה. (לס״מ) : בא׳ד
 וכבר גלל העיקר כו׳ ובזה
 א״ש דניןע לוף שעברה ולא
 נקע לוף שיצא למויש דהיק
 לוף שעברה עליו כל כשנה
 השביעית שקורם לזה כבר
 היה גדל.(רמ״ז): בי״ב
ם לקעו כו׳ מעורבץ  דיה א
 יחד. ולא אמריק דרבו
 גידולין על עקרו ומבעלין
 אותו לר״א רסיל כר׳׳י
 דממונא לא בעיל. ואפילו
 אם יש באותו ממון איסור
 האיסור בעל והממון לא
 נעל. (נליון ש״ס ירושלמי):
 ד״ה רבי יהושע ט׳ כריי
. ול;י׳ הר״מ ההם אין  ט׳
 אוכלים ציל דה״ק דלא שייך
 כאן עשיית חשבון כיון
 רלכיע אסור וכיון דאין כחן
 שוס ממון לעניים מילולי!
 רבץ על העיקר ומרעלי!

 אוהו. (שס) •

ב קנט ו ת יום ט ה שביעית בנות ש1ח פרק ד, תוספו י ו נ ט ר ב ה מ ד ב ו  ר ע

: ב הלוף: פי' הר״ב מין ממיני הבצלים. עיין עוד פי׳ אחר בר״פ ת א ף. מין ממיני הבצלים שרגילים לממנן כ ת חלו  ב הטומן א
ם. משוס דמיחזי כזורע עד שיממון מהם יח דשני*: ג לוף שעברה עליו שביעית כו׳. וא״תבירקאזלינן  לא יפהות מםאתי
 כאשים בחפירה אחת על נובה נ' מפחים שלא יהיו מפוזרים אלא בתר לקימה מלעיל בפ״ב בפי' משנה ז וא״כ האי לוף דלקכו
ת שביעית. ותירץ הר״ש למשניהין איירי ר  יהיה נובה הפרי והצבור שלשה מפחים ומפח עפר על נבי הכרי: בשמינית אץ עליו פ
 דעקרוהו עם עליו סוף שביעית
 ועקרוהו במארופות כדינו [במשנה
 דלקמן] והניחוהו במקומו וחזר וכשרש
 והוסיף נידוליו בשמינית ולפיכך צריך
 לעשות חשבון עם העניים. וכתב
 עוד בירושלמי פריך מהא יגזרו על
 הספיחים דריש פ״מ וכלומר כל ליף
 שביעית אסור בין לעניים בין לעשירים
 ומשני דלא נדלו בשביעית כי אס העלים
 וכבר גדל העיקר משנת ששיח וט
 אסרינן ספיחים הייט בהנך דתחלת
 נידולן בשביעית או כגון בתטאה שלא
 הביאה שליש משית אבל לוף שגדל
 בששית אלא שגדלו עליו בשביעית לית
ש  ליה דין ספיחים ליאסר באכילה. ר
 עוד שינויי אחריט ע״ש . ועיץ מה

 שכתבתי

ת • רבי י ע י ב ש ) ב ת הלוף ה  ב הטומן א
ד . ע ם י ת א ס א יפחות מ  מאיר אומר ל
. ו י ב ל ג טפה עפר ע ם י). ו בה ג׳ טפהי ו  ג
ת ע ב ר א א יפחות מ  וחכמים אומרים ל
. ו י ב ג ל טפח עפר ע ח ו פ  קבים עד גובה ט
סת אדם j ; 0 לוף  וטומנו במקום דרי
ת !׳< • רבי אליעזר ה עליו שביעי ר ב ע  ש
ת עליו ט) לקטוי). ם לקטו העניים א  אומר. א
 ואם לאו יעשה חשבון עם העניים •י״). ר
ת עליו ם לקטו העניים א  יהושע אומר א
. ואם לאו אין לעניים עליוהשבוןב): ו ט ק  ל

 אף
ס י ם מ ד . א ה ב ו ל ג ם ע י ת א ס ה מ י ה מ ב ו ד נ ם ע י ת א ס  חינ. ב מ
מ נ . אנ> בירושגמ׳ מעמ 6י׳ מהלאי ׳ ר נ ו ו ה נירושלמי די י כ ם ו ד א  ה
. * מ * ו ל י ץ זנ״ה. נ ב ש ו ה מ ה ע ׳ ד ן נ ו ב ש ו ח י ל ם • ג ע ד י א ג ס ב י  וכ! מ

 שלמה
ר יהושע. אמר המלקס מה שפי׳ הרמב״ם ז״ל כמשנה ר יוסי כ ד  כר׳ אליעזר ו
 זו דר׳ יוסי אומר שאחר הניעור אינו מותר לאכלס לא לעניים ולא לעשירים
 הוא לפי גרסתו שגורס לקמן ס״ס סי׳ ח׳ ר' יוסי אומר אחז עניים ואחל
 עשירים' אין אוכלין אחר הביעור וכמו שכתבתי שם נס״ל. וכתב ה״ר שלמה
 שירילי״ו ז״ל. הקשה רבינו שמשון ז״ל צר׳ אליעזר אמאי צריך לעשות חשבון
 והא בירק אזלי׳ נתר לקימה כו׳ ףי׳ל דמתנ״ מייד כגון דעקרוהו כר על
 כאן. ונ״צ ללא אוצי׳ גבי ירק בתר לקיטה אצא לעני! שנוח מעשר אבל
 כשהעיקר הוא חתיכה דאישורא לאו בתר לקימה אזלי׳ דאיסור שבו היק הלך
 אא״כ רבו גלולין על העיקר ומשמע בפ׳ הנודר מן הירק לנעינן כ״כ רבו
 משל בששים העיקר תלע דהא בצל שנטעו בכרס ונעקר הכרם קיימא לן
 בפ׳ הטדר מן סירק לאפי׳ רט גדולי ן על עיקרו אסור ואמאי טמא טזיל בתר
 לקיטה וכשנלקש הבצל הא נעקר הכרם אלא ודאי כלאמרן. עכ״ל ז״ל:
. חני לוף שעברה עציו שביעית ר׳ אליעזר אומר ן מ ש  אין לעניים עמו ה
ח שלש שטס נותן לעניים ר1 נע שחי שטם שותן לעניים שליש שנה א  אס עשה כ
 אחת נותן לעניים מחצה זכ׳ רביט שמשון ז״ל וא׳׳לז והיכי משכחת לה שיחלקו
 עניים עם בעל הבית למחצה לשליש ולרביע הא אין עלי הלוף מתקיימין ויש
 להן ניעור כדחנן לקמן בפ׳ כלל גדול זוטא וי״ל דמשכחת לה בגון שעקר
 הלוף בחורף עם העלין וטמנו בארץ כלתנן לעיל ואחר שעבר ומן הקרח חזר
 ונטעו והוסיף גדולין על נדולין זק בכל שנה ושנה ע״כ. ולא נמצא לי דין זה

 בחבור

 וטומנו במקום דריסת האדם . כדי
$ לוף : ם י מ כ ח  שלא יצמח. והלכת כ
 שעברה עליו שביעית. ונכנסה עליו
 שמינית שהוא מתקיים זמן מרובה בארן
ת עליו  במחובר: אם לקטו עניים א
 לקטו. דעלי הלוף יש להן ביעור ועיקרו
 אין לו בישר כדתנן לקמן בפ״ז הלכך
 אם לקמו עניים את עליו בשביעית
 לקטו ואם לאו ונכנסו לשמינית וגדלו
 העלין נמצאו גדולי שביעית ושמינית
 מעורבין יחד:יעשה חשטן׳וישער כמה
 גדל מהן בשביעית ויתן לעניים דר׳
 *אליעזר סבר כרי יסדה דאמר לקמן
 עניים אוכלים אחר ביעור ולא עשירים:
ן לעניים עמו י יהושע אומר אי נ ר (  ״
 חשבון. דסבר כרבי יוסי ראמר לקמן

 אחד
 *) בריו ור' והליא ויתיישב שלא נצטרך לומר שהיה לו גי' אחרת משמיט• מלאכת
 ב ער נובח ג׳ טפחים. מלמעלה למטה הוא דמשערינן לי׳ דרך משל
 אס הגובה שמנה טפחים וגם ו׳ וגם ו׳ וגם ה׳ ונם ל׳ עד גובה שלשה ולא
 שלשה לשלשה אסור ולרבנן כי הוי יותר משפח שרי על טפח ולא טפח .
 ורבנן פליגי עליה בשיעורא ובגובה הכרי ומולו ליה בגובה עפר. וה״ר
 יהוסף ז״ל הגיה על גובה ג׳ טפחים וט׳ על נובה טפח. בלמ״ד .
 מירושלמי פליגי ר׳ יונה אמר לוף דקחני מחני׳ לאו דוקא דה״ה בצלים
 שכן לרך לטומנם ג״כ כדתנן בפ׳ ששי דפאה ור׳ יוסי אמר מסתברא
 בבצלים אפי׳ פחות מכאן מותר שהן חלקים ואינם צומחין כ״כ ומש״ה
 לא בעי כולי האי: ג לוף שעברה עליו שביעית. ונכנסה שמינית ועדיין
 נטוע בקרקע והגיע שעת הביעור והיינו ניעור דהיתרא כגון שכלו פימת
 שבשדה דאז צריך כל אדם להוציא פירוח מניחו שיאכלו העטים ובההוא קיימא
 לן דשכיעיח אוסרת במינה בכל שהוא ואפי׳ רבו גדולין של היחר דשמיניח על
 העיקר כיון דלאכילה בקדושת שביעית חזו.לבר שיש לו מתירין מיקרי. ומשי׳ה
 פליגי תנאי בעלין.ובירוש׳ פריך דצאחר גזירת סםילדן דאיתא לקמן רפ״ט הויא
 לי׳ עיקר איסור וגדולי היתר מעלין ומוקי לה דמשנתינו מקמי גזירה נשנית
 דלאחר גזירה ודאי דגדוצין מעלין את העיקר בדאסיקנא בפ׳ הטדר מן הירק
 הר״ש שירילי״ו ז״ל: בפי׳ ר״ע ו״ל. דר״א סבר כר׳ יהודה וכו׳. כ׳ עליו ה״ר
 יהוסף ז״ל פי׳ ומטעם וה לא נחלקו בשרש הלוף מפני שכ׳יע מודים שהוא
 מותר אפי׳ לעשירים ע״כ. יחש׳ ר׳ אכהו נשם ר׳ יוחק אתיא דר׳ יהולה

ן י כ  ישראל י
 הניעור ולא עשירים. ואף דספיחי שביעית אסורים כפ״ע מ״א. י״ל
 דההס היינו רק בשהיה תחלת גדולן בשביעית אבל הכא מייד שהלוף הזה
 כנר יצא הקלח מששית לשביעית. דאז הבבלין שגדלו בשביעית בקלח הזה
׳ ולאחר הבעור מותריס רק לעניים  מותרים לכל קודם ביעור כפ״ד סי׳ ס
: י) ואין לעניים עתה הלק בעלים שגדלו בח׳: יא) למשל לוף [ ג  [ועי׳ פיו מי
. מניע לענייס שליש המלין וכ׳יכ תמיר מחשב לסי  הזה שהה בארן ו׳ ז׳ ח׳
 זמן ההיתר ננד שנת האיסור: יב) דס״ל אף לאחד זמן הביעור גם עשירים
 יאכלו. והרי זכה בעה״ב בהן. [כך כ׳ הלי׳ש. ואי׳כ אין p הלכה. להרי

 לןיי״ל
 ראשונה *

. פי׳ הר״ב לקסבל אחל עניים ן  כמ״ש הר״ש: אין לעניים פלט חשבו
ת יכולין ט . ואיים מ״מ כיון שיש לעניים ג״כ ז ׳  ואחל עשירים אוכלץ ט
פ חלקם ואמאי אץ להם עליו השבץ. וי״ל לבשעת הביעור הוא לאמרינן ט ת  ל
 שכולם יש להם זכות שהביעור הוא שמוציא הפירוש מביתו ומפקילם ואומר
 כל שירצה ימול ומאן לסבר עניים אוכלץ ולא עשירים היימ שהעשירים אין
ת ליעול מן זה ההפקר. ומ״ל אחל עניים ואחל עשירים יטלין ט  להם ז

 &עס־ייס

 יכין תפארת
 פרסיות שוודאי חנטו בשביעית וודאי לכ״ע שכיעית שלהן בשנייה. מדאזלינן
 בכל אילן בתר חנפה: ח) מין בצלים שאחר שנגמרו ונתלשו מילין לטמנן
 בקרקע כדי לקיימן לזמן מרובה: ו) שיהיה סאתיס לוף צבורים וגובה
 הכרי נ״מ. לאל״כ מחזי כזורע בשביעית: ו) שלא יצמח: ח) שהיה גדל
 משביעית לשמינית. ואף דבירק אזלען בתר לקימה. הכא מיירי שעקרוהו
 עם עליו סוף שביעית והניחוהו במקומו וחזר וכשרש שם והוסיף גדולים
 בשמינית. והרי עלי השביעית חייבים בביעור. ומיידי שכבר כלו לחיה
 בשמינית: ט) בשביעית אחר הביעור. דס״ל להאי תנא ענייס אוכלים אחר

ה  משנ
. הבא בין לר״מ ובין לחכמים בפי שיפולא ם י ת א ס  ב לא יפחות מ
נספ״ק לכלאים במומן לפת וצנונות לא בעי שיעול לק שתהא אטלה יחל  ו
 אינו חושש משום זורע ברביעית . וצלין לחלק בין לוף לצנון ולפת .
ע משיב יומל כזורע:  ונראה דלוף משתהה בארץ ולרט להוסיף צמחים ל
 ג לוף שעברה עליו שביעית. ולא מני לוף פל שביעית שנכנס לשמינית
 עלתני במתניתין ללפןמן משוס להכא «»יכ• שעבל גדל העיקר בקשית
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ד לוף של ערב שביעית. פירש הר״ב אחד עניים ואחד עשירים אוכלים אחר הביעור. והלכה כרי יהושע: : י ״ ס  שכתבתי בריש פ״ט ב
 ולא הוסיף צמחים בשביעית שאס הוסיף כוי אסור לעקרו משוס הפסד ף לוף של ערב שביעית.שנשלם מערב שביעית ולא הוסיף צמחים
. דכשעוקר בשינוי לא ימלט שיפסיד מקצת הפרי. ולפי מה בשביעית שאם הוסיף צמחים בשביעית אשור לעקרו משום הפסד  פרי
: הקיצונים. י״מ שנזרעו בקיץ ר״מ מיוחדות לקץ שהן יבשות  שכתבתי לקמן משנה ו בשם הרמב״ס דכל הספיחים אסורי' באכילה. פרי
 יש לפרש כשעיקרם ואיט רשאי לאוכלן . , מאד. פואה של עדית. הגדילה בשדה

ס נ כ נ . ש 0 ת י עי ב שבי ר ל ע  1 ־ ־ י ך לוף ש

. וכן בצלים הקיצונים טי) וכן ( י ת י עי  לשבי
ל עידית י0. ב״ש אומרים עוקרין אה =־0 ש  פו
ל עץ יט). וב״ה אומרים ת יח) ש  אותן במארופו
ל ת כ).ומודים בפואה ש ו כ ת ל מ  בקרדומות ש
ל ה ברךדומות ש ת ו . שעוקרין א ( א ת נ  צלעו
ת ז ה מאימתי מותר אדם ליקח לוףינב) ו כ ת  מ
ד כי).  במוצאי שביעית «). ד יהודה אומר מי

 הוי כאילו הפשירן בידי׳ ורחמנא אמר
. פי' ת די  לאנלה ולא להפסד: ךעי
 הר״ב שדה שמינה. ושם עידית מפורש
 בריש פ׳יה דגימין]. בקרדומות של
 מתכות. ואפייה הוי שינוי כדבעינן
 למימר במתניתין דלקמן: ומודים בית
 שמאי לבית הלל. וכהחי גוונא בריש פ״נ
 רפאה ועיין מה שכתבתי שס י• ה רבי
 יהודה אומר מיד. סי׳ הר״ב הואיל וצריך
 לעקרו בשינוי לא שכית במוצאי שביעית
 דאיסורא ומש׳יה מותר מיד כדמםיק

 בירושלמי דבטמון אנן קיימין ואמרינן דאין דרך לעקור בשינוי של ףן רבי יהודה אומר מיד

 שמינה. פואת. צבע אדום שקורין
 רויי״א(א)בלע״ז:״)במארופות של עץ.
. p במר שחופרים בו את הקרקע. של 
 ולא של ברזל שלא יראה כעובד את
. ולא ת כ ת  הארץ: בקרדומות של מ
 חיישינן דלמא מיחזי כעמדה: בפואה
 של צלעות. כמו סלעות בסמ״ך פואה
 הגדילה בין הסלעי' כיון דאין דרך לזרוע
 שםלאמיחזי כעובד את הארז. פ״א
 צלעות כמו ולצלע המשכן(שמוח כו)
 כלומר צדי השרה שאין דרך לזרוע שם:
 ואע״ג דבשאר ירקות מודה רבי יהודה
 איסור כדי לטומט עד מוצאי שביעית אבל בשביעית עצמו חיישינן לאשור עד שיעשה כיוצא ט בלוף הואיל וצריך לעקרו לכ״ש במרופו'
V שמא יביא מן האיסור הואיל ועכשיו קונים ממט עוקר האיסור בשיטי של עץ ולבית הלל בקרדומות של מתכות ואין דרך לעקרו בשביעית ™ ? T £ 
 ־־־־'־^־׳־'־־־ ״ י~' ־־׳̂־ אלא ע״י שנוי הלכך במוצאי שביעית לא שכיח דאיסוראומש״ה מותר

ך ך i 3 (א) ראטטע קראש, *) בדיו במיופוש 

ם י מ כ ח  ו
 ד פואח >ד*ס &את בפואה גדיש בפיאה. אותה נימשצמי

 ודג אותן,

J*B ר בקרדומות . מיי׳ שס 
» צאו ין לפח :  היימ ס

 תוספות חדשים
 טענה ד [תויים דיה]
ס ביש. ולפענ״ד י ד ו מ  ו
 ה״פ ומודם חרווייהו ר;ס
 לביה איצעריך דאפילו של

 צלעות צריו שינוי:

 חרושי מהרי״ח
 נושנה ה[תוי'ט ד'ה]רי״א
ד. עיי הי־יב כוי בדי  «י
 לטומנו עד למוצאי שביעית
 כו׳ עכיל. אלא וראי טמנו

 בשנה ששית :

 , תום׳ אנשי שם
ף כו׳  ד בריב דית לו
 ;אה הוסיף כוי. ומהלימ
 ן!:מע דעל ילי שיטי
 מותר לעולם. אלא מפירות
 שטעית כעי שינוי לכיע.
 ורק נזה דככר ׳ממר הפרי
 והיל פדות ששית ס״ל לגיה
 דאיצ שימי. ועמ״ש בסמוך:

 שלמה
 מתכת וצא תימא לעלית לוקא קמ״ל למזלו ב״ש היכא לליכא עבודת האח
 ומינה ללב״ה לא חיישי צעבולת הארץ ובכל פואה שרינן. ובתוספתא קתני
 לשואה של צלעות למקום שנהגו לחרוש יחרוש לכיון דהיא במקום סלעים
״ל. כלומר צלי השלה  וסרשין אין כו משוס עבולח קרקע: בפי׳ ר״ע ז
 שאין לרך לזרוע שם. כתב עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה אין נראה לא״כ למה
 צדךקרלומח יקיזו מארופות ותולהל״ל ונמלים בפואה וכו׳ שעוקרים אותה
 אפי׳ בקללומות ע״כ: ה ר׳ יהודה אומר טיר . ואע״ג לנשאר ירקות

 מורס

׳ באור :  ואף׳ לוףישל ששית אסור ומוכרו מיל ויאמר מן הממון הבאתי. םל״שעם קצה מס

ת כ א ל ם מ י מ כ ח י י ' * ־' ל י " * * ' ^ 
 בחבור הרמב״ם במשנה תורה• ד בפי׳ ר״ע ז"ל.שאם הוסיף צמחים בשביעית
 אפר לעקרו וכו׳. כ׳ עליו ה״ר ׳הוסף ז״ל פי' מ איני יולע מנין בא להלוף
 אינו אילן אלא נראה שאם הוסיף יש לו דין שביעית בבצלים שירלו עליהם
ת. פי׳ בערוך עלית שם מקום והרמב״ם י ל עד  גשמים דלקמן מ״כ: פואה ש
ל צלעות. פירש הרמב״ם ז״ל שיש לס  ז״ל פי׳ הפואה השובה: פואד, ש
 צלעות והיא בעומק הארץ ואי אפשר לעקור אותה בכלי עץ אלא כברזל:
 ומודים בפואה. תנא ומודים לפרושי לבכל פואה שרו נ״ה בקרלומות של

ז ישדאל ע ו  ב
. דאי ד י י ) מ״ש הר״ב לכלא הוסיף הלוף צמחים בשביעית מ א ) ן ך ״  פ
 נהוסיף צמחים. אסור לעקרו בשנוי. מלא״א לעקרו בשנוי אם לא
 שיפסיד הפרי. וכ״כ התוי״מ והר״ש ותמך יתדותיו אירושצמי. ותמהני לא״כ
 קשה ליליה אדידיה. במ״ש הר״ש ותוי״ס ור״ב נמ״ה למה״ט לר״ימוחל
 מיל מדא״א לעקרו בשביעית כ״א בשנוי. הלכך לא שכיח לאיסורא. והוא
 ג״כ מהירושלמי. וקשה לעכ״פ שמא האי לוף הוא מאותן שהוסיפו צמחים
 בשביעית . לאסור לעקרן בשנוי. ופ׳ תוי״ט ולו״ק. והנה מלבד שאר מה
 שיש ללקלק במשנה זאת אשר ת״ל טלם מבוארים באות כ״ד ל״מ מרבותי
 היה נ״ל. לכל עיקל לבר זה שתמך הר״ש עליו יתלותיו דבהוסיף צמחים
 אסור לעקרו בשנוי הוא ממ״ש בירושלמי ח״ל ל״י נשם רבי לא תפתר
 שעקרן על שלא צמחו. וע״ז פי׳ הר״ש כנ״ל. זעכ״פ היה צריך הר״ש לשש
 הגי׳ שלפנינו בירושלמי. וכמ״ש מהר״א מפורקאן בד״ה ר׳ בון וט׳ למ״ש
. הפסקא ״לוף של ע״ש״. אין זה מקומו. והעמילו הר״ש ן ו  קודם דברי ר׳ נ
. גם מ״ש ר״י כשם ר׳ לא תפתר. מלת  להפםהא זאת הולם ר״י בשם רבי

ן תפארת י כ  י
 קיי״ל לכל מין אחרישכלה מהשלה צריך לכפלו מהבית ולפורפו ואסור גם לעניים
 [עיי רמב״ם וראב״ל פ״ז משמיטה. ה״ג] ובל"; ק׳ למ״ש הך להכא מנצלים;
 שנכנסו לז׳ שאסורים [כפ׳׳ו מ״ג] אע״כ הכא שעברה עליו שביעית . הו״ל
: ינ) שכנר  תחלמו וסופו כהיתר ובכה״ג יש ביטול בגילולין [כפ״ו סי׳ ט]
 נגמר כל בישולו בערב שביעית : יד) והוא מותר לכל באטלה קודם
 ביעור דדוקא ספיחים שתחילת שתילתן בשביעית היו אסרו חז״ל איל
 הנך כבר נגמר בשולן קודם שביעית(א): טו) המיוחח׳ לקין א״נ מזרעי׳
 בקין. וכבר ננמרו בהקץ שקודם שביעיתוטלן נוח לעקרןע״י שינוי:
 טו) מין צבע. פערבער רעטהע בל״א: מ) הגדילה בשדה שמינה. שנ״כ
 טח לעקרה: יח) שפאטען: יט) ולא של ברזל. דמחזי כעובד הקרקע:
 כ) נ״ל דבכל דוכתא לא חיישי ב״ה לרואים בשביעית. מדהותר דבר זה
 בזמן שביעית לכל. כולם יודעים דבהיתר עושה מיהו במרא של ברזל נם
דה דאסור. דעכ״ם בעי שינוי קצח. כדמוכח מ״ה: כא) הגלל  ב״ה מו

 וקנה בשביעית נוסס
 מהחשול

 למינים אלו דרכן לשהותן

 בצדדי השדה. א״נ בין הסלעים שאין דרך לזרוע שם דבר אחר. מקומו
 מוכח דאינו עובד השרה: בב) עלי לוף. דעיקר הלוף א״צ ביעור:
 בנ) מהחשוד על השביעית ולא יהיה העלים צריכים ביעור כשיכלה לחיה
 מהשדה: כד) דלאותןשנזרעו בשביעית ליכא למיחש. דהרבה מענישי׳
 ב׳׳ד לזורע בפרהסיא. גם לאותן ששהו בארץ מששית לשביעית ליכא למיחש.
 דבמביא מהעמון בארן מיירי. ומדא״א לעקרו בשביעית בפרהסיא כ״א

 בשטי אפיי לב״ה כסי׳ כ׳ הלכך לא שכיח שיעקר בשטי כדי לעמנם עד מוצאי שביעית. אבל בלא היו טמונים בשביעית

ר  לא אין לו פי׳. אס לא שנאמר דשם חכם הוא. אמנם לפע״ד ל״מ הכל נכון. ד
 חזקיה פתר ער׳יה(ופי׳הירו׳ לנרי ל״ח) לוף של ע״ש שעברה עליו שביעית וכוי.
 והקשה ד בון ע״ז.לא״כ ננקט פלוגתייהו לעניןמע״ע.להכי תניא וכו׳(אלמא לגם
 התם תני לליכנו הו״ל מעקר) ומשני ר״י בשם רבי. לא . תפתר שעקרן וט׳
 ור״ל להרי לכט לברייתא גבי עני ל״ל שעקרן לגמרי קולם שצמחו. כך נלפע״ל:

 ליכא למיחש שמא הלוף הזה
 של שניע־ת הוא והחשוד
 הזה עקרו בתורת לוף של
 ששית כיון שגם אס היה ק
 היה צריך לעקרו גשימי.
 דכהוהיף צמחים כפביעית
 !1יסור לעוקרו לגמרי אפילו
 עי• שינוי. ולא שכיח שיעקור
 גשינדכלי לעמנן למו״ש.
 ילדלמא עכר ועקר בלא שיגוי
 (יכא למיחש . משא׳׳כ
 בירקות . דירקשל ששיח
 ומתר לעקרו שלא עיי שיטי.
 לכך חיישיק שמא הערים

 ועקי

 משנה ראשונה
 העשירים ג״כ ליקח. ואף
 נעלים יכולים לחזור
 ולזכות בהן וכל מי שזוכה
 בהן הרי הם שלו ושוב
מ י  אץ אחר יכול ליטול מ
 אפילו עניים אין להם
 עליו כצום להאי מהפקר
 זכי לה וכבר קיים מצות
 ביעור. והיינו לדייק הכא
 ותני אס לקטו העניים
 לקטו ואס לאו אין להן
ר בשעה מ ו ל  כו׳ כ
 שהפקירם זה היה להם
 זכות ואם לקטו אז שפיר
 לקען ואם לאו כיון מזכה
 בהן אחר אין לעניים
. ומיהו הרמב״ם יש ו  מלי
 לו גירסא אמרת לאחל
 פנייס ואחל עשירים אין
 אוכלין אחר הביעור כה״ש
 בפירושו כאן ולקמן ועיי
 נתוי״מ פ״ע מ״מ :
 ד לוה של ערב שביעית

׳ וכן בצלים הקיצונים ט ם ירקות של מרב שביעית שנכנסו לשביעית . משום ו ת . נ״ל ללהכי חשיב ואזיל מינים אלו ולא מני ס י ו  וכן פואה כ
ן שכל שמשמהין כארץ יפה להן לכך לא מקרן קולם שביעית והלכך שרו ב״ה בקרלותומ שפקירתן מוכחת לצריך  בארץ זמן מרובה עד שיגמרו כמ״מ הר״ב בלוף כהליא ממתני׳ דלעיל וטו
 לפירות הוא ולא מתכוון לעטלת הארן אבל שאר ירקות לה״ל לפקלן ל\לם שביעית מודו בייה . ומיהו הר״ש במתני' ללקמן פי׳ בהיפך דגשאר ירקות לא גזרו לעקור בשינוי אבל לע״ר
י הר״ש לקמן לזהו נמי הוי שינוי. ולא פי׳ מהו השיטי. ופשטא למתני' משמע ללב׳יה ר מ . וגם הא לאמרי ב״ה בקרלומומ של מתכת משמע מ  אין דבריו מוכרחים כמו שנפרש לקמן
. ולקמן פ״ו מ״ל מנן גבי ירק משיעשה כיוצא בו ולא פליג ר״י משני בירושלמי גזרו מל הלוף ולא גזרו פל הירק מעסה אפילו בשכיעית ד י  לא צריך שינוי כלל ושם נפרש • ה ר״י אומר מ
. לאילו פוקר הלוף בפנינו במוצאי שביעית מורס א ו . והעולה מלברי הליש בפירוש הירושלמי ה כ ״  יהא מומר. בממון אנן קיימין שלא ילך ויביא מן האיסור ויאמר מן הממון הכאתי ע
 ר״י לאסיר לשמא של שביעית היא אלא הכא שאינו עוקלו עכשיו אלא מביא מן העקור ביזו והטמינו בארץ להשתא ליכא למיפש שמא ש> שביעית הן שהרי גזרו מל הלוף לעוקרו בשיני•

 לוסא
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 תום׳ אנשי שם
 ועקר ירק של שביעית ואמי
 עליו שהוא של ששית ועקרו
 בלא שיטי ימומנו למויש.
 (םרשיש) : ו בריב ד׳ח
 שאין האומן כוי שהוא
 חשוד כו׳.וא'תוהאאמלינן
 נהמקין נ׳׳ד מחשלו יxאל

 על השביעית וא׳כ למה לא
 אסרו למטר אפילו לסתם
/ דלא אמרו כן •  גנ״א. ו
 אלא גבי הנועפ בשביעית
 לקנסינן ליס לעקור אפילו
 בדיעבד משוס רעשה כגר
 מעשה. אבל בכאן כל שלא
 נחשד בהדיא דייניק ליה לכף
 זכות. ולכן כל שהוא לאיפור
 ולהיתר בותר אפילו לחשודים.
 (רמיז): בא״ד להצניע
. אבל בחשוד לא תלינן י  כו
 דלהצטע קנה אף דתליק
 להיתר בדבר שמלאכתו
 לאיסור ולהיתר. משוס
 לאין ורן לקנות להצניע
 דכליס אלו מצויין בכל שעה
 לקנות. (רשיי נעיז שם):
׳ אמר  תוי״ט דיה שאין ט
. ששוט דלפני י  סכתוב ט
 שר דאורייתא איט אלא
 כשא״א להחשור לעכור בליז
 כגון שא״א לו להשיג כמקיא
 ומדרבנן אשרו למעיק יד
 עוברי עבירה אף כשמוצא
 להשיג ומקיא. ווה חקא
 בישראל חשזל אבל מומר
 לעטרת כוכבים או עובד
 טכני'ביבר האסור לו ומוצא
 להשיג במקיא יש מחלוקת בין
 הפוסקים אם מותר למכור
 לו. ולכאורה היה ניל דדינא
 דמשנתיט הוא דוקא במוצא
 להשיג במקיא אכל באינו
 מוצא להשיג במר״א אסור
 אפילו כמקום ששייך לרבי
 שלום ויש לתלות להיתר.אס
 לא בפמוכחא מלתא להיתר
 יותר מלאיסור. ויתיישב
 0ה גס קושית התפא״י במ״ז
 דלא חששו אלפני דלשני טון
 דקיימיק כאיסור החזקת ידי
 עוכרי עבירה דרבנן. וע״
ל : ן  מיא סי' שמיז מ
 בריב דית בטורה ש«ורין
. בטסי בע״ז שם הקשו ׳  ט
 ע׳ז דהא כתיב ברחת ובעזרה
 אלמא תרי מילי נינהו לע
 פי׳ ריי שהיא כלי א' של
 מחרישה . עיב: הוי״מ ד״ה
׳ כדלעיל  אבל מוכר ט
. תמוה שעירב ב׳ ל י  מ
 דברים שאיל עניןזה עם זה
 דהיכן מנר לעיל מ״ד
 מתבואה וקטנית שרע
 לקוצרן והלא בלוף אייריגן
 שהוא ממיני ירקות לאין
 ירכו בקצירה. ומשום
 לאורחיה בעקירת השרש
 משיה בעי שעו* :עקירה
 רוקא. וקצירה אפילו בכדרכם

 איכא למימר דמשתריא
 ותבואה וקטנית דאסורין
 בקצירה. לאו הייט עעמא

 משוס דדרכן בכך ובעז
 שיטי. להא אפילו עיי שיט*
 לאאסתיו ספיחי שביעיפ

t'9h 

 מיד אבל ירק שלא נזלו שלא לתלשו ט אורחיה שכיח נמי דאיסורא [״וחכמים אומרים משירבה החדש. כהב הר״ב בירושלמי מפרש
. ה״ל הפירוש שהזכרתי עד שירבה החדש שיוכל למצוא לוף הרבה ׳  בשמינית לפיכך אםור עד שיעשה כיוצא בו:משידבה בו החדש.בירו׳ ט
 מפרש רהייט מן הפסח ואילך והלכה כחכמים:( שאין האומן רשאי כזה נדלים בהיתר והיינו מפנןח ואילך ע״כ]: ו שאין האומן רשאי
ת. למי שהוא חשוד על השביעית אבל למי שאיט למוכרם. לשון הרמב״ס אמר הכתוב (ויקרא יש) לפני עור לא תתן  למכרן בשביעי
 חשור שרי דאיט קונה אלא להצניע עד . מכשול רי׳ל מי שסגרה עיניו התאוה ויצר
) ז הרע לא תעזור אותו להוסיף בעורוט ח ^ כ י ח ה ה ב ר י ש ן ט וחכמים אומרים מ ד ן ז י ש ה ר ״ ת . נ , ע י ב ] ש כ ח א ] 
ם ותוסיף להרחיקו מן היושר ומפני זה ר כ מ  התבואה בגורן: דכך.כמין יתד של בחל ן אלו כלים שאין האומן רשאי ל
ל אמור לעזור עוברי עבירה ולא יתקט ה • העו י ה וכל כל ש ד ח ת כי). מ עי  שקורי! קולטרו(א) בלע״ז והוא עשוי בשבי
ל מוכר ד\א לה& כלים אבל ראוי לקלקל להם : ב . א 0 י  לתפור ט את הקרקע לשון וידקור את והמזרה «) והדקר כ
דה. כתב הר״ב שזורי! ט כל והמי ־) ומגל קצירל) ועגלהלא) ו ל ידי ג  שניהם(במדברכה):מנלידומנלקציר מ
m התבואה מורן כלומר דוקא מורן n m ־ m t o ל ל ב ל צ . זד. ו ה י ל  ועגלד. מותרי! שמא הוא [ייצה] צקציי כ
, דהיינו הרבה אבל כשידה מעט לא ״ ״ w ר ו ח ד ^ ו ח  מ ההפקר ולהביא בעגלה למאכל כיתי ״
. ׳ ל מוכר ט ב ) י קרהו במזרה כלל: א ר T ב ח , ? ל ר ו ו ס א 0 ל  ואי! אסור אלא להביא הרבה לעשות , ?
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»*WTOס לעבודה א כתב הר״ב שאין אסור אלא ,־. אוצר ״ד״ מ ע ט ו > » * U 
 להביא הרבה דהא לאכלת כתיב. וכתב הרמב״ס בפ״ד מה׳ שמיטה ע*פ ת״כ ויה שנאמר(שם כה) את ספיח קצירך לא תקצור שלא יקצור
ק כמו שבארנו אלא א  כדרך שקוצר בכל שנה ואם קצר כדרך הקוצרים לוקה כנון שקצר כל השדה והעמיד כרי ודש בבקר או שקצר לעטרת ה
 קוצר מעט מעט וחובט ואוכל. ועיין במ״ו פ״ח ומסיק עוד שם דכל הספיחים אמרים באכילה מדרבנן ובכללן תטאה וקטנית וכן ירקות
 שדרך רוב האדם לזורעם בגנות. וא״ה הך מגל יד וכו׳ דקצירה לאו לענין תבואה וקטנית דדרך לקוצרם דמהו אסור לקוצרן כדלעיל מ״ד אלא
ן הפיגם וט׳ דרפ״ט והייט לפי הר״מ בחיטרו אבל בפירושו יש פי' אתר ע״ש וגם  דתלינ! שיקצור העשבים שאין זורעים אותם רוב האדם טו
. ובכולהו משניות דתנן אסור בשביעית שכתב בהם הרמב״ם בחיבורו אסור משוס ספיחי שביעית בכולהו פי׳  הר״במפרש בענין אחר
 הר״ב אסורות בשביעית שיש להן קדושת שביעית ולא אשתמיט בשום לוכתא לאשמעינן דספיחיס אסורים לאכול. מ״מ דינו של הרמב״ס
. פי׳ הרמב״ס חרמש קנון שיקטוף כמלא היד ומפני זה נקרא מגל ׳ ט ל יד ו ג  ד! צדק. כדמשמע בפסחים פ״ד דף נא ע״ב וע״ש בתום׳: מ

 שפירשו שירנה החלש היינו מן הפסח ואילך כלפי׳ ניחש' ללא קאמר לה מלאכת שלמה
. י״ס קר י י י : ו י כ ״  ד יוסי הכי אלא לשעה ד יהולה נין מל ל״ל ע
 והלקל.בצמ״ל. וכתנ ה״ר יהוסף ז״ל 1נ״צ להכל א׳ שכן מצעו שהרי״ש מתחלפת
 ללמ״ל כגון גרעינים גלעינים: רכך. פי׳ ה״ר שמשון ז״ל שהוא את כלשון מקרא
 כדכמיב וכתתו חרטתס לאתים. והרמב״ס ז״ל פי׳ מחרישה הוא האת: מגל
 יד.מצד א׳ סכין ומצל א׳ מגל והכי מפי בהכל שוחסיךוה חכלל כל שמלאכתו

 מיוחדת

 מודה לאסור וט׳ לשון ר״ע ז׳׳צ. אמר המלקט סי׳ מללא עליג לקמן ס' ששי
. ירושלמי תני א״ר יהולה מעשה שהיינו בעין ש ד ח רבה ה : משי ׳  משנה ל
 כושים ואכלנו לוף על פי ר׳ סרפון במוצאי החג של מוצאי שניעית א״ל ר' יוסי
 עמך הייחי ולא הי׳ אלא מוצאי הפסח וכי הר׳׳ש שירילי״ו ז״ל ולא משוס דירבה
 סחלש דמתני' הוי פסח להא גללו ירקות בימות הגשמים ואין צדך להמתין
 על הפסח אלא מעשה שהיה כך היה ולא כדברי הרא״ש ורטט שמשון ז״ל

ן י כ  ישראל י
 כז) וואורפשויפעל לזרות עבורן: בח) פפלונאייזע! לחרוש:
 כט) האקקמעססטר לקטוף כמלא יד: ל)האנדזעכזע: לא)וואגען.
 דבכל אלו נוכל לתלות שרוצה לקצור מעט מספיחים המותרים. שק כהפקר.
 ולהביא לביתו: לב) ונ״ל דה״ט דתלינן בהיתר. מדאזלינן כתר רובא

 ראשונה להתירא
 בטעמא: ו ומגל קציר ומגלה . פי' הר״ב שמא רוצה לקצור מן הפקל
 ולהביא בעגלה למאכל ביתו וכן לשון הרא״ש ולא היו צריכץ לפלש כן לולאי
 משלה שלו כמי מותר להביא צורך מאכל ביתו. ונראה משום שלאו במשנה
 ללקמן שכן לרט להביא מן ההפקר משמע להו דלוקא מן ההפקר שרי.
 ובאמת התם נמי משלו מביא כללו שמביאין מן ההפקר וכן שילשה הרמב״ם שם
 וכמו שנפרש לקמן: לאיסור ולהיתר מוחל. צ״מ אמאי מוסר טון לספק
 אורייתא הוא שמא לאיסור קונה ולפני מור לאורייתא הוא. וכן קשה במתני'
 דלקמן ב״ה ממירין בפרה חולשת מפני שיטל לשומעה לכל למצי למיתלי תלינן
 והיכי תלינן להיתר בלאוריימא וליכא למימל אוקי גברא אחזקת כשרות להא
 נחשול מייכי כמ״ש הר״ב. ואם נאמר דלפני פור לאו דאורייתא הוא להך מילמא
 דפשטיה לקרא מיירי בסומא בעיניו ממש וטס; מכשול מרך שהוא הולך אבל
 במושיע לו לבל איסור לא מייכי אלא אסמכתא מללבנן הוא לעניו איסורים הוה
 ניחא. אלא לפשעא למילתא בבל לוכמי משמע ללענין איסור הוא מדאורייתא
 והכי משממ במסי פ״ק לשבת דף ג׳ שכתבו לאפילו היכא דכלאו לידיה מבד
 איסורא מ״מ אסור מלרבנן שחייב להפרישו מאיסור מ״ש ולפ״ז אי קאי נסרי
 מבכי מהלא לפ״ק לע"; לף ז' אסור מלאורייתא וכן משמע בפי׳ק לע״ז דף
 י״ל לאמל אטי אלפני מפקלינן אלפני ללפני לא מפקלינן. לשון מפקלינן
 מדאורייתא משמט. ומיהו לסברת הכמג״ם לכל הספקות של תורה אין אסילין
 אלא מדרבנן י״ל דהכא משום מיי גפש לא גזרו שא״כ לא יוכל לקצור למאכל

 ביתו. אבל לסברת הרשב״א שהספחת אסירי לן מדאורייתא קשה. וצ״ל להבא
 במאי עסקינן לאיכא נמי אומן אחל עובל טבנים ונמצא דאין הישראל מובל
 מדאורייתא לבלאו לידס מצי למי/בן מעוכל' כוכבים אלא מדרבק אסור כמ״ש
 בשם המוס' ובספקא שרי. אבל פשטא לממני׳ דקא פסיק ותני דמותל משמע
 בכל מנין נראה שהיא לאיה לסברת הכמב״ם. ואפשר ליישב לנתינת מכשול לא
 מיקד אלא כשהמכשול ידוע גשמה שזה מסן לו אגל נספק אם יעשה ט

 מכשול

ן תפארת י כ  י
 מהחשוד < ודאי חיישיק שמא משביעית הם ואמר שהמטמוניס מששית
ה הזאת : כה) ר״ל ר ^  הביא. כך נראה לי פירוש המשנה ר
 מפסח של ח׳ ואילך . שכבר מצוי אוהו שגדל בח׳ והיינו ככל ירק
 [כפרק ו׳ משנה לי] : כו) למי שחשוד לעטד האדמה בשביעית :

 משנה
 דוקא ואי של שביעית הן לא טרח טלי האי לעוקרו בשיטי משוס מכירתו במוצאי
 שביעית לבשלמא בשביעית עצמה אסור ליקח ממנו ללמוכרו מיל ערמ אבל
 למוכרו לאחר זמן לא מלח. ומלחזינן לעקריה ולאי של ששית הן ועקלן בששיס
 כי אורחיה בלא מלמא כלי למוכרן למוצאי שביעיח. וא׳׳מ א״כ במוצאי שביעית
 מיד אמאי שרי שמא עקת היום בשביעית שעה אמת ר^דם צאת השביעית כלי
 למוכרן מיל במוצאי שביעית. אין ה׳׳נ להייט עעמייהו לחכמים לאסרי. ור׳׳י
 ס״ל מעמון אנן קיימין כלומר שהשמיט באיז ואי למכרו מיל בעי לה אין
 לרך להפמיט. ובלין הוא דאפילו בשביעית עצמה שרי ליקח כשהשמיט כיון
 דלא למטר מיל בעי ולאי לא מרח לעקרו נשניעית בשינוי אנא של ששית הן.
 ומיהו נשגימימ מצל* גזרינן ממון אשו אינו ממון והיינו דקאמר שלא ילך ויביא
 מן האיסור ויאמר מעמון הבאתי. ע ל׳ל לפרש לסי שימת הל״ש שהוא קיצר
 ביותר וגם מוי״פ קיצר ב/ה . ומיהו קשיא לי שיעת הר״ש דמפרש דקרדומומ
 של מתכות דשרו ב״ה כמי שיטי איכא מנ״ל הא ללא מציט דאסרי ב״ס שאר
 כלים >\ך מקרדומומ ופשטא משמע דכאורמיה נמי שלו כיה. ועול שכתב
 לנשאל ירק לא בעי שיטי בעקירמו לא פי׳ הטעם דסא כיון דממזי כפטדס
 הארץ הוא בשאר ירק כמי שייך זה. ובאמת נפיריש הירושלמי אין צורך •לפרש
 דגזרו על הלוף היינו לעקרו בשינוי דולאי לב״ה בקרלומוס לאו שיטי הוא.אלא
 אמסני׳ ב' דלעיל קאי להמם בעמון איירי לקתני המומן את הלוף בשביפיס
 לא יפחות משלשה קבין ועומט במקום דריסת אדס ובשאר ירק לא הצריטהו
 לזה מעיי שם הטעם ומשום דגזרה זו לא שכיח שיטמין בשביעית סך מרובה
 כמקום דריסה ומסתמא בששימ מטמין כדרט שלא במקום דריסה וכשהביא מן
 הטמון מותר מיל לר״י דודאי של ששית הוא. ונלין מא דשבימימ עצמה >מי
 מותל מן הטמון אלא דגזרינן בשטעית אמו אינו טמון טלה בלפי' לעיל
 לשיטת הליש . ולפ״ז י״ל לקרלומות לב״ה לאו שינוי הוי ואפ״ה שלי ולוקא
 גלוף שלי לאילו גפאל ינק מולו נ״ה לנעי שיטי כלפי׳ נמסט' ןצמיצ מילס6
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 אוצי: ז היוצר. אומן העושס כלי חרס מוכר אפי׳ לחשור על
ד יין וליכא למיתש שמא רוצה פולס א כ נ ד שמן ו  השביעית ה׳ כ
 לשמן או סלם ליין שניכרים הן אותם של יין מאותם של שמן שהעפר
ד שמן: ואם ד יין איט דומה לעפר שעושים ממט כ  שעושים ממט כ
 הביא יותר מכאן מותר. ולא חיישינן
ה שמא מן המשומר דשביעית הביא : ש מ ח ש כדי שמן לי) ו מ  ז היוצר*) מוכר ח

א מן . שכן דרכו להבי ( ח ר כדי יין ל ש  ע
א לי) יותר מכאן מותרל0 • . ואם הבי ר ק פ ה  ה
 ומוכר לעובדי כוכבים בארץ *׳).ולישראל לי)
ת שמאי אומרים י ב <'• ח ט צה לארץל  בחו
ת ם) עי ת בשבי ש ר ה ת ר א ימכור לו פ  ל
ה מ»). ט ח ש א יכול ל  וביה מתירין מפני שהו

 מוכר
 שלמה

 מותר למכור לו כלים יוסר כלי ש3א יפסיד סירות שביעייו וצ״ע ע״כ: ומוכר
. ואפילו יותר מזה ולישראל בחו״ל ואפילו מן ץ ר א  לעובדי כוכבים ב

 הקטי בארץ. כך הוא בירושלמי וכתב הר״ש שירילי״ו ז״ל להפי פירושא
 ואפי' שהכדים שמוכר לו נח״ל הן קמיין בארץ וה״א דכיון למארז ישראל הן
 שמא ימס ישראל החשול בארץ ויראו הכלים של הארץ בילו ויחשלוהושבאח

 ישראל

 יד ומגל קציר ידוע ע״כ. ורוצה לומר שהוא מגל סתס והייט
 חרמש כמ״ש במ״ד פ״ד דפאה ובמי׳ו בפי דלעיל: ז [*ואם הביא
 יותר מכאן מותר. לשון הפי' שהזכרתי. מותר למכור לו כלים לפי
 מה שהביא ולא נחשרוהו שמא הביא מן המשומר באוצר עכ״ל.

 ואני תמה על הרמב״ם שהשמיט לבבא

 ומוכר לנכרים בארץ.ולא חיישינן שמא
 יחזור הנכרי וימכרם לישראל החשוד:
 ולישראל בחוצה לארץ. ולאחיישינן
 שמא יוליכם בארן א״נ שמא יכניס
 לתוכן יין ושמן של שביעית שהביא מארן
 ישראל דלא החמירו תכמים כ״כ:
. ובכל דהוא  ח שהוא יבול לשחטה

 דמצינן

 ציונים
 ז היוצר. עם היה ו$״י
 הניד: ח בשיא . עי) פז:
 ׳Jrn׳ פיו לדמאי. הי3' גיפין
 : וביה מהירק. מיי׳

ו: י  cc פיח י

 חלופי גרסאות
 ו והמשה עשר גילו6למי
 וה2ש עשרה . ההפבך
 גייו:צ׳ ההבקר. ח הורשת

0 ההורשה.  זו בפ״ח מהלכות שמטה]: ומוכר נל׳
 לנכרים וסי. לשון הרמב״ם תיקון דברי
 זאת המשנה מוכר לנכרים בארן יתר
ל ט י א ת ש  מכן ולישראל בח״ל: ח
ל כתני לשוחטה. כתב הר״ב ובכל להוא דמצינן מ ל«« ״׳ל ו במי  ו

. יסייםהי״ש ולא דמי ק ל  K ™ למתלי מ
 פייוש שהזכיר לבכיו כתב לכלים דלעיל שאין אדם מוכר דהתם

ו []:ט י  STS^S^L1 ליכא למתלי כדפישינן בפ״ק מ

 תוספות חדשים
 מענה ז [תוייפ דיה] ואם

 הב־א כוי ואני תמה כו

 מוכר
ת כ א ל  מ
 מיוחדת לעבירה. יש ספרים לגרסי לעבודתו והיא היא : ז ואם
 הביא יותר מכאן מיתר. סי׳ ה״ר יהוסף ז״ל אין נראה לי דקאי על
 המביא כי מה עניינו לכאן אצא נראה לי לה׳יק לא ימסר צו בתחלה
 אצא זה השיעור מפני שאין לרך להביא אלא כזה השיעור ומכל מקום אם עבר
 הבעל הבית והביא יותר חין אנו אומרים לא ימכור כצים יותר ויאבדו אצא

ן י כ ל י א ר ש  י
 לחלינן שמהפקר מביא. אפ״ה נחשול לא תלינן. ולפ״ז יפה הביא הרמב׳׳ם
 הלין בהסבר [פ״ל] ולא בחשול [פ״מ]]:לח) כלים האסורים למטר:לט) שאין

 למכור לו כלים יותר ולכך
 הקדיש התי״ע זה הפי׳ אבל
 נאמת ניל דהרמב״ם ליח ליס
 זה הפי' ושיל מאמת אסור
 למכור לו יוסר כלים ולכך
 השמיעו בפימ וגם מדבר*
 הר׳ש והרא״ש מוכח דאפילו
 הניא יותר אסור למטר לו
 כליה יותר מדכתט גבי
 ולישראל בחיל דמותר אע״ס
 שכינס בו הרבה מיין ושמן
ת שהניאו מאת ישראל דלא ר א פ ן ת י כ  י

) טעפפער: לד) כדם לשמןי לה) המיוחלים ציץ.  ?^•S?MS" «?א דהיתירא שבעולם: לנ
 אסול מע״א ניל יאף דרס שיעור מועט כזה הסי אורח׳ להביא מהפקר משוס דיר כל ארס שוה

י לזטת בפדות אלו של הפקר לא יגיע לכל א' רק מעט ולא חיישיגן שיקח שם דין שביעית. ול״ח שיחזור וימכרם לחשוד pta . דהו״ל לפני דלפכי. * ? £ 
. ^ החשוד . ואף דלישראל אפיי לפני דלפכי אסור [כתיש׳» לעי^עכ״פ אין מחזיקי! ס י ש ע . דמעפר אחר נ ע ת והוי טלם לשמן. דאינן ראויים ל $ 

י * ״ ־' " ־ *  למטר לו משאיכ "יל לו) למכורלו כלים ותלינן שמהפקר הביאס[בך מיי מ״מ ומריב. וממם ־־״~ ״
? למכיי לי רתוי״מ שלא הביא הרמכ״ם די! זה [שמי״מה פ״ס. ה״ה] ואני ממה יומר סל ה י  ?״?״ל0 מ
^ פי' זה . דכיון שאם הניא החשוד יומר מזה תלינן שמההפקרהביא ומומר למכור K J S L S S 

 איסור ממר\ם למקום [כנדה ייג] כ״כ ע״ר רבעו הגאון אאם״ו זצוק״ל:
 מ) נקע חורשת. דרוב בנ״א אין לוקחי! לחרישה רק שוורים. אכל פרות
 מיחדץלגדל וולדות ולחלב.ומותרלמוכרם. אבל פרה״דמשנהט הייט
 במיוחדת לחרישה כגון שיודעי! שהיא עקרה ושצמקו שדיה: מא) ולא אמריי
 בכה״נ הדמים מודיעים. והרי דמי חורשת יותר הם מדמי שחוטה. דאס״ה
 תלינן לקולא. דשביעית חמירא להו לאיכשי [מטרות ליל עיא] דאע״ג דזה
 חשוד הוא.אפ״ה כיון דלא ידעינן בודאי דלאיסור בעי להגמהכי׳ת נחויקינהו
 לאסורא. והו״ל כמוכר בשר כשר למומר לעבודת כוכבים דלא חשדנן שמא

י ל ש ב נה י  ראשו
 דרכו שהרי הזוכה מן ההפקר כל שיכול לימול טמל.אלא מסירות שביעית קאמל
 שהפקירן הכתוב שימול כל הרוצה ואין רשאי לנהוג כהן בבעל הבית והתירו לו
 ליטול כל הצכיך למאכל ביתו ושיעלו חכמים שכן דרכו נימול ויותר מזה צריך
 להניח לשאר כל אלם. ומיהו אס אומר שצריך יומר והביא יוסר לא מפקיע
 מיניה דאמרינן מסתמא קושעא קאמר והייט לקסני אם הביא יותר מומר וכן
 פירש הרמב״ם כחטרו פ״ל לין ליל למסגי' נמביא משלו התירו לו להביא
 במנץ הזה שמן ויין כדרך שמביא מן ההפקר ותוי״ט לא ראה דברץ אלו. ופי׳
 זה מחוור בלשון המשנה יוסר וללא כלמשמע מלברי המפרשים למהפקר ממש
 המירו לו ולא משלו.. שאין הדבר כן למשלו נמי מומל כלפי׳ במתני' דלעיל:
 ומוכר לעובדי טכבים נאלץ. פי׳ הר״ב ולא חיישינן שמא ימכרם לישראל. וה״נ
 אמריי בפ״ק לע״ז לף י״ל אלפני מפקדינן אלפני ללפט לא.ואע״נ לכ׳הרא״ש לוקא
 בעובל טכבים אמרינן אבל שלא להכשיל ישראל סיישינן כההיא ארבא למבפא
 בחישתא אסור לזבוני לטובל כוכבי׳ שמא ימכור לישראל ע״כ שאני הכא להקילו מפי
 בשביעית משוס מיי נפש כלפי׳ במ׳׳ו. א״נ הפא איבא חלי ספיקי שמא צא ימכרם
 ושמא ימכרם צשאיט משול או שמא ימכרם אחר שביעית וגבי חמץ החמילו יומר
 ועי׳ במגן אברהם ל״ס מס״ז דמשום דהוי ס״ס הנעשה ביליס אסור:
 ח פרה מורשת. פי׳ הל״ב לב״ש סבלי שאין לרך כלל לשמוט פלה המורשת.
 וקשה דאכתי איכא למיחלי ללהוליך בה משאוי צריך כגון פצים ואבנים וביוצא
 בהם. ואפשר דלא היה ללק למעון משאות בפרה שאין כחה יפה כמו שור
 וחמור אלא למרישה שצריך בהמות הרבה היו לוקחין פרות ג״כ והיינו דלא קתני
 לא ימכור שור וחמול הפומלין לחרישה דבהני מולו ב״ש לשרי דמלינן למשאף

 קבעי

 סתם כתלה שלהפקר קונה או לשנה
 הבאה כמו באיט חשוד. אמנם הלמנ׳׳ם [פ״ל משמיטה הליל] הביא לגם חבר
 שזוכה מהפקר. לא יניא מההפקר לביתו לק ה' כדי שמן ועי׳ו כדי יין. משום
 משדא. וסיים ואם הביא יותר מזה מומר. וא״כ י״ל דמשום קושיתיט מ״ל
 מיאן הרמנ״םצפרש דאם הניא יומר מזה וטי ללהוי קאי ארזשול כברישא. אלא
 אחנר שמניא מהפקר קאי. וה״ק מגא. אע״ג דחבר שהניא יומר מזה מומר.

 משנה
 מכשול אין זה טמן מכשול והלוקח הוא מכשיל אמ עצמו. אלא לנפ״ק דע״ז
 דף י״ל גט אץ מוברץ לטנה לעובד טכבים אמר דחבילה נמתר דודאי לאו
 להקטרה הוא אלא לסחורה ופריך וליחוש דלמא מזבין לאחריני להקטרה ומשני
 אלפני ללפני לא מפקדינן . משמע דאי לאו ה״מ הוה אסור ואמאי הא ליכא
 מכשול ולאי כשעת המכירה. וראיתי בספל המצות להלמב״ם בלאוין ל״ח רצ״מ
 כתב הזהיר מהכשיל קצתט והוא שאס ישאלך אלם עצה בלבל נפתה בו ונאה
 האזהרה מלרמומו ומהכפילו והוא מאמרו לפני עיר לא תתן מכשול ולשון
. ת נ ג  ספרי למי שהוא סומא בלבר וטעל מצה ממך אל ממן לו מצה שאינה מ
 ולאו זה טלל ג״כ למי שמסנכ לאיש לעטר מנרה או יכין לו סבת הסברה
 ומאלו הפנים אמרו במלוה ולוה ברבית שעוברים נלפני פיר וכו׳ ופשעי' לקרא
 כמו שזכרט סמלה ע״כ משמע לעיקר קרא במייפצו אזהיר ואפשר ללסבבמברה
 איט מדאורייתא אלא אסמכתא וגבי לבית לקאמר פונרים כלפני עור היימ
 מלרבנן אלא שלשוט משממ קצת מלכתב ולאו זה טלל ט׳ להא נמי לאורייתא
 ובפירושו פ״ו לתרומות מ״ג כתב ללפני עור למטן המכשיל חנמ בלבל איסור
 אינו במלקות אלא נענש ביל1 שמים. ונלאה הא למוקי פשטי׳ לקרא במייעצו
 משום לכתיב ביה ויראת וכל מקום פגאמר ויראת איט אלא בלבר המסור ללב
 ול׳כ בספל שפתי חכמים: t חמש כלי שמן וש״ו כלי יין. נראה לכלין אלו
 היימ מביות כלאמרינן ל״פ המניח לקרו לחביסא כלא. לאי כדין ממש ודבר
 מועט היכי שרי למטר מגלה במתני׳ דלמיל הרי יכול לממין מאה כלים. אלא
 בחביות מיירי וכשיעור הזה א״א להניא בכמן< ומביאין בעגלה : שכן דרכו
 להביא מן ההפקר. לאו מן ההפקר ממש קאמר ללא שיין בזה לומר שכן

 והעילות מותרין ולפע
 !'.חרת לא חששו בחיל דלא
 התמידו כיב (רשילהליז).

 ועיין עוד בסמוך:
 וכריב דיה] ולישראל
 Yni ט׳ אינ שמא יכניס
 ט׳ מאיי עכיל משמע דאם

 יוד!

 חדושי מהרי״ח
 משנה 1 [תויימ דיה] ואם
 הביא יותר מכאן מותר
 ל׳ הפי' שהזכרתי כו׳-ואמ
 הטה על חרמב״ם שהשמים
 לבבא v כפי ה' מהלכות
. כהב על וה '  שמיטה ט
 דדב בעל משנה למלך
 שהביא זה בפ׳ ד' דק כיד
 עיעז עכיל ואיכ ציל
 שה־מביס אינו מפרש
 כשי' שהביא הרב תוייפ
 דאיכ היה לו להביא כאן
 בפיה' אלאדעתהרמבים
 שתיוצר לא ימכור יותר
 שהיצדיינן ליה שמא הביא
 ט! השמור רק שבעהיב
 יכול להביא יותר לביתו

 עיש :

 תום׳ אנשי שם
 ולעיד משכח״ל דבעי כלי
 קצירה לתבואה וקטנית
 דהיתרכגון שהביאו שליש

ל ח פירות ששית אעיפ שקוצרן ואוספן בשביעית ואפשר זבכה׳ג אפילו מובא נמי שרו כיון שייל כל דין פירות ששית. (לח״ש): ז בריב דיה היוצר ט' וליכא למיחש כו׳. הוא מימש•1, •  לפני שביעית ש״ל כ
 ו5״ע דמה קושיא היא כיון ליש לתלות שיניא מן ההפקר מותר כמ״ש לאיכור ולהיתר מותר. וצ׳ל להא דהולין היינו דוקא היכא שההיתר והאיסור שקולים הס. מכאיב היפא שלאיסור יש צד יותר מלהיתר לא
 הליק . וכמו מחרישה דמ׳ז. הגס דייל דלוקח לשנה הבאה ובאיט תבוד תלינן בזה וכמ׳ש הרמביס. ומימ בחשוד לא תלינן. וע׳ ירושלמי וגמ' פיק רעי). משיה כאן אף דירעינן ־לוקח ה׳ כדים לשמן
 עדיין איס בגירוי שיביא מן ההפקר מ׳מ סליק כיון שהוא שוס בשוה משאיכ בלוקח כ׳ כדים הנם שנוכל לומר שיביא ס׳ כריס שק ועיו כדים יין מ״מ בזה יש ב׳ צדדים לאישור וא׳ להיתר דשמא רו?ה טלם

 לשמן או ליין ואן אם נימא דה׳ כדים לשמן וע׳ץ ליין עדיי! אינו מטרר שיניא מן ההיתר ולכן שסיר הק' הירושלמי ועיי!. (רייב):



 ציונים
ת ניטץ t<0. פ1?ו ל א ש  ט מ
 ננכולוש י6. ונגדה ז: מיי' שם
. «יוש>מ« ר ב ת ח ש  היז : א
 שיל לעין . מיי׳ **וו מהלי
 נטליס סי״נ יפיינ מהצכוס

 פלומופ :

 תוספות חדשים
 יודע שיכניס גהן שדות
 איי יותר מעיו כדי( אסור
 למכור לו ו5״ע רמה שכבר
 הגיא מותר אפילו כאיי וא״כ
 1ה שסכיא בחזקת היתר
 ומאי איכפת ל[ אם יכניס
 להדין ולסעם אחרת ליהא
 למיחש כאן בחיל כמ״ש
 לעיל ובדברי הריש והרא״ש
 שדברי הריב לקומין משס
 משורש להדיא שבחיז לארן
 מותר למכור יומר מעיו אפי׳
 יכניס לתוכן שמן הרגה
 שהביא מאיי והכאתי
 דבריהם לעיל עיש ודגרי
 סריג צע׳ג. (הרין). 1אסש>־
 דלהריב שני ליה בין הבי/
 בא׳י דמותר ובין הביא
 מאיי לחיל רביו! דםוציאם
 שלא כדין דהא אין מוציאין
 פילות שביעית מאיי לח״ל

 כדת:ן פ f מיה עיכ חשלינן
 ליה נמי שמא הביא מן
 השמור אלא דלסיז אפי׳
 פחות מעיו כדין יסא אסור
 [משגה ח]
 אסורין .
 וקשה ממי קח משמע לן

 ואפשר

 תוספות רע״ק
 משנהה [אוח כה] וכולן
 כפירוש אסורין) לשון
 הי־מבים בנון שאמר לו
 מנור לי זו הפרה אחרוש
 בה או אזרע בה זרע פלוני
 והן לי הסאה אםוד בה
 חזיע אשר דשתי ותן לי
 מעות בזהוב זה אתן ממנו
 שכירות הפועלין שנתעסקו
 לי בעבודת הארץ אסור לו
 לעזרו בדבר מכלתדברים
 אשר זכרט: משגה ס [אות
 כו] לאשת עיה) מכאן

 הוכיח

 תום׳ אנשי שם
 ח כריב דיה שהוא
. א״ה אף ׳  כו׳ תלינן כו
 פל גב דגבגא בתרא ד*'י
 במוכר שור לחבירו ונמ&
 נבחן סיל לרב דהוי מקין
 טעות דרוגא לרדיא 1הדי .
 ואפילו שמואל לא סליג אלא
 משוס דגממונא לא אזלינן
ד  כתר הגא להוציא מ
 המזמק מימ הכא גכל דהו
 תלינן אפילו במיעועא אכל
 יייז לכאורה צריך לאוקמה
 משנתינו בנברא דזבין לרדיא
 ולשחיעה ואייקור בשרא וקם
 בדמי רליא דאי בגברא חכין
 לשחיעה לא הוו פליגי ביש
 ובגברא חגיי לרדא או
א יקרין מדמי י  כשדמי ת

ב קסא ת יום טו ספו ורה שבידית D)22 פרקה תו  ר עובדיה מברטנ

. לשון הר״ש ובהא מודו ביה שמאי דאין י ט כר לו פילות ו  דמצינן למתלי תלינן ובית שמאי כברי דאין דרך כלל לשחומ פרה מו
. ה ת ר ב ח . ולא אמרינן ודאי לזריעה דומה לפרה דאין דרך לשחוט כמ׳יש הי"ב : ט ל רע  העומדת לחרישה: אפילו בשעת הז
. ולא חיישינן עי׳ מה שכתבתי במשנה ב פרק ד דדמאי ובמשנה יא פרק ג  הוא לוקח דתצינן לאכילה הוא רוצה: שיש לו נורן
 שמא מודד להכניס לאוצר דאיכא למתלי דלטחינה הוא מודד: ופורט דסוכה: [״החשודה על השביעית. עיין מ״ש בזה בסון) מתטתין]:
ה וכברה. לשון הרמב״ס נפה היא פ  נ
 אשר יניפו בה הקמח להוציא ממנה
 הסובין והיא כמו כברה. אבל כברה
 היא לתבואה ונפה לקמח ע״כ. ומ״ש
 הר״ב דתלינן לספור וכו/עי׳ מ״ש בסוף
 המשנה: ובוררת וטוחנת וכו׳. והא
 דלא תני במתני' תנור ורחיים נבי עם
 האיץ כדקא תני נבי שביעית משום
 דשמעינן לה מכללא דטררת וטוחנת
. א״נ כיון דתני טלה ברישא  עמה
 והכא תני חדא או תרי יניד עליו ריעו
 כדאמרינן יפ׳ לא יחפור [ימ]. הר״ש.
 והתום׳ בשלהי פ׳יה דנינןין [פא.] כתבו
 עוד חירוץ אחר דתנור אין דרך להשאילו
 דמיממא ומעון שבירה. ואיידי דלא תני
 תנור לא תני רחיים אבל החשודה

. ( כ ת הזרע ט ע ש  מוכר לו פירות אפילו ב
ל לו סאתו אף על פי שהוא  ומשאי
ת ) לו מעו י ; ופורט מ ( נ  יודע שיש לו גורן מ
. ( ת א יודע שיש לו פועלים ס  אע״פ שהו
ת ל א ש  ״וכולן בפירוש מי) אסורין ז ט מ
ת «) , עי ה על השבי ד ו ש ח ה ה ת ר ב ח ה ל ש  א
ל ב ) א « ) ותנור נ כברה «0 ורחיים נ ה ») ו פ  נ
ר ב ת ח ש . א ה מ  לא תבור«& ולא תטחן ע
ה פ ) נ » p א ת עם ה ש א ל ת * ל א ש  מ
.  ובכרה״•) ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה־ה)
ה נ0 • ל צ ע א נ א ת ל המים ני) ל י ט ת ש ל מ ב  א

 שאץ
׳ בשעת >י׳ כימ ניריש>׳ יגל״ש אנצ כר . אפי מו כר נל״ס ו  ח״ג , מו
ת  נכהל׳*« >״נ אשי׳. אםורין בירושנ׳ אסירה • ט המים ניגועי א

 המים . אצלה ננישי! 0£ עמה .

ת. מחליף לו מעות בפרוטות:  לו מעו
 אע״פ שהוא יודע שיש לו פועלים.
 ונמצא מסייע ידי עוברי עבירה דאמרינן
 שמא לשאר צרכיו הוא צריך: וכולם:
 אם פירש שלדבר אסור רוצה אותם
ט החשודה על השביעית. : י ש  א
 לאכול פימת שביעית אחר הביעור
. שאני אומר לספור ה פ  בלא ביעור: נ
 בה מעות היא לוקחת: כברה. שאני
 אומר לככור בה את החול: רחיים.
ור. שמא  דשמא לטחון בהם סמנין: תנ
 ליבש ט אוני[ של פשתן: ולא תטחן
. שאסור לסייע ידי עוברי עבירה:  עמה
. ולא אסרו  ובוררת וטוחנת עמה
 הכא באשת עם האדן החשודה על
 המעשרו׳ כראסרו בחשודה על השביעי׳

 משום דרוב עמי הארץ מעשרים הן: אבל משתטיל חמים. בעיסה אשביעית לא חשודה אטומאה. להא דתנן בם״פ עד כמה במס׳
] דהחשודה אשביעית חשודה אטומאה. היינו טומאות ל  לא בטרוה [

ם גחון לארז ן. ׳[מש! י j י j f , ט ן ע מ ) י ע ב ם ל ו ש י מ ה מ  פירות אבל לא טומאת הנון* ע״כ. וכך פי׳ הרמב״ס שם בטומאת פירות: [*ומרקדת ע
א מש> ק ״ ל משתטיל המיס כוי. פירש הר״ב לפי שמשנלנלה הוטבלה לחלה חשה מ ב  כו׳קתני הכא מרקדת אע״נ רברישא לא קתני לדינא דריקוד]: א

 מלאכת
׳ ח ואפי ו ר י ר לו פ ב ו ס  ישראל יןנאן קמ״ל כיון שמוכרן לו בח״ג שרי עעי• ח ו
. בירושל׳ בעי אי חשודין ה ד ו ש ח ת וכר ה ל א ש ת וכוי. כך צ״ל: ט כ ע ש  ב
ם י ח י ר  לזחע ולאכול או לזרוע לחוליה ואיכא נפקותא בלבר ולא משני מילי: ו
. סי׳ ה״ר שמשון ז״ל ובתטר סמא איירי לאי בתמר טהור אין צו ר ו נ ת  ו
. כ ״ ת כלאמרי׳ בפ׳ על כמה ע ח ה ס  חקנה לטהרות לחשול אשביעיח חשול א
ר מלאכות הלחם או לכל הפהוח ל ס  ותימה ללא חגי כברה וריחים ונפה וחמר כ
 ניתני כברה ונפה וריחים ומגור והוה מפרשיי לטעמא משום למיצי לממלטצי
 נקט לחול ומילי למחברי מנא לחול ושמא דנקט ברישא היותר שהוא מצוי

ה והחמירו מ ל  ש

. וכל ת נ ח ו ט ת ו ר ר ו ב  להשאיל • ועיין במה שכתבתי בנימין ס״ס הנזיקין: ו
 בבא זו הנינא בפ' הניזקץ והכא עיקר והתם גררא הר״ש ז״ל. ועיין עוד במ״ש
. מטחנת פ«׳ ם י . אי בריחים של מ ת נ ח ו ט  בס״פ מיזקין בשם התוספות: ו
ן תניא אשת חבר סוחנת עם אשת ע״ה . וסם ס״פ מזקי ה נ  מכינה צרכי טחי
 בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה ר״ש בן אלעזר אומר אף בזמן
. ופי׳ רש״י ז״ל כ ״  שהיא טמאה לא הטחון מפני שחברתה נותנת לה ואוכלת ע

 בזמן שהיא טמאה לפי שבשעת טומאה אינה ראויה ליגע נאוכצין ולא בדבר
 המקבל טומאה ע״כ וראיתי שרב אלפס ז״ל הבליע דברי ה״ק שבברייתא זו

 נצשון

ן כי  ישראל י
י מיירי. ואפ״ה תלינן בהיתירא משוס דרכי שלום: ננ) החשודה  מ
 אמעשרוח וטומאות: נד) ואף שעכ״ש יטמאן הע״ה. אפשר בטבילה.
 משא״כ תנור חרס א״א להשאיל. להרי בנטמא צריך שבירה. וכ״כ רחיים
 מלהוא נמל טריחא מלתא למעבלה. גם א״א לנקותו יפה מקמח הטמא:
 נד,) דרוב ע״ה מעשרין: נו) בעיסה: גז) לסייעה בנלגול. דהרי אז כבר
 הופשל העיסה לקבל טומאה מכלי ע״ה. ואף דקייי׳צ דחולין מתוקנים

ז ר א ב  ראשונה ש
 שלא התירו אלא מפני לככי שלום וקאי אאשמ ע״הלחול והא דמני וכולן כלומר
 המלאטת כולן בוררת ומוחנת ומרקדת חבל ברישא לעניו שביעית להשאיל
 בלאו לרכי שלום נמי שרי לכל היכא ראיכא למיחלי להיתר תלינן כלצפיל וסייג
ה. ושוב ט׳ כמ״ש הר״ב והר״ש ז״ל נלמק בז  איכא למיתלי גפה לספור מעות ו
ט הפוסקים והביאו רמ״א בהגהה סי' קי״ב מ  ראיתי גבי פת של עובד כוכבים כ
 סמ״ו מי שנזהר מפח של עובל כוכבים הומר לאכול עם אמרים שאין נזהרין
 משום איבה וקטטה וכו׳ פ״שוא״כ כ״ש ללא גזרינן בכה״ג ללמא אמי למיכל

. מ ג ל המים לא ת י ט ת ש : מ ׳ ט ח מ  למפום איבה מותר והייט ללכי שלום ל

ן תפארת י כ  י
 יבשלו בחלב:טנ)ותלינן לאכיצה.ורק בחורשת פליני ב״ש מדאץ לרך לשחוט
 חורשת: מנ) ול״ח ולמרוד בנורן רוצה: מד) מחליף: מר.) דתליכן בהיתר:
 מו) דלאיסור בעי להו: ש) לאכלן אחר הביעור: מח) זיעב לקמח:
 מט) זיעב לנקות התבואה. ולא זו אף v קתני. אף שכבר' אינו חיי
 נפש כ״כ מהר כנסה. כך נ״ל: נ) האנדמיהלע: נא) דבכולן תלינן דלהתיד
) לא תברור אם מסתבר טפי שהוא מאיסור. ורישא נמי ג  צריכא צט: נ

 משנה
ק פירש״י  קבעי להי: ט לחברתה המשולה . פי׳ הל״ב לאטל בלא ניפול ו
 כגיטין ום׳׳ל לפרש כפשטה שחשודה למשוח בשמור וכ״מ פ״ו מ״ב ושם פי׳ :
. מילחא לפשיטא הוא להא אפילו להחזיק יליהן אסול ׳ ו  אבל לא מכול כ
 כלמני לקמיה ומשוס סיפא תני לה לצפנין למאי אף בוררת וטוחנת עמת :
. הא ללא מיישינן דלמא אתיא למיכל מינה ה מ  ובוררת יסוחנת ומרקדת ע
 כמו בשני אכסנאים לר״פ כל הבשל . ואי משום לתטאה וקמח לא חזו למיכל
ח וקלי חששו. אפשר דה״נ מ ק . הא במנחות פ״י מ״ה משמט מ  כמוה שהן
. ויומל נראה להייט דקתט סיפא י א  משוס רוב מ״ה מטשרין לא גזלו טלי ה

 כלומר
 שמיעה והוא יהיב דמי ח־יא. דגכהיג לכיע מוציאין מיד המוחזק ועדיף מרונא. ודאי' גס כאן לא הליצן לסקל גשחיעה אפילו לב״ה. אבל התפאיי כ׳ דאפילו הדמים מודיעים תלינן לקולא. וזה סותרילכאורה
 למ׳ש הרי׳ג במשנה הקודמת. ובירוש׳ מפורש דאי הוה אזלינן גהר רוגא גממונא אפילו להוציא מיד המוחזק. ששיעא ד(א מה תלינן כאן במיעועא לקולא. אלא משוס דרוגא לא חשיב להוציא מיד המוחזק לגך תולין
ם רב מודה דלא אזלינן כתר רוגא כממונא ולכך ליק עליה דרג מהא דביה כאן. והתם עעמא אחרינא איכא רס׳׳ל לרב דאסילו קנהו לשחיטה הוי מקת עעות עיש . ותלמודא  כאן גמיעועא לב״ה. וס׳ל להיחשל' מ
 לידן דמפ׳ עעמא דרב משום רובא ע׳כ פליג אירושלמי ושיל כליל ולכאורה היה ניל לתלמודא ריק דאפילו כשאין הולכין כממון אחר הרוב מ׳מ לא תלינן גמיעוסא לקולא ואסור למכור שור בשביעית אפילו לביה. ומקא
׳ ובס׳ משנת דיי? חי׳ ע׳יס מ״ש התוס׳ בעין דדבר המצוי לקנוס . וקשה מאי קמשמע לן ט ׳  גפרהממייבץ דגה ליכא מבא דרדיאדרוב הקונים לרדיא קונים שוורים ולא פרות. וציע: בהו׳ה דיה וכולי ט
 אין תולץ לומר לשנה הגאה זבנה. ונם פרס נמי אי לאו דאמרינן לשמיעה זגגה לא הוה שרי למכור ולפ״ז אם אומר שרץנה הבהמה לחרישה לשנה הגאה אסור למכור וזהו דקמ׳ל מתני׳. וציע מיע לא מהימן
. ול״נ לחגירתה דוקא ומשום איבה כמשיל גפ״ד דדמאי מיכ. אגל גאשת חגר סתס . עמ״ש ט׳ ה ת ר ב ח : ט תוייט דיה ל  במט דאי געי שתק. ואולי הוי כמגו גמק׳ע דלשנה הגאה לא היה י1י?ה היום
ה כו׳ אחר הביעור. להר׳מ שהביא כתזייע מיו ד ו ש ח : ולא תני לחבירתה משוס דאפילו אינה חבירתה מותר להשאילם מעעמא דרוג עיה מעשרין ר> כדכתג הריב. (רמ״ז): בריב דיה ה  ותני למשאלת לאשת ע/
 אף קולס הוישר שאם קצר כדרן היצרים וט׳וכל ספיחי השדה אסורין מדרבנן. מיהו נם לריש אסור קודם הביעור אס חשודה להגיא מהמשומר ואפשר כיון דאיכא סשיקא לא חיישינן כמיש סר־׳בסוףמין^

: דיה ובוררתט׳ מעשרים הן. כאביי גפ׳ המקין ודלאיכרבא וציע ועיש בסוסי. (להימ): ( / י מ ) 
א  [ששניות זרעים] מ



 כתבו ג״כ התום׳ בכורות
 דף ייא עיב:

ב ו ת שביעית בנות rW פלק ף, יזם ט ספו  תוםפות חדשים 822 תו
י , י .  יאפשר דקמיל לאף גדי

. ועיין מה שאכתוב בפרק ד׳ מנ״ז משנה ן  מאין TO שמי לכף אם והחמירו משתנרל המיס שאז תתנלנל אע״ג ללא מתייבא בחלה על שתתגלגל. תוספות מימי
א משנה ראשונה כו׳ וכ׳יכ הרמב״ס נם בכאן אבל בנימין פייה כתב לאף למשנה 2 ט בס׳׳ד. גם מה שכתבתי במסכת דמאי פ״ו מ״ודזו ס £ ^ 
 וסרג ע״ח כתב ולא >ימא אחרונה אסור בכאן משוס דגורס טומאת לתרומה שבו וכ״כ בע״ז פ״ד וע׳יש. ובסוף הלכות טומאת אוכלין כתב מותר לגרום טומאה לחולין
. ומ״ש יש צו וכו׳. כלומר הא לאמרי׳ ׳ ט £ T^t«t שבא׳יי ויש לו לטמא החולין המתוקני׳ להתחילה וכתב עליו הכ׳ימ מותר לגרום וט׳ משנה אחרונה ו ל 2 ? 

ורה  קמ״ל 7 0 דלגרום דוקא מותר אבל לטמא אותם . ר״ע מברטנ
. וכילן w< לא תנע עמה לפי שמשנלגלה הוטבלה ה ר י ב ק מהזקין ידי עוברי ע א | ש ט 1 ר ו ת ק מ א ש M ^ ^ להדיאלא. הני מילי כ h ״ n 

י דרכי שלום » לחלה וקא מיטמא־ מחמת כלים טמאים א מפנ ל א אמרו א ^ עדיין ומשו׳ תרומה שבהם אבל אם הם ל P ^ J ™ T ~ 
/ , e . t L _ .״ • ! s i ז  הוכיח הרמבץ דסתםעז
ן שהרי הוכשרה לקבל טומא׳ וזומסייעת׳ יקי . ומחז ! קי ו ו  אינו השוד W השביעית מתוקנים להדא נמי מותר לטמאם צ״ע ח״נ. «״MM rp* טו
. לא התירו ״ כן בעטי ךיי׳־י דבפ׳יק דנדה עלה ו אמרי׳ איפכא ע״ש. ובסוף בפרק הניזקין [סא:] לגלגל ואסור לגרוס טומאה לחלה; וכולן לא אהרו י  ה

. ואני בעניי שמעתי ולא אבין מאי להשאילן נ ובפרש׳יי פרקכשס [ל:]עפ״ל י פ

 ע״א ועיין מ״ש בגליון ף
 *rf דדמאי יהיכחה זי איפכא משמע דבנדה מייהי הא דמתניתין ב דפרק ג לתלת ושם תמצא מפורש בס״ד לקודם שנתגלגלה עדיין לאו טבולה לחלה היא. ומשום
 דטלד לו ספק טומאה מותר לטמא אפי׳ בידים משום דבלאו הכי הויא החלה בספק טומאה ואין הפסד בטומאת החלה ולאו עבירה היא
 ומשגלגלה אפי׳ טלר ספק טומאה אסור לטמא והיינו טעמא משום דטבולין לחלה. ופסקה הרמב״ם בפרק ח׳ מהלכות ביכורים ובסוף פרק
 תום׳ אנשי שם י״א מהלטת שאר אבות הטומאו^ורנקיט כגמ׳ אסור לגרוס אפרש לקמן בס״ד. וההיא דבסוף הנזקין הייט כמי מתניתין דהכא ופסקה הרמב״ם
אי*׳ בספ״ח מהלכות בכורים־ וטעמא יתיע שאין מחזיקין ירי עוברי עבירה וכמו שיתבאר מפירושו דמסכת ע״ז פרק ד. והתם חיישינן דמטמא

 1חלה
 מגומגם אם לא קרא שס לחלה שבו טומאה דשייכא בחלה. ודמותר לגרוס טומאה כו׳ דכתב הרמב״ס היינו בעני[ שלא תטמא הקדש על ידי זו הטומאה וכמ״ש בפי׳
£ לגיטץ וע״ז חה באחת משלשה פנים או שכבר ניטל כל הקדש שבו הן תרומה הן חלה או שכבר נולד ספק טומאה קודם שבא לכלל עירוב n י ד ^ א ו

ה ה ; ט ? ח פ ר ^ 
ת  וכשקורא שם חלה מסלקי; קודש שבו כהתיא דפרק ג דחלת שכתבתי או שאע״פ שעדיין יש בו קדושה אבל זו הטומאה שיטמא אלו החולין לא יזיקו ולא יטמאו א
] ומשנה בסוף פ״ב דחלה היא דמייתי התם ופסק׳ הרמב״ס בםפ״ז מהלטת ן ו ש שבו והיינו ההיא דפ׳ כשם [עיין מה שכתנח׳ שם על מלי ד ו ק ה , ° V S C 1 **]E™< 

 ביכורים וז״ל עיסה הטבולה לחלה אינה כחלה והרי היא כחולין לענין הטומאה שאין השני עושת שלישי בחולין כמו שיתבאר במקומו. ומותר
 משנה ראשונה לגרום טומאה לחולין שבא״י לפיכך שתי עיסות אתת טמאת ואחת טהורה טטל כדי תלת שתיהן מעיסה שלא הורמה חלתה וטתנו באמצע
י סמוך לעיסת הטהורה ומושך מן הטמאה לטהורה כדי ביצה כדי לתרום p המוקף עכ״ל. וכשעושה בזה הענין אע״ס שהעיסה שהיא ל י ל נ

ך

ג ל ^ י  ?*"י ?ל ש
ד חלתה דהשתא זו הטהורה ה ראשונה לטומאה כשנוטל כביצה ממנה מטמאה לעיסה הטהורה ועדין לא נתקנה מן החלה מ״מ הואיל ונטל כ ^ ג י ט י י ס  מומרת * ל
 ועריכה להא עיקר איסור השאר חולין ולא איכפת לן בטומאתה וגס החלה הניטלת אינה מתטמא כיון שלא קרא לה שם ועיסת הטהורה שנעשית שני אינה מטמאה
ר אני את דברי א ב א לה שס כדיהיב טעמא שאין שני עושה שלישי בחולין ועדיין חולין היא. וע״פ מה שנתבאר א ר נ לאותה חלה כל שעדיין לא ק ל ע י ל 5"  לסייע. לגלגל"1
ס ™ הרמב״ם שבסוף ה׳ טומאת אוכלין שסוף דבריו הם כאור תחלת דבריו. ובתמלה העתיק ל׳ הגמ׳ כדרכו וזה שכת׳ מותר לגרוס טומאה להולין ל £ , ה ^ פ  כלסנן ל
 שמלמל הזה מביאתו שבארן ישראל ואח״כ מבאר והולך ואמר ויש לו לטמא החולין המתוקנים לכתחלה בא לומר שזה שאמר לגרום לאו דוקא לגרום אבל בידיס
ו לא אלא דיש לו אפילו לטמא כו׳. ובאיזו חולין קיימינן אהא קאמר במתוקניס כלומר שאי! בהם קדש שיתטמא הקרש על ידי זו הטומאה. שאילו ל א ' כ י ה ה ו ל ז  לילי,יייג י
צמ?ןי£ תטמא הקדש הרי זה אסור דעבירה היא לטמא את הקרש. אבל כשהן מתוקנים שאין לחוש לקרש שבהן שיתטמא וזה ע״פ הדרך השלישי אי

ה  ^ ל

 ^ ה
 אמר שנתגלגלה גיל אשת נמי שטלד ספק טומאה בעיסה קודם שנתגלגלה דאז בלאו הכי אין הפסד וכמו שכתבתי בדרך השט. וליש אס הם מתוקנים ממש כדרך
] לאלחנן עד שלא גלגלה תעשה בטומאה יהיב טעמא בגמ׳ דמותר ׳ בידם. ויש לי הכרח לזה הפי׳ מנלה פ״ק [לף ו  ט״ה לגלה מוחים לסייע הראשון מותר לטמא אפי
£י״£ לגרום טומאת ותא מתניתין תעשה בטומאה קאמרה ואילו הנא לא קאמר אלא לגרום. אלא ש״מ רלגרום צאו רוקא. וכן בההיא רכשס ס נ א

5 *£ 
 ומ׳׳פ הל״כ למיממאת למניח הטמאה שתגע לטהורה והטמאה וקאמר משוס למותר לגרום וכמו שתראה בל׳ הרמב״ס עצמו שהעתקתי. אלא רלגרום עצמו שאמרו
. בגמ' לאו בגרמא קאמר אלא ביליס נמי הוא וזהו שרצה הרמב״ם לבאר. ורקאמר נמי בגמ׳ על תעשה בטהרה לאסור לנרום היינו נמי f מחמש כלים טמאים 
^ בין לגרוס בין לטמא דכולה חדא הוא. וכמו כן הוצרך לבאר שהחולין שאמרו הייט דוקא כשה; מתוקנים כדי שאין חשש שיתטמא על ילו ^ 5 ^ ^ 
א דחולין ת א משנה אחרונת לפ״ל למסכת ע״ז וכאשר נזכר שם בגמ׳ וכמו שכתב הרמב״ס בפירוש אותה משנת. ולע ל י ה  אפי׳ אשת חבר ממחיקת הקדש. מכח ה
 לבלה ואין מגרמה נוגעת םתם ותולין מתוקנים דהכא אינם ענין למת שכתב הרמב״ס בריש פ׳ ח׳ מהלכות מעשר. ובפירושו בפרק בחרא דדמאי להכא לעטן

. בירושלמי מפרש דלא קאי הך טעמא דדרכי שלום אלא אמתניתין למשאלת וכו׳ אבל לכולהו דלעיל ׳ : טומאה איירינן: וכולן לא אמרו ט ה א ה י  M מ

ה פ ] לא מתני להו בהדי הנהו דתני משוס דרכי שצום ומשוס הכי נמי מפרש בירושלמי וכמו שכתב הר״ב מ ה ״ פ  מינה לא קאי להא בגיטין [
 תלינן לספור וכוי ולא תלינן שיגפה לטחינה וכן כולן ולדבר של היתר. וכהנהו דתלינן במתניתין דלעיל מהך. אלא רתכא מייד בידוע שאין
 לה פירות של היתר למתלי בה. והלכך הני תלייות לא הוו תלייות גמורות כהנהו דלעיל ואי לאו משום דרכי שלוס לא סי שרינן להו ואי צא הוי
 לן למתלי כלל לא היה טעם דדרט שלום כל כך להתיר לסייע ידי עוברי עבירה שהוא בכלל איסור דלפני עור כמו שכתבתי במשנה ו בסייעתא
- דהו משוס לבהו שייך טפי דרס שלום כדאשכחן בפ׳ המדיר בכתובות ׳ מועיל לרכי שלום עם תלייה 4  דשמיא ולוקא בהני לנפה וכברה ט

 מלאכת שלמה 7ז*
. אכן בתשובות הרשב״א זי׳ל סימן ק״נ כתב שהרי אין כאן מליין סיוע בלבר האסור שהרי אין התבואה פד*ן מקבלת  בלשון משנתט שם ס״ס הניזקין
ינן למפט  שבדק בנוסחאות ישנות שבסלר המשניות וכתוב בהן ובוררת וטוחנת עמה אבל טומאה ע״כ ועיש עול שסי׳ שם הברייתא . וכעי בירה׳ להכאתנ
. ולספרים דגושי' לרבי שלום בוררת וטוחנת ומרקלת עם אשת ע״ה ובס״ל למס׳ עי׳ז חנן ה ר ו ה  אין כתוב בהן בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא ט
 לה'ואי נמי לגרסי בברייתא בוררת אי אפשר להולמה זולתי לפי מה שפי׳ רש״י נחתום שהוא עושה בטומאה לא לשין ולא עורכין עמו ותני עלה ולא כוררין
 ז״ל בזמן שהיא טמאה אשת חבר שאז נזהרת מליגע וליתן לתוך פיה אבל לא ולא טוחנין ולא מרקדין עמו ומשיק למתני' מיירי בש3א הוכשרו והתם מיידי
ת חותם ליקא נמי לקתני הכא במתני׳ אבל משתסיל המיס # ! ם י ט ח  בזמן שהיא טהורה שמא תמול וחתן לפיה וזה אי אפשר שאשת חבר אינה תשולם בששרה ה
. בלא יו״ל . ן י ק ו ח  לגזול ולא להחליף וממ׳ מייתי לה נס״ק לחולין למילק מינה לע״ה חשידין וכף ולא קחגי משגלגלה אלמא משום מים הוא : מ
 להחליף ואפילו לגזול. אבל אי צא נרסי אצא בוררת וטוחנת עמה זה אפשר וכן ומחזקין . כן הגיה ה״ר יהוסף ז״ל . והזי״ן בנקולח שב״א:

 ומהןיקין

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
תר לטמא בידים . על כל פנים לחולין הטבולין והגלי משתגלגל מתחיל טבולה לחלה : נח) אמשאלת לחוד קאי ״  שבארץ ישראל מו

 צתרומה ולחלה. חקא לגרוס טומאה מותר. ולא לממא גירים . נפ) ונסקא מימ שתזהר כל מה שתוכל;



 ציונים
. ג י . לעיל •*ז מ ן י ק עי םו  ו
 בימין פיי׳ מ״ח מה>״
. ן י אל  שממין ויו13 סיח: ושו

 ש6 שיי מהלי Kr היה:

 תותי אגשי שם
'  תוי״ט ד׳׳ח וכולן ט
 ויש לימת גז׳ . 5׳ע
p דאין אפשר לשרש 
 וליישב לברי הליש והריב
 סא הם מסי להליא המשולה
 לאכול שיחס שביעית אחר
 הביעור בלא ביעור. (לס׳מ^

 טשנה ראשונה
 ומחזיקין ילי טובלי
 כוכבים. פי׳ הר״ב אגב
 גררא סכי לס ואפשר לבטי
 למימני הכא אבל לא ילי
 ישראל בשום איסור אפילו
 כאיסור לרכנן כגון הן
 דהכאשאשת מ״ה מגלגלת
 המיסה וגרם המומאה
 גמולין המגולין לרבנן
 געלמאהוא אץ ממזיקין:

 תוספות שביעית בנות שוח פרק ה יוסטוב הסב

 [דף מנ] גבי נררה שלא תשאל ולא תשאיל נפה וכברה רחיים ותנור 0שמשיא אותת שםרע בשכנותיה כך כתב הר״ש עם קצם תוספת באור.
 והא רכתב הר״ב ברבור המתחיל ובוררת וכוי ולא אסרו הנא באשת ע״ה וכו׳ והוא נמרא בנתין [דף סא] ומאי קשיא לן הכא הא בשביעית
 איירי דבווראי אין לה״אלא איסור כתב הר״ש וכן בתוס׳ דרוצת לחשוב דמאי כודאי לפי שהשודים עליו והעמידנו בחזקת שאינו מתוקן ראוקמא
ה התבואה אחזקתה ע״כ. ולישנא דחשודה ר ו נ ט ר ב  ר״ע מ
. אבל על השביעי׳ קשה קצת למאי דפי׳דטדאי (  להשאילן כלים ולסייען בלא שעת עבירה ומחזיקי] ידי נכרים בשביעית ם
 עצמת אלא משוס דרכי שלום: מחזיקק לא ידי ישראל • ושואלין בשלומן סא) אין לה פירות של היתר מידי א״כ מאי
א מפני דרכי שלום • חשודה דקאמר ויש לדחות ולפרש משאלת ; ס ת ו ל י ש י י  ידי נכרים,אגב גריא י
* אשה לחברתה החשודה על השביעית  ליה הכא ומפורש לעיל בפיק י : ח״ג. שלמ *״*לפי השל
 שחשודה ששואלת אלו הכלי׳ לעשו׳ עמה!
 בפדות שביעי׳ ולא בדבר אתר.ואפ״ה משאלת אותן לה כל שלא פירשת בתדיא שלכך שואלתן כיון שיכולה לתלו׳ בכל דהו ויש כאןמשו׳ דרכי שלום:

. * * א י ש מ ש ל , ( ה * מ ל ת ש כ א ל  מ

 וםחויקין ידי נלים וכו/ ילוש3 ר׳ חייא ור׳אמי חד אמר חרוש בהטבות בשלום ישראל שלום עליכם . ופירשו תום׳ ו״ל בס״ס הנזיקין דלמ״ל
 ואנא נשיב לה מינן בתל שמסתא וחרינא אמר איישר מאן לאמל תחש בה חמש נה מנות מחזיקין ידי טיס בשביעית ושואלין בשלומן מדא

 טבות מאי שואלין בשלומן איישר. ומ״ל איישר מאי שואלין בשלומן ומשני מילתא הוא ע״כ :

 יכין תפארת ישראל יכין
: א . אף דשלוס שמו של הקב״ה. ואגב גררא נקמ ליה מ  ס) לברט כשחודש: סא) אפילו לעוכרי עבירה . בכל עת

 הלכתא גבירתא כללא דפרק ה
 פרק ל, משנח א כנות שיח . וחן בז־ן האגיס שאעינ שנגמרו לאכילה .
 אפיה הן נרלין והולכץ עד סוף שנה שלישית, כל המירות שלהן בשנה

 ב' משמיטה יש כחן p פירות שביעית •
 משנח ב הטומן מין מילים כשביעיה. ובן כל ביוצא כהן . לא יפהות מלממון
. ויכםן בעפר נובה טפח ע״נ. וטוטנן ה פ  פהות מדי קבין * ובגובה פ
 במקום דרישת אדם שלא יצמח * ושלא יהשידוהו שמתכוון שיצמחו:
 פשנח נ לוף ששית שנכנס לשביעית ועקרוהו בשביעית עם עליו. ישוב גשרש
 שם מעצמו. ונהוסף בהעלין בשמינית. אין בון קדושת שביעית א!)
 שכלו לדויה מהשדה בשמינית , דמדההלהן וסופן בהיהר יש ביטול בנדולין:
 בשנה ד אפילו פירות שנוה לעקרן בשנוי. כגון לוף ובצלים הקיצונים ופואח
 שהוא מין צבע , כשהיה א' מהן םששית שנכנס לשביעית . אפיה איצ
 לשנות בp מאד לעוקרן במארופות של עץ. רק כשינוי מעט סגי שיעקדן בקרדום.

 אכל כמרא מתכות כדרכן אסור :
 כשנח ח אפילו עלי לוף שנזרו נבייהו לתלשן בשביעית כשינוי וכואטרן. והרי
 מה״ט אק מצויץ בל כך בשמינית אהר שכלה לחיה פירות שביעית
 בשמינית. דמי יטריח בהן כל כך . אפיה אסור ללקהן טחהשוד בשמינית לבלי
. ער אתר הפסת של שמינית. דאו תלינן דשל שמינית הוא: ל י  ייכעין אהר שכלו מ
ה ו ההשוד כעבודת קיקעו בשביעית . אץ מוכרין לו מחרישה ובל בליה  כשנ
 והעול והםזרה והדקר. טרמיוחדץ רק למלאכת איסור ; אבל כל המיוהד
 נש להיתר. כגון מנל יד ומגל קציר ועגלה שמכניסץ בה התבואה מהשדה . שאפשר

 שצריך להן להביא ספיהים המותרים. מותר למכור לו:

 משנה t מותר למכור להחשוד חי גדיים חנאותץ לשמן * וט׳ו כדים חנאותץ ליץי
 שכשיעור 1ה מותר כל אדם ללקוט פירותיהן מהפקר בשביעית. מיהו
 אעינ שלכתחילה לא יביא יותר מהפקר. אפיה אם הביא יותר מותרים באבילח .
 רק שאינו מצוי שיביא יותר : טיהו מותר למכור לעובד כוכבים אפילו באיי כלי׳
 הגיל בפי שצריך . וגם להשוד מותר למוכרן עכ״פ בחיל. ולא היישינן שיחזור

 וימכדן לחשוד באיי. מדהויל לפני דלפני דל׳ח לח [י׳ד סקנ׳א]:
 משנה ח סותר למכור להחשיד פרה הגאותח לחרישה< דתלינן דרוכן לשחיטת
 •בני. ומתים מותר למכור לו פירות בומן הזריעה. ותלינן ברוק
 לאכילה קונים. וכיב מהים מותר למכור לו סאה למדידה אעינ שיודע שיש
 להחשיד פירות שביעית. תלינן תצרך לו להיחרא. ונס מלוה, ומהליף לו מעות
 םלעים על פרוטות. אעינ דמסתבר דצריך מטבעות קטנות לשלם לפועליו שעבדו
 בשדהו. ותלינן בהיתרא; ורק כשברור לו שצריכים להחשת• לאיסור. אסור בכל הנך 1
 משנה ט ואפילו אשה ההשודה לשביעית מותר להשאיל לה נפה וכברה ורהייש
 ותנור בשביעית. אע״כ שאשה אין לח עסקים רבים בהיתרא תליגן
 בתיתדא ; אבל לא הבור ולא הטהן עמה [סדאפשר לה להשמט מזה ואפשר דמהיט
 רק אשה מותרת להשאיל . מדחכי אורהא]. וכיכ מותר להשאילן לאשת עיח
 החשודה על המעשרות ולטמא חלה. וגס בוררת וטוחנת עמה. םדאץ כאן עוד
 עבירה. ורק כששופכת מים לתוך הקמח ללוש. מפסק־[ מלסייע לה. מדנטבלת
 אז להלה; שתטמא אותה אשת העיה . וכל המוהר כאן הוא רק מדרכי שלום
. ולהבי באפשר ימנע איע גש מהמותר . עובד כוכבים ההורש ם ל ו  להיבותה מ
 בשביעית סותר לפרוס בשלומו ולברכו בחצלהת מלאכתו. אבל לא לישראל עבריין 1

 ר׳ עובדיה מברטנורה שביעית שלש ארצות פרה ן הוספות יום טוב ציונים
t f t מ*י״ . י ש ד ח ח  *0 | א כל ש
ז ופיל מה״ / י  L , . . ״ מהי מלומום י

ב ועד הנהר ועד אמנה. סדש הר״ב כזיב m ו׳ונצ י־נ׳י: י ז כ ש ארצות לשביעית. חלוקות לענין דן שביעית: פרק י א מ ל  פרק ו א ש
ת חלופי גרסאות ^ ו ה י נ כ ו צ ר ח ו ר ז ' ^ר מ ו פ צ י ה פ ל 1" כ ו משו ל ע ש ו כ ת נ נ י ס י א י ז ג ־ נ ^ כ  כל שהחזיקו עילי ב

ב נדושל׳  מבבל: לא נאכל ולא נעבד. שעבודת הארץ ההיא אסורה בשביעית מעכו וט׳.וקשה עכו מאן דכר שמה ולפי פירושו הוה צי׳ למיתני מעט א מא״ יעי טי
? כ ^ י ^ ו ל י ״ ק / ' ד י ר ופיל שלא פ ה  ואם נעבדה וגדלה אסור לאכול . על נדב מעכו ועד מ
ה נימשיכליכ׳הנד׳ס-מכזיב ע ן צ ש ארצות לשביעית א). כל ועד הנהר מהיכן מתחלת אותה י ל ק ו א ש ר  מאותן גדולים . פ״א ועיקר לא פ

. ובירושלמי טני ב ט או מן טי  נאכל לאחר שביעית בלא ביעור ולא שהתדרן עולי.בבל ב) אם מן ע
ר מארץ ישראל ועד בזיב , לא נאכל נ) מתניהין מכזיב עד הנהר מטיב עד תום׳ אנשי שם ! ד נ ב יעי ה י מ : מ ת י ע י ב ש ל ב ב ע  נ

^ « S S * ^ 2 ! r e c!S,S •י מצריםה ל י י ע ק י ז ח ה ד הנדר• )יכל ש ע ) •מכייב י י ר ב ע  יל* נ
י. משמע דרילדאםור ד מכזיב עד הנהר >צד מזרח ומטיב ועל כו ע  י ו
 אמנה לצד מערב וכן פי׳ הר״ש ודברים הללו וכן מה שכתב בכאן דעט יושבת ברבוע של ארז ישראל במקצוע צפונית מזרחית קשה שמצאתי אשילי לאכול בקרישת שכיעיש
1 י משום קנסא מעגלה בעבירה 1 . ׳ י י ׳  ו
ל דאי לאכול שלא בקדושת * ם  מלאכת שלמה ב
: שביעית אסור גם כמקום ש ״ מ . ידוש׳ רב הונא אמר כיני מתני׳ מכזיב ועד הנהר ומכזינ ועל אמנה ומכזיב לקתני קאי אתרוזייהו וכמין מנצא משולשת כ ׳ פו ד ו ע  פרס ו & מכזיב ו
 ע׳׳כ שאמרו נאכל אבל לא נעכד.
 . והמום ואיכ אתיא כביש

ן כי ן תפארת ישראל י  יכי
ן משנה ראשונה א w ה s V ״ D l ־ ב ״ ר ה ' כ ו P כ ש ו ר י פ  fa א) חלוקות בדין שביעית: ב) דהיינו מא״י וכוי: ג) מ״ש הר״ב לא אולם הרמב״ם כ

 כאכלבנעבד בעטרה.הקשה רבינו מאירן של ישראל אאמ״ו הגאון פי׳כרבריט. דלענין ספיחים מייד [ועמ״ש כשיד לעיל פ׳ל סי' P׳C ולפע״י פץ א וכד שהמזייסו
}  זצוק״ל מב״ה פי׳ד מ״ב. ופי׳ הוא ז״ל לא נאכל אחר ביעור. ולכע׳׳ר י״ל מוכח דאספיחין קאי. מדנקע לא נאכל ואח״כ לא נעבד: ד) משום דעי מולי מצרים ט
׳ שם גם עולי כבל כבשו: ה) להי־ינו מכזיב וטי וסיב נ״ל שהוא אכזיב הנזכר פילוש הר״ב לקחשס  עוד דלא נאכל אשטחין מאי לאשור לאוכלן אף קודם ביעור כס״ל סי׳ ע

 r כיהושע לאשונס



ורה * עובדיה מברטנ ב שביעית שלש אלצות פרה ן ו ת יום טו ספו ק 324 תו ל  תוספות י

ב משוך כלפי הצפון לצל מזרח ורצועה יוצאה מעט י ס . ם ו ג מ  בספר כפתור ופרח בפי״א ששלשתן על שפת הים המערבי הם ועד א
 והמחברו כאשר העיל על עצמו הוא על וראה. שאמר בזה הלשון הן שיושב׳ ברבועת של א״י במקצוע צפונית מזרחית ואותה רצועה משוכת
 הייתי כשני שנים בגליל דורש וחוקר ועול חמש שנים בשאר ארצות כלפי צפון והולכ׳ על סיב ורצועה אחרת משוכה מעכו כלפי מזרח ובה
 השבעים לא מנעתי עצמי שעה אחת מרגל הארן ברוך העוזר. וכתב הנהר האמור כאן ואלו השתי רצועו׳ כבשו׳ עולי מצרי׳ ולא כבשום עולי
 דעכו וכזיב ואמנה שלשתן על הים , , , בבל: ועד אמנום. הוא הר ההר הכתוב
• P בגבולו׳ הארןבפ׳אלת מסעי תתאו לכם ( ל ז כ ע א נ ל אבל. ל כ א . נ ( ה י נ מ  המערבי של ארץ ישראל תם וקצה גטצ ועד א
 מערבית דרומית הוא גחל מצרים וקצה דרג. אמנה ״׳ה אמגס • הנהר הר ההר מתרגמינן בירוש׳ עורי אמטס
 גבול מערביתצפונית הוא אמנה והוא הר ההר ע״פ גבולי א״י הנזכרים והוא בצפונה של א״י לצד מערב אצל הים הגדול וגם זו לא כבשו עולי
ט לנחל בבל הלכךנאכל לאחר הביעור ולאידךלישנאיאסנעבד בשביעית נאכל  בפרשת מסעי והס כבוש עולי מצרים. ואמר עוד שיש מן ע
 מצרים כמו שמן עכו לאמנוס ונם אמר שכזיב הוא צפוני לעט כמו יום לקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולא קדשה לע״ל ולא נעבד דלענין

 אלו הן דבריו ז״ל. וא״א להכחיש המציאות וכל דבריו ז״ל בתקירה עבורה
 רבה כאשר אמר וכמבואר מספרו שבחיפוש רב בדק המקומות ער שידע אנה הם אחת לאחת. נמצאו שדברי הר״ב והר״ש בזה אינם אלא
 באומר הדעת ולא כיונו אל האמת כפי המציאות. וכתב עוד והמשנה אמרה שהחזיקו מכזיב ולדרום עד נחל מצרים מכזיב ולצפון עד הר
 ההר ויהיה סיב שבזאת המשנה לזכרון מה שהחזיקו עולי מצרים כמו נקודה שעליה תםוב החוג וזה שאותה של מסכת חלת שאומרת מסיב
 ועד הנהר. ר״ל שאם יש מכזיב ועד הנהר מקום שהוא כמו המקומות שיש מכזיב ועד אמטס כלומר שהם מכבוש עולי מצרים בלבד כמו בית
. ב י  שאן וחביריו שתי חלות מהנהר לדרום מאמנוס לצפון שתי חלות עכ״ל. וזה כמו שכתב עוד לקמן וזהו שמן הסתם כל מה שהוא לדרום ס
 מוחזק שהחזיק בו עזרא אס לא שהם יאמרו בפירוש שהניחם כענין בית שאן וזולתו שהזטרו הם ז״ל ע״כ. ומה שלפי דבריו הנהר הנזכר
ט ושרצועה יוצאת מחנו ואע״פ  במשנה הוא נחל מצריס כן כתב גס כן הרמב״ם בחבורו פ״א מהלטת תרומות. ואולם הר״ב שהזכיר ע
 שמשנתינו לא הזכירה מעט ולא מרצועה יצא לו זה מגמרא פרק קמא דניכףןדףז דאמתטתין מעכו ולצפון ועכו כלצפון גרס־ק למימרא
ת ישראל קיימא ורמינהי היה מהלך מעכו לכזיב מימינו למזרח הדרך חוצה לאיץ עד שיודע וכו׳ משמאלו למערב הדרך א  דעכו לציפונה ד
ן ישראל עד שיודע וכו׳ אמר אביי רצועה נפקא. פירש״י לעולם עכו במקצוע הצפון אלא רצועה יוצאת עור מעכו לצפון והיא מא״י עכ״ל.  אי
 גס בזת כתב בעל כפתור ופרח וז״ל וא״כ יהיו צדדיה ח״ל. ולר״מ ז״ל מצאתי בפירושיו בכתב ידו במצרים שפי׳ הפוך זה שא״י הולך כולה
 עד כזיב אלא שמכזיב תצא רצועה אתת מארןהעמי׳ הולכת עד עכו וכלצדדה הם א״י והתוספתא במס׳ אהלות פרק בתרא א־מד׳ הפך גמרין
 ההולך מעט לכזיב מימינו למזרח הדרך מהורה משום ארן העמים וטי• ויש לתרץ שאותה רצועה לה שני דרכים אחת אל השפה המזרחית
. [״וגם הר״ש תירן כן בסוף אהלות וכני׳ התוספתא דתתם איתא נמי בירושלמי דפרקין]. ונמצאו דברי  ואתת אל השפה המערבית ע״כ
 הר״ב בענין רצועה דנפקא מעכו ושהיא חוצה לארץ דהיינו שלא כבשו עולי בבל לקותיס הס מגמרא דגיכךן ועל פי פירושו של הרמב״ס ז״ל
 בפי׳ רצועה נפקא: וער אמנום. פי׳ הר״ב הר ההר מתרגמיק בירושלמי סורי אמנוס. וז״ל הרמב״ס יש מי שקורא אמנה והוא אמנה ויש
 מי שקורא אמנוסע״כ. ומ״ש והוא אמנה. רומז לפסוק תשירי מראש אמנה דשיר סימן ד׳ וכן פירש״י שס בפסוק ־ שאמנה הוא הר ההד:
ל לא נעבד. לשון הדיש ודוקא במחובר אבל בתלוש עושין. [כמו] בסוריא דבסמוך דאלת״ה א״כ לתני ארבע ארצות לשביעית דיש ב  א

א ! ר פ ה ל ט ל ת ש כ א ל  מ
ל שפוען וזהו צורח השמועה כדי שיתברר למראית העין* מכזינ  אמנוס וכל מ

 צשון

 מצר עיגן

 צא כבשו לא w ולא זין

ם ת  דרום ד

 ועל הנהר וכזינ בכלל מה שכבשו עולי מצרים ועל הנהר משמע בגמ׳ להוי
 נחל

. יש מי שקורא אמנם והוא אמנה ויש מי שקורא אמנוס . ה נ מ  א
. והגיה ה״ר ׳  הרמב״ס ז״ל . ועיין במה שכתנחי לקמן פ״ש סי' ה
 יהוסף ז״ל בכולה מתני׳ מגזיב בגימ״ל. וכחב עול מן הנהר נ״ל דהיינו פרח
. ונתב כ ״ ם והוא בצד ארז ישראל לצשון ע ת  והוא נקרא בכל מקום הנהר ס
ם כקד מלת . נ כ ״  עול מן הנהר ומאמנם וכוי פי׳ דהיינו כל חוצה לארץ ע
= הוי״ו בשור״ק והלמ״ד בשב״א והפ״א בקמ״׳ן. וכתב הר״ש שירילי״ו י $  י
 ז״ל ודע דעכו מארץ ישראל היא כדכתיב בשופטים אשל לא הוריש את יושבי
ן דעכו לצל מקצוע צפונה של ארן ישראל קיימא ט ומשמע בפ״ק מימי  ע
 וכזיב משוכה ממנה לצד צפון יותר וטלהו נגד חומ מזרת אלא שעומדין מחצי
 חוט מזרח ולצד צפון ובתורה כתיב דתצר עינן הוא בקלן צפונית מזרחית
 ואשיקנא בגיטין לרצועה נפקא מארץ ישראל ואזלא מעכו לסיב ואיכא ארץ
 העמיס במזרחה של הרצועה ולמעלה הימנה ואיכא נמ« ארץ העמיס ולמטה
 הימנה למערבה של הרצועה וההזלך מעכו לכזיב למעלה לצד מזרחה ויש לו
 לצד ימיט ארז העמים ולצד שמאלו שסח הרצועה וטהורה וההולך מעכו לכזיב
 לסוף הרצועה ששש כלתה לצד חלל הארץ ימינו למזרח הדרך שלו ששם שטח
ם. והר ההר הכתוב בפרשת מסעי  הרצועה וטהור ולצד שמאלו ארץ העמי
ן מי י מערבא וטורי אמנוס מי  דהיינו אמנום דמתני' וטורי אמנה דגמראדבנ
 הן בקרן צפונית מערבית והים הגדול עולה ומגיע אליהם וכל שפוע ששופעין
 לצל ארץ ישראל דהיינו לצד דרוס אמריי בירוש׳ דהוא קדוש אם יכבשוהו
 ישראל והיינו לתנן מסורי אמנוס ולפנים וצ״ג לחון וטעות ניד מי שגורס ק
 ונחל מצרים הוא קרן דרומית מערבית של ארץ ישראל ככתוב בתורה ונסב
 הגבול מעצמון נחלה מצרים והיו תוצאותיו הימה דהיינו מערב וסמיך לי׳ וגבול
, י  יס' ומפרש מוט קו של מערב ומדבר צין הוא קרן דרומית מזרתית ומשמע ממתנ
 דלא כבשו עולי מצרים אלא מכזיב לצד דרוס ומתני׳ מתפרשת כמין טבלא
 מצולשת ועוד משמע ממתני׳ דלא כבשו כלל לא זה ולא זה כל רוחב סורי

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 ביהושע [׳׳״ט כ״ע] יערי אשר. וכ״כ נזכר עם ענו בשופטים [א׳ ל״א]: ו) ר״ל כזיב באמצע. ומכזיב ועד הנהר מצד א׳. ומכזיב ועד אמנה. מצד בי: ו) לעד

 שם

 פיו משנה א [אות כז]
ד ע  בריב דיה ו
 אמנוס. אם נעבד בשביעית
 נאכל) היינו בקדושת
 שביעית והינא דנאכל
 ונעבד אוכל בתורה חולין;
 ולאידך פירושא דנאכל
 היינו אחר הביעור מסתפק
 במייל אש נם קודם הביעור
 מותר לאכול בתורת הולץ
 או דצריך לאכול בקדושת
 שביעית ורק בביעור הקילו.
 ודזי־םב׳׳ם בהבו־־ו מפרש
 דנאכל ולא נאכל דמשנתנו
 לענין שפיהים דאסרו חז׳יל
 לאכלו(עיין לקמן ס׳׳ע)
 בזה לא ההמירו לענין
 כיבוש עילי טצרים אבל
 כל שאר דיני שביעית נוהנ
. ועיין לקטן פיט מ״ב  בי
 מ״ש שם על הגליון :

 תום׳ אנשי שם
 מבואר בר׳׳מ שיד הנויומם
 ככזרעה אין האיסור אלא
 משוס ספיחים ועיש ככ״מ.
 והד׳מ נסיה״מ כ׳ ואם
 תעיד ע״י.אהר אסור לאכול.
 ובאר הכ״מ שכוונתו משוס
 קנכא מעברה בעבירה .
 ולכאורה מלכד דא״כ יקשה
 מ״ל. גס מלות עיי אחר
 שהזםיף הרימ אין מולין כן.
 ולענ״ד היה נראה להשוות
 דבריו שבפי׳לדבריו שכמבורו
 ומשוס איסור םפיהין. ור׳׳ל
 כפל מה כנדל בה נץ
 הסשיחיס הגדלין מאליהן
 ובין מה שגדל עיי זריעה
 שזרעה אחר בלא שליחותו
 שלא עכר כלל אסור משוס
 סשיריין ונ״ע: הוי״ט דיה
 פכזיב כוי והמשנה אמרה
. ריל שמה שאמרה ׳ ו  כ
 המשגה מכזיכ ועד הנהר
 ועד אמנה הוא להודיענו מס
 שהחזיקו עולי מצרים אשר
 חלק ממנו שהוא מכזיב עד

 מהר

 משנה ראשונה
ה קדשה לשעתה  לאץנ
 ולא קלשה לעתיד. וכתב
 הרמב״ס ספ״ו מהל׳ בית
 הנחירה לזהו לוקא לפנץ
ת לשביעית א  קדושת ה
 ולמעשרות וכיוצא בהן .
 אבל לעניו קחשת
 המקלש וירושלים קלשו
 לעילם שקלופת השטנה
ה מ״ש ל י ט  אינה ב
 שהאריך. ולראב״ל השיג
 עי׳־ו־ וכתב בהפך וע׳
 חוי״ט פ״ח לעליות .
, י  ולעת הר״ש בסוף מתנ
 להכא כהרמב״ם ונתן
 טעם לקדושת הארץ
 אינה תלוי' בממיצות
 לקדושת מחיצות מלתא
א ק ע  אמליתא ויתכן מ
 לו לקדושת הבית לא
 בעלה כדלרשי׳ אשל אין
 לו מומה אע״פ שאץ לו
 עכשו והיה לו קודם לבן
 א״נ מלכתיב זאת מטתת*
ל מוכח לקדושת  מלי ס
 ירושלים אין אחריה הימל
 ע״כ : נאכל אבל לא
 >עבל . הכ״ב תופס

 עיעי!



י קסג ׳ שביעית שלש ארצות פרק ו מברטנוח־ י ד ב ו ע  ל

 עבודה:תמירו לאסור מדרבנן: *)מנהר ומאמנום ולפגים.כך כתוב בכל הספדם ונופי הוה ניחא אי הוה גרסינן ולחון ואפשר לפרש בדוחק
 מהנהר ולפנים מתחלת הנהר ולפני׳ לצד הנהר חוצה לארץ.וכן מתחלת כמרי אמנוס ולפנים לצד ההר קרוי לפנים:ב םוריא. ארס נהרים וארם
 צובה שכבש דוד ואינה כא״י לכל דבר מפני שכבשה קודם שכבש א״י סלה ובקצת דינים עשאות כא׳יי ובקצתן כחוצה לארז: עושים בתלוש.
. כגון מסיקה קצירה ובצירה ורוקא בשמור אבל בר : אבל לא כמחו ה מ ר ונא תעחון ע ט  אפילי אצל התשודים ואילו באר! ישראל הנן לא ת

ב ת יום טו ו ספ  במופקר אפי׳ בארן מותר דתניא בת״כ , , תו
עבד פ< * לסוריא דין לעצמה ע״כ. וק כראי! דברי נ ל ו כ א . נ ה ולפנים ח) מאמנ י ו ה נ ה ה ת ל א ר אב צ ו  p השמור אי אתה ב
א הרמכ״ם בהכירו פ״ל: ב בםוריא. ל ל ב ש י) בםוריא יא). א ו ל ת  בוצר מן המופקר ומעמא מזור בסיליא ב עושין ב

u ע3 , ד ב ע ל נ 3 ל א כ יין א ד שלא יהיו מניתיה את ארן ח״ג. ומאמנה ול»יס m ומאמנם ל«ים י גמחובר ע  במחובר כ
 ישראל והולכים ומשתקעים בסוריא ובתלוש התירו כדי שימצאו העניים שבארן ישראל קצה רץח בסוליא שהיא קרונה להם ולא יצכןרט 'החלק שנ:אר כהוש ש״מ

ח א צ  שלמה ל
 איזו היא הארץ ואיזו היא ח״ל כל ששופע מסוד אמנם ולשנים את ישראל

 עיונים
 ב עושים גתלוש. w עיין
 מה׳שממה ו־ונל ה׳׳נ יעיי *כיו:

 תום׳ אנשי שם
 מהר המויקו גם עולי גבל
 וז״ש כל שהחזיקו עולי גבל
 מא״י עד כניב שריל מתחלת
 א״י שהוא מהנהר על כ1יכ.
 וממילא נדע שמה שנשאר
 מבטש עויב שהוא משיג
 ועד אמנה הוא כגוש עו׳מ
 לבל ועין קאי מה שסיים

 שלא כבשוהו עו׳ב. אבל
 במש׳ חלה אא״ל p ששם לא
 הזכיר כל שהחןיקו עז״מ ולא
 כל שהחזיקו עויג. ועיכ כ'
 וזה שאותה של מם' חלה מ׳
 ריל ששם ע״כ לדחוק ולס׳
 שדל שאם יש מכזיב כו׳;

 משנה ראשונה
 עיקל כפילוש הל״ש
 מאכל היינו אחר הביעור
 בלא בימול ולענין עבודה
 םממירו מדרבנן. ולסברא
 זו צ״ל לעבר הירלן כבשו
 עולי בבל להא בפ״ס
 מ״נ אמר לכיעור נוהג
 גה ומ׳ במשנה למלך בזה
 פ״ל הלי כ״ו. ולכאורה
 משמע מלהממירו לענץ
 מטלה ולא לענץ ניעור
 משום לעיקר דין ביעור
 הוא מללבנן כסברת
 הרמכ״ן שהביא מוי״נו
 כפ״ע. והרמב׳׳ס בחבורו
 שם מפלש נאכל ולא
 נאכל לממני' לענין
 א י ס ו ל משימין :
 ב עושין בתלוש
 בסוריא. החילוק בין תלוש
 לממוכל לאיסור מכולה
 המפולשת בםולם לא
 מצינו ב מ לו פ אלא
 במחובל לא תזרע ולא
 מזמור ולא תבצור .
 ואיסור מכולה בתלוש
 מדרבנן. וזה וזה אינו
 אלא בשמור אבל במופקר
 הכל מותר אשיי מדרבנן
 ואפי' כממובר V,fi :צריך
 לשנות במחוברמיז./־״'
 כדאמרי׳ לא תבצור כדרך
 הבוצרים ובתלוש מללבנן
 וכדםנן כפ״ח מ״ו וזהו
 שכתב הר״ב בכללא דר״מ
 כל שכיוצא בו מותר בא״י
 מדאורייתא כגון תלוש
 אפ״ג למלרבנן אסור
 כלא שינוי עישץ אותו
 בסיריא כאורחי׳. אבל פי׳
 אחל שכתב שם כל שכיוצא
 כו מותר אפילו במופקר
 מושץ בסורי׳ אפיי בשמור
 אבל מחובל אסור בארץ
 מדרבנן אפי׳ במופקר
 מ״כ. איני יולמ מנץ
 לו זה למופקל אסור
 מללבנן והרמב״ם בחבורו
 ס?ז דין ג׳ כתב מוכר

 ממורי אמנה ולחוץ ח״ל מסין שבים את חאה אותן כאילו חוס מתוח מסורי
 אמנה עד נחל מצרים מהחום' ולפנים ארץ ישראל מהחום ולחוץ חוצה לארץ
 ר׳ יהודה אומר כל שהוא כנגד ארץ ישראל הרי הוא כארץ ישראל שנאמר
 וגבול ים והיי לכם הים הגדול וגבול ומסין שבצדלין מהן את רואה אותן כאילו.
 חוס מתוח מקפלוריא עד אוקיטס ומנחל מצרים עד אוקיטס מן החוס ולפנים
 ארץ ישראל מן החוס ולחוץ חוצה לארץ ועיין על ברייתא זו בפ״ק דגיסץ
 דף ח׳ ־ ב עושין בתלוש. אפי׳ אצל החשודים. עכ״ל ר״ע ז״ל וכחכ
 עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה אימ נראה כ׳ אין נראה לומר שיתירו חכמים
 לסייע לעובד עבירה כי אין אלו נקראים משולין פל השביעית אלא שעוברץ
 על דברי חכמים בפרסום אלא נראה שפי׳ עושין בתלוש נמריא אצל העובדי
 כוכבים אבל לא במחובר וכן משמע בירוש׳ מ״כ.עוד כחב מל מה שפי' ר״ע ז״ל
 בסוף מתני' אבל במחובר אסור מדרבנן בארץ אפי׳ במופקר כתב פי׳ זה קשה
 מד מאוד דהצא אף בארץ מותר לקצור במופקר וגס פי׳ הראשון מגומגם ונ״ל
 דרי עקיבא סליג את״קוקסבר דקצילה ובצירה ומסיקה שיש להן היתר בארץ
 דהיינו במופקר מותר לעשותם בסוריא אצל העונד טכבים. אע״פ שהוא שמור
 וכן משמע דר׳ עקיבא פליג לסי שיסת התלמוד וכיוצא בזה יש במסי שבת פכ״נ
 כלל אמר אבא שאול וכר עכ״לז״ל: אבל לא במחובר. הא בארץ אפי׳
 בתלוש אסור וסבר האי תנא כמש יחיד לא שמי׳ ככוש מדמיקל בשוריא ספי
 מבארץ ישראל וכתב הר״ש שירילי״ו ז״ל ומן הדין הוה לן למימר דנאכל ונעבד
 דומיא דמן הנהר ומאמנות ולפנים לכיון דלא כנשוהו עולי מצרים לא נתקדש
 אלא דרבנן גזור דלמי שביעית מהג בה כדי שלא יהיו הולכין ומשתקעין שם

ר מ ו ל  כ

י ״ מלאכת ° נ ה י מ ר  *) ב
 נחל מצרים דהוא מקצוע דרומי מערבי וכן בראה מלשון הרמכ״ם ז״ל פ״א מה׳
 תרומות. ועד אמכום ל# למימרא לאמבוס למסה מנחל מצרים דזט במקצוע
 דרומית מערבית וזה במקצוע צפונית מערבית אלא ה׳ית מכזיב ועד נחל
ת ישראל ומכזיב ועד סורי אמנוס דהיינו בקו ל א  מצרים דהיינו אצכסונה של כ
 ישר כמו שציירתי. והאי עד אמנה ולא אמנה בכלל אלא עד זרת מזרחית של
 ההרים אבל כל שסת שטען ששוסעין לצד הנהר של מצרים דהיינו לפנים וכל
 נכחן לא כבשו עולי מצרים ולא נתקדש וב״ש עולי בבל ומשמע ודאי דלא כבשו
 עולי מצרים חוץ מן הקו היורד מכזיב עד סורי אמנוס וכל אותן עיירות לא
 נתקדשו ושם נאכל העבד ולא איצסריך ליה צמיתני דכיון ־תני מכזיב ועל
 אמנוס וכוי מכלל דמכזיב ולהלן לצד צפון לא ופשימא דנאכל ונעבד והא דתנן
 מן מהרומאממס ולפנים נאכל ונעבד איצסריךדה״א כיון־רתני מכזיב ועד
 הנהר ועד אמנוס נאכל אבל לא נעבד משמע דכל עיירות שהן נגד משט של
ק  הנהר ושסוע! של מורי אמניס הכל בכלל להכי תנא מן מהר דהיינו נגד א
 פלשתים ומאמנים ולפנים נאכל ונעבד דכיון דלא ככשוס עולי מצדם צא
 נתקדשו כלל ולפנים קאי נמי אומן מהר ולפנים ומאמנוס ולפנים נאכל ונעבד
 עכ״צ ז״ל והוא מיוסד על שרשי פי׳ רש״י ז״ל שבפרשת מסעי. ועיין בפי׳
 הרב רביכו אליה מזרתי ז״ל בצורה המצויירת שם. וכתב הר״ש ז״ל ואמטם
 דהכא הוא הר ההר האמור מבולין בפרשת אלה מסעי ואין זה הר ההר שמת
 בו אהרן דההוא בגבול ארץ אדום בדרום ארץ ישראל במקצוע דחמיח מזרחית
 של ארץ ישראל ששם היתה ארץ אדום וזה בגבול צפון של ארץ ישראל כדכתיב
 בקרא. והיינו אמנה דקרא דקאמר בירושלמי לכשיגיעו גליות למורי אמנום
 הם עתידות לומר שירה שנאמר תשורי מראש אמנה עד כאן. ירושלמי תני

 יכין
 מזרח

 |אמנה

 סוריא
 א״י צפון

 עכיו

 *']ולפנים*—אולפנים ולפגימ|

 ים הגדול במערב

 ישראל
 דהציור כזה*. והפי הציור תזה.
 עכו במקצוע צפונית מערבית
 מא״י. ואעפ׳יכ היא ממוצע
 באמצע נבול מערב. מפני
 הרצועה היוצאה ממנה לסיב.
 ואותה הרצועה כבשו גם עולי
 בבל.אבלמכזיבעד אמנהוכ״כ
 מה שהוא ננד כזיב מעכו ולדרום.

. כבשו עולי מצרים ולא עולי בבל. אמכם על הרצועה שמעט ר ה  עד מ
 לכזיב. יהיו ב׳ שבילי׳ אחד לצד מזרח של הרצועה. הוא השביל שהזכירו
 חז״ל נימין שם: שההולך מעט לכזיב. לימינו הוא ח״ל. ושכיל ב׳ היה
 למערב הרצועה. והוא הסניל שהזכיר הירושלמי ותוספתא. שההולך מעכו
 לכזיב, לשמאלו הוא ח״ל. ולפ״ו יש לישב נמי מלת ״לפנים״ שבמשנה
 הקדושה. שתמה הר״ש ור״ב דהול׳יל ״ולחוץ״ ור״ל לצד ח״ל. ולפי דברינו
 ת״ל הכל מיושב. דהרי לפי התוספתא היה מצד שמאל לרצועה ח״ל. א״כ
 מה שאמרה המשנה מן מהר ואמנה ולפנים. ר״צ לפנים מכזיב ושביל.
 דהיינו בין א״י לים הגדול. זהו לא כבשו גם עולי מצרים והוא ח״ל גמור.
 ולפ״ז גם דברי התוס׳ ריש גיעין שזכרנו שכ׳ שקצת מעכו היה ח״ל. נ״ל
 ג״כ שהוא קצת העיר שהיה לפנים מהשביל לצד הים הגדול. ונתיישב הכל
 על נכון ת״ל: י) לדוש ולזרות וט׳ אצל החשוד או עובד טכבים למ״ד אין
 לעובדטכביס קטן בארן ישראל: יא)זיריען.ועס״ודדמאיסי׳לב:

 למצור

 תפארת
 בבל: ח) עיין

 יכין
 שם כבשו עולי מצרים אף שלא נכבשו מעולי

 בציור: ט) הנה רבינו תוספות יום טוב תפס לעיקר כבעל כפתור
 ופרת . דעכו וכזיב ואמנה שלשתן במערב ארץ ישראל . ועכו
 באמצעית מערב . ממוצע בין נחל מצרים . שהוא הנהר מזכר
א  במשנתנו שהוא דרומית מערבית לארץ ישראל . ובין אמנה ס
 הר ההר שבאלה מסעי . שהוא צפונית מערבית לארץ ישראל וכן
 ראיתי במפת האדן אשר לפנינו . דעט הנקרא בלשונם אקרא או
 פעאלמיוס. וכזיב הוא אכזיב הנקרא ציב בלשונם. והר אמנה מקרא
 בלשונם מאנע האר. שלשתן במערב ארץ ישראל. אמנם עכו סמוך
 לכרמל שניהן באמצעית ארץ ישראל ולשון ים מפסיק בין כרמל לעכו.
 ומעט ולצפון בכמו שבעה פרסאות אשכנזית הוא בזיב. אמנם רחוק
 להלן לצפון הס צור וצידון. והר ההר צפוני יותר מטלן . ונהר
 מצרים. הוא שיחור. הנקרא בלשונם זיכארהוא בקצה גבול מערבית
 דרומית מארן ישראל. ובדי להצדיק ולהבין דברי חז״ל אשר מפיהם
 אט חיים . ועל דבריהם בחיק תורת ד׳ הורגנו כל היום . ולהבין
. והחלב שינקנו ו  תעלומות דבריהם הקדושים לילות עמל מניע לנ
 משדי אם תשפך לארץ כמרירה כש״ס סוף ברטת. אשר אס לא יהיה
 אפשר ליישב דברי קדשם. אזי אלפי עדי עדיות אסטסית יתבטלו.
 ורבבות שערי הרוצים לא ננעלו. והרי חז״ל בימין אמרו להדיא דעט
 בצפון. כמבואר שם דף r׳ ע״כ. גם בתוכו שס ד״ב א׳ כ׳ דעכו
 תציה ארץ ישראל וחציה ח״ל. וכן כתב בירושלמי כאן. וליישב הכל. נ״ל

 לו מגל ועגלה וכל כליה שאם יקציר בו ממס ויביא על המגלה ממס ה״ז מותר ע״כ וכ״ב הל״ב עצמו בפייה מ״ו וגם מ״ש הל״ב כאן פושין בחלוש אפי׳ אצל החשודים ואלו גא״י חנן
 לא מטר ולא מעמון עמה וכ״כ הר״ש משמע למפרשי להן ללא חטר כמשמעו שאסור לסבול כתלוש בשמור וכפשעא דמהני׳ להכא. ולעיל במחט׳ דלא סבור מפרשי לה משום שחשולה לאכול
 אחר הביעור בלא כיעור וכפי׳ רש׳׳י במס׳ גיסין. ונראה למשמע להו מתני׳ להמס דפסיק וחני לא הכור ולא חסחוי עמה וכיון לע״י שינוי מומר ה״ל למימני שאם משנה ה״ז מוחרמ אלא אחל

 ענימוכ



ורה ה מברמנ ד ב ו ב שביעית שלש ארצות פרק ן ר׳ ע ו ט ם ו י ת ו פ ס  *ימיט 326 ת

m עיין בפי׳ הר״ב דמםכת דמאי פרק ו משנה יא: דשים וזורין לצאת מארץ ישראל לחוצה לארץ: כל שכיוצא בו מותר בא״י, V F n ' w * • ^ 
ם מדאורייתא כגון תלוש אףע״ג דמדרבנן אסור בלא שיטי עישין ל ו * ודורטן ומעמדן. שצא כסדר מלאכתן הם שטים דעימור ק י ״ * 

ה שהיא בענבים ממיס בין מלאכות אותו בסוריא ט אורחיה ואינו צריך לשטת א״כ הכי קאמר כל כ י ר ד  חידושי מהרי״ח הדישה והזירוי. ועוד ל
] שבתבואה. ולאידענא כועמא מאי: שכיוצא בו מותר בארץ במופקר עושים ח ׳ ד ט י י ו ת נ ל ה נ ש מ ו י  פ

) אותו בסוריא אפי׳ בשמור אבל במחובר י י ק כ ד ח בר ?< . דשים וזורין י& ו ^ ל [״אם היו העלין שלהן . עיין במחו ל י ^ 1 ו ^ • ם  י
, ולא אסור מדרבנן בארן אפילו במופקר: ( ג א קוצרין י ל ל ב ן ע) א ד מ ע מ  מלאכתן כוי ™ דדייכה בפרק ו דשבת משנה ד בפי׳ הע4ן]: ו

ר ד ו בצלים שירדו עליהם נשפים: מ ל א ל ? אשלי! גמחן«<.ולא«*זם»). כ ^ ^ l y t 

ל ™ העלין בידוע שנדלו והוסיפו ואתו נדולי ע ו ה ם ה ״ א ם ™ י מ ש ע יט) ״יי" ג ל מ ג ^ ^ 
מ י ע י ב ן י ^ י ר ו ח ש tow1 וניה מ״ס. וצמחו נירו' וצימחו. ש ^ TI0 כ עקיבא גיל!׳«׳ו מקיבת בארץ יעדאל גיירו «״ו >״1 « j 1 ך ^ ™ 

^ ״ 1 ״ , <*̂ L*.4*» הקצירה מוחו מורור אלא 
ח ^ מלאכת שלמדו ז ן ש י ו ם מ  ^ ג

. אמר המלקט מלות כאת אפי׳ במופקר 3א מצאתים אפי׳ בפי׳ ר ק פ ו מ  בעדה וגם m בעעח כלומר משום דחמיל פלייהו שממה לאת ישראל ויטחו ארץ ישראצ וישתקעו אפיי ב
ן וכו׳. לשין ולורכין הענבים ה״ר שמשון ז״ל שהעתיק ה״ר שלמה שירילי״ו ו״ל משמו ונראה שהם תוספת ד ו ם דגרסי כיצד דשין. דשין ח ד פ י לשם. יש ס ח א 5 ל " w "יי! י י ק  ״
ל גאור מרבינו עובדי׳ ז״ל וא״כ צ״ענמרץ לע״ד אס אין מעות ולא דבר עליהם ׳ y יהיסף ז׳ל ג  דכולהודמו אהדדי דמפרק תולדה דדש ועודה ו!ס לשון ם
. ח״ל הרשב״א ז״ל בתשובה סי׳ רפ״זה׳׳פ ם שירדו וט׳ י ל צ ן הוא והא דתני״ בתר חורין ומעמדן לפרש דלא זו אלא אףזיקתגי חוי״מ: ג ב ם כ m ג T לנזור שמא• 
» שלשין וזורין דמתני׳ בצלים של ששית שעקרן ושתלן בשביעית וירדו עציהם גשמים נשכיעית א ל והיק ל ל כ ׳  ויקצור הואיל ודומה ולא תני כסדר המלאכות כדתט ס
ה שמן הקרקע ינקו וגידולי איסור « ־ ר כ י K וצמחואםהיו העליןשלק שחורין נ & ^ K ^ S י 0 "  גדול המעמר והדש ומורה נראה "
/ הן שגדלו נשביעית והרי הן אסורין ואף הבצל עצמו אסור שגידולי איסור . ס מ״ל אלא א אן מ ס 5 , ג נ ע : ' ש ר מ ו קאמר דל״מ דזורה לו ז ף א ו ז א ל f טעמא ד y m על בל ר&1ך 
 י p ׳ התבואה דאחר דישה הוא וחשיבא מלאכה לעמר מוהר אעיפ שהוא נראה לכל שהוא מעלין את ההיתר והט איתא בהדיא בירוש׳ דגרסי׳ התם בצל שעקרו ושתלו
 תום׳ אנשי שם בתלוש אלא אפי׳ מעמר דתבואה בקשים מאוהה כשלה ועשנה ״ ע״כ ! מכיון שהשחיר מתעשר לפי טלו אנל הוריקו לא רט מארעא והבצל בעצמו
ס אומר אם  ב בי״ב דיה כל שביו״כ היא ודמיא למתוברת מש״ה תני מעמרין לבסוף ומש״ה צא אצטריך למתני הוא שהעלה הצמחין והעלין שכן דרך הבצלים ור״ח בן אנסימו
. לפי׳ דבוררין וטוחנין דב&א ליכא למנזר אמו מחובר ופשימא דשרי וכל מלאכה העלין חזקיןכצ כך שיכולין הנצלים להתלש בעלין שלהן הן אסורין דהשתא ׳ ן תלוש ט  כוי מו
ו דתלוש שריא אכל צא במחובר כגון קצירה ובצירה משום דלא ליתו למשרי זריעה ידעי׳ דמארעא קא רבו וכנגדן במוצאי שביעית אם עקר בצל של שביעית ושתלו \ י ^ י ״ 5

ר מ ק פ ו מ  ג

ן דגידולי היתר הן תד ^ וחרישה וזמירה דעבודות קרקע היא וגזרו אכל מלאכה דמחובר לקרקע כן בשמינית כיוצא בזה אס יכוצין להתלש בעלי; שלהן מו א ^ ש ^ ^ ^ ר ו מ ש י  ו
 בלא שיעי מדאורייתא . נראה לי ורבינו שמשון ז״ל כתב ודוקא בשמור אבל צא במופקר דהא אפילו וקסבר דאפי׳ גידולי היתר מעציןאת האיסור וכדאי׳ התם בנדרים בפ׳ הנודר מן
 ויתלוש מלרבנן. ובטריא בארז שרי כדתניא בת״כ ואת ענבי נזיריך לא תבצור מן השמור אי אתה נוצר הירקעכ״ל ו״ל. ופי׳ הר״ן ז״ל דלאו שחורין ממש אלא משום דירקות הבצל היא
י אנל אתה בוצר מן המובקר והרא״ש ז״ל כתב דבעי תנא למסמך מעמרין לאבל לדרגא בחרא וטמה לשחרות קצת שזה מוכית דודאי גדלי ממי שביעית וגדוליו 5 ו ת מ י א י ף  » f ™ י
. ושם דף נ״מ שקיל וטרי אי מתני׳ כ ״ צ לא קזצרין לאשמעי׳ אם כבר נקצרה התבואה ושכרו לעמר מותר אבל אס מנסלין את העקר ולפיכך אסירין ע ו " א

ש

1 כ " ™ , ^ 
ר משנה שש ת ב כ ׳ י ה ש ה מ ט י י ה ד ר ת י ה ן ה ב ש י ד ג ״ ע ן אבל לא כשהוא קוצר וכן לא דקתני שחורין אסורין א ד מ ע מ  מופקר אמור במחובר בלא שכרו לעמר כשהוא קוצר אסור וה״ס ו
. כלל אמר ר׳ עקיבא כל שכיוצא ט מותר בארץ. אי לא אתיא כרשב״ג דאמר הגדל בתיוב חייב הגדל בפיסור פמור או אי מתני׳ כ ״  שיעי מדרבנן . ולשני ידרוך כשהוא בוצר ע
 הפירושים עעם היתר תלוש ר׳ עקיבא פליג את״ק וקסבר דכבוש יתיד שמיה כבוש הילכך לא שרינן בסוריא דקתני שחורין אסולין היינו דוקא התוספת שניתוסף בשביעית וכולה רשב׳-ינ
 2!י£ * אלא דבר שכיוצא בו מותר באת כדתנן בפ׳ בנות שות דלא תבור ולא תסמן ע״ש. ונילוש׳ כיני מתני׳ שחורין אסורין וירוקין מותרין דפי׳ ירוקין הכסיפו
ף פי׳ ר״ע ז״ל. אבל במחובר אסור מדרבנן בארץ פניהם וכמופין הם וצא תימא לירוקין לשץ ירק והפיך (מתני׳ ולמימר ידוקץ ו ם ^ TOB3 כן נראה לי עכ״צ ז״ל: ב N ^ ץ א א א ; ו  ג

 אלא מדרבנן. ולפי׳ הכ׳ אסולין
 כיון שכאיי מותר כהיג ־־ י ־״ ־־־־־ י

ן בי ן תפארת ישראל י י כ ^ י V ^ T * 
. והקשה רתוי״ט דתני מלאכת התבואה ם י ב נ : יד) ע ה א ו ב ת .דמדסמוך לא״י גזרו במחובר שלא יעזבו א״י להשתקע קמ״ל: ינ) ב  $ךך הר׳ב לעיל למת טעם יב) לקצור ולבצור וט׳
. ולפעד״נ דלא זו אף זו ם י ב נ ע ק ביניהן דריכת ה י ס פ ה ט עליהן שלא כשדר. ועוד ל מ ס י ' בסוריימזקשה שמירת השמטה.ואעס״כ הקילו שם בתלוש כדי ש $ י ? י ע ת נ ע ^  כ
. א י ס ה ר ם דהו״ל פ בי . אלא אפי׳ דריכת ענ ה ע נ צ ב . תני. ל״מ לדוש ולזרות ד ר ק פ ו מ . מיהו דוקא בשמור אסור אבל ב ת עי ס שס בשבי נ ר פ ת ה ק בתלוש למה עניי א״י ל י  עיכ לפרש מ
ה דהוה א ו ב ת . ומכ״ש עימור ב ת ו ר ה ף ט ו ס ת אילן. אבל רק בשטי [רמב״ם דבץ עגולץ לזגין רה״ר. כ רו י אפי׳ בא׳׳י מותר לקצור ולבצור כדרט פי ^ ״ ז ל ק ' י ל מ י א מ ו  ה

. ׳ ו מ ד : יו) מ ם י ת י ז : טז) קוצר ה ם י ב נ ע . אפ״ה שרו: טו) קוצר ה א י ש ה ר מ סי׳ י״ג f ^ ס ״ ס ה וזרעים דאסור כ א ו ב  ^™™^JJ.™.פ׳ל משמיעה ה״א]. חוץ מספיחי ת

. ו כ ר ד . נ״ל דקמ״ל מדסד״א לתלוש היינו רק לישה כגון מלאכה בתלוש בא״י. דשם רק מד״ם צריך שנוי: יח) אפי׳ כ י ו כ הא דאצערך לפרש דשי! ו  גסוריא ואס בחלושיייהא ו
: יט) של מד א אפילו במשו רי . מותר בסו ר ק פ ו מ בר אשור. א״נ ה״פ כל שמותר בא״י ב ם נדולן במחו ו ק מ ו • ואפי' שנעשץ בבית. אבל לישה ואינך שנעשין ב « ק » ו ל י ע ו מ ה  מותי מ

ו י •י ו ו  וע׳ז משני מן גו לו חמי 1 ו
ת ש  רווחי צבחר וכגייהגר׳א משנת ראשונה ש

 ואי!* ?Lffi2«^1E הנימול מיירי דבכל גווני אשיי: נ בצלים שילדו עליהם גשמים. פי׳ הל׳נ בנדרים א״נ כשנגמרו לגמרי גששית אפיי לא מקלן אזגי' בחר גמר פרי ולא
 גהירושלמי רווחא הריב ומשי בצלים של ששית שנכנסו לשביעית מיירי וכ״כ םרי׳ש. וקשה לא״כ הוריקו נמי בתר לקיפם כמ׳׳ש הר״ש כ׳׳ז בפ״ה מ״ג וברפ״מ וכ״כ המוס' בפ״קלר״ה ל׳
ו אסולין לנהי ללא גללו בשביעית הא לקיממן בשביעית ובילק אזלי׳ כתר לקימה. י״ל. ומיהו יש ללקלק לפי זה לנגתרו לא אזיל בתר לקימה מאי לוחקייהו ה  כפי׳ הייכמימ כיון דאי
. אבל לפי פי׳ למפרשים ז״ל לפלש מחני׳ משום לשביעית אוסרת בכל שהו ובפשיטות י״ל למתני׳ ע ״  אינו מפי כלום על מ׳ש ואם היינו מפרשים לאיסור להכא משוס גזלת ספיחין א
 במשנה כלל אמר ר״ע כר הל״ן בנלרים לף נ״מ לשביעית איסלמ במשהו קולם הביעור לוקא משוס להוי ה׳׳ק אם המלץ שחולין איגלי מילתא ללא נגמרו בששית ואזלי׳ בתר לקימה
 אפשר לומר לאיהו מפ׳ הא לבר שיש לו מתירין שיטל לאוכלן בקדושת שביעית ובין בתמלובמ רעלמא ואשורין ואס הוריקו מוכח ללא גללי בשביעית ובששימ נגמרו ומותרץ ובאמת
. ומ״מ קל  לר׳ע כפשוטו יפליג את׳ק ובין בגילולין קאמר ע״ש . משמע ללא מ״לי הכא מאיסור ספיחין לא״כ אין לשמת הגמרא בנלרים נמי מוכח בפירושם דגילולין אוסלין אמ העי
מ מ ג לץ. וי״ל לשמת הל״מ והר״ב אינה כן אלא בהפך ללוקא אחל הביעור אגמרא גופיה קשיא. וצ״ל לקים להו דעלץ שחורים אינו הוכחה שלא נ  דמי?^ בסוריא בתלוש אע׳ג לו ממי
* יי״"* ^י*, י*׳' הרייש והר״ב אבל י י י י י י י ־ ׳ יי»י־« י*י,^1^יי »^יי י 1 ^ * י f»hft דייייא י\דודי!י«׳v ד^ידזיי* י»י<\«^ • י י י ד י ^ י ״ י ^ ̂י אסור והוא סובר s^ft•^ יץי»ד.י >\6 ד״ודימ ד.זיייו1ד ד , מפלש מתני׳ בענין אחר לבצליס אלו לאו במחוברין דנא 1 להכא מלין ספיחיו ולקמן ספ״ז לקולם הביעול אינו איסל במשהו לא מיירי הלמב׳׳ס בחגורו פ״ל לין כ ״ ־ ׳ , ״ ^ ״ ' ' ' ' י י ס  י
\ ™ מגימלין אלא בתערובת לעלמא מלקתכי נמי המם שלא במינה ויש לפרש ג״כ בקלקמ מיירי אלא של ששית הן ומלשן בששית והניחן בעלייה ויללו עליהן גשמים ^ ר 5  ™ ב
' ^ ללאו מלין ספימץ מיירי הכא ללא שייך איסור ספיחין אלא בפרי עצמו דגלל וצמחו בשביעית אם העלץ שחולץ הרי הן כנעועץ בארץ ואסורין משום ספיחין ץ ר ב ן ל , ח ס מ ו ל  ב

. ואע״ג . והבצלץ בין כך ובין בן בהיתרן מומלץ ע״כ ן . והא להוריקו מותרין משום דמיירי ואם ירוקץ מותרין העלי ג ״ ל בשביעית ולא במלין כמ״ש הל״ש בפייה מ * ' מ כ ״ ע ר ו 3 ן ה מ  ל
. סמך הר״ב ר ק ע  ופסק כר׳ע משוס לסמן שבצלים אלו עקרן בששית וחזר ונטען בשביעית כמ״ש הל״ש והר״ב בסיפא לסוגיאלנלרים בולה אזלא לטפמא לממני׳ לגילולץאוסליןאמ ה
ט היתל שבק להיכן הלך וא׳׳ל Y אהך סוגיא למסקנא ד׳ נ״ע ע״כ לפרץ מלה ו t אבלייהא מיעין דף ח. בגי גבי מוצאי שביעית וה״ה לרישא לסיפא אכישא קאי וכ״כ הלא״ש בהליא בפירושו 

׳ מי  דרכים שותה סוריא לא/כו
 חייכת כמעשרזת וכשביעית כאיי דמהמע דלכל עניני שביעית עשו אותה כאיי והריע אבל לדעת הריב צ׳פ. ודע שכיז ללפת הר׳ש לק׳ בפיח מ״ו דגם כשמור השירות מותרים אלא שצריך להפקירם עתה ולקוצים
 בשיעי אבל לדעת התוש׳ דבשמור הפילות אסולין לגמרי ע״כ דמשנתינו מיירי במופקר דבאיי במהגר אסור מדאורייתא בלא שימי ובתלוש מדרבנן. וכסוריא במחובר אסור מדרבנן ובתלוש מותר לגמרי במיש כשיא
. ל׳ הר׳׳מ כ׳ז שהעלין שלהם ירוקין הרי אלו מותרי! ואס השחירו כו׳ ולי הרא׳׳ש מדרים שם הוריקו שעמדו במראימם ולא השחירו. ומשום להשחירו ׳ ס ס׳ אס השחירו ט י  כאן ע״ש: ג בר׳׳ב ד״ה בצל

 מא



 ציוגים
ו י ׳ נם • ״ ר , • י ת ח י ב ר  ד

 חלופי גרסאות
Vג חגינא גליג חנינה זגז 
 חנניה. אם יכולח נכהד״
 אם אינםיכולין וכיז בילוי.
 ובמד בילוש׳ ענד וכיש
.vanגייס• ד הותר 1 התיר 

 ר׳ עובדיי* מברטגורה שביעית שלש ארצות פרק ו חופפות יום טוב קפד

 תוהפות רע״ק

 שירדו
 אעינ!

 שביעית ומבטלים־ העיקר •אע״פ שהוא מרובת אבל אם הוריקו אסורק משום גדולי שביעית. ויאכלם בקדושת שביעית. אינ
ס ינולין ליתלש אסורים אפילו באכילה כדין םפיתיס. ובריש פ״ע אכתוב מזה וכבר  העלין אז הולכים וכמשין ולאו מארעא קא רבו: א
. עיין מ״ש במשנה דלעיל , ט  בעלין. דרך בצלים כשנגמרים יוצאין מעצמן מן האדן וטתין ליתלש הזכרתיו: ד מאימתי מותר ו
. בפירו' השט שכתב הל׳ב  ואם העלין חזקים וכשאוחז בהן יטל ציתליש הבצלים מן הארץ אז בסייעתא דשמיא: משיעשה כיוצא בו
 ודאי גדלו בשביעית: כנגד כן למוצאי מפני שרבה ההיתר על האיסור ונתבטל

0 • הוריקו«) הרי אלו סייס הר״ש ואף על גב דבירק אזלינן  שחורין נ) אסורין 0
ח ™ יםכ ח בצלת נ ״  אםיבוליןלהיתלשבעליןשלהן^אסורק״ JSSi^^^ מותרין >& . רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר. בתר לקימה מכל מקום תיישיצן שלא יהא ד

• פירוש מקום W><W pW7 ״ W והראי*. אבל חימב׳ם ( r & « t t p י D מוצאי רביעית כה) 1 ג ע ! 
m r r n n m r n a r t .י* ״ יי שכתבהר״ב:במוצאי שביעיתמיד 
ה באילי צמח pa ויחשבי צ ן ן ל ר מ ר ן י ו א י 3 ץ מ ה י ש פ ״ ^ ל  ף מאימתי מותר ארם ליקח ירק במוצאי פ
feXSS עיין במשנה מיפרק ו . י ט . משיעלה כיוצא בי ״ לארן ו  שביעית מ
ך ; דאשודים. וכ׳כ בחבורי ״ ס p ifjjp^p0 3 7 מהW • האפיל ל) 0רבי T i V (\עשה הבכיר כמ 
^ c ! ' ^ r D V  התיר לירן! ירק במוצאי שביעית מיד ל»י אין ) »
» והבצלים ע*טש מיתרים ^ 
 י ־ ־ ועוםדים . ועיין כתוייפ
 משנה ד

 שביעית מותרים. לאו בבצלים של
 שביעית שיצאו למוצאי שביעית מיירי
 דלא מיךלינן בהו כולי האי שגדולי היתר
 כל שהו יעלו את האיסר אלא סיפא
 כמי מיירי בבצלים של ששית שעקק
 בששית וחזר ונטען בשביעית ולאחר
 שגדלו מעס בשביעית עקרן וחזר ונטען
 בשמינית ומתוך שכבר גדלו בששית לא
 הוסיפו כי אס מעט בשביעית ונאסרו
 וכשחזרו והוסיפו מעמ בשמיטת חזר

 אותו היתר ובטל איפר המועט שגם של ששית מסיע לבטלו אתר שסוף גדולו היתר. ואין הלכה כר׳ חנניה בן אנטיגטם • ף משיעשה בס׳7שאה"!
] בתוייט םד׳ה ט ר. מקום [אות כ . ממת שנזרע במוצאי שביעית יש גדול כיוצא בזה דתלינן ביה. אי נמי מפני שרבה ההיתר על האסור ונתבטל: הבכי  ביוצא בו
רק אדב־י , ועודצ ^ ע מ מ ם ב י א י ב ' W מ פ • ל ד י . דתציכן שממקום הבכיר הביאום: מוצאי שביעית מ  שממהר לבכר פירותיו יותר משאר מקומות: הותר האפל
 שנגמר גידולו בשביעית לא
, 4 ה ירי! אזלינן בתר לקימה עב* ט ל  ש

 שביעית מיל כגון ילק שאינו מתקיים חרליס וכיוצא בו אבצ בצלים ודכר שאין
 זרעו כלה לא התיר כלאיחא בירושלמי. הר״ש שירילא ז״ל: בפי׳ ר״ע ז״ל. תום אגשי שם

. בס״פ הטלר מן המבושל בברייתא סלינ1 הוא סימן לחוספת גידולי!  לשי שהיו מביאין ירקמח״לוט׳

ץ ש מ כ ? ס ן 3 ו ר ל ג ^ ל ^ ״ ח ו מ , א י כ י מ מ ו ^ א w P נה לחניא אין מביאיןירק מייל לארז 
 לארץ מ״מ למ״ל אין מביאין א״ר ירמי׳ משוס מש 5מא יש מעפר יז״ל שהעתק מהרא׳ש כאן וכיה
 :שמע
 יש
 ,הוא

ח ששביעימ אוסר במעיו ככ״ש מ 1 א ט י ו א < ח י פ ר ילאי ה י ס  שביעית וסוס בהון טעיכא לגמלא אמרלוןיולית א
 לו במוצאי ריש שתא אזלרעון, באותה שעה החיר רבי ליקח ירק במוצאי שביעית כדאי׳ כתייע סס׳ז. ולפ׳ז
 מיל ועול גרסי׳ ביחש׳ למס׳ למאי פ׳ שני דף כ״ב רבי התיר בית שאן רבי התיל נ״ע על עעם ב׳ של הריב

ז ו4ל£ 2 י י£י-ו? א 5 ו מ י1 ב ר י'ח > ר לי י ת י ה ב ח ר מ י צ פ י כ י ת י ה ב 1 ר ד ב י ת נ י ר נ י ת  קסרין רבי ה
לשה ת ד בייי ד״ה סשי ש ח כ ש ה ח ת נ ת כ נ ו י ת ' כ י י ל נ י ו א ' ט ה י ג מ ץ א צ 1 ע ד י 5 ל מ כ ץ ה ה ל ו י ח מ י ע י ב  ש

 וכי לא עמל צליק ממשה ועד צדקיהו להעבירו אלא אותה עמרה הניח צו םקב״ה כו׳ דתליק יכו׳. ומותר
 להתעשר בה ואנו העטרה הזאת הטח הקנ״ה לנו להתעמר בה והכא בסירקין לאכלם אחר הניעור ושלא
א בקדושה שבימיה. אבל אס ר ה ש ט י מ צ  גרשי׳ לכל ירק התיר רני בר מקפצועא מה עגלון לי׳ צפוראי א
 1 י ftrM. 1 י ידוע שהוא משל שביעית.

 — - •י• -• ודאי דעומד בקדושת שביעית
 ; אלא שמ״מ במל ממע איסור
ן מהימין משיעט כיויכ. וכ״ז כי  ישראל י
» « ר ^ ג ? ש א ^ ס « י ר מ ו ש א י  שנלקטו בשמינית מותרים. ובירק אזלען בתר לקיכי • י

 מלאכת
 אסורין ושחורין מותרין דמתני׳ לוקא הוא: אם איגם יכולים. נראה לגרסת
 אינם הוא להרמב״ם ז״ל לבלו שכתבוז״ל ור׳ חנינא p אנמיגנוס אומר שאם
 נתלשו העלין מהם ונשארו הם ולא נעקרו עם העלין יהי׳ לינה כדין הצומח
. פי׳ ׳ ט ת והן כמו סירות שביעית ע״כ; וכנגדן למוצאי שביעית ו א  נ
 רש״י והרא״ש ז״ל שאם היו של שביעית וצמחו נשמינית ויש להם כח במלין
ק נראה  מותרין לגדולי היחר משיני ומבמלין את העיקר שצ איסור ע״כ. ו
׳ הרא״ש ז״ל והאי מגלן לאו  שמפרש ג״כ הרמב״ם ז״ל קרוב לזה. עול ס,
 נשוה להן ממש לאילו גלילי איסור אוסרין בכל שהן וגידולי היתר אינם מתירין
 אלא ברוב אלא ה״ק מגלו למוצאי שביעית היתר מבמל את האיסור האי
. נ״ל שאין זה ט׳  כדיני׳ והאי כדיני׳ ע״כ. וכתב ה״ר יהוסף ז״ל כנגל כן ו
 מדברי ר׳ חנינא בן אנסיגנוס ע״כ ומיה ר׳ חנניה. ועוד כתב על מה שפי׳
 ר״ע ז״ל עקרן וחזר זנסען בשמינית וט׳ כתב סי׳ זה רחוק הרבה ובירוש׳ משמע
 שפירושו כפשוטו וצ״ע שם ע״כ: ד בפי׳ ר״ע ז״ל. לשון ראשון צריך
. אע׳׳פ שלא עשה כיוצא ל : הותר האפי  להגיה דתלעץ בדהיתר אי נמי וט׳
 כו מכל מקום אי אפשר שלא רכה ההיתר ע3 האיסור ועול דרבי למעמי׳ דסבר
. רבי התיר ליקח ירק במוצאי ח ל ו  דשביעית נזמן הזה מדרבנן כדאי׳ בפ׳ מ

ן תפארת כי  י
 ששית שנמסו לן׳ [ומהרמכ״ם פ״ד משמיעה ה״כ משמע לחיילי במונחים סלושין

 על הקרקע. רק למר׳ מנינאלקאמר להתלשלא משממ כן]:ב)לונקנגלגרין: דימן שנלקט [צ׳ל שנגמר] כולו בשניננית לא אזלינן גביה בהר לקיטה: היון שידוע שהוא משל

S A M r t S i S S ר ת י ן ה א ש כ י ן ש ו ט ד י י ע ] ־ ו ה ' ה מ ' ס ע ' נ ל ח י ש ל י ר ג : י כ ) ש ח ר כ ב ' כ ה ^ ז ״ י 5 ( ^ : ר י ע י  כא)דבירוע שהוסיפו בז׳ ונאסרו לאחר ב
ה «ימי1 ממנוכמו^ן אסילו ג י ו י ם ש \ 1 למל ר א  הוריקו ונעשו געלבליך: כג) להולכים וכמשי׳ וכתלושין דמי: כד) שהעלים לפניט אין מחזיקין איסור ממקום שהיה גיל ב
) מקום ששרותיו ממהרים לכשל נידות: ל) מקום לא עשוטרפ. (פאהישעים ט  אוהו : כ
ת דעת סר״מ בחבור!) : י ע ט ל ש g ש P C ש ו ח ש 3 ר י י פ ט ש 3 ד ל ג ל ןאף ע ש כ ת ה  שמאחרת ל

. אפילו הכי הוא מותר . גמר ד. דאי של ח׳ הרי עדיין לא נ  שענ
. א״נ ר  דתליק שמבטר הביאום: לא) שהרבה ילק הביאו לשם מבכי

ה מלממהר ג ן ש א  ר

 לל״ה לת״ק בלאימ לי׳ לבשמורין וירוקין מליא סי׳נ למוצאי שבימיח שחורין מומלץ
 ירוקין אסולין. ולר״ח כ״א אם יכולין לימלש מותרין. ולשממ הרמב״ס שכתבנו
 למוקי מחני, בתלושץ שצמחו אתי נמי שפיל דכננדן למוצאי שביעימ כגון
 בצלים שעקרן בשבימימ והניחן בעלייה וצמט למוצאי שביעית המלץ שחולץ מומלץ
 ילאו של שביעית הם. וצי׳מ שלא המסיק בחטלו שם הן סיפא דכנגלן למוצאי
 שביפימ מומלץ. ונראה שסמן בזה מל מה שכחכ אח׳׳פ לגידולי שמיניח אם
 לבו פל המיקל ממילין אוחו. ממילא משמע לגילולץ חשיבי היחל: ד מאימתי
 מוחל אלם ליקח ירק, הלשון משמפ למשוס איסור קחולה בפילוח שביעית קאמר
 ובזה לא מתיישב המעם שכחב הר״ב דמשעשה כיוצא בו מלינן ביה. ואמאי תלינן
 הא איסור סחורה מדאורייתא. אלא מעם;ה משום איסור ספיחין דמללבנן שפיל
/ סמוכה שלי משום בישול וכדלקמן ספ״ו  תלינן. ומעם השני אתי למימר דאפי
 דקודם הביעור אוסרת בנ״פ והיינו בלח וביבש סגי ברוב: במוצאי שביעית מיל.
 פי׳ הר׳׳ב לפי שהיו מביאין ירק ממ״ל וכוי. ונראה לשביעית עצמה לא המיר משום
<p ירח של ח״ל שאיו ילומ אי כובא מא מחייל. אגל במוצאי שביעית שנממפמ 

 חזקים כ״כ שכשיאחזן יוכל לעקור הבצלים: כד.) ל״ל שנעקרו ישכיח ונטען
: בו) דאע״ג דאץ ביטול  בז׳ ולאחר שגדלו מעט חזר ועקרן ונטען בח׳

 בגדולין כמו ברישא. הכא שאני. דתחלתן וסופן בהיחר: כז) ולא יחוש
 שמא משביעית הוא ונלקטו בשכיעית. ואסורים לאחר ביעור. אבל ביודע

 משגה
 מי סבלת אסולין אמיקר קלאי אתו5£ת קחני ללישנא לממני׳ משמע הבי למי קחני
 אוסרן אסורין קחני וגס מדקמני ירדו עליד%ן גשמים משמע לבחלושץ מיילי:
 שחורין אסירץ . פי׳ הר״ב דמבעלי נילולץ לעיקר אננ״פ שהוא מרובה וכ״כ
 הר״ש . ולקמן סע״ז מפרשי לוקא לאמל הביפול אוסלח שגיעיח במשט וצ׳׳ל דה״נ
 אם משהה pifi אחר הספור קאמל. ומיהו הלא״ש בנדליס מפרש לגילולין משיבי
 שגדלץ והולכין תמיד לכך איסלין בכ״ש וליכ המוס׳ שם. ומ״מ צ״ע נהי דלבר
 חשוב לא במיל ואוסלין נמפרוכמ בכל שהו בההיא ללפ״ח לזבחים היינו אס כתמלב
 ואיט ניכר. אבל הנא הבצלים ניכרין מן הפלין ואמאי אוסרין את הבצלים וצ״ל
 דאין ס״נ דהבצלים מומלץ אלא שהעלץ טלן אסולין אף מה שנדלו כששיח
 כמעורבין בשל שבימימ ואין ניכלין ועלץ של ששית מיקר מיקל. ואי׳ת א״כ כנגדן
 למוצאי שביעית אמאי מומלץ הא ימ בחפלובמ מלין של שביעי׳ שאין כיכרין ואוסלץ
 בכל שהו.וי׳׳ל להחם חו לא משיבי גידולי שביעימ כיון לפיילא שמיני' ומס שגללץ
 ומלבין ממיל משל שמינית הם ולא משביעית ובמלו של שביעי' בלוג סיתמוכנגד
 ק למוצאי שטעית מומלץ. סא לאו מדברי ל״ח p אנמיגנוס היא אלא סתמא היא
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? ו  ירק מחוצה לארץ והיה רבה על ירק שכאיז ישראל. ואני שמעחי הטעם לפי שכשניס או שלשה ימים עושה כיוצא ב
 ה שמן שרפה ־ שמן של תרומה טמאה מהוך שלשריפה עומר קרי ליה שמן שריפ? ומעלה עשו לשרפה בארן כדאשכין
 בקרשים פסולים שהן כשרפים במקומן וכן פירות שביעית צריטס ביעור בארץ לכתיב (ויקרא גצי). בארצך תהיה כל תבואתה. ואין הלכה
ב כרבי שמעו! : ו אין מכיאין  תוספות יום טו
־ 1 ) 1 י, י ג ל ׳ עי פיררשבי ןשמןשרפה^ו אי צי ןמו . [*פי׳ הר״ב האי י ו  ן אמ מביאין כ

. א׳ר שמעון שמעתי בפירוש ל ו ח . מהארץ ל ׳ ו כ ; ו מ  לפי שהתרומה וכו׳ היישי ר
. ואין מוציאין לחוץ ( י . שמוציאין לסוריא ל  ויצאו חוצה לאמן ס׳ ויטמאו
צה לארץ ה מחו מ ו ר ( אין מביאין ת ין לארץ 1 י  כך כתוב בפירוש שהמיפי] יע

 מה שכתבתי בםייעתא לשמיא בסין* לארץ לה) #אר׳ש שמעתי בפירוש שמביאין חוצה לאין להביא
; ואין הלכה כר׳ ץ ־ ^ ה ל צ ו ח ץ מ < א י . ב ן מ י א ) ו ו א > י < ר ו ס  מסכת תלה:• מ

 כרבי
 תרומה מחוצה לארץ לארץ

 לפי שהתרומה כהניס מחזרין אחריה
 לבית הגרנות חיישי רבנן שמא
 יהיו הנהנים מרדפים אחריה ויצאו
 את התרומה .

 שמעון:

ג וינ ג* פ>ס w . אמו־ רבי שמעון גי»ש5מי אמר רפי ח מי א  בפירוע מ״פ ציג i לחוצה לארץ גימשלמ׳ חוצה לארץ ו ל

 מלאכת שלמה

 ו7ג. ה אמר רבי שממון גילתי אמר רבי

 הוון בעין מימר דלהוציא 3ארז שצא כבשוה שולי בבל דצנ״ע מוציאין להא צא
 הציגי אצא נסוריא אשכח תני ר׳ יהולה אומר על כזיב מוציאין ולא טיב בכלל
 דלא כבשוה שצי בבלור״ש אומר על אמנה מוציאין להיינו בל מה שכבשו עולי
 מצרים ומשמע לת״ק למתני׳ ר׳ יהולה היא. ומצאתי שהגיה ה״ר יהוסף ו״ל
 בכולה מתני׳ חוץ לארץ בלא ה״א. גם במתני׳ לבסמוך: ו אין מביאין וכר.
 חשו לבנן שמא יהיו מהנים מרלפים אחריה ויצאו חוץ לארץ להביא את
 התרומה שאין ע3 הבעלים להביאה •אצא מחלקים אותה לנהנים שבחוצה
 לארץ אבל בכורים לעל ברמן מביאין אותם הבעלים לירושלים חנן בשלהי
 מס׳ חלה אריםסון הניא בכוריו מאפמיא שהיא עיר מערי סוריא וקבלו
 ממנו וכוי: שםביאין מסוריא . דיש מר\ם ציכנס בה במהרה כלאמרינן

: ן מי  בפרק קמא מי

 וקסמא ואייתוניה קומי רני ואמרו לי׳ מה חשא לן מכל ירקא ושרא צי׳ לון:
. בחוש׳ פסחים שם סי׳ מכח קושיא למתני׳ מייד ט׳  ה אין מוציאי! ו
 לאכילה אבל להוציא לסחורה יש סחורה שמותרת ולזה אפיק לנ ספרא גרנא
 לחמרא מארץ ישראל לח״לאק הר״ש ז״ל תייץלשוגנ הי׳ כלמשמע בגרסת
 רונ הספרים מרסי׳ נסק מאח ישראל צח״ל הזה נהלי׳ גרנא לחמרא לשביעית
״ל. וכן סירות שביעית צריכין  משמע ללאו אלעתי׳ ע״כ: בסוף פי׳ ר״ע ז
 ביעור לכתיב בארצך תה״ בל תטאתה לאכול ע״כ. אמר המלקמ מלת (אכול
 היא עיקר ראית הביעור ודע כי זה הוא סתמא אליבא דר״ש בן אלעור לאמר
 בבריי׳ שאם יצאו מביאן לארץ ומבערן. ועיי׳ נפי׳ ה״ר שמשון ז׳׳ל עם ההגה״ה
 שהעתקתי עליו בספר שקראתיו בנין שלמה לחכמת בצלאל. וללא ברט לאמר
 מהבערי! בכל מקום שק: שמוציאץ לסוריא.טון לנהיגי בה קצת מצות.ירוש׳

 ישראל נ
 to : לה) לשמא ירד כהן אחריו להביאה לא״י. ויתטמא הכהן מחייל. מיהו

: [ ׳ . ג ז  וודאי שהיא תרומה טמאה. ממטמא מח׳יל [כש׳ק לשבת מ׳

 ראשונה
 מרומה ממ״ל. פי׳ הר״ב שמא יהיו הכהגים מלדפין אמליה וטי. למאי דמגן בפ״ד
 דמלה לסבול יום מותר בחלת ח״ל ומשמע שם דדוקא ממץמה כשהיא במ״ל אבל
 אם הביאה לאלץ אין לה תקנם כלל כדפי' הר״ב שם מ״י שאסור לאוכלה שהרי
 נעמאת בארן הפמים וכוי ומשמע דבא״י גזרו שמא יאמלו דמלה דאורייתא היא
. ולפ״ז לא היה צלין לממס שהנהנים מרדפין ם י מ ע  של א״י ונעמאת בארן ה
 דמיפוק ליה דאכןול להביאה לאלץ שהרי מאבדה שאין לה תקנה שם וצ״ל דלא
. ובפ״ד  משו כתרומת ח״ל סל האיטד כיון שממאה היא אע״פ שראויה לכהן
 למלה מ״י פי' מעם אמכ דלאכלה א״א ולפרפה א״א ומעם זה שמא יהיו הנהנים
 מלדפין איתמר בירושלמי לענין סוליא לחנן המם שהביאו ניטרים מאסמיא
 וקיבלו והנא משמע לח׳׳ק למכןוריא נמי אין מביאין ואהא משני דשאני חממה

 שהנהגים מרדפין:

ן תפארת י כ  י
 מדממהל לגדל: לב) תרומה שנטמא דלשריפה בא״י קיימי: לג) שצריך
 ביעור בא״י: לד) מדקילא טומאת׳ מח״ל שלא גזרו על אויר [כגינוי! דימ.

ה  משנ
 לייי לגמלי שנאכל הבל בבל המנה וירק על מ״ל ודאי לבה על של א״י לכן המירו.
 וא״ש גזה מ״ש הכ״ב פ״ו דנדלים מ״מ דבשביפיח אשיר בל ירק וחוי״מ שם השיג
ס הר״ב כלפי'• ה שמן שרפה. מרומה מהורה פשימא  עליו מדהבא אבל הדיו פ
 לאסול להוציא שמממאה במומאמ אלן העמי׳ וכ״כ הלמב״ם פ״ב מה״מ איןמוציאין
. והי׳ל לבתוב א ו . והב״מ שם כמב דמהילישלמי סוף מלה ה ה א מ  אפי׳ מלומה מ
 למשנחיט היא: ואין מוציאין למ״ל. לא היה צריך לומר איסור למייל דבהא ח״ק
 גמי מולה ומשמע שבא לומר דמסיריא אין מוציאין לחייל כשם שעשו סיריא כא״י
 שמוציאין מא״י לסיריא ה׳׳נ להחמיר מאין מוציאין משם. וה׳׳ב במחט׳ דלקמן
, לסוריא ונראה דדוקא בשמן שרפה  שמביאין מסוריא ואין מביאיןממ״ל כלומר אפי
 ובשביעית ס״ל לר״ש דסוליא פא״* אבל לענין קדשים דמדאודימא בפי במקום
 אכילתו שריפמו כמ״ש הכ״ב ספ״ג לפסחים ולאי דאסור כסיריא: ו אין מביאין

I 
ה ג בצלים ?]ל ששית שנשארו כארץ לתוך שביעית. אעינ שירדו עליהן ג ש  מ
 [נשמים וצמחו] בשביעית. אס עלין שבהן ירודךס במראה אתרוג.מששית
 p ומותרין בנל עירות שעית i אבל כשהעלין דונקעל ביין. מגדולי שביעית הן

 ואסורים נשאי םפיהי שביעית: אבל הבצלים עצטן נשארו בהיתירן:
 משגה ד אם בשמינית כבי־ גדל ירק בטקום שדרכו לבכר נדולו. מותר לאכול
 מין ההוא שמוכר החשוד על השביעית. גם אס הוא ממקום שמתאחד

 לתזבשל ותלינן לקולא. שאיני משביעית שאחר הביעור:
מת שביעית לאחר  משגה ה אין טיציאין אפילו תיומה שכבר נטמאה. או פי
ק הביעור מאיי לחיל . דת רומה ממאה *דיך שריפח רק בא* י  ז

 ושביעית אחר הביעוי. צריך לבערו רק באיי:
 משנה ן וכיב תרומת ח״ל שנטמאה עם מאויר חיל ומעפרה. אםוד לחבניםד
 לאיי להסקה שפ לבוץ . גוירה שמא ילך ־זבהן לחיל להביאה משס 1

 ויתטםא גם הוא :

א דפרס ו ל ל א גבירחא כ ת כ ל  ה
ה א נ׳ ארצות הלוקות בדיני שביעית : א) כל א״י שההדקו עולי נ ש  פרק ו מ
ב שבמערב איי אסורים הספיחים  בבל. דחיינו מהירדן שבםןרח ער טי
 ונם אםוד בעבודת קרקע בשביעית. ב) וכל שהחזיק• עולי מצרים ולא עולי בבל .
ר  דהיינו מנדב ועד הנהר לדרוס. וטכדב ועד אטנה לצפח [והיה נלעד ובל ע
 הירדן]. שפ ספיחים מותרים אבל אסור בעבודה. ג) אבל כל שלא החזיקו אלה
 ואלה . אבל כשיבבשם לעתיד לבא יהיה דינם כארץ ישראל. דחייגו מהנהר ואמנת
 לפנים לצד חים הגדול [וכיש כל חוץ לארץ שחוץ מד׳ נבולים שזכרנו] .־ אין

 שם p שביעית בקרקע כלל:
 משגה ב בסוריא יש דץ שביעית רק מדיס. ולהכי כל מלאכה שבתלוש של
 ספיחים או של פירות אילן שמותר באיי עכיפ מדאורייתא. כגון מדישח
 מיצור וםיםוק . ואילך. מותרים כפירות םוריא אפילו בדים. וכל מלאכה שבמחובר
 יסויזזים והרומח שאסור באיי מדאורייתא. אז גם בסוריא אסור עכ״פ מדיס [אע/

 דספיחיס עצמן מותרים בחיל ובסוריא] 1

 ציונים
 ה אץ מוציאין. מפי
 מ״׳ פינ מה(׳ מרוממ! הי״ז: &סי1ס «ג: שמן שרפה .
 פה׳ שממז ועגל ה׳׳נ ממנ ופירות שביעית . מיי׳ מ־״ה
 געי! קמ״יו : אדיש . 0״נ
 פפ׳׳א מ׳ גהר: ן אין
 מביאץ . מיי׳ «'נ ממ1

 חממופ מייו:

 תום׳ אנשי שם
י שביעית א צ ו  כי״ב דיה מ
׳ או;׳ ימים כו/וק׳נ] ם ד  מ
 ולעס יתירו מיז ולא עד ב׳

 וג׳ ימים. (ע׳מ):



ת ידם טוב HDD ציונים ספו  ;׳ עובדיה מברטנורדי שבידית כלל גדול פרק ן תו

׳ ל ^  פרק ז א כלל גדול. ולדמיו שביעית. אס מכרן וחבל הדמים פרס ז א בלל גדול. לשון הלמב׳יס כנגד הכלל הגאמר כמעשרוה *
, . ״ ! ; ולדמיו ביעור. שrfs 0 עלו , י י* ׳ י י , י • ^ ׳ י  י י

:  שלהם יש בדמיהן קדושת שביעית: יש לו ביעור. ע״כ. והוא גמ׳ בר״פ כלל גדול דמסכת שבת דלהכי הלוף >לה נא:
ק . אצמריך למתני לוף תני כלל גדול ולא כלל אמרו וכו׳ כדתנן במתני׳ ד מפ״ק רפאה ו ה ט ו  תוספות חדשים כשכלה לחיה חייב לבער: עלה לוף ש

 [בר״ב ד״ה]
 כו׳ ומעמאץ

ה א נ ש  מ

 העולשין
. 5יע ל ״ כ ן ע ת אוכלי א מ ו  ט
א מ ט מ א ל נ ה ח מ כ ו ך מ א י  ה
ה יש לה! ע ו ה לוף ש ל א ע  ה
א מ ט ו מ נ י א ף כ ת א עי  שבי
ם בירושל׳ ג ל ו נ לעי י ר ה ש י ׳ מ  כ
ת נ ק ר ת ח א ע ד מ ש  וסר״ש מ
ת עי א ואין שבי מ ט י י איגו י נ  ר
ב ש ן ח ם כ א א ל ת א ג ה ו  נ
ה ע״ש : ל י כ א ם ל ה י ל  ע
׳ ו ] קוציס ה ה ׳ ט ר ׳ ׳ י ו ת ! 
ל כ לעי ח כ ה ש ל מ ך ע מ  ס
ם ש ח ד ר כ ו ו מ נ אי . ו ל ״ כ  ע

 היציר

 חידושי מהרי״ח
] עלה ת י ב ד י ר ב ה א [ נ ש  מ
ך י ־ ט צ י ה א ט ו ף ש י  ל
ן נ ת ם ד ו ש ׳ מ ו י כ נ ת י מ  ל
ן ׳ אי ו ן כ י צ ק ו ע נ ד י פ  ב
ן י ל כ ו ת א א מ ו א ט מ פ  מ
. ל ״ כ ל ע י ס י ק ו א כ י ד  ס
ו ק ת י כ י ו ר ע ם ע ם ש י י ס מ  ו
א כ ל י א ש ו י ר א ב ו ן ה כ  ו
ה ן מ י ש ל ו ע ן ה ך מ קישח ל  י
ב וע־׳־ן ״ ע ר ב ה ח כ  ש
ה ר צ ן ק א י כ ש כ י ר ה  ב

: ה ע י ר י  ה

 במעשרות פ״ק-משוס דגדול עונשו של שביעית יותר משל מעשר דאילו
 שביעית איתיה בין במאכל אדם בין
 במאכל בהמת ואילו מעשר במאכל אדם
 איתא 8במאכל בהמה ליתיה: ״)קוצים
 ודרדרים. בפ״ה מהי שמעה כתב
 הרמב״ם הרכים ואע״פ שלשם לענין
 מלוגמא דרפי׳ח כתבו נראה דאף לכאן
 מפרש כן. ולקמית בפ׳יז שכתב להך
 דהכא סמך על מה שכתב לעיל מיניה
 בפרק ה שהזכרתי: וממין הצובעין.
 מפרש בגמרא פ׳ הגוזל עצים ד׳ קא
 ע״ב אמר קרא לאכלה במי שהנאתו
 וביעורו שוי!. פרש״י שבשעת הנאתו
 כלה מן העולם ומיני צבעים נמי בשעת
 J* יש לו שביעית וכו׳. עי׳ בפירוש

 תוספות רע׳יק
ה א [אוח ל] נ ש  פ״ז מ

ה כלל י ט ד ״ י ו ת  ב
( א ת י ת ל מ ה ל ב כ א מ . כ ל ו ד  ב
ל ל כ כ ״ י נ נ ז ת ביציבה רשי  ו
ת ב ל ש ש ו צ י נ ל ע ו ד ג ל ד ו ד  ג
א ת י ת א ב ז ע ח ד י י ; י ב ל ש ש  מ
־ ־ ב ו ח מ ן ב ש בי ו ל ת ן ב י  ב
א ת י ר א ב ו ה מ ת ב י ע י ב ש  ו

א : ח י ש ל ו ל ת  כ

 תוס׳ אנשי שם
ה עלה ״ ב ד ׳ ר  פין א ב
. ׳ ו ה כ ע ו ׳ לוף ש ו  כ
ע דר׳יל מ ש ה מ ר ו א כ ס ל ״  א
ט ק לא נ ה ו ע ו ט לוף פ ק ך נ פ ל  ד
מ ״ כ . ו א ת ו ב ר ח ל ק  לוף ס
ה ו מ א ת ו ה א ו י ד ה ש ב י ר ה  ב
ש י ר ה ע ב מ ש ג מ ״ מ ה ׳ ׳  דלעיל ס
ר שלו ק ע לו ה ח אפי ק ף פ ו ל  ז
א מ ת ס מ ן ו ר א ם ב י י ק ה מ מ י  א
א ח י ו נ ט ו ש פ ר ולפ״ז כ ו ע י  י״ל נ
ס ו נ ה מ ט ו ט לוף ש ק  מ
: שלו אין ק י ע ה א ־ נ ב ח ״ מ ג  ד
ה ע ו א ש ק ו ה ל ת ה ר ד ו ע י  לו ב
ה שלו י״ל ל ע ה א ד ה א ה נ  ת
ב ת כ ׳ בש״א שם ש ע . ו ר ו ע י  ב
ח אס־לו ק ף פ ו ל ב ך ד פ ה  ב
ל י א ן שלו מתקייצגין ו י  העל
ה ר ו א כ ע ל מ ש ן מ כ ר ו עו  בי
ו ה י כ. וצ׳׳ע. מ ׳ ן במ׳ א  בריש כ
י הר״ב יש לפרש שר״ל ר ב  ד
ע כל ו ר פ א ל נ ת ה צריך ה מ  ל
ל ל כ ה ק כ פ ת ס ו מ נ אי ם ו י נ י מ  ה
ם באי־ן י י ק ת ו מ נ  שנתן ואי
טה א׳יעריך ף שו ו ל ט ד ש ! מ י ע  ו
ס ו שמפרש י מ ׳ כ ו  ליס כ

. ( ת א עי ק ז א כלל גדול אמרו בשבי ר  פ

ל אדם . כ א ל שהוא מ  כ
ל בהמד*)• וממין הצובעים י0. ואינו כ א מ  ב) ו
. ( י ת י ע י ב ו ש ל ש . י ( ה ץ ר א ) ב םר י י ק ת  מ
. יש לו ביעור י) ולדמיו ת י ע י ב  ולדמיו ש
( ט ה ט ו ש ה הלוף ה ל  ביעור. ואיזה ח) זה ע
ה י). העולשין יא) והכרישין יב) נ ד נ ד  ועלה ה

 והרגילו!
 חיג, א מאבל אדט ומאכל 3ל״ס מאוכל אדם ומאוכל ; ואיזה
 זה גילוש׳ ל״ו צוזלק: משנה זץ לשמיס ורעים נא! שי׳ נ׳ וגלש ואיזה
 זה זה וכיה כלים : הז־נדנה נ7'0 הרנדנא ונייוש' ל״ו הרנדנא . וכן

 גמ׳׳נ : והכרישין גז״׳ס והכרשין

 שועה משוס דתנן בפ׳ בתרא דעוקצים עלה לון* שועה אין מסמא
 טומאת אוכלים סד״א ה״נ לא ליחול
 עלייתו קדושת שביעית קמשמע לן:
( א ) f הדנדגה. בערבי נענ״ע ובלע 
 מינעו״א: העולשין(3) . תרי גווני
 עולשץ הן עולשי גינה ועולשי שדה
 ובשאר שנים דשכיחי עולשי גינה עולשי
 שדה לא חשיבי אוכל ואין מכןמא כוומאת
 אוכלים והכא קמ״ל רבשביעית דאין
 עולשי גינה מצויין עולשי שדה חשיבי
 ומממאין עומאת אוכלי׳ ושביעית נוהגת
 בהן: וכרישין(ג). נמי תרי גווני כינהו
 כרישי גינה וכרישי שרה וכרישי שדה

 אצמריך
 רתיחת היורה כלה השורש וקולנו הצבע נמצא הנאתן וביעורן שוה ועיין בפירוש משנה ו

 הר״ב דסוף המשנה]: ולדמיהן . עיין במשנה ג ובפרק ת משנה ג : עלי הלון* וכו׳ . עיין במשנה ה מ״ש בס״ד
־ והרגילה ה י ע י ל י ו נ

ט  ח י א ש ק ל ל - י ״ ר ה כ ה ב י כ י ש נ פ מ ו . ס ס ש י נ מ ר ק קוצים שכ׳־ה ל׳ ה י ת ע ט ה ״ י ת ה ץ ם י י ד ר ד ה ם ו י ח ו ח ה ה נ ש מ ע אלו מוהביש' על מ״ש לק׳ ב ״ י ת ׳ ה  *) ד

 מלאכת שלמה
 הפירומ מן הניח ולשרסן וזמן ביעורן הוא עד שיכלה האחרון שנאותה מדינה
ק לקמן בפ׳ הפיגם ואפי׳ ח ד  לגליל כדיני׳ וליהודה כדיני׳ ולעבר הירדן כדיני׳ נ
 צבע בגד מקליפ׳ כמון ואגוז שמשרין מאביהן כשיגיע זמן הביעור צריך לשורפו
דלק. ולדמיו ביעור .  כדתנן בפ׳ הנוזל קמא בגד שצבעו בקליפ* שביעית י
 וזמן הדמים עד ר״ה של מוצאי שביעית כדחנן לקמן ר״מ אומר דמיהן
ד אליעזר ומשום  מתבערין עד ר״ה וכן פירשו התום׳ בפ״ק דנדה בשמעתא ד
 דאינו מתקיים יש לו ביעור כדמפ׳ טעמא בפ׳ בא סימן דכתיב ולבהמתך
 ולחיה אשר בארצך תהי׳ כל תבואתה לאסל כל זמן שחיי אוכלת מן השדה אתה
 מאכיל לבהמתך בבית כלה לחיה מן השרה כלה לבהמתך שבבית למעוטי הני
 דכלו להו מכ״ל ז״ל. סי׳ אבל בסיפא גבי עיקר הלוף וכוי דמתקיים בארץ דלא
 כלה לחיה מן השדה אתה מאכיל לבהמתך ממה שבבית . וכ׳ החכם ה״ר משה
 פ־זנטי ז״ל כלל גדול משום דקכעי למתני עוד כלל אחר תני כלל גדול והא דתנן
 לקמן כלל גדול אמרו שכימיח ולא קבעי למתכי עוד כלל אחר נראה משוס
ט כצל אחר משום דתנא כלל גדול אלא כלל אחד דהכי נמי ק  דלא אשכחן מ
 אמרי׳ בשבת משוס דקא בעי למיתני עוד כצל אחר תנא כלל גדול אבל למיתט
 תרי כללי אגב חד דתנא בי׳ גדול לא אשכחן משי׳יה ת;׳ בהאיך גדול צאשמוע״
. ולא תני צוף פקח משוס דלוף ה ט ו ף ש ו  דלאו אגב קמא נקטא ע״כ: עלי ל

 שועה

. בשבת שם נותן טעם אמאי תני כלל גדול ובשבת ׳ ו כ ל ו ו ד ל ג ל ק ו א כ ר  פ
 ר״פ כלל גדול הארכתי ע״ש . ואעפ״כ אעתיק פה פי׳ הר״ש
י הכא כלל גדול נ ת ד א ה א מ ע ל גדול מפרש ט ל כ '  שירילי״ו ז״ל וז״ל בשבת פ
 משום דגדול עונשו ממעשר דאילו קדושת שביעית דהייט דאין עושין בסירותיה
 סחורה ואי; משנין דבר מדרך תשמישו ולא להפסד ולא למלוגמא איתי׳ בין
 ;בי מאכל אדם בין גבי מאכל בהמה כלחנן הכא ובפרקי, דלקמן למעוטי
 מעשר דלא נהיג אלא באוכלי אדם ומש״ה גבי מעשר תני כלל אמרו ולא חני
. או מאכל בהמה כדפרישית לאפי' ה מ ה  כלל גדול. מאכל אדם ומאכל ב
 באוכלי בהמה נהגא קדושת שביעית •כלכחיב והיתה שבת הארז לכם לאכלה
 ואוכלי בהמה אמורי׳ כא וממין
י ד צ ׳ י׳ןבעיז ה י ס ר ד מ ׳ ע ל נ  הגה׳־ ו
ם י ר פ א בקצת ס ו א וכן ה ״ כ ש  ג

ו : ׳ ׳  בלי ר

א ׳ ׳ ף ז״ל יש ס ס ו ה ר י ״ ׳ ה  הגד״ה כ
א ה א ל ו ת ה ו ע ע ל ד י נ ם ו י י ק ת מ  ו
ן י מ י י ק ת ם מ נ י ר א י כ ז א מ ל אלו שהו  כ
י א ד ו ס ב י ש ר ש ן ה מ ק ל ם ו י ל ע ן ה ו ג  כ

כ : ״ ץ ע מ ״ ק ת  מ

 וכתיב ולבהמתך וגר הרי אוכלי אדם
ן*. או ממין הנובעין דגס  הצובעי
 במיני צביעה נהגא קדושת שביעית
 לילפי' ליי מלכם צכל צרכיכם דכל
 שלצרכיהן אית להו קדושת שביעית.
 אכולהו קאי
 יש לו ביעור
 צריך לבער

ו נ י א  מתקיים בארץ* ו
 בארץ.
 כשכלה לחיה מן השדה

 אם אינו מתקיים

ן י כ  ישראל י
. [ ׳ ה ג נ ש מ כ  ולא להפסד. וכ״כ לדמיו. ר״ל במכר! באופן שרשאי למטר [
 שביעיח תופס דמיו. לקח בסירוס בשר אלו ואלו מתנערים. לקח בבשר
 דגים יצא במר ונכנסו דגיס. בדגים יין. כיין שמן. אחרון אחרון נתפס.
 ופרי עצמו לעולם אסור: ז) לבערן אחר שכלה לחיה מהשדה: ח) במאכלי
 אדס: ט) אפיי שוטה שגדל בלי זריעה ולא חזי כ״כ לאכילה:י) קרויזעמינצע:
 יא) ענדוויען. וי״א קירבעל ר״א וועלשע שלאשין: יב) שפאנישער לויך:

 בארצעלקררכו

ן תפארת י כ  י

f א) משוםדגדול עונש שבת ושביעית להכי תנא גבייהו כלל גדול. £ 
 דשכת גם בתלוש. ושביעית נוהג גם במאכל בהמה ובמין צבעים
. משא״כ פ״ק דפאה ופ״ק רמעשר דלא חמירי כ״כ לא נקע [ ת א י ת ש ב ש ] 
 גדול: ב) או או: ג) דגס בצבעים נוהג שביעית. לכתיב לכס לכל צרכיכם:
 ד) אס אינו וטי: ה) ר״ל אם מניחו מחובר בחורף. ירקב ויכלה לחיה
 מהשדה ומשום חיוב ביעור נקט הכי: ו) ר״ל להיות לאכלה ולא לסחורה

 משנה
. ר ש פ ל מ ש ל מ ו ד ג ל ש ו ד ה ג י י ל ר י ק כ ה ׳ ל י ר מ ת א ב ' ש מ ג . ב ל ו ד  פרק T א כלל ג

י מ ם נ ת . ה ה ״ ע מ ן ה י ד ל ב ו ד ל ג ל ה כ ק ז ״ ב ה ל ״ ע ׳ כ מ ג ׳ ב י ר מ א א ד ה  ו

ב ו ׳ ר י פ א א״כ א מ ר ש מ ו ק א י ו מ י ו ר ר כ מ ו ק א ז י ' נ י ע ם א ח ש ה ר פ מ ל י נ ר ק י ל מ ו ד  ג

ל ו ד י ג ג א ח ל ר ו ח ל א ל ד כ י י מ נ מ ן ד מ ק ל ' ד י נ ח מ ח ד ב ש ׳ ב ס ו ח ו ה ב ת נ ו . ק ח נ מ ל י י ה  מ

י נ ח א ק א ל כ . ה ם ד ל א כ א א מ ו ה : כל ש י א א ק ש ד א ו ו ר ח ר א ח ל א ו ד ל ג ל ל כ ו ק ע ׳ י ה  ל

ד ח ו י מ מ י ר אפיי- א ת י מ י ל ח א א כ ה ח ד ׳ ׳ פ ך ר מ ק י ל נ ח ק ד ם כ ל ל א כ א מ ל ל ח ו י מ ל ה  ה

 ראשונה
׳ י פ ם א ל ל א כ א א מ ו ה ל ש ו כ נ י י ה . ו ו ת ב ג ה ו ח נ י ע י ג ק ש מ ל י ה ״ ל ע כ א נ א ש ל  א

ה מ ו ש ף ה ו ל ה ה ל ה מ ו / ה ז י ל א י ז א ש ו ר פ מ ל כ ה ו ת ה ל כ כ א מ ע מ ר א ג ל ד ל ח ו י ו מ נ י  א

ב י ש מ ה ל ש ת ק צ ק ש ו י ל ש ה ״ ת ק כ ח ד י ה ״ א מ ל ר א ו מ ל ג כ ו ו א ו א ה י צ ; ל ה כ ׳ ל ו כ  ו

ם ד ל א כ א א מ ו ה ה ש י ק ל ו פ י ת ס י פ נ ס צ ו ש מ א י כ י י א א ה מ צ ו ק ן ו כ י ט ם ס י ע ב י צ נ י מ  ב

ו נ י א ד ש ד ע ס פ נ ל ו ק ל ק מ ם כ מ א ״ י״ל מ . ו ת ו ר ש ע ב ריש מ ״ ר ש ה ״ מ ק כ ח ד י ה ״  מ

י מ . מ ן י ע ב ו צ ן ה : וממי ח י ע י ב ו ש ע יש ל ב צ י ל ו א ד ן ש ו י מ כ ״ ל מ כ א מ ל ל ל י כ ו א  ר

יתי  מי

י דלא ע מ ק ן נ ה ובציבעי מ ה ל ב כ א מ כ״כ ב ה ו נ ד מ ה ה ל ע ס ב א כציל ג מ ת ס מ כ ו ״ ה ע מ ה ב ח חציר ל י מ צ ב מ י ת כ ד ה כ מ ה ב ם חציר ל ת ש ק הן ד ח ד י ה י ה ע ד ל א כ א ם מ ל ב ט ל ח p ה i ה ל י ; ן ר כ ם ו י י ש ס ׳ ר ה . ו ן י פ י ר כ  בעולשין ו

ל ן כ ו ת א א מ ו א ט מ ט ה אין מ ט ו ש ף ה ו ה ל ל א ע ת י ׳ עוקצין א ס מ ר לשם ב כ י נ ן ה ו ר ס ח ה ו ע מ ש ה שיש ה א ר ן י י י ע מ . ה ׳ ו מ כ מ ע ץ מ ר א ׳ ם : בא׳ י י ק ת ו מ ; 1 כ א ע א נ צ ה ו מ ה נ ם ו ל י א ל כ א ה ולצבע וכ׳׳ש שאר מ מ ה ב כ ל ׳ ו כ ז  ־

ה ו ו ה פ ו ס ב ר ש ב ן לך ל ס דאי ע ע ו מ ח ד י דעוקצין הנ״ל ו א ה ו כ ק ת מ י ש ה היינו מ ע ו ש ה לוף ה ל ק ע ת א ר ה ר ר מ י ן בעי מ ו . הו א ת י ו א נ ׳ במשנתי ל ש מ י ב ת אוכלי! . ו א מ ו ! ט י א מ ט ו מ ק ח מ ט נ ע ר מ ש מ ו . ל  עד שימתק

ה ג כ ה ו ה נ ל ח ת ף ב לכך א ה שביעית ו דאי כוהצ ב כ בו י א ׳א ו ׳ ה טו א מ ט ף מ י ס ג ה ד ט ו נ ה לוף ה ל ע א י ק ו ה ד ז ה . ו ל ח ת ף ב ה א ג כ ה ו ג נ ה ו ף ודאי נ ו ס ב ל ו אי ך הו כ ל ה . ו ג ה ו א נ ה ה לח י ל ח ת ב ת ו עי ת שבי ש ו ד ; בו ק ה  מ

ם שפיר ת ב ה י ר ח ה י ר כ כ ה ״ ע ת ע י כ ה פ ג י ה ו א אמאי נ ר ן ט י א מ ט נן מ ה עולשי שדה אי י פ ה א נ א שכיח עולשי ג ל ת ל עי ף בשבי א אי ס׳׳ד א ״ ו ץ ט א מ ע ם אינן מ ל ו ע ל ב לק׳ ז ״ ר י ה ת כ ל עולשי שדה ש כ . א ת י ע י י  ש

בי עולשי ת תשי י ע י ב ש ב א ל ט י ש ״ל פ א ירק מחז י י להב ב ר ר י ת ה ם ש ד ו ק ׳ הירושל׳ דה״ק ד ס מ ׳ בהר״ש ד ה ע ״ . א ׳ ם כידוש׳ ט ג ׳ ו ו ה העולשין כ י ב ד ״ ר ה ב י : הו׳׳ה ד ( ח ״ ש מ א . ( ״ ו ן ט י א מ ע ם עולשי שלה מ ת ג י ע י ב ש ב  ו

ק א מ ט מ ל דחשיבי ו ע דרי מ ש מ . ו י ב י ש ס מ ״ פ א ה קמ״ל ר ב ר ם ירק ה ה א דאז אסילו בשביעית לא חשיבי עולשי שדה כיון שיש ל ׳ י לה׳ ר שהתיר רב ח א ו ל ל י פ א א קמ״ל ו ׳א וי׳׳ל שביעית אלא ה ׳ ן טו י א מ ע מ ה ו ד : 

* י ב •2י׳7 ״ . [משגיותזתים] מ ס ^ נ ׳ מ ^ י ^ ן ־ ג ^ י נ ־ י נ י א נ ״ י ^ ת , ^ ^ 
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: [*והרגילה. כתב הר״ב הם חלוגלוגות ועיין מה שכתבתי במשנה אצמריך לאשמועינן: הרגילה. הס חלוגלוגות ובלע״ז(א) בירדולגייש * » יי״י' י י < י י ן  ב י
: : ב פ״ג לעוקצין]: ספיחי אםנויס. עיין מ״ש במשנה ר פ״ק דפאה ונץ החלב. פרחים לבנים כחלב.פי׳א עשב הוא כשנחתך יוצא ממנו א ה ג י ף נ  י ה י
. הוא שצובעין ( נ ם(  תוספות חדשים ובמשנה ה פ״ב דכלאים: יש להם שביעית וכו׳. במשנה ב דפ׳ כלל חלב: ההוחים והדרדרים. מיני קוצים הן: אסטי
ל גדול דשבת דקתני רישא ארבעים אבות מלאכות חסר אתת וקא חשיב בו כמין תכלת וקורים לו בערבי ני״ל וקוצרים אותו והוא צומת ודומה , א " ל ^  מ

 אדם למשמע אכל לפעמים להולהו והדר אמר אלו מ׳ כו׳. מפרש לספיח לכך קורהו התנא ספיחי אסמים:

. וממין הצובעים 0  החוחים טי) והדרדרים *
. יש להם ( ח 0 וקוצה י  ספיחי איסטיס י
 שביעית ולדמיהן שביעית. יש להם
: בn*־>־*™ י ע י W .ביעוי 

V . אמרו. כל שאינו מאבל אדם ב) ומאכל י י 

. ומאכל בהמה וקוצה. מין ממיני הצבעים י״א שהוא ( י £ בגמ׳ לאפיקי וכו׳. ולפ״ז ה״נ לא לחנם והרגילה «< ונץ החלב י . ס ת ש * £ £ 
 שאימ מיוחד לאדם לאילה נקע תו יש להם וכו׳ בסיפא. אבל לא

 $ אתפרש בגמרא. יעיין לקמן ובמשנה ו
 שאימ מאכל אדם כלל אלא פ״ק לתרומות מ״ש בשם הרמבי׳ס :
^ בכל שאינו מאכל אלם יכו׳. הואיל * ! ^ j g 
ם ריה'] ואינו לעצים יש להן זס׳ כ״כ הרמב״ם * י ו ת ׳ : ן  פרק ה
׳ לפי! בחיבורו פ״ז ומפרש לומתקייס בארז  ישלה שיעית מ
 לא קאי אלא אמין הצובעים אבל שאינו
 ל1< מאכל ארס ובהמה אע״פ שאינו
 הדושי מהרי״ח מתקיים בארן אין להם ביעור כו׳
ד ומסתברא שהכריחו לכך שידע בסיב עו ] ו ה נ ^  משנה ב

4 עיקר הלוף ודומיו השנויים במשנתנו ס י י ״ « ל  שאינו 2
 בהמה ומטי; הצוכעין שאינם

 ח״נ

 אלעצפוי׳ר בערבי: יש להן שביעית.
 קדושת שביעית נוהגת בהן שלא
 להפסירם ושלא לעשות בהם סחורה :
 ויש להם ביעור. כשיגיע זמן הביעור
 בפנים מפורשים
 ליני הביעור : ר עפר . שרש:
באתט<• ערהבלין. רבותי מפרשים עשב הגלל

) וממין הצובעין.ומתקיים   בהמה • ב
. אין לו אצל הדקל ועולה ונכרך סביבות הדקל. (  יש לו שביעית. ולדמיו שביעית י
. איזהו עקר ואני שמעתי שהוא עשב שעלין שלו ( י  ביעור. ואין לדמיו ביעור כ
ה . דומות לעקרב: והחלבצין. השרשים מ מ  הלוף השוטה . וערך ה
. של נץ חלב האמור למעלה: הבכרייה. ( 0 . והחלבצין =־) • והםכריה ״  והערקבנין ״

! ! י י  וממין ?
א מ ומאכל גירוש׳ שהו ד ו מאכל א נ ג . שאי ד ינ*ן««!•! מי ו ד נילוש׳ ע עו לא . אםטים נל׳> אסמים , ור\צה גדיש והוצא . ב ו י  והרגילה 13*0 והרגלא ונילוש(' הרנ
. וכ! נכצ הפרק ולי׳ה נד׳׳ס . אי זהו נילוש׳ איזה 1ה זה ונ»ן מחחיצ משגה ד' וכיה גדיש . והערקכני; ו י מ ד ו נילוש' ולא ל ״פ : ואין לדמי ז כימנ כל ז  מאוכל אדם ומאו

א . ברי ל הדיי והבוכריא מד׳׳ס הבו  נד״ס הערקבנין ונילוש׳ הערקבלין ונדימ והעקרבנק . ותבוכריה «

 (א) מארבעל קרויים. עי׳ בתוי״ע מ׳׳ג סיג דעוקצין. (כ) אינדיג. «•׳ סיב מ׳ה לכלאים

 שלמה
 אמאי הדר תנא יש להם שביעית וכוי דבשלמא בסיפא שייך למימר דמשום
 מילתא דר״מ הדר תנא לה ושמא לחזוק הענין וכמו שכתבתי בכיוצא בזה פ״ק
ו ר מ ר א ח ל א ל ד כ עו  דתרומות שיי ו׳ בשם הרמב״ם r״3 ועי תי״ש: ב ו
. גרסי׳ אבל מתוך פי׳ הרמב״ם ז״צ נראה שהוא גורס כל י א וכו ו ה ל ש  כ
ץ . סי׳ מהרי׳יק ז״ל שם בפי׳ז ר א ם ב י י ק ת מ  שאינו וכן ג״כ שם בחבורו ס״ז: ו
ט מס׳ שמה ששנינו כבבא שנית ומתקיים לא קאי אלא למין הצובעין י נ ר  ל
 כגון הפוחה והרכפא אבצ שאר דברים שאינם מאכל אדם ולא מאכל בהמה
ה זהעקרבנין בין שהן מתק״מין בין מ מ  כגון עיקר הלוף השומה ועיקר ה
ד כתב שם בשם הר״י  שאינם מתקיימין אי; להם ביעור וצא לדמיהן ביעור ש
׳ והראב״ל והרא״ש ז״ל כוצם גורסים ועוד ס מ ה  קורקוס ז״ל שה״ר שמשון ו
 כלל אחר אמרו בל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובע; ומתקיים
. כתב ה״ר שמשון ז״ל מדקתגי לוף ה ט ו ש ף ה ו ר ל ק י : ע כ ״  בארץ וכו׳ ע
ח (אס יש ק י ס משמע לחלוק ע ת  שומה בדשא ובסיפא ולא קתני לוף ס
 עעות • קיל) מצוף וניחש׳ תני ביה תלת מילין עלין שצו יש להן שביעית ולדמיהן
 שביעית יש להם ביעור ולדמיהן ביעור עיקר שלו אין לו ולא לדמיו שביעית
ר. פקח שלו יש להם שביעית ולדמיהם שביעית אין להם  ואין לו ולא לדמיו ביעו
 ביעור ולא לדמיהם ביעור וצא נתברר אי בצוף פקח איירי אי בשאר לברים
 ולכאורה בהא דאיירי בהא שמעתתא ובכצ ענין קשה אמאי לא תני פקח שלו
ז ר ש מ י ר ש שיריצאז״צ נראה מ ״ . אבל הר כ ״  בהדי הנך דאין לה׳ ביעור ע
 תני בי׳ חלת מלין זכו׳ ובמקום פקת שצו הוה גריס פיקא שצו שכן פי׳ פיקא שלל
 יש לורד למעה מעליו כמין פיקה עגולה ע״כ אבל ה״ר שמשון ז״ל נראה לצא הוה
ץ . נ ב ק ר ע ה : ו ס ו  גרים ברישא הורד תני בי׳ תלת וכו׳ כמו שהוא בירוש׳ בדפ

 מלאכת

 ומתקיים בארץ כוי . לפי
 פי׳ הי־מבים בפי׳ המשנה

 עלו
 תום׳ אנשי שם

 ש״א ו״ל שכיעית וצ״ע על
 היזי״ח שהעיז ההפך :
. ׳  בי־״ב ד׳ה ף״ל ניעור כו

 ולק׳ כפנים 5״ל בפ׳ הפיג
 שומה אינו מתקיים שנובל בימות החורף ומשמע כשקצין למרים הס מאוד ולא
. א ר ת ל שיכבשום ביין או בחומץ כלתנן התם בפ׳ ב , מיטמו טומאת אוכלין ע , , , ,  _.• ״
^ שלשין מר הוא כך מצאתי כתוב וכתב הר״ש שירילי״וז״ל לביחש׳ מסרשאי ' ° 01^*75 
. הרמכ׳־יםז״ל סי׳ כאן ב ל ה נחית עצי יהו שביעית בלא מפיקה או צא: גץ ח נ  »*ftiV ש
ן את א״ל ניעור מקלונס עשב ידוע אצל הרופאים ולקמן פ״ח סי׳ שהוא מחציב: וממי  למשקייס. נ
. פי׳ רש״י ז״ל. יש להם שביעית שאין עושין סחורה בהם ואסור ן י ע ב ו צ  אלא במין הצובעץ ממאכל ה
ה אבצ קודם זמן הביעור מותרין הן צהסיקן קודם זמן ר מ ק דהיימ ס  אדם ונהמה אף המתסיס לצבוע ב
 כריש מתני׳" י הביעור דהיינו לומיא דלאכלה ע״כ והתם בגמ׳ מס׳ מעמא ליש במיני צבעים
 מתקיים ציל ללא קאי אלא קדושת שביעית משום דבשעת רתיחת היורה כלה השרש וקולט הצנע נמצא
 אמץ הצובעין לסמיך ליה. להנאת; ובשרן שוה.ס״א צבע הנאתם ובשרם שוה להנאתם כשצובשן ואז הוא
• כלה ומתבער הצבע מיום אל יום הילכך חייצא עלייהו קדושת שביעית אבל עצים א  וצעיג דמנ״ל לתנא ה
5Sר הנאתם דהיינו כשנעשים גחלים להסיק בהן תנור לאפות אחר ביעורם ״ ק י ע » M ^ n ^ n

T 

ס ת ק שוה מ״מ ס ש ב ר jjj-jj הוא ואע״ג דאיכא עצים שמאירים כנר אבוקה והנאתן ו ה ה ל כ ' ף  ולחיה כ
 לבמאכל בהמה איירי. אבל עצים להסקה קיימי ואף עצים למשחן כך הכריחו תום׳ לפי׳ רש״, ז"צ.וכתב בס׳
 מל׳ הדמ שכ׳ ושאמר ג״ יראים סימן קס״ו וממין הצובעין פי׳ ולא עפר שצונעין בו שעפר ש!ובעין בו
£ ,L?£5 אין בו קדושת שביעית כדאמרי' בע״ז כל שיש לו עיקר יש לו שביעית שאין לו ״ S 
צה. תני ספיחי לפי שאין דרך קו ס ו י ט ׳ כ י א ח י פ ת עיקר אין צז שביעית ע״כ: ס ל ח ה j £1

 5 כ ש 6% ר פ ^ 
. והן לק׳ וחזר ללוקשן בשנה שנזרעין אלא לסוף ד׳ או ה׳ שנים שהשרשיס מתפשטיןבארץ ׳ ו  הדבר כ
 והחל כו׳ משמע שלא היה ומשב יחין ושרש שלהן עיקר ולכל אצו מלבד קלושת שביעי׳ יש להןביעור ולדמיהם
 גורס ברישא ומתקיים גאח ביעור כן פי׳ רש״י ז״ל בס׳ כלל גדול. וסי׳ חוס׳ ז״ל שםס׳ הגוזל קמא
 ולדמיהן ביעור כגון שלקטן מתחילה לאכילה ליכול למוכרן ויש לשניהם ביעור

 כמ׳ש הרש״ש בהגהותיו
 ולפיו מתני׳ דנקע

. זצי׳ע כ ״  מהקיים במין הטובעים בחל להן ולדמיהן לפרי עצמו לשלם אסור כדנפקא לן מקדש תהי׳ לכם ע
. _ _ — . — . —  מינייהו נקע וה׳׳ה לאינך אם .

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ 3 י S ו ^ ר א " 

. מש״ה אין לו ביעור ף ר ו ח ק שמתקיים ואינו כלה לחיה ב י ר ס ס ו י . אף רלא למאכל א א ת ו ב ר ך ל נקט מ ט. ו י ואלפםנרלכקרו ) ו ד : י ט ר ר ק ל ע צ ר א ״ יג) ב 2 v *? 12כפא^ 
ן מתקיים ן גי׳ - ה . ולפי ה ׳ ו כ א אחרת כל שהוא מאכל אדם ו ס ר ן דלא חזו כ״כ ויש ג נ ע ה ק . נ ן . ובצובעי ה מ ה לה. וכ״כ במאכל ב א חזו כ״כ לאכי ל ה ז מ ה ' ב ־ 5 , f t  מאכל אום
ק לשאר ) דמדלא חזו להסקה ר : כ י א . אכולהו ג׳ ק א נ ם ת י ן דקא מסי ר א . ב ם י י ק ת ה או צבע אם אינו מ מ ה  צבע אע׳פ שאינו מתקיים לבהמה ולצבע וכ״ש שאר מהכלי אדם או ב

: ו ״ ׳ נ . כגון לרפואה ומלוגמא וכדומה אין דינן כעצים סי ם ד ם צורך א רי ם אסו חי דאל״כ אפילו ספי ע. רו ז ן ל ר ס שאין ד ו ק מ ^ וכולהו מיידי שגדלו ב ש י ש ^ א ש ^ ל ו  טעור י
ן ס וכילן מתרףמי רבי ) ורלדע קי ג : כ קאהל ענ ) האז ב : כ ב ש ץ ע ) מ א ם: ב ק לגמלי . רמזו ר ן ל ע ט ס י ) ר ו : ט ר ע נ ר ע ) ד ו א כלקמן [פ״ע מ״א]: ט ב ר נ ה לל ב 5 ר. עו  כללים לבי
הו באינו מאכל אדם ומאכל וכו׳ . מי ה ד ש רף לחיה ב . ואינן כלץ בחו ן ר א ^ 
. ואס אעפי׳כ ס . משוס דרבים ה ן ה א דוגמא ל י י ם לא ה י י ס אימ מתק ג  ו

 ראיצונד. יחדס
 לאכילה מוהר לצבוע בהן וכן להדליק בהן את הנר שהנאמן וביעורן שוה אבל
 אסור ליחנן לדבר שהנאתן אחל ביעורן כמו משרה וכביסה כדאיחא כפ׳ לולב
ל . והעעס כיון מאין הנאה בשעת תבישל הוי כמפסיד: ב כ ׳  הגזול ד׳ מ
 שהוא ראוי. כך נירסת הראב״ד ולפי נירסא זו אין חילוק בין הנידהכאלהני

 דמתני׳
 וצ״ע דהא כבאור העני! מה הוא הלוף והדנמה אין מחלוקת בין הר׳׳ש והר׳׳מ ולדעת תרימ המה לברים שאינם ראויים לא למאכל ארס ולא למאכל בהמה ואי:;

 מתקיימין

ם לרבותא אף י ח י פ ט ס ק . ונ״ל מ ג ו איכדי  האחרת שהיא גם גי׳ הר״ש יו) וויידעקרויט שנעשה ממנ

) ר״ל או דח; ט : י ע ב ח) מין צ  £ שאין צובע־ן יפה [ועי׳ רשיי ב״ק לק׳׳א ע״ג]: י

ך י י  בעור ואס ייתיןייס באל* מ?;
 ח״ל ביעור. ועיקר הלוף כז׳
 עד הבוכריא הם מאכלי אדם
 זבהמה המתקיימין בארן.
.  וצ״ל לפ׳ז שב׳ הכללים הס
 א׳ בשניעית שאס איגו ראוי
 לא׳ מאלו כגון עצים גס

 שביעית אייל. ב׳ בביעור שאם מתקיים בארן א״ל ביעור

 מיימי להו דלומיא לאכילה כינהו שהנאתן בשעת גישרו כמ׳׳ש תוי״ע. ונראה
 הא דהנאמן אחר ביעורן קיל מפי כדאמלי׳ בעלמא דמיקלי קלי איסולא לויל
 טפי לגשעת הנאה אין האיסור בעולם וכ״מ-גהוס׳ דב״ק. אבל אם הנאמן קודם
. ופילוח שביעית שלאויין  ניעילן כ״ש דכוהג בהן שביעית כדפי׳ לקמן מ״ו



ב קסן ציונים ת יום טו ורה שביעית כלל גתל פרלן ז תוספו  ד עובדיה מברטנ

י ־ "״׳ מ . י יי£[ פ י ל ק . וכן העתיקו ג . ונ״א כצ שהוא מאכצ ארם וט׳ ת בערבי פו׳יא ובלע׳יז(א) ״)זרויי״א: שאינם מתקיימים באלן א ו פ  קורין לו בערבי כנג״ר: ה
ף שח]. ולגי׳ זו מתקיים בארץ אכולהו ל  הרנפה שרשים שתתת הקרקע ושולקין אותן ושותין מימיהן ומי שיש התוס׳ בר״פ כלל גדול לשבת [

^ תועפות חדשים ן ל ל ה ( ר י ב י ע ״ א ע ; ^ ; מ י א ס ) ב ל ר ה מ ל / נ ס מ א ב ת י ן א כ י ן א ק ק א  לו תולעים בבמנו ימיתם: אין לחם ביעור. לפי שמתרףמיס 3

•BW !  ולא כלה לחית מן השדה לפיכך א״צ לבערו מן הבית: דמיהם וכו׳ לא כלו להו. וכתב הכ״מ בשם הריי קורקוס ז״ל דלתרמב״ס יממין ה£5ן *
 מתנערים עד ר׳יח. ה״ק דמיהם גרסינן התם הפואה והרכפה ט׳ לא עלן אסנףם אלמא טגיס יש כהן
* ™ v r S ^ I :יש להו והשתא אין צורך לסברא שכתבתי • ̂ . והרכפא  ה א ו פ ם. ה בעי ה וממין הצו ״  צריך שיתבערו מן העולם קודם ר
 של שמינית וה״ה דהוי מצי צמתני להם שביעית• ולדמיהן שביעית . אין להש יש להם שביעית כו׳ ר׳ מאיר אומר כהם קדושת שטעית סירש״י
ס !^יא7לא־>?«י4^ י ש מ . ולא לדמיהן ביעור יה). ר׳ מאיר ט׳. הכא איכא למימי ד ר עו  מתבעריס אחר ר״ה שאם קנן לאותן בי

 דמים בעולם אחר ר״ה של שמינית חייב ׳ 1
 לבערם בקדושת

 ור״מ סבר מחמיר
, , K ״ ,״ • , - ״ , - * , ״ , J t  מבהןעצמןדפריעצ ~ , ״

ק ™$0*: י רימון וכו/יש ל פ י J ״״פ להן וכי׳: ג קל ™ א ח-ג, ינמק ^ £ ם ל י מ ל י ב  למיעבד ביה סחורה א
. ןל^ין ^ועןיי ^ מענת ׳ ב [תיי״ס דיה]  מנכרי ואתי למיעבל סחורה ואין והארכפה . רמיאג־ריש׳ רשים נאןסי'ה׳ ויש גשרקזה •׳ משניייז • שביעית וטי
ק ת ^ ? א ק ל ? ט ׳ ו פרח שעל הפעמא: וקליפי אגוזים.כל הדמב״םבפ״ז דאין להם ביעור ולא לדמיהן והכ״מ יהיב סעמא כ . ו ג והנץ של  הלכה פר״מ:
ת דלהסקה הוא בשסיין הישנים אכל ר א י ל י מ נ ״א- ה די י י ״ כי  (א) ראטהע קיאפ. *)

ה י ט ל ם ש ; ץ המחודשים דפוס פ; י ס ש ב u 7 r u « 

 פי' רבינו האי ז״ל צמח עבה מאוד ויש בו כמו ראשי המתטין : העיקר שהשמן של שביעית מלליקין בו מכרו ולקח בו שמן אין מלליקין בו דמיין ול׳׳א הגירסא בחוס׳
ש י  וחרכפא. פי׳ הרמב״ם ו״ל רכסא נקרא בקם ובלעז ברזיל. כתב הר״ש וטעמא משום לשמן או פרי עצמו מינכר וצא אתי לעשות בו סחורה אבל דמים שאינו מאכל אלם ל

ן דמצינו  שירילי״ן ז״צ וגירוש׳ בעי גבי עקרבנץ ובוכריא דלא תני בהו עיקר בעלין שלהן דחציפין הן צא מנכרי ואתי צמעבל בהן סתורה וס״ל לר״מ לטו
ץ חידושי מהרי״ח מ ר ל ן ע י ת 3 י ו לו לחן חומרא בלמים נחמיר עלייהו תו לאע׳יג דדכר המתקיים ( ר ס . א ׳ ר וכו מ ו ד א י א ׳ כ  יש ביעור או אין ביעור והתם מס׳ לה: ר

ש צ׳׳ל כך הפי׳ כל ר א, אץ pj שלי ל ן ע י 3 • ה ש צ י . ע ׳ 3 ש ו ר י . ב י ט ץ י מ . ירושלמי תני אמר להן ר״מ מחמיר אני בלמים מן אית להו כיעור: י קליפי ר ׳ ץ בתור ה״ו וכו  א
ר ׳ 1 שאיני מאכל אדם ומאכל ! ע 1 י 1 י י* r 1 י ב  י
 , , ! גחמה יעל זה סי׳ הן שהוא
 מתקיים בארץ הן שאינו
 מתקיים ואת״כ חוזחיל

ן י כ ן תפארת י־שראל י י כ  י
מ] מ מ ש^א צ ע ׳ י פ נ ח מ״א] ועי׳ ראב״ד לבערן קידם ר״ה של ח׳. דאז זמן ביעור של אלו. וכ״ש שחייב לבערן אחר הץובע"  יתדם למאכל ארס. מחשבתו משוה להן אוכל [כדלקמן ל
 ןל׳ז משמימה הי״ל]: כד) מיני עשבים לצבע שמתקיימין בארן: כה) ר״ל ר״ה.וטעמיה משום לדמים לא מינכרי. ואתו לאחלופי בשאר רמי שציבעין כי יםתגךם

ר ש פ ^ ד ^ ם ״ ב מ ^ ל * ש ) כ ח : כ ו ש ( ־ ג ר ב ח ש ר ̂ פ כ

א  ומז ס
 במכרןאיט חייב לכער דמיסשקבל. מדאעו כלה לחיה: כו) ר״ל חייב שביעית: בז) גראנאטאספעל ־ 

י 0 * } י י נ  משנה ראשונה ה
ץ תום׳ אנשי שם 3 ה ו ץ ז . והכא משום מתקיים בארץ . ואין חילוק גדץ זה גץ מין האכל למין צנע ע ל ו ב י  דמסני׳ לעיל אלא דמי דלעיל אץ ממקיימץ ויש להן נ

י מתקיימין בארן ולהר״ש הוא ר ו ע י  שמםקיימץ אין לק ביעור. אכל יש לתמוה לפ״־ודקתכי ועוד נלל אמל אמרו זה כשמתקיימץ נאק אין להן ביעול ואם אין מתקיימין יש להן 3
ח להפך שראויין למאכל אדם ע א ש י ו ה . ז ר ו נ נ 1 ם 3 ה 0 אץ ל ל ן פ פ ^ 3 ל ןלא צ כ א ו & מ נ י ם א ש אלא א  אמאי קלי ליה כלל אחל הא הייט כללא קמא דקתני לעיל כשאיט מתקיים י
' \ l ^ \ ^ 7 ^ \2 t ! ס א ל ש " כ א ל  לו ביעול ומינה שמעינן שאס מתקיים אץ לו ביעור ואדרבה לא הוה צריך למיחני הרמגי׳ם ובן נלאה מדנלי הר״י קודקס ז״ל. ומה שהקשם ה
?-fiivSr ו גס להריש»מ י ב ס ה ל כ ש ח מ י ב ל ת מ ל " פ ן לרימ> ל נ א מ ה י־ מ ה ל ב כ א א מ ל ם ו ד ל א כ א ט ה י ס א " ' י ת י מ נ י ס * א י \ ל ת מ י ב ו ל ר מ י ע י ב  הן סיפא דמלישא הוה שמעי׳ לה מליו ה
ה אדש ממש אלא לרפואה נ ל ד א ח ל ״ פ  אלא אורחי׳ דתנא בכל דוכמא למיתני דבר וחילופו ומ״מ אין זה כלל אחי • שטעית ולענין כיעור לא נתפלש שה ע״כ. כבל הוכמט ל
 .ונ׳׳ל שמחוך זה תופש הלמב״ם גירכןא אחרת כל שאינו מאכל ארם כו׳ וכן מתני' דהמס לייקא כהרמג״ם דקתני ההם משב עליו לטציס הרי הוא כעצים• וכדומה אלא שלדעתו זיל
ל. וחוי״ע כתב בשמם שגורסין כל שהוא הא כל שאינו לעצים יש לו שביעית ורישא דקתני חשב עליו למאכל לאו לעניו הס נכללין ככלל מאכל אדם  העתיקו המוס׳ דשכת ל״פ כלל גלו
 וכ״כ הר״י קולקש ובספריה שלפנינו אינו כן ולפי גירסא זו הכי פימשא כל שביעית אמר אלא לענין חומרי אלם וחומרי בהמה וזה מוכרח שס . וכן מיישבו ובהמה וחולקין כסברא אס
 שאינו לא מאכל אלם ולא מאכל בהמה ולא מין צבע למולם אץ לו ביעור אפי׳ הכ״מ אלא שכ׳׳כ בלא ראיה ולקמן רפ״ח כתבנו ראיה לזה: דמיהן מתבערץ קיומן:אדן מקרי קיום.וצ׳יט:
. לבין על ל״ה. הלשון קשה מה עכין ר״ה לכאן וה״ל למימל דמיהן יש להן ביעור ותו בי־יב ד״ה דמיהן כר יים באלן או מתקיים קאמר  אינו מהקיים בארץ. והא לקחני וממר)
ה שיתבעלו מ! העולם כו׳. ״ ר כ ח ץ א י ע נ ת ים. ובין לאכלישבא למ״ק . והלא״ש כתב עפ« הוי ניחא אי הוי-מני מ  שאימ מאכל אדם ובהמה ולא מין צבע אין לו ביעור אפי׳ אינו מתקי
ל ^ לשון זה תמוה מאד לאם ן פ , ש ^ 3 w י n ל > ״ ה 5 ן ש ״ מ מ מ , ז א ״ כ > ו ה ״ ר ר ח ה א ״ ה ש ל ר פ ע מ ר ה כ ן ״ ס ע , « ל ל ( ר א ר מ , א כ ת ש ה ל _ , ן ע י ן ^ ב י י א מ ם נ ד ל & כ א א מ י , ה י פ ם א י י 1 ל ת א מ ן ה ן . 

י שכת5 ש^דר״מ1»יח״ ב מ י מ י ל ת א י י ל כ ? י א מ ל ן ל ה י מ ל ל ב י מ ח מ מ ד ' ל א ד מ ע י ט ו מ ס ש ב ל פ מ י י א מ ל ו ו ן ל י כ א ״ פ ע א ס ו 1 י 1 ר ח מ V ^ מ י ר ד מ י מ י ל ה א א ח י ר ח א א ת ל מ  כלל אחל ל
ר שמתבערי! אחר•ר׳׳״וכן מס ו ע י ג ם ה ת ה מ י י פ ' ב ל ש ר מ י נ כ י י ב ' ר י י ע כ י מ א " י ר י י ע י ז ב " פ ל ̂ * ו ה  ר י ח ן י כ ה  ביעור והיינו כשאינו מאכל אדם ובהמה ולא מין צבע ותני נמי המתקיים ^ ב
א שסיים חייב לבערם בק־ר׳ת ו ז ה מ י ד ה מ י ) ו ע י כ ח ־ ו " ע מ " 1 פ מ ק ל ד  ג״כ אין לו ביעור כדשמע" כמי מכללא ללעיל. אלא דלפ״ז הא למסיק תנא בזמן הביעור שהוא בשנה השמינית ?
ו שביעית תמוה. 'ואין ספק נ י ה שא " י ד י ע נ ת ו ר  לממני' לפרש ואיזה זה עיקל הלוף וכו׳ לא ילעיכן אהי קאי אי אמי לפרושי משום גזלה ללא ליתי לידי סחורה וצריך לבעלן מיד והייני ל
. ממתין על זמן הביעור שהוא אחל ר״ה אלא אפי׳ קולם ר״ה צליך לבער. ומ׳׳מ שיש כאן עעיש וחלוף בלשון ח א  מה שאיט מאכל אדם ובהמה ולא מין צבע או לפרושי שאלו הממקיימץ כ
. ולכאורה משמע לפי הטעם לדמיהן לא ובצינ 5ריך שיתבערו כקדושת ד י  ופשטא למלתא משמע דהממקיים אתי לפרושי כדקתכי ובמין הצובעין הפואה טפי סוי ניחא אי הוי תני מתבערין מ
רה. לזה לא שייך אלא בדמים ממש אבל'החליף שביעית קודם ר״ה כו׳ אחז  כו׳ דהא ולאי משוס שמתקיים בארן אץ לו ביעול דאל׳׳ב יש לו כיעור להא מין מינכלי ואתי למיטבד בהו סחו
א. וממילא לעיקר הלוף וחבריו נמי אמי למימל דמשוס שמתקיימין יץ בשמן מוסר לקיים השמן וכן בשאר סחורה. אבל מתוספתא שהביא הל״ש ל״ה של שמינית חייב לבערם  צבע הו

א ] ;י ^ י |5 ל ו

י

ע J ה  אין להן ביעול. אבל הם ראיין למאכל. ומ״מ אינו מיושב שלא פירש לט אין נראה כן ומתני׳ גופה כמי משמע כמו בתוספתא מלקתגי דמיהן מתבטרץ ״
י יי״י*י י . . ״ . . י ־ ־ . א מ א ה ^ ן ת ה ן ^ כ ל ס כ א ; ץ ^ י ל 5 מ ^ ן ן ל ; ^ י ר י ע א ב ? מ  ה

 אורחי למסני׳ דלעיל דהתס תני מאכל אדם לחוד ומאכל בהמה לחוד והכא לא
 תני ודוחק לומר דלא אשכח ממקיימין בארץ אלא אלו דפשיטא דאיכא שונא. ולכך
 צ״ל דמנא דמתני׳ תלווייהו אמי לפרושי ועיקר הלוף וחבריו הוא פי׳ לכלל שאמר

 מה שאימ ראוי כלל לא למאכל ולא לצבע והיינו דלא תני בה מאכל אדם או להסקה קיימי אבל הני צבעים נינהו ואפשר דס׳ע להרמב״ם שמתק״מץ • ויהיה פי׳ מתבערין ימן
. והדל אמר במין סצובעץ השואה הואיל ויותר נלאה דהלמב״ם לעממיה דס״ל אפי׳ איט מאכל אדם ובהמה יש בו קדושת השלם. ובס׳ הרע כ׳ מרלא ה  מאכל בהמה שהרי אינו לא זה ולא ז
 שראוי לצבע הלכך פטור לירהו מן הביעור משום שמסקיימץ כארץ ומינה שביעית הואיל ואינו לעצים כדפי׳ במתני׳ ללעיל. ולפ״ז מאי קמ״ל ממני׳ הכא קא׳ בפירוש דמיהן מתבעלין
 שמעינו דכ״ש מה שהוא מין מאכל שאיט פעור מן הייעול אא״כ כשהוא למיני צבעים יש להן שביעית פשיעא. אלא לליוקא אתי לשביעית יש להן ולא קודם ר״ה ש׳מ לל׳׳ל לל׳׳מ
 ביעור זמן קצוב לביעור דמיהן אלא
 מיד שמכר חייג לבער דמיהן ולס׳ז יש שמבטל היוה ויש למחר עד ל״ה. ואששל לקמ״ל נמי שאס לא מכרה בשביעית שאינו חייב לבעל דמיהן זאע׳׳פ שהם של פימת שביעית כיון שאין עיקר מיוב בעורייהו ללידה
: במענה אמרו לו. אין להקשות היינו ת׳׳ק דלא אתי אלא לפרושי עעמא דמלתייהז לרישא ודומה למ׳׳ש הפוש׳ רפעי׳ו די־מות ע״ש . (ש״ל): בי־׳׳ב םד״ה קץ כוי ואין הלכה כ  אלא משוס גזירה כמ׳יש הר׳״ב . ל

 מסיד למכלתץ גבי והזיתים משיגיצו פי׳ כפי׳ הגמ׳ ומ׳׳ש הכא• היה נ׳׳נ דס״ל להר׳׳ב רתרוו״מ מקרי p ומשיה פריך התם שפיר מהא דנן אההיא דקפרם כיון שנס זה בכלל נן אלא לגבי זיתים ע״כ לפרש בקליפה
 ש?נל



ורה ב שביעית כלל גלול פרלן ז ר עובדיה מברםנ ו ס ט ר ת י ו פ ם ר  ת
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 הצבע. שה שיי ה׳ע: מאין
 ww'™™.™™™ דלהסקה קיימי ומפרש בכל גרעיני פירות וכיון שעיקר הפרי ראוי הכי צובעים בהן: וחגלעינים . גרעיני פימת כגון הגרעינים
' למאכל אדם חלה קדושת שביעית עליהם אבל לפי' הרי׳ב וכן פי׳ שבויתיס שמוציאים מהן שמן וגרעיני תמרים שראוין למאכל ש ' מ ״ ־ מ ה ג ו י מ מ ' ש נ  למ־ י

 ופיה מ״ה נכזלמ! ה״נו. יפי׳׳נ
. דכתיב לכם לכל צרכיכם: שאין עושים  הר״ש דוקא בהט דראוים לבהמה או לעשות מהן שמן נראה דתנא בהמה: צובע לעצמו
. והא ל״ק דלכללינהו בהדי סחורה נפירות שביעית. וצביעה בשכר היינו סחורה: לא ; נקע שביעית וה״ה ביעור.ועיין במשנה ו : ^ 5 , ^ י ^ ׳ י ל 7 ' 

 תחלה ודותא
6 חלא מהנך תרתי משניות דלעיל למר , בבכורות ולא בתרומות. דלמא משתי W V ^ : : ^ £ 

v . ^ ״ - P להו לגביה ואמי•״. ״ T ? ? ^ / ° ־ . ^ י י ל ^ 1 ? ? . ^ ^ ^ ב י מ ב ח א י ל ן ד ו ט ה ד ת ל, , א ד כ ר מ ל ' ו ה , ל ת י א ך  בהו לידי ^ כ
. ולא יצבע בבכור > « ל ־ מ צ ע ע צובע ל ב צ  תוספות חדשים דמיין להו דלא עלץ וצא עיקיין הן לא שביעית. ה

א בבכורותלנ) ולא בהרזגץת לב) ל ו ת י ע י ב ה בפירות ע ר ת ו וכדאשכחן ספי משניות לקמן בשכר. שאין עושים ס ה נ י ל ל כ [ ^ m " L נ טי

 ™ ת
 כו׳עכ׳׳ל לאידעמ״מכ׳׳ל בפירקין ללא כליל להו בהדייהו : ח״ג . נ ולא יצבע ניייש'לא יצבע וכ׳יה ני״ש . ולא

 [״והגלעינין כתב הר״ב גרעיני פדות כגון גרעיני זיתים שמוציאיןמהן שמן שאך שהם קשים מאד משברים אותן בסכין ונמצא בהן
 גרעין קסן רך ומוב למאכל יגם סביבו ליחות שמן]: ולא יצבע בשכר. עיין בפרק ח משנה ד:

א ל  מלאכת שלמה י
ק לעני( מאי לחנן לקמן פ״ח ם להא האי לרשא צא דרשי׳ לה נשום לוכתא ר י  ביעור וסי' הר״ש שירלי״וו״ל נראה כעיני דמבעיא ליי להא הכא הממנ

ק האגוזים ולסוס כללא דמת;י׳ ה״ל לתנא למיתני נמי הכא  נושרין מאביהן ו
 יש להן ביעור וללמיהן ביעור וכן לקמן גבי ורל וכופר וקטף לא גרסי' במתני׳
 יש להן ביעור ולדמיהן ביעור ואילו גבי קטף להיינו הגומא בצע"! אפשר הוא
 לאין לרכו להשיר עציו אבל ורד וכן פרי הלוטם נושר הוא ועוד לגבי זרד
 תני בתוספתא בהליא לעלי! שלו יש להן ביעור וללמיהן ביעור והכי נמי איתא
 בגמ׳ ידוש׳ והיינו משום מושר וא״כ במתני׳ אמאי צא תני יש !הן ביעור
ק ר ד י מהן ש מ  א״כ" מה !n ולדמיהן ביעור ותירץ ר׳ ינאי דבלל גדול דמתני׳ דוקא הוא ו

 האתרון האחרון נתפש בשביעית והפרי עצמו אסור משוס דכתיב תהיי כהויתה
ר שיני תהי׳ אף להדלקת הנר אף לצבוע ה  וגם בהליא הניא בת״ב פרשת נ
 פי׳ צמה שיצטרך האדם למעוטי צביעת צורך בהמה כדאיתא הכא בהאי פירקא
׳ ממלת תהיי תרתי דרשות דדרשא דח״פ  גירושי ולא תיקשי לך היכי דרש,
 הוא מיתורא דמלת תהיי וההיא דהפרי עצמו אסור היא משמעותא דמלת
 תהי׳ מכל מקום מוכח בהדיא דצביעה לצורך אדם אפי׳ במאכלי אדם מותר
ק הרמכ״ם ז״ל בפ״ה לה׳ שמיטה ויובל ותו קשה לאפי׳ את״צ דההיא ס  וכן פ
 להנוזל לאו משכשחא הוא קשה ללימא לי׳ התרצן אלסשטת צי מהאי נרייתא
 לתזזתא מלתא היא תיפשוט לי׳ ממתגי' להכא בשביעית ומברייתא לת״ג
 לחזותא לאו מילתא היא ושמא לאפי׳ אי מלתא היא התורה התירתה לצורך
 עצמו או שמא נפרש לההיא ברייתא מיירי אחר ומן הביעור וכמו שכתבת*
 בריש פירקין בשם הר״ש שירילי״ו ז״ל ומכל מקום יקשה צהרמב״ם ז״ל
 שסובר שיש ביעור דשריפה בשביעית והסכים עמו בזה הראב״ל ו״ל למה
יובל. ומיכה ג״כ  השמיש האי ברייתא דהגוזל עצים בפ״ח מהלכות שמיטה ו
 יקשה יותר למפרשים ו״ל שסוברים שאין ביעור של שריפה כלל בשביעית:

 לא

ע ב ו ע צ ב צ ה  לישור והתנא לא האריך: ו
 קשה לע״ל האי ברייתא דמייתי פ׳ הגוזל

 בריש מעשר שני רק כאן
 איירי לעמן סחורה וא״כ אין
 לחלק. וכ״כ העור והש״ע
 בסימ! ש׳׳ז ולא מצאנו
 בהרמביס שהמתיק מש>חנו
 0וצ׳׳ט. (ממהורש״לו זצ׳׳ל):

 חדושי מחרי״ח
 לומר כסו שהוא הריעא
 כך הוא הסיפא דהיינו
 עאינו מאכל אדם ואיני
 מאכל בהמח ואינו ממין

 הצובעין
ק חצובעין צישור מאביהן ומהן שאין לרכ » ף *  •שיא*־ ב

/ עצים לף ק״א למפשט מינה לחזותא מילתא הוא לתניא בנל שצבעו בקליפי ו נ  ו

ן י ב  ישראל י
 ל) זלא פי׳ התנא שאי׳צ ביעור י משום לפשיסא דהרי קליפין יגרעינץ אינן
 כלץ בחורף. והר״ש כ׳ מדאינן עיקר הפרי אין בהן חיוב ביעור:
 לא) באותן שא׳׳צ ביעור כלעיל: לב) דלמא משהי להו ואתי ליד תקלה.
 להשתמש בבכור או להאכיל תרומה לזר. מיהו שחזע מותר למכרז. רק

א  ראשונה ל
ת ולא בתרומות >מי ככה״ג למכור הרבה רו  בצייד. והלכך הא דקמני ולא מכו
 להלויח אסול דלא ניתנו אלא לאכילה אבל כדי אכילה שרי דהא בכור מוהר במכירה
 תמים ובמל מום מי כדתנן פ״ק דמעפל שני ונבלה נמי כתיב בהדיא או מכור
 לנכלי. אלא התם מזדמן והכא בסחורה. והיינו נמ* דלא משיב הכא מעשר שני
. שזה אינו מנץ לאיסיל סחורה דהתם אפיי נזדמן ם ת  שאסור במכירה כדתנן ה
. והלכך לא חשיב נמי הכא מעשר בהמה לתבן א ו ה ה  אסיל משום דממזן גט
. גאל  רפ״ק למעשר שני שאינו נמכר להמם נמי אפילו נזדמן אסול לכתיב לא י
 ולכך אני תמה עצ הר״ש והר״ב שכתבו נבי בכורות ותרומות לאסור מדרבנן משום
 תקלה לאלו מדאוליימא בטל מומר למוכרו ע״כ ובחנם דחקו דהא פשמא דמתני׳
 משמע רומיא לכולהו דחשיב הכא לסחורה אסור כהו מדאורייתא. אלא ודאי
י נמי מדאולייתא אסירי בסחורה ולא במכירה בעלמא כדפי'. ועוד דמשמע  מ
 מדברי הפוסקים בי״ד סי' קי״ז מזדמן שמותר למוכרו ובלבד שימכרט מיד ולא
. ומעמא דזהו להרויח הוי לאסור אבל להשהותו כ ״  ימתין עד שתהא שמנה אצלו ע
 למוכרו בכדי דמיו מיתר וכ״כ האחרונים שם בהדיא אלמא דלא חיישינן לתקלה.
 ומיהו בהא י״ל דאינהו מאיסור סחורה דאורייתא מיירי ללכדי דמיו ליכא איסור
 סחולה ומ״מ אפשר רמדלמן אסור משום תקלה. א״נ המם בדיעבד במקום ספסל
 לא גזרו ולכתחלה אסיר בסחולה. ונראה שהוצלכו לפלש משום תקלה דמוכח
 במתני, דלקמן לבכור כפל מום נמי אסור בסחורה אפ״פ שמותר באכילה ע״כ

 משום

 השיאה יכו׳ הלא איןציבעק לעצמו ולא יצבע בשמ
כ ממין ׳ ל שנפרע! נ א  ו

, - . . j. , הצובעין הפואה וני׳ 
 היינו עאין צובעין הדא שביעית ילצק. ודחי התם שאני דאמר קרא תהי׳ גהויתה תהא קשה חדא
 דכמח וכמה דברים שאי! דלא אשכחן בשום דוכתא חומרא גני שביעית דשריפה דמשמע דיש גבי שביעית
י איסור הנאה ואדרבה הכא תנן דמותר לצבוע ורק בשכר הוא דאכור משום ה ל ט ׳ ד י י ע י ז ג י ׳ 3  ״
טי l^T^ דהוי כסחורה ומ׳׳מ פשוט הוא שאם צבע כשכר דלא נאסר בהנאה לא הבגד י ו  ד£* י
 והשואה צו׳ אלא ע״כ ולא השכר ועוד מאי קא משני צי׳ שאני התם דאמר קרא תהיי בהויתה תהא

 שהיא ענין בפני עצמו
 והוא שצובעין רק ־ י

ן תפארת י כ  %$r*£& י
ה ואעפ״כ אין ק ס ה ני שאר הפירור; לחזו ל ט הנך חזו לצביעה: כט) גרעי ו ע » יי פ D  כי לפי ™
ק ר . מ י י דינן כעצים דאין בהן קדושת שביעיה [כסוכה ד/י ע״א]. דהנך שאנ ^ ן י ^ ה

פ n ל ™ 
גם שומר להמאכל [כעוקצין ס״ב מיב] להכי החמירו בו ך השרי שהוא מאכל ו  תו
: ט שמן ע ש בהן מ י ש . והר׳יש ל ה מ ה ב שהן מאכל ב ת  ןעכ־י׳מ]. והר״ב כ

 משנה
 ביעור. אבל מה שדייק הר״ש לקמן מ״ו מללא תני אין להן ביעור ש״מ דיש להן.
גה אי ס״ד יש להן ה״ל לפרש דלא נימי למימעי לקזלא:  צהרמב״ם אין׳ זה דיוק זאדי
 ולא יציע בשכר. פי׳ הר״ב דהוי כסחורה וכ״כ הר״ש ומסיים דבירושלמי אוסר

 תוי ט דל פי׳ הר ט של
 איתה המיטנח לאוחה
 שעה ילוו הביא רק מחבירו
 קצרה היריעה ורו׳׳ק :

ת רע״ק ו פ ס ו  ת
 מענה ג [אות לא] בהויח
א בבכודוח.וצ״ע)  סד״ה ל
 הימב״ס בחבו פ־ה היט

 מהלכות בכורות :

. ומשמע דמפלשי דהצנע אימ נותן כ ״  (צבע אפיי בעובת הנאת דדמי לסחורה ע
ר. ובפ״ח מ״ד בלקט לי ירק מוכח דשכר  הצבע שצו אלא בשכר מלחו גמי אסו
. ולא משמע הבי דבעוכת הנאה ׳ פ ח ע . וכתב תוי״ט שם לצובע מו ר ת ו  עלחא ת
. ונראה דבמילי למאכל שרי טפי לעיקר שביעית לאכילה אבל צביעת ר  אמאי אסי
 כגלים דמי עפי לסיזולה. ומיהו הלמני׳ס מפלש למתני׳ צא יצבע בשכל שהצבע
 לא דמי לאידך הגפנים נותן צבעים שלו בשכר וכ״כ בחבורו לפ״ו וממני׳ הכי משמע בלמסיק שאין מושין
. וראיתי במשנה למלן לפ״ו שהביא בשם הכ״ן שאס מוכר י ה כפילות וכו ר מ י ס י כ :5 ' י י י ג ' מ י י כ ע ר ; י  מש
ה פורתא שרי לכה״ג לאו סחורה מיקרי ע״כ וזה שלא כדברי א  * בשביל מוכת מ
ן פושין סחירה בפיממ שביעית. כל עיקר איסור סחורה בפירומ י א  הירושלמי: ש
 שניעימ הוא כשקונה הרבה ביחד ומוליך ממקום הvל למקום היוקר והייט אוספי
 שביעית דפלק זה בזרר אבל אם ומוכר בדי אכילה לחוד מותר כדאמר כסמוך
 הוא לוקט ובנו מוכל על ידו כלומר על יד על יד לצורך אכילה והיינו לקתני
 ברישא לא יהא לוקח ומוכר בשוק. כלומר כדרך מכירה בשוק הרבה להרוימ
. וכל זה מבואר בדגלי התוס׳ בפ״ז די ס״ב . וה״ה לכל הני דתנינן הכא ר  אסו
 לצביעה ש״כ. הלי בהדיא שאסולין בסחורה פייט שתכוון לסחורה להרויח אבל נזדמן מותר כדקתני לקמן

 דהרמב׳ים נמי"פוטר שאר
 קליהין זגלעמין. 1ע״כ לומר ש;ס הוא ז״ל מפי סכא מרשינץ מקא בראויים למאכל אדם או בהמה אלא שהעתיק ל׳ המשנה סתמא כדרכו וסמך על מה שכבר באר בפ״ה. ואמ״ה ששם לא באר אלא אס ראויים
לא יציע בשכר. סי' במץי הצגעונין שלקטן הצבע לעצמו  לצביעה ר.דא מינייהו ?קנו ופשיעא דה״ה לאינך וצ׳״ש נמי הוי דהא הוו אכילה ממש . (ש״ל). והא לאין להם ביעור ע״כ משוס דמתקיימץ באלן : במענה ו
 .וכה בהן מן ההפקר דחי בשל בעיי, שלקט למלכי נ״ל פשיע שרשאי הצבע לצבוע לו בהן בשכר . ומיירי נמי דלקע הצבע -והר מכדי צורך עצמו ורוצה לצבוע לאחרים בשכר אסור ואכל כשלקען הצבע לעצמו והותירו

ם י ש ש נ ס׳ א  תו
 שעל הפרי ולא הפלת דאליכ

 יש הפרי עצמו. (ש״ל)
י רמו! פ י ל  תיי״ם ד׳ה ק
 בוי בכל גרעיני כו׳.איכרא
 שכיכ מלן. אך ק׳ל מובא
 דהרי בהדיא כ׳ בפיה הכ׳א
 הקליפין והו״לעינין אין
 קדושת שביעית חנה עליהם
 יהיה כעצים אא״כ לאויין

 לכשהית-רו לא מינכרא מלתא דלא עכדי מידי משא׳׳כ בצבע שעושה מלאכה בהן אחל שהיתירן ומשחכל גם במלאכה שעשה בפילוח 5ביעית ומניחן במהכוין למכרן מינכרא מלתא עוכא ודמיא עסי לסחורה ממש
 ומשיה אהמירו ס;י כדאמרן דאפילו כמתנה אשור משוס דאי לאו רהוה ליה מאה מיניה לא הוה יהיב ליה הדר הויא ליה מתנה כמכר והוא בכלל מה ששגינו בשכל . ר־וקא ההא מעעמא דאמרן אבל באינך אע״ג
ק מזחל לעשזת :יי בחורה.זאי השיא בישראל ליל הנזעם מ־וס תקלה היפות א בבכורות כו׳ דלמא משהי כו׳. ותרומה היימ בישראל. אבל כ  ממכר אבול כבפ״ח אפיה מהנה שריא מ£עס מ'ל.(לר.׳ש): בי׳׳ב דיה ל
קא בבכור חי כו'.ע' תו״ח ועי׳ בס׳ ב׳׳ה שהביא באור. 'ין זה שבש״ע מדי הדש שהם דברי הריג כאן דאסול סחורה דו  ליה ד&5ול מדאורייתא כמו נבלות וערפוה. י״ל דשאני תרומה לאסורה רק לישראליס.(לה״מ^ באיר ו

 הוא



 ־ציונים
 ולא יהיה לוקח, מיי׳ *״>
 מהי 0מסה ייינ! ה״נ מיסעיי

: »V וסוכה 

ם י ש ד ת ח ו פ ס ו  ת
׳  [תיי״ם ד״ה] ולא ט
 א3מכתא בעלמא עכ׳ל כ׳כ
 בתיה סי' ר׳ כשם כליון תי׳
 וכוי וכיב rp בי״ד סי׳ קיין.
 וסר״ח כתכ דהוי דאורייתא
 וכ״כ בספר שי למורה ונש׳
 סני משה.(ממהזרש'ח זצ״ל):
 [שם בסה״ד] לסחורה
 שריא שכיל. מראה דלקימ
 מפסחים דף כיב מפורש

ן לציון  ראשו
 משנה נ [תו^׳ט דיה] ולא
 מבלות ולא נטרפות כו׳
 וכדאשכחן בברייתי/ שהביא
 הרי״ף בריש מס׳ מיק כו׳
 חגיגה יח.: באיר ומיהו
 קשיא ליה סוג יא דפ״ק
 דבכורות ד׳ ו: כו/ הרבה יש
 להשיב על מענה H חדא

 מהרי

 חרושי מהרי׳יח
 משנה ג [תוייש ד״ה] ולא
 בנבלות כו׳ . קיק בדברי
 הריב בלשונו שכתב ולא
 אסרו לעעות כו׳ עכ״ל.ולי
 נראה דאי כדברי ה־ב

 תמיט

ת רע״ק ו פ ס ו  ת
 [אווז לב] נתוייט סדיר,
 ולא בנבלות. לסחו-ח
 שריא) ובך הקשה במ״ל
 פית מהלי מאבלות אסורות
 וניחא ליה לסחורה היינו
 באס נזדמנו לו עי״ש :

 תום׳ אנשי שם
, ׳ ו כ  הוא רק מכור חי ו
 (לה׳מ): בריב דיה ולא
 בנבלות כוי שאםורו מה״ת
/ אפילו מותר בהנאה חין  כו
 מחלב עהורה. ש״ש סי׳ קיי!
 ועי בפ״ת שם שהביא להתיר
 גם בלם ואמה״ח. עיש:
ם יינם . משמע ת  בא׳׳ד ס
 חקא סחולה אסור אבל
 בנדממ מותר בהנאה וזה
 לוקא בזה״ז וכהי׳א שברמ״א
 סי׳ קכ׳ג סיא עיש: תוי״ט
 דיה ולא בנבלות כו׳ קצת
. ע׳ שו״ת באני ׳  קשה כו
 יעקב בייל סי׳ קי׳ז שמיישב
 קישיתו לאף לכתיב בקרא
 שקן הוא לא יאכל דמשמע
 דאשול מדאולייתא היינו
 בשקצים ורמשים ובסמוח
 ועופות עמאיס לכתיבי לשיל
 מיניה בפלשה. אבל נבלה
 ועלפה לא ידעיק מהאי
 קרא אדרבא בהדיא כחינ
 בהו להתיר מקרא ללגל אשר
 בשעריך וגו׳ ואיכ הא
 דהתחיל הריב ואנגר לאשור

TDp ב ת יום טו רה שביעית כלל גדול פרלן ז תוספו ו ה מברטנ ד ב ו -י ע

 ולא בנבלות ולא בכורפות וכו׳. קצת קשה בדברי הר״ב בלשונו
 שכתב ולא אסרו לעשות כו׳ דמשמע דרבנן הוא דאסרי והרי ממקרא
 הוא נדרש כמו שכתב וטמאים יהיו לכם [*והוא מהירושלמי]. והיה
 דקרא אסמכתא בעלמא אלא שהסוגיא דפסחיס פרק
 ב׳ דף כג אינה מוכחת כן דמקשינן
 בשקצים אררט אבהו דאמר כל מקום שנאמ׳ לא

 לוקה לי) יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור
 ירקות אכילה ואחד איסור הנאה במשמע עד
 שיפרוט לך הכתוב כדרך שפרע לך בנבלה ומקשה והרי שרצים
 דרחמנא אמר(ויקרא יל) שקץ הוא לא יאכל.ושכן ציירי חיות ועופות
 וכו׳. ומשני שאני התם דכתיב לכם שלכם יהא. אי הכי אפי׳ לכתחילה
 נמי שאני הכא דאמר קרא יהיו בתוייתן יהא. וחזקיה נמי דפליג
 אדרבי אבהו וסבר דהני לישני לא יאכל כו׳ לא משמע בהו איסור

 בבטר חי גזרו אבל שחוט שרי למכרו אפילו מדרבנן ובלבד שלא
 ימכרנו באטליז: לא בגבלות ולא בטרפות. דמאחר דכתב רחמנא
 טמאים הס מה צריך לומר תו וטמאים יהיו לכם אלא אחד לאיסור

 אכילה ואחד לאיסור הנאה. ואם תאמר הרי חמור הרי גמל וסים באפשרלומר
 ופרד שאני הגי דלמלאכתן הן גדלים , , . ,

ת ולא ו פ ר ט ת ולא ב ו ל ב נ ר ולא ב ב ד א ב צ ה א ר ו ח ת ם ו ש מ ו ל י ם א א ל  ו

 העומד לאכילת. וכל דבר שאםורו מן ולא ברמשים ל0 • ולא יהיה
t י ולא יהא ינדיהלא יהא ת י ל י  התורה אסור לעשות בו סחורה אכל ח״ג. ולא יהיה ג

 דבר שאסורו מדבריהם אין אסור לעשות בו סחורה אלא סתס יינן
 דאף על גב דאסורו מדבריהם אסור לעשות בו סחורה: ולא יהא
 לוקח. כלומר לוקט ומוכר בשוק דגראה כסחורה אבל כשבט מוכר
 על ידו. פירוש בשבילו אע״פ שהוא לקטן למכרן לא מיחד כסחורה:

 לקח
 הנאה. קאמרדמהכאיליף לה מדכתיב הכא לא יאכל בציר״י ואיצטריך למכתב לכס לשרייה בהכאה שמעת מינה דכל היכא דקרינן בהך
 לישנא הוה איסור הנאה בכלל. והשתא בין לרבי אבהו בץ לחזקיה בשרצים איסור הנאה במשמע דלא יאכל ואצטריך קרא דלכם למשרייה
 בהנאה ואיכא נמי קרא דיהיו דלכתחילה אמרים ומשמע לדרשה גמורה היא. וכן נראה מלשון התוספות דתתסדמקשינן אדאמר בפ׳ מרובה
 [פב:] ארור אדם שיגדל חזירים דתיפוק לה דמדאורייתא אסור וכך כתבו בנדרים ס״פ הנודר מן הירק דמכירת איסורים מדאורייתא אסור

 וגס הרא״ש כתב בפרק מרובה דמדאורייתא אסור למכור ומהך דרשא דפרק כל שעה. ונראה לי דאע׳׳ג דמדאורייתא אשור לעשות בהן
/ הכי מלכתיב נמי לכם לומר שלכם יתית. נשאר האיסור והיתר מסור לחכמים לפרש לנו י  סחורה מדכתיב יהיו אי נמי מדרשא לירושלמי. אפ
 באיזה דרך אסור ובאיזה דרך מותר וכדאשכחן בברייתא שהביא הריץ* בריש מסכת מועד קטן לתש״מ אמרה התורה עטר ממלאכה ואמרה
 התורה שביעי עצור ולא הששה הרי שלא מסרן הכתוב אלא לחכמים לומר לך איזה מלאכה אסורה ואיזה מלאכת מותרת לדעת קצת פוסקים
 פטבריס דלאו אסמכתא הוא. ומעתה אע״פ שמן התורה אסורה המכירה יפה כתב הר״ב ואסרו כו׳. ודברי הרמב׳יס בספ׳יח מהי מאכלות
 אסורות אין לה; הכרע אי סבר דמדאורייתא אי מדרבנן וקרא ריהיו אסמכתא בעלמא. [״ומיהו קשיא לי סוגיא דפ׳יק דבכורות דף ו דאחריצי
 חלב דדוד קאמרינן דלמא לסתור׳ וכלומר אבל חלב אסור משוס אבר מן החי משמע דאפי׳ הכי *לסחורה שריא]: [*ולא בשקצי׳ ולא ברמשים.

 פי׳
 שלמה

 שף ממקומות שמבצבץ משם הלם כשיחתכו ומן השליא שלהן אע״פ שהוא
 אסור ה״ז פטור מפני שאלו אינם לאויין לאכילה ואין מצטרפין עם הבשר לכזית
 עכ״ל ז״צ. וכ״ש בעור גמל וסוס ופרר וחמור למותר הואיל ובתיים חייחן
 הותר לעשות בהן סחורה משעם ללמלאכתן הן גללין ולאי שאחר מיתתן בהיתרן
 נשארו. ועור חזיר לאמרן יובן לזקא בעור חזיר שאינו שצ ישוב אבל בעור חזיר
 שצ ישוב קיימא צן לעורו רך כבשרו בין לאיסור אכילה בין לטומאה כמו שכתב
 הרמב׳ים ו״צ בפ׳ הנזכר אבל לא משמע כן בתום׳ פ׳ כל שעה לף כ״ג ולס״ס
 מרובה וכתבתיו שם ע׳׳ש. ועיין נשלטי הנבורים בפ׳ בתרא דע״ז לף שייף.
 ובתשובות הרשב״א ז״ל סי׳ ש״א כתוב דע בי בשר חזיר ושאר בהמה וחיה
 ועוף טמאים וכן שרצים מותרים בהכאה כללרשי׳ בפ׳ כ״ש מלכתיב בהו לכס
 שלכם יהו אבל אסור צעשות בהן סחורה ולסין בהן מלאכתו משום לכתי׳ וטמאים
 יהיו לכס בהויתן יהו ע״כ בקיצור. ועיין ג״כ שם סי׳ תפ״ט: ולא יהא לוקח

 ירקות

 מלאכת
 ולא בנבלות ולא בטרפות: דמאתר לכתב רחמנא טמאים מה צריך צומר
 תו ושמאים יהיו לכם עכ״צ ר״ע ז״ל. אמר המלקט כתב הר״ש שיריצי״ו ו״ל
 ה״נ שקץ הס לכם ומה ת״ל ושקץ.יהיו לכס וכו׳. להכי כתיבי בקראי.
 ובספרים של הירושלמי כתיב טמאים הם לכס ומה ת״ל וטמאים יהיו לכם וטעות
 הוא לההוא קרא בתנור וכירים כתע ולא בשרצים ומהאי קרא לשק! לריש
 לי׳ בת״כ ע״כ. וצענין נבלה לאשר במתני׳ לעשות סחורה והכתוב אומר או
 מטר לנכרי אלא לקנות ולהרויח אסור והיכא לנזלמן נבלה ה״ו כלוקח לעצמו
 והותיר וכציידין שנזדמנו להם דבסמוך ה״ר שמשון ו״ל ורמזו ר״ע ז״ל בסמוך.
 ולעשות סחורה בעור חזיר אע״ג דחזיר עומד לאכילה נלע״ד דמותר כיון
 דעור חזיר אין איסורו מן התורה אלא מדרבנן כדמשמע מדברי הרמב״ס ז״ל
 נפ״ר דהלכות מ״א וז״ל האוכל מגבלה ושריפה או מבהמה וחיה הטמאים מן
 העור ומן העצמות ומן הגידין ומן הקרניים ומן הטלפיס ומן הצפורנים של

ז ישראל ע ו  ב
) תוי״ט ד״ה ולא בנבילות. הקשה אמאי לרנה הש״ם להוכיח (בכורות א ) 
 ל״ו) לחצב אסור מחריצי חצב דדוד. ומקשי ודלמא לסחורה. וק׳ הרי אסור
 לסחורה. ונ״ל ע״פ אשר נשאלתי מי״נ התו׳ המופלג מהו׳ גטע רייכענהיים
 שציט״א אם יש למחות ביל הישראלים הקונים ארנבים מתים. את עורם
 ואת בשרם. וחוזרים ומוכרים לפעמים הבשר לכל והרי הפ״ח אוסר בכה״ג.

 וה״ה

 ורמשים ומה שסיים ולא
 אסרו כו׳ אלא בדבר העומד
 לאכילה(משום גזירה לשמא
 יבא לאכלו כמ״ש הרשב׳א)
 היימ בנבלוח וערפוה וגזה
 מיושב ג״כ הקושיא מחריצי
 חלב לודאי גבי חלב אס
 אסול משוס אמהיח . אין
 אסול לעשות בהן סחורה

ן תפארת י כ  י
 לא באטליז: לג) ה״ה כל האסור מן הפורה. אפי׳ רק באכילה [חון מחלב
 טהורה] אס הוא לבר המיוחד למאכל. אסור מדאורייתא למוכרו לעובד
ס. לצורך אכילה דוקא [שיך י״ד סקייז סק״א. ולסיח אפיי שלא למלך אכילה] ככי  כו
 וסתם יינם אף דמד״ס. אסור לסחורה. ויש מתירין. ויש להחמיר ני׳ל סי׳
 קכ׳ג ס״א] [א] [ומה שהקשה רתוי״ט מראמלינן כבטלות [ד״י בי] דלמא לעולם

 חלב אסול משום אינה״ח. ואפ״ה חריצי חלב דדול הביא להם לסחורה. ומאי קו' הלי מדאסור מהתורה אסיר לעפות כו סחורה: ובמחכ״ר דמי גרע חלב שבבית. מצייד
. דדוקא במעמן להשמיכס אסול [כלמ׳׳א קי״ז בי״ד]. אבל פשוט שלשאי למלחן כדי שיתקיימו. ולהוליכן אפי׳ למקום [  שנזדמן לו דבלים טמאים לשרי למוכרן [כמשנה ד׳
) בשביעית ד ש בבועז כאן: ל  לחוק במקום שיש קונים. וה״כ חלב שאיט מתקיים כשהוא בעץ מוסל לעשות ממנו גבינה. ולהוליכן למחנה שמצוי שם קונים] ועי׳ כמ״

 משנה
 משוס מקלה דגתה ועבודה. ואפשר דה׳׳ה בתרומות אפי׳ כהנים אסולין בסחורה
 דאע״פ שמוחלים באכילה איכא מקלה שמא יאכלם בטומאה והלמב״ם בחבורו
 כ׳ חלומה אסור בסחורה אע״פ שלוקח מכהן ומוהר לכהן ע״כ משמע דסי׳ל לוקא
 לישראל אשור. ואפשל לעת הל״ש והל״ב לכל עיקל איסול סחורה מלבליהם הוא
 שמא יבא לאוכלן ודכשא לטמאים יהי׳ לכם אסמכתא בעלמא הוא וקצת פוסקים
א.  סובלים כן כמ״ש ע״ז ל״ס קי״ז. אכל לוב הפוסקים סוברים דמלאולייתא הו
 ובהכי ניחא מה שהקשה תוי״ט מחריצי חלב לקאמל ואימא לסחולה ע״ש דאין
 ה׳׳נ לפרין כיון לאיסור סחולה אינו מפולש בקרא נילף מהכא לסחורה מומר

 ראשונה
. ובלא״ה נמ! ל״ק מפריצי חלב דמי שיש לן מדאורייתא היינו בשקצים  מלאולייתא וקלא דיהי׳ אסמכתא

 צאן הרבה לגתות וולדות פשישא למותר למטר החלב לה״ל לדידי׳ כנ;דמן כיון
א בנבלות. מ״ש ל  שאין מטון לכך וכ״כ במשנה למלך ובפרי חדש ל״ס קי״ז: ו
 סר״ב וטמאים יהיו לכס לאיסור הנא&. איסור הנאה לאו דוקא דהא מותרץ
 בהנאה אלא כלומר לסחורה. ומ״ש שכל איסורי אכילה מן המורה אסור בסחורה.
 ה״ל לכתוב חון מן החלב דכחיב יעשה לכל מלאכה וכ״כ הפוסקים. ומ״ש כאיסורי
 דבריהם דמומרין חון מסתם יינם, אינו מדוקדק דסתים יינס לאו משום איסור
א יהיה לוקח ירקות. כתב הר״ש היימ לוקח ל  סחורה הוא אלא לאסיר כהנאה: ו

 היינו
. ע' בס׳ רל־־צ שהניח נקצ״ע שלא הקשה התריע מקרא דודי חלב ׳  אלא מדרבנן דשמא יבא לאכלו וגזרת חכמים לא היה בימי דוד כדמשממ גתוי״ט פיח וכלאים עיש. (לה׳מ ולח״ש): בא״ד ומיהו קשיא לי ט

 עוים
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 פירשתי במשנת ב פ״נ למכות]: ירקות שדת. לפי מה שכתבתי
 במשנה ד פ׳יה לכל הספיחים אסורים הכא בירקות שאין דרך בני
 ארס לזרען לאין לחשוד שנזרעו בשביעית מותרין. ודייק בכהן! משנה
 פרק ו׳ ללהט חנן ירקות שלה משמע הגללים מאליהם בשלה:

 ובנו מוכר על ירו. ופי' הרמב״ס

ז מזי ננוזיווז י  ד לקח, מ״' פ
י חיה• •סחים ד  ה* : צ
 י1. מיי׳ מס ופ׳׳יז מהי מאכלומ
 אהיכ־ונו הי׳׳ז המנ צאוין קלמ.
 ימומיע יו״ד שיי >ןיז וסי׳ שז:

 תמפות חדשים
 דאכר מן החי מושר כהנאה
 מדאורייתא מדאיתקש לרה

 לקח לעצמגלקע לעצמו לאכול והותיר מותר למכרן אפילו הוא עצמו:
 ד לקח בכור. בעל מוס למותר לזרים: מותר למכרו. ובלבד שלא
 ימכרנו אלא בדמים שקנה אותו שלא ישתכר בו: מותרין למכרן.
 דהא כתיב גבי נבלה (מדם יי) או מכור לנכרי הא לא אסרה תורה
V ..... _ אלא לקיימן לעשות בהן סחורה אבל U ^,,״״״,.,״ ״״ 
א בנזלמן מותר: ל״י אומר אף טי ל הו ב . א ק ו ש . ומוכר ב ( ה ה ל ר ד מותרין ירל^ת ש : ת י ע י ב  א״כג״כ חלכ כשם שהיה והמעות הם למי ש
ח לעצמו שנתמנה. אעפ״י שאינו צייל אלא ק . ובנו מוכר על ידו לי). ל ט ק ו  למכרן. ל' הרי׳ב להא כתיב גבי נבלה ל

ח בכור לח) ק  והותיר. מותר למכרן ל0. ף ל
. מותר ו ל ולא צריך ל ה בנו או לרג ת ש מ  ל
ה עופות ודגים מ)  למכרו לע). צדי חי

. מותרים למכרן רבי יהודה אוטר״יאף מי ן י א מ ם מ<ני ט ה  שנזדמנו ל
. ך כ א אומנותו ב ה א ת ל ד ש ב ל ב . ו ר כ ו מ ה לו לפי דרכו לוקח ו נ מ ת נ ק ש 3 ת ' כ £ ^ 

 לעיל אפילו הכי נקע קרא לראיה
 למותר

 מלאכת
 ירקות שדה. האי לוקח לאו דוקא דאסי' שלקמן כדי למכרן אף על פי
 שלא לקחן אמר ולוקח ולוקט הכל אחד וכדקתני בסיפא אכל (וקס היא
 ובהדיא קת:י בתוספתא לא יהא לוקט אלא משום סיפא נקטיה דתנן לקח

 שמצא עופות עמאים כמו כי יקרא קן
 צפור (לברים כנ) ופלינ אתנא קמת
 ראמר ציילי דווקא: נתמנה. נזלמןל׳

 וימן

 וחכמים
י גייוש׳ שנתמנו להם מינים ג ו להם מי דמנ ז  שנ

 או מכור לנכרי. האי קרא נקמיה
 הר״ש במתני' ללעיל. והוה ליה למנקע
 קרא ללכם רמייתי בגמרא כללעיל אלא
 מקט פסוקלדווח למפורש כתוב לאמר
 המכירה למותרת ולמאי לאיכא למימר

י ר י י גמשנ״נ צי ד נ למכרו ונ״ה 3ל׳<& ונייושלמי. ד צ  ודג, למכרן מ״
. ך כ תר וכ״ה ג׳לזשצמ•. בכך מ״ש ל  מותרים גי״ג מו

 שלמה
 פריי ורבי׳ אקילו כיי רננן ומיהו יש ללחוח להתם ליעבל אצל לכהחלה
 אסור עכי׳ל ז״ל : לקח לעצמו וכוי. וכל שק אם לקט לעצמו והותיר
 לולאי שרי למכור הוא בעצמו וכל שק מו .או בן כחו הר״ש שירילי״ו
 ז״ל: וה״ר יהוסף ז״ל כתב על הסי' שהעחיק ר״ע ז״ל וז״ל פי' זה אינו גראה
 כלל רההנא לא טעה בלשונו לומר פעם לוקט ושעם לוקח ויותר היה נראה לפי
 הלשון כפשוטו ובא להשמיענו שלקנוח ולמכור ולאי אסור אבל ללקוט ולמכור
 מותר ואפילו בנו מותר למכור במקומו ואין אנו אומרים שהוא נראה כאילו
 מכרן לכנו וכנו חוזר ומוכרן אלא מותר כך משמע לשון המשנה וצ״ע עכ״ל ז״ל:
. כלא יו״ד גרפי׳ וק הוא כרבינז ליל קמחי ז״ל בערש  ד ולא צרך לו
 צרך וכן בספר מלויק וכן מיה ה״ר *הוסף ז״ל . וכ״ה ברמב״ם. ד״ס מרשי
 כיוצא בו לקח בכור למשתה בנו או לרגל ולא צרך לו וכו׳: מותר למכרו,
 שם בתשובות הרשב׳יא ז״ל מסיים בה בתוספתא שהביא ר׳ אומר אומר אני שלא
 ימכרנו אלא בלמיו וסי׳ שלא יראה כעושה בו סחורה ע״כ והתוספתא תמצאנה
 בפ״ז לתוספתא לשביעית: צרי חיה וכוי שנתמנו. לשון וימן המלך ;

 וחכמים

 לעצמו וכוי הר״ש ז״ל. ותום׳ ז״ל כתבו בר״פ בחרא דע״ז וא״ת תיהשי דשא

 ואי! לומר דיש חילוק נין
 הנאה לסחורה דא״א לומר כן
 .בפסחים שס ככל הסוגיא
 גם ההיתר מדאיהקש לדם
 ושם איתא נמכר לגמי!
 עיש. (שם): א״ה בחנם
 הביא ממרתק דאפילו אי
 אמ׳׳ה אסור בהנאה מ״מ
 חלב מותר בהנאה כדאיתא
 שם בבכורות באותו מנין
 דילהינן מפסולי המוקדשין
 דחלכ חולין מותי בהנחהע״ש:
׳ב ד״ה] לקח  טענה ד [בר׳
 בכור בעל מום דמותר לזרים
 עכ״ל. וכי? הליט וניל
 דמפנ* דקתני למשתה בנו או
 לרגל פירשו כן אכל באמת
 דין זה שייף אפילו בתמים חי

ו לסיפא דרישא אסרה ליקח למסר בשוק משמע הא לוקט מותר ואפ״ בשוק ל י פ א 5 דש ד יי ש 5 ר ו ס מ  ד

hiff • , , . י , י י l !וזווית הי מ1חי״ וויורר 

 והדר תני נוקט ובנו מוכר על ידו הא למכור בשוק אסור ונראה דיש במשנה
 ברישא טעות סופר וכרסי׳ בשניהם לוקש מיהו יש ליישב הגרסא ואשמועי׳
 דלין לוקח ולוקט שוין דבשניהם אסור למכור בשוק ורישא תנא לוקח וה״ה
 לוקט וסיפא תנא לוקט וה״ה לוקח ויש ליתן טעם לנגה אסור יותר בשוק
 שכשמעמיל חנויות בשוק דומה יותר שמשתכר כפירות שביעית ואף על פי
 שאמרנו שאסור לפרוע חובו מפירות שביעית משום ללאו לאכילה הוא
 שהרי כל הם״ד שיהיה חלב מכל מקום לקדש אשה מותר אף על גב ללאו לאכלה הוא וכלתנן בפרק
ם יוצא מן החי האומר בקדושין מעשה באחד שקדש חמש נשים בכלכלה של שביעית  אסור 0

 המים חי מיתר למוכרו משום
 דרהוי לו כשיכול בו מוס
 וכן כ' הר׳׳מ בפירושו הכה
 וימ׳׳ש וכ״כ בטור ש״מ י׳׳ד
 כיי שיז בהדיא דאפילו בחס
 מיירי די! דמשנתנו ע׳׳ש :

 ראשון לציון

 ואמרו חכמים אין אחיות מקולשות הא אחרות מקולשת וטעמא למשום

 ישראל

 והוי כאבר מן החי ובאבר מן
 החי כבר ילפינן בפשחים מ:
 זשרי בהנאה +) . ותו דבחלב
 ככר נודע מבשר ותלי וכן
 מתזבח ולא גיזה בשר ולא
 חלב ידעינן דחלכ ודאי שרי
 נהנאה כמבואר בסוגיא
 רבכירות שס ולפיכך שפיר

ו ה י  ראשונה מ
 אסור משוס ספיחים. ואיני יודע למה הוצרכו לזה לאכילה מאן דכל שמה הכא
 ולא מיירי אלא מסחורה ואי משוס דקחכי לקח לעצמו יש לפרש שלקחן לעצמו
 בשוגג שלא הי׳ יודע שאסורים או במזיל ולא איירי הכא אלא הסחורה. והר״ג
 שכחכ לקח לעצמו לאכול. דלטסמיה אזיל שלא הזכיר איסור ספיחיה גשום
 מקום כמ״ש חוי״ע פייה מ״ו. ובלא״ה מציגו כמה משניות שנשנו עד שלא נזרו
 על הספיחין ע׳ בהר״ש פייה מ״ד. אלא הרמב״ס רפ״ז שהעתיק משנתט זו
 וכתב לקח לעצמו לאכול שם יש מקום לדברי הכ״מ וגם שס איט מוכרח כדפי׳
 ואין להאריך בזה: ד לוקח ומוכר. וכ״ש שנזדמן לו לצוד צד ומוכר אלא
 לוקח הוי רבותא מפי דמיחזי מפי כסחורה. ואיכא למימר דהיינו דקסני וחכמים

ן תפארת י כ  י
 וה״הלוקט: לה) שאינןנזרעים. דאל״כ כל הספיחץאסורץכש״טםי׳
: לו) דאז לא מחזי כלקטן לסחורה: לו) אפיי הוא עצמו. מיהו ג י י  , £ ^ . י י
 S^f^SSK בכל אותן שרשאי למכרן. על כל פנים המעות דעי שביעית הן
 עזים וכן מקרא ואז עשרת וצריך ביעור מה שיקנה מהן: לח) בעל מום ומיהר לזרים: לט) אבל לא
ה ביותר ממה שנתן כשלקחו: מ) ל׳יד צייד. דה״ה כל ארס [ש׳׳ך שם םק״ו] וה״ה 3 ו ע ק ח י ת ״ ״ , ־ ה ז מ א ך ^  ־
 ראשונה של הגאון המחבר לגבוהה בחוכו: מא) אבל לא יעכבס כלי להשמינם [שם ברמי׳א]:

* w t f t X זצ׳׳ל על קושית התי״ט מצאחי 
u J ־ V I J ג״כ בתום׳ חדשים הנדפס 

 אצל משניות שלנו על צדו.
 רק שם בתוס׳ חדשים אינו
 מרחה השובה וו. כי לפי
 סברתו אין חילוק בין מאה
 לסחורה עיש אגל לפי סברת

rזר 0־־ . ד״ה לי ן  ככתב
 ^־םייניץ .

 חרושי מהרי״ח
פ דהאי ולא אמרו י י  תו

ז ע ו  ב
. (כר״ן  והשבתי כל דבר שאין מפורש בתורה אמריק הנח לישראל מוטב ומ׳
 ביצה ל״ל). וה״כ קרוב הדבר שלא ישמעו. דהציד לא ירצה למכור העור
 בלי הבשר. מלמשכיח הבשר כשהוא בעזר. והישראלי׳ כל עיקר מסחרם הוא
 העורות. ויש נהם ג״כ חיי נפש . ולהכי בכל כה״ג וולאי כלאי רטי׳ז לסמוך
 עליו למחיר בעניין נחירת התיישי׳. אף לרבי׳ חולקים עליו. מיהו אס
 מזדמן לו לקנות כ״כ בזול. עד שבעל העור לבל יקבל יותר ממה שנתן. אז
 גם הרוצה לצאת יד״ש מותר לקנות ולמכור אח״כ הבשר לבל דהרי הקניי׳
 בהבלע׳ היי ושד כלשרינן אפיי מכירת מע״ש בהבלע׳(רמב״ם הל׳ בכורות פ״ו
 ה״ח). ואי משום מכירת הבשר לבל. הרי רפ״ח כקו״א סי׳ י״א מתיר למכור הלם לנכרי. ואע״ג לראיח רפ׳יח מאלו ואלו מתעלבין באמה וכו׳ ונמכרין
 לגננין לזבל. אינה מכרעת לפע״ל. להרי כשאינו מוכר לצורך אכילה מותר כש״ו סק״ב . עכ״פ צית לין צריך בשש . ללס הו״ל כנזלמן למותר למכרו
 אפי׳ לצורך אכילה. ואי״ל לוקא לס שרי לבטל לגבי בשר. משא״ב הכא את כשרו את השפל לבשרו וה עורו (כב״ק למ״א 3׳) ואפי' שוה יותר מעורו
 הו׳יל טפל(כמע׳יש פ״א מ״ג) ליתא דעד כאן לא פליג רפ״ח ארט״ז בעניין נחירת התיישי' רק מלמכוון גס להאיםור. לאל״כ לא היה נוחר מליצא שכרו
 ה;אק המחבר זצ׳׳ל ישחליק בהפסדו. ואני בעניי הבאתי ראיה לדבריו מב׳יב(דע״ח ב׳) חמור מנ״קה למאי חזיא והד חזי׳ לסחורה אע״כ מלהפיל ואמר מנקה מכוון לחלב ואסור.

 כו׳. לכן העתקתי דברי י 1 1
 הגאון המחבר זצ׳׳ל דברים משנה
 היינו לוקט דסיפא וכ״כ החוס' ר״פ כתרא לע׳׳ז. ולטד״כ שבדקדוק מני רישא
 ליקח דדרך לוקח ירקות שדה שלוקח הרבה ביחד שאינם חשו בין כמו ירקות
 גבה. וכשלוקח הרכה היינו סחורה ולקיחתו באיסור וכן כשמוכר בשוק שדרן
 מוכרים בשוק שמביאים הרכה ואסור נמי משום סחורה. ובסיפא חני חילוף
 דרישא שהוא לוקס ולא לוקח ובהא אפי׳ הרבה שרי כדאמרי׳ פ״ס מ״ז אם הניא
ו יותר מיתר וכן במ מוכר אפי׳ הרבה כדמשמע מדברי הל״ש שבנו לוקס פס מ צ ' י ע א ' ר י מ כ ' י ת ר ת ו ׳  ם

ף אביו כיחד זה מטע וזה מעש ומומר כנו למכור שני החלקים שלו ושל אביו דהוי ב ^ ד ף י כ , ^ ת ת י ב ר ה  ך

ר כמו הבלעה ע״ש . ודברי הרמב״ם בחבורו לפ״ז בפירושא דבנו מוכר אין מובנים ו ם ה א ר ו ת ו מן ח ר  עאםו
ת בה סחורה משמע לי: ירקות שדה. כסב חוי״מ בשם הכ״מ דוקא ירקות שדה אבל של גנה  לעעו

י דאל״כ ו ם רה א  p התי
״ל לבד הדוחק כיזי־־ו ; ו  אסרוהו ר

 אוסרין
 :•b היב שהרי לא התירו רק בנזדמנו אבל בלא זה אסור מדאורייתא אבל לי ניאה פשוט דח׳׳פ של הי״ב ולא אס־ו דהיינו בק&׳׳ץ תהת האל׳׳ן* בחולם על הוי׳׳ו .
 ^ אכךא ולא אסרו הכתוב לעשות סחורת אלא בדבר העומד לאכילה והיינו מרכתיב שקץ יהיו לא יאכל נמצא קאי איסור יהיו דהיינו הנאה אלא יאכל דהייני דבר העומר לאכילה לאפוקי המר נמל
 וסוס כוי ואה״כ הזר הריב לעיקי הדין כי דבר שאישורו מן התורה אשור בוי דהיינו נ״ב מן דתורה ולהיב תוי״ט צ׳׳ל ואשיו בקמ״ץ תחת האל״ף ומלאופי׳ם תחת הוי״ו וקשיא ליה וק׳ל !

 תוספית אנשי שם . עזים המוקדם. ועי בתי חתיס חייל־ סי׳ ק׳׳ח ב׳ נהיפך מקרא דודי חלב עזים אף דהעזים לא בהזדמנות צאו לו מקרי החלב בא בהזדמנות שמגדל הנמים לגיוה ולאביב וי •
 ע חולב לסחורה אבל מחריצי חלב קשה שפיר. דאסילו אה נזדמנו לישי אבל לוי התיר לשר האלף ללוקחם לגהור בהם . ומ׳ כטעז אות ח׳; י יי



 ציונים
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 ממעה ויוכל המ^ו:

ב קסח ת יום טו ספו ורה שביעית כלל נתל פרק t תו ה מברטנ ד ב ו  ע
ם אוסרי ־ צ כ ה  ו

/ צריכים להסמיך ההיפר ה לייבי • *  וימן המלך ;דניאל א): וחכמים אוסרים. למי שאינו ציד ואפילו אין למותר. לכמי שהסמיכו האיסור אקרא ה
 אומנתו בכך ועעמייהו לרבנן לפי שהציירים שצריכים ליתן מס למלך נם הוא על המקרא: וחכמים אוסרים. פירש הר״ב שלא התירו

 מאומנותם החירו להם למכור חיה עופות ולגיס ממאיס כלי שיוכלו לציידם אלא משום מס המלך בירושלמי ולמאי לכתבינן למראורייחא ראשון לציון
\ m י מ ה מ 5 ח § י כ מ ו נ ל מ ם ה  לפרוע למלך המס שעליהם אבל שאר כל אלם לא והלכה כרבי יהודה: אסור אלא שמסור ביל חכמים איכא למימר רמשים מ

 ה לולבי זרדין ־ לולגי איל! ששמו

 אפילו
 לאכילה דהייט שיהיה מקובל
 בירס לומר שהתורה לא אסרה בכי הא להם מפיני לאף על גב
S היה t M ^ i ם *  אי׳נ משוס חיי נפש כדכהכיזי לעיל ב
 הירושלמי בפרק ל משנה ב: והכמים מקובל להם מםיט אלא דשיי

׳ א ייי׳ל » & ״ ׳ ק f ט י ' ״ ה ״ פ  איםריס • ח
 לצייד כשמטץ לצול טמאים איכא בינייהו אמנם השאלה ראשונה יש
ו לדחות דאף על גב דילפינן ת ; מ ו ת א מ ח מ  ללחכמים שרי הואיצ ו
. מדאיתקשאמה׳׳חלדםכדאי׳ . . . , . . , 
 נתחייב מס למלך לפאי לשין לצוי ססח־סכב: ודם מצינו שמותר
 העמאים כלי שיוכל לפרוע המס. ןלש״ק למכיר לננני! לזבל שאני רם

אכהי מ נ ל ב 3 כב א  אעי׳פ ללייי היא לא היייי לי אלא £
 בנזדמן לנקיט בצישניה שכזלמט להם. אמה׳׳ח נימא ללא ילסיק

י ש ו ד ל יהודה כ״כ ח  [״ומיש הר״ב והלכה כ
 הרמב״ם בפירושו וצי׳ע ובחבולו פ״ס משנה ד [הר״מ דיה]

 זרלתא : לולבי האלה . ל׳ כאלה
 וכאלון(ישעיה י) בערבי באלו׳יט ובלע״ז
. מל׳ בעני׳ ושקרי׳ ה נ ט  (א) נלנל״י: ב
 בל׳ ערבי פאסת״ק: ואטדים. מין ממיני
 הקוצים שצומתיס בו גרעינים שחורים
 קשים והן נאכלים: אבל לעלים • של
 כל אלו יש ביעור לאע״ג ללולביס אין
 טשרים ואין אני קורא בהם ולבהמתך
 ולחיה כלה לחיה מן השדה כלה לבהמתך
 מן הביש מ״מ העלים נושרים הן

• ממקום ל ע כ י י  >א) א

 מה׳ מ״א פסק כחכמים ובן בטור יו״ל סי׳ הי״ח: ה מפני שנושרים מאביהן. משא״כ לולבים לאין נושרים ולפיכך אין להם ביעור. וכתב וחכמים שמרים חכמים
״ היינו תיק כו׳ וכחכוח• ״ , י ז ״  י י
ש > מסק כחכמים כו׳ ל ^ ה f a p 

 וחכמים אוסר>ן. תימה לע״ל חכמים היינו ת״ק ודוחק לומר דר׳ יהודה

) 5 ה לולבי זרדים «) ב ן מ י ר ם ו ם א י מ כ ח  ו

. ולדמיהן ת י ע י ב ם ש ה ) יש ל י  וההרובין ט
ר. ) יש להן ביעור ולדמיהן ביעו ה ת מ עי  שבי
. ( ח . והאטדין ם ( י ה מ נ ט ב ה < ו » ה ל א  לולבי ה
. אין ת י ע י ב . ולדמיהן ש ת י ע י ב ם ש ה  יש ל
ל ב . א ( ט ר. ולא לדמיהן ביעור מ ם ביעו ה  ל
 לעלין יש ביעור. מפני שנושרין מאביהן 0.

 הוורד
ע ביעור ם. י י טנ ו הב טנא ונדיז ו ו והבו '  ודג • ה והבטנה גילוש' ?
ן יכ״ה בילוש׳: י שר ו ן בליש שק נ י שר ו שנ ר. עו ש לה; בי  גילה׳ י

p ^ ^ ' J S j I ?5 ' י 1 י ס י ע י י י צ נ י א א ב ה כר. אומנותי • לגילים י מו  דהרבה פעמים לוקח ו
י למכור אף אם נזדמנו לפי דרכי לתכמים י אינו פוסק ן ליקח מ ד ס ז . וחכמים א ׳ י ק ס ה לו ע נ מ ת מ  ו
 דסחורה הוי עכ״ל ז״ל. ועיין במה שכתב החכם השלם ה״ר. מנחם עזריה היםב׳ס כתיק עיש ואפיל
. ונילוש׳ משמע דרי יהודה קאי אפירוח שצימית דבפי׳ חישב עזה סתם מ ״  נר״ו במשנה זו סימן כ
ץ ף ד במענה נ׳ שאץ ע ב ל 3 ״ל ו ף ז ס ן ה ר י ״ ה ה י מ , ש ח י א ר , ש ת ה ע ת ס ן ״ ש י  ןבדפי, הל״ש yf ע

JSn Jw י ׳ ה בט^נה ד י ג ה מ י ' ה א ס י י ר פ ס ל ה כ א נ 5 ב שק מ ת י | • י  שלא תהא אומנותי לכ1 נ«״
. עוד כתב על מה שפי׳ ר״ע ז״ל אלא שמצא עופות ממאיס כסתם' לכן שסק כריי יוטה א נ ה מ  לכך לא הוה ת
. ויותר נראה נכון לפ׳ כפשוטו שחזר בחבורו משום ן  וכו׳ כתב קשה הלשין לוקח ומוכר אינו משמע כ
י אקח ר י י א . לדל3ין דבמשנח ^ ן י ב ו ר ח ה ם ו י ד ר י ז ב ל ו : ה ל כ ״  קונה מיד העובד כוכבים ומוכר ע
" ״ " " . אית דלא גרס׳ לי׳ וללילה! ״," י ר ו ע י הן ב לדמי ר ו ו ע י ן ב ה ש ל  קאי אתרווייהו: י

 קשה

 נבלות טריפות מאחד
 ולמכרו לאחר אבל אס
 נעשה נבלה וטריפה בביתו
 מותר למכרו אפילי לחיק
 דהא בפי׳ כתיב או מכור
,  כו׳ וכאן במשנת ד' פליג,
 בסברא לתיק ולחכנדג!

 וחכמים פציגי אליבא דת״ק כי ההיא דלא ירבה לו נשים וכההיא דחזקתן שלש
 שנים דר״פ חזקת הבתים וראיתי ג״כ דברי תי״מ וגס בהם לא נתיישבה
. וכ׳ ה״ר שלמהשיריל׳יו ז״ל שנתמנו דוקא שנזדמנו הוא דלא מצרכינן י ת ע  ד
 להו להפקירם אבל לחזר אחריהם ולצודן כדי למוכרן אסור דהיינו סחורה א׳
ר ואפי׳ שלא ס ם ללוקחן מאחרים כדי למכרן ולהשתכר א ה ד ח  נמי אפי׳ לחזר א
 לחזר אחריהם ונזדמנו לו צלוקחן בזול אע״ג דלא הוי צייד אשור ואהא פליג
 ר׳ יהודה אף מי שנתמנה לו לפי דרכו לוקח ומוכר אע״פ שאינו צ״ל כיון דלא
ס אלא לפי דרכו באו לו לוקח ומוכרן דלא מחזי סחורה אפי׳ ה ד ח  מחזר א
 דלא צד אותן הלוקח ובלבד שלא תהא אומנתו בכך להא מחזי כמחזר כיון

. ז ע ו  ישראל ב
. נם רס״ח מודה דשרי אף דעור טפל לבשר. ן ו ט  מיהו משמע דהינא דלא מ

. הלא לא נעשה בביתי רק ן מ ל ז  וה״נ כיוןלמרויח בעור לבד א״צ לכוון גם להאיסיר הו״ל האיסור מ
. כ״כ אף א״נ לחלב שצד לכן אפור ולרייהלא ם ד  ולס״ז מתורץ קו׳ רתוי״מ דכמו דמותר למכור ה

ן תפארת י כ  י
 מב) להכעיס. צייד מותר לכוון לטמאים משא״כ לת״ק והלכה כת״ק:מג) לולכ
 הוא העלים קורס שנפתחו מנפליהן. וזרדין הוא שפיירלינגבויס:
 מד) באקסהארן: מה) מדחזו לאכילה: מו) אייבע: מז) פיסעאציען
ו לא לקח מאתר רק נזדמנו בוים: מח) ווייסדארן: מט) דאינן כלין לחיה בחורף: נ) ר״ל מהגזע. ש י ן ד ו ט . ו ן מ ל ז נ y כ m , ר כ ; ן ל ר ב מ ר ל ת מ ו נ ש >׳ י פ ה ״ ב ת י ע ״ ה ר מ ו ס  א

^ 3 TBS איי עניו כלל C ר "" ח ב א ־ ^ ל נ צ י ? ש ה ל נ ז י ב 3^ מ ״ ר ג ה ו ה מ ' ו ה ר כ מ י ל ח ו / מ י  יכליי ה

. והרי מתנה הו״ל כמכיר׳ לאי לא לעביל וכוי (כב״מ משנה ל לכן' &סק כתיק ו . אבל ישראל אחר אסור לקנותו ולחזור למכר ר ט מ  הב״ח דלוקא אותו ישראל שנזדמן לו מותר ל
. וה״נ הכא ם ל י ם להו״צ כמציל מ ע ס ר הו״ל כגבאו בחובו מנכרי לשרי מ ל , ה ל ״ ב . נ״ל דהכא שאני דעכ״ס מדאין מקבל המתנה יכול לתבעו ב ( י  למ״ז א

ד : ש ק לבהמה ד רה. ר״ל למכרו שלא לצורך אכילת אדם ר  ובצ״ז נמי נוכל לומר לקו׳ הש״ש ודלמא לסחו

 משנה ראשונה
 שאין נוקרין אמאי יש להן ביעור והלכה פסוקה היא כל המתקיים כאלץ אין כו׳ וימן המלך. צ8ל וימ

_ ־ ? מ ם ה ?  לו ביעור . ועוד דמשני לולבי׳ להכא סופן להקשות ונעשין כאכיהן אינו מוכן ל
 כלל מאי סופן להקשות וכנראה דאדרבה אי סופן להקשות אינו ראוי עוד לחיה
ם נפשין כאביהן אין לו פירוש כלל. ועוד אמאי מעיקרא י  וצריך ביעור. ו

 פשיעא ליה לירושלמי דעלין דר״פ אין נישרין. וצ״ל דקים ליה בהו דאין טשרין

 ין
 נ׳

ך אפשר לומר  כ

 תוס׳ אנשי שם
ה נ מ ת ה נ י  ד בר״ב ד
pa.* 1*1 

ה וחכמים אוסרים  ד
 למי שאינו צייד .
 וכיה כפי׳ הר״מ והר׳׳ש .
 וסברידסלוגתא דר״י וחכמים
ה ^ ד י ך 5 י ד כ ב ׳ א ; ,  ולולי דברי הר״ש ז״ל בלע״ד כוונת היתשלמי אינו כן אלא משום דמחני׳ הכא ה
 מני למלין יש ביעור שנושרין מאביהן. וצריך באור כי נושרין מאי הוי מ״מ מציי שאינו צייר קבוע. אבל
 הוא לחיה כמקום שכושר שם ואוכלת משם. אלא ודאי דהעלה אין דרכו ליפול גשו״ש מ׳״ע סי׳ כינו הק׳

 מן האילן. אלא לאחר שנרקב ובלה ואינו ראוי לאכילה. והשמא מדקדק הירושלמי
 אמא•

 איסיץ בהא דלוקח אבל לצוד שרי ות״ק אסר גץ לוקח ובין צד אלא לצייד
. תוי״ע הביא הירושלמי עם פי׳ הר״ש.  דוקא שרי: ה מפני ממפרץ מאביהן
 והדברים צריכין באור וז״ל הירושלמי בריש פרקא אחמר אין אובלין על העיקר
 וכה אמר אוכלין על העיקר א״ר פנחס חמן אץ סופן להקשות וכה סופן להקשות
 ונעשו באביהן ע״כ וכתב הר״ש פי' מלולבין דהכא אעלין דר״פ פריך דהכא
 אמרי׳ בלולבין שאין להן ביעור לפי שאין ממלין מאביהן וברישא תנן נכי עלץ
 דיש להן ביעור אע״פ שאין נושרין ומשני דלולבין דסכא סופן להקשות ונעשים
. ללשון אין אוכלין מל העיקר ה  כחביהן עכ״ל הר״ש . ולא אוכל לעמוד על ז
 ע״ז דא׳׳כ הויל לתייק לפ$ונ לא משמע שאין משרץ . ועוד בלאו מתני' דהכא תיקשי ציה אמלץ דר״פ טון

 בדידיה בדיא בציד קבוע אבל
 אינו קביע אםור. גם מה לוקח ומוכר דאמר ר'׳ צדן ומוכר! הול׳׳ל ולק מפ׳ הוא ז״ל דרישא דאיירי בצייד ל״ש קבוע וליש אינו קבוע שרי לכ״ע ור״י אמר כי גס בדרך מ״מ. מי שנתמנה לפי דרכו שנושא ונותן
 ברברים טהורים ודרך אקראי עלה כידו דבר עמא לוקח ומוכר ובלבד שלא תהא אומנתו בכך. וחכמים אוסרים וכטעמייהו נפיג לסנהדרין מ"; ומסולקת בזה גם קושיה התי״ע. (להימ): תוי״ט דיה וחכמים
ק כחכמים. לפי הנכ־קותא שכ׳ לעיל בסמוך דאיכאבץ ת׳־ק לחכמים לא ס . וכ׳ תוס׳ בפרק במס מדליקי; ד׳ כ׳ד דכשסן ג׳ תנאים ליל תנא בחרא לעפויי את״ק. (ע״ח): בא״ד פ ׳  אוסרין כו׳ וי׳׳ל דצייד כו
 הול״ל אלא דפסק כת״ק שהרי הרמב׳׳ס שם לא התיר כשמתכוין לצוד שמאים כלל. ועי בסר׳׳ח ובפר׳ת סי׳ קי״1. (שיל). ועי בםסר הזיע שהאריך לפרש המשנה והירושלמי ודברי הר׳׳מ באופן שיבא הפסק בדכרי ר״י כמ׳׳ש
 בפי׳ וכמיש בירושל׳. והיינו רת״ק אמר דצרי חיה כו׳ שפרש רשת לצוד העהוריס כדרכו ונזדמנו לו דבלים עמא־ס בתוך רשתו דמותר למכרם וצייד דקתני לאו דוקא דהיה לכל אדם שאינו צייד שסרש רשת פ״א להנאהו
 ולטובתו דשרי למכור הדברי׳ טמאים שנתפסו ברשתו ולא דגר התנא אלא בהווה . ועוד אני אומר שאס נדקדק יפה בלשון התנא נמצא שלכל אדם כיון ילא לצייד דוקא דלא תנן 5ידי בשני יודין המורה על האנשים
 אשר פס התואר שלהם הוא ציד. אלא צדי ביוד א׳ שהוא פעל ולא שם ופי׳ הצדים חיה כו׳ הן שיהיו צידיס הן שיהיו בנ״א אחרים העוסקים במלאכת הצידה שנזדמנו וכו׳ מותר למכרם . יר״י מושיף את״ק וקאמר
 דאף מי שנתמנה לו ע׳׳ס דרכו שהיה הולך לצוד וראה עוף טמא לוקח ומוכר סי׳ יכיל לפרוש רשת ליקח אותו ולמכרו. משא׳׳כ לת׳׳ק דלאהתיר אלא מזדממ דהוא לשון מזדמן שכבר נתפסו ברשתו מבלי ידיעחו אבל
א תכן בדר״׳ נזדמן כמו גת״ק אלא נחמנה ד־״ל חיז לרשת אבל עדיין אימ מזימן לו עד שיחפשנו. ובלבד שלא תהא אומנתו בכך. קאי בין אציד  לפרוש רשת לכתתלה בשביל הטמא לא ונ־״י התיר אף זה. וה׳נן מ
 נין אאינו ציד . ור״ל דעיקר כינהו בצידה זה הוא לצוד טמאין ושאלולי כן היה יושב ובטל. שאם יהיה כך אף אס יצוד עם השמאים מן הטהורים היה אסור למוכרם. והלכה כריי וזהו גם כוונת הר׳ימ בחבורו שכתב
 ־ציד שנזדמנו לו חיה יעוף ודג טמאים וצדן או שנצודו לו שמאים ומהורים מותר למכרן אבל לא יכדן מלאכתו לטמאים עכ׳׳ל. ושי׳ דבריו הצייד שנזדמנו כו׳ היינו שעבר על קיניהס או שעברו עליו. וצדן היינו
 שפרש כרשת לכתחלה בשבילם וצד אותם מותר למכרם וזהו דברי ר״י רמתמ׳ כפי מה שפירשתי. ומ״ש אבל לא יכוין מלאכתו לטמאים יהיה פירושו כמו שפירשתי ובלבד שלא תי;א אומנתו בכך רר״י דמחנ׳׳. ואין
 לדקדק תיבת זצדן דקאמר ברישא דנראה בדיע׳ אס צדן יכול למוכרן אבל לצודס לכתחלה כשעבר עליהם יהיה אסור . לאין זה דקזזק אמיתי. שהרי היתר המכירה אצכוריך לאשמעינן ולא היתר הצידה שהרי הצידה
 כדי לשחק בהן בביתו שרי לכ״ע דאין אסור לנדל דבר טמא כ״א לעשות סחורה בו מא לאסור . אבל אה׳׳נ דיכול למחלה לצוד אותן ע״ד למכרם ובלבד שלא תהא אומנתו בכך והאי דקאמר הציד ודאי לאו דוקא
. שהן רכים ונאכלי[. יציל שאינן מתקיימין כמחובר ונובלין כמו העלין לפיכך י״ל ביעור. ואפשר אף על שי ׳ ו -אלול׳ כ לא היה שותק הרימ מחלוק זהעכ״ל בקצור ע״ש: ה במשנה לולבי זרדים כ

י שמחקייייין

 ״ 1 



ורה ה מברטנ ד ב ל ב שביעית כלל נתל פרק ז ד ע ו ט ם ו י ת ו פ ם ו 3 ת 3  ציונייט 6

 הי״ס; ר ש״א . cc : הררי. נלה ח. מיי' שם
 תוספות חדשים

 ניעזר ולדמיהן ביעור ועיין גלים גהדיא במתני' יש להן עכ״ל. ענדה רף מ׳ עיא יש להם כו׳ והיה לניצול [משנה ו ]בריב ובוד״ט ד״ה
 נל״ש

 ראשון לציון

ד אביהן וכיון שהם  הדיש לבירושלמי פריך אוריש פרקין דהנן המלין יש להם ביעור. ממקום חבורן ולענפים שהם מחוברים בו ק
 והרי העלי; אין נושרין מאביהן ומשני ללולבים דהכא מפן להקשות טשריס יש להם ביעור: ן וורד . שושן: והכופר . ה.>1 שקורים לו
 נעשים כאביהן: ן והקטף* פי׳ הר״ב אילן אפרסמון. ועי׳ מ״ש לקמן בערבי אלחנ״א. ר״א שהוא בושם שקורץ (א) גרופול״י: והקטף.אילן
ד: יש להם שביעית וכו׳. כתב הר״ב וה״ה לביעור וכו׳. כ״כ אפרסמון: לוטם. תרגום לוט ולנןום . י״א שהוא צינוב״ר בערבי ׳ /  בס
 הר׳׳׳ש מללא תנן לאין להם ש״מ דיש להן פניולי״ש(כ) בלע׳יז: יש להפ שביעית
הכפר נב). והקטף גנ) והלוטם ני) ולדמיהן שביעיח״וה״ה דש להן ביעור  וא׳׳כ ה״ה לעיל משנה ג ולהרמב״ס ( הוורד נ*) ו
. וללמיהןביעור ואע״פשלא נזכר במשנה: ( ח  יש להם שביעית ולדמיהן שביעית נ
זלקטף שביעית מפני שאינו פרינו): מפגישאינו פרי. *וליק כעציסדאין  רשיאאי
ד להם קרושת שביעית משום להנתתן ר י ו ו ו  ו
 ודג ן והכפרגילו׳ והכופרוכ״הנד״ס וגמה ־״־.והלוטם 3ל״ס והלםם אחר ביעורן והתורה אמרה לאכלת

 ומזה שס והלטיםונימכ׳ ל״י והלוסת, ולדמיהן נל׳> לדמיהן. ןץ2ןיא

 דע״ז לף לל מוכח לקטף לר״ש היינו שרף הנוטף מן העלין. או [״מן] הפרי. ומת שפירש הר״ב והרמב״ם קטן! לת״ק אילן אפרסמון
 _ היינו שאינו עושה פרי וה״ה לכל אילן שאינו עושה פרי ושרף יוצא ממנו ובחבורו םפ״ל כתב הקטף והוא שרף היוצא מאילטח וכו׳ וללבריו
ת. אבל באילן העושה פירות קטפא לפירי יש לו שביעית אבל קטפא רגווזא  לקאמל מקרא ולי מלב עזיה שס סבר הת״ק לקטפו זהו פריו והכא באילן שאינו עושה פדו
 ל^ולה^אדרבה מה?ג״ או רעלים אינו פרי אף לת׳יק ואי! לו שביעית. כך הס הרבדים להרמב״ס בםפ״ז מת׳ שמטה ושם פוסק כת״ק לא כמ״ש בפירושו להלכה כר״ש
 מן המאוחד מחליצי חלב יש ועיין מ״ש משנה ז פ״ק לערלה: מפני שאינו פרי. כתב הר״ב וליק כעצים וכו׳. להנאתן אחר ביעורן. וכתב הר״ש וא״ת האי קטף
^ היט למי אי הנאתו אחר ביעורו מ״מ למאן לאסר. ואי הנאתן וביעורן שוה מ״ט למאן לשרי. וי״ל להנאתן וביעורן שוה ומצינו למימר למאן א כ

ט ^ ן ר ץ ^ ג ש ^ ;  ל

 (א) נווירץ נענעל. (ב) צירבעל נגש בוים. לשלי

 י . נראה לה״ה הכא לאין להם כללעיל

 ובחבורו העתיק משנה זו כמות שהיא
 המושכל מליפ שמוחלים ומסתבר שסמך אללעיל מיניה שפי׳
 בדן למשנה ג לאין להם ביעור:
 ובפ׳׳ק לכלה ל׳ ח

 אבל השאלה השנייה ליכא ־ , במאה ואסורים לשחולה
 מן המוקדש בהוגיא דבפורות קהמלינן >מ׳ קצ׳׳ע שלא גבה התי״נן דאחליצי חלב דדו־ למדחי.1הד יודע לזה שכתב מפני שחיט פר

 שלמה
 קטף דעלין או לפרי פשיסא דנזשר אבל מזע יש ממט שאינו נושר. זמש״ה
 לא תני לי׳ ושרע תנא מיניה ורש׳יי ז״ל גריס לי׳ מלה ופי׳ יש להן ביעור
 כשכלה לחיה מן השלה ואע״ג ליש להן שביעית איצסריך למימר ליש להי
 ביעור ליש שיש לו שביעיח ליאסר בסחורה ומלוגמ׳ ואין לו ביעור מון לכר
 המתקיים בארץ כל ימי החורף שאינו כלה לחיה מן השלה אבל כל לבר שיש
 לו ביעור ק לו שביעית וגם חוס׳ ז״ל כחס שם בנדה יש להן ביעור וללמיה:
 בישר אע״ג דשביעית תופסת דמיה יש חילוק בין ניעור דמיה לעצמה כלתנן
 בההוא פרקא בשביעית ר״מ אומר דמיהן מתבערין עד ר״ה אבל הן מתבערין
 עד הפסח ע״כ. והחס בנדה דף ח׳ מסיק לת״ק למתני׳ ר״א היא דקסבר
 קטפא פירא הוי דשמעי׳ לי׳ דקאמר במס׳ ערלה המעמיל בשרף הערלה
 אסור וה״נ התם דחניא ר״ש אומר אין לקמף שביעית וחכמים אומרים יש
 לקטף שביעית מפני שקטפו זהו פריו וא״ר יוחנן מאן חכמים ר׳ אליעזר דאמר
 קספז זהו פריז ופרטנן אי ר׳ אליעזר מאי אריא אילן שאינו עושה פלי מון
 האי קטף שהוא מין אילן שאינו עושה פרי אלא שרף יוצא ממנו אפי׳ אילן שהוא
 עושה פימת ס״ל לר״א לקטפו זהו פריו התם בפ״ק לערלה ומשני לדבריהם
/ אילן העושה פיחת קטפו זהו פריז ללילמ אולו  לרכק קאמר להו ללילי אפי
 לי מיהא באילן שאינו עושה פירות דקטפו זהו פריו ורבנן אמרי לא שנא וכן
 נמי בירזש׳ דפרקין ודפ״ק לערלה גרס׳׳ א״ר הדת ר׳ יוסא בשם ר׳ יוחנן

 דר׳

 מלאכת
ם מלףיקים  וגם בספרי

 דבר שנזדמ: לו מות־ למוכרן זילת זה וקייל לקמן מ״ד בכל

 עיסה הש״ם
 גמגץ
 תוספות רע״ק

 מיענה ו [אות לנ] בחייב

ן י כ ל י א ר ש  י
 יש להן ביעור ולדמיהן ולהרמב״ס אין להן ביעור וכלעיל סי׳ ל׳. וע״כ דס״ל
ך אינן כלץ לחיה מהפרה: נו) ודינן כעצים דאין להן ס מ  להרמב״ס מ

 שביעית
 ראשונה

 כשותרין זא״ז וצ׳׳ע: ו הורד והכפר. נל הצי לליחא עכידי וכל העשוי לריח
 שייך ביה שביעית כמו מיני צבעים דהני נמי אס מריח בהן כמו שהן הכאתם
 קורם ביעורם ואס ;ותכן לתבשיל הנאתן בשעת ביעורן בשעה שהתבשיל קולע
 הריח כלה העיקר כמו גבי צבעים בר״פ והלע בהולהו מודה ר״ש ולא פליג
 אלא בקעף שמא פרף הנוטף וקסגר שאינו פרי אבל כזלהו אפי׳ אץ טומדין
 לאכילה פירי מיקרי לענץ שביעית. ואפשר דרובא משמים לחבשיל נתונים
 וכאכלין ודמי למאכל. והיינו למשמע להגמלא בפ״ק דנדה דקעף דהכא היינו
 שרף דספ״ק דערלה אע״ג דהכא לא תי שרף ט החם משום דאין לפרש דקמף
 היינו העץ עצמו והדפי׳ רש״י וחוס׳ בנדה דקעף שם העז דאי׳כ אמאי פליג
 ר״ש נקטף מפי מאינך וע״כ שרף הוא ונקרא פל שה העץ: יש להן שביעיח.
 וכתב הר׳׳ש דה״ה דיש להן ביעור והכי גרס בהדיא בפ׳׳ק מזה ואע״ג דהכא
 במשנה אינו כספרים מ״מ אמת הוא מדלא ר.ני אין להן ש״מ דיש להן ע״כ
 כמ״ג כחבנו דאין זה דיוק ומיהו הכא ולאי האמת כלברי הר״ש דבהדיא קחני

 במתני׳

 משחיה גק אודי תלב דסריר קשה לליערבינהו אבל ברמב״ם פסק דגם יש להם ביעור
 ידלמא לסחורה אי אפשי גרסי׳ לה. ובירושלמי פריך מלולבים להכא לאלה ובוסנה ואטלץ. אעלין
: לריש פרקין ללוף שומה דהכא אמרי׳ גבי לולבין דאין להן 3;עור לפי שאין פ י ש א ן 5 מ  י כ
 משנה י [תי־י״ם ד״ה] יש טשרין מאביהן וברישא דהרקין גבי עלין ללוף שוטה ליש להן ביעור אע״פ
 נהם שבועית ט׳ ולהרהכ״ס שאין טשרין מאביה; ומשני התם אין סופו להקשות והוי עיקר בפני עצמו ועלץ
ס בפני עצמן והאי כדיני׳ והאי כדיני׳ אבל לוצבין דהכא סופן להקשות ולכך נעשין ה / ל א ה f י י , ה ^ 
־ כאביהן ואין להן ביעור כך פי׳ ה״ר שמשון ז״ל כפי מה שהעתיק ה״ר שלמה 4  איתא בהדיא "
 ולדמיהן בישר וגם הר״ש שירילי״ו ז״ל: ן הורד והכופר והקטן*. נראה דה״ר שמשון ז״ל;ריס
 הביא הך מלה וצ״ע •: והקנוכ שכתב קשב כמו קטף: והלוטם. תמהתי שבשלשת ספרי הדפוס שם
 בדיה מפגי שאימ סדי פ׳יז דה׳ שמטה ויובל כתיב והלוטס בהמ׳יך. וז״ל הרש״ש ז״ל ובכל המשניות
ו לא גרס״ יש להן ביעור אבל בפ״ק דנדה מייתי לס וגריס לה התם יש להם מ £ \ £ « 
 ל״ס: ני שם עיסה הש״ס ביעור ולדמיהן ביעור ומתני׳ איברא דלא נרסי׳ לה וכבר מינעיא לן לעיל
 בירושלמי בכל הני דלא תני בהון ביעור אי דייקא מחני׳ וחריץ דכללא היא
 כל שדרכו לישור יש לו ביעור ושאין דרכו לישור אין לו ביעור ואלו מהן שדרכן
 (1שזר ומהן שאין דרכן לישור ותרע תנא מיניה הלכך גבי ורד פשיטא דיש
ש) לו ביעור כדאמרי׳ לעיל בירוש׳ דשלשה דינים יש לו בעלין של הורד ובפ־קא י  י״ה מפני. ידינו "צ
ם ובעיקר וכהדיא תניא בתוספתא דבעלי הורד יש להן כישר והכופר האשטלות י ^ ש נ / א פ ן  ת

ך סתמן נובלות מאביהן אבל גבי קטף לא פסיקא לי׳ לתנא למתני דבשלמא ן ר ן א מ >ן ^ ׳ מ ך ל ת מ  ש

 נדבעינ; למימר לקי. לפיהן מ׳ימ במסן מחחלקלין .
ל ר}£אר*ת י כ  ולכאורה ג״ל דכ־ון דמי . . , , , , אין להם דין המתקיים בארז. י
 לולבים לאו מחקיימין מנהו וכלין לחיה בחורף: נא) ראזע: נכ) ציפרעסשען. וי״א געווירן נעלקען:
ן ננ) באלזאם: נד) מירעהען ד״א פיניאלען ר״א צירקעלבוים: נה) וה״ה י ש * י ^ ^ 

י סיסא אבל >עלץ אמאי תלי לגיפול מפני שבושרין ה״ל למימר עיקר הטעם מפני שנרקב על האילן ממילא שמעת להוותו דהיינו * , V< R v v אצנוליך למתנינהו דלאו ; ת י ד מ ̂;י להל״מ בחגורו חדוש לוף שוטה והדבדנה דר״פ דיש להן ביעור. אע״ג דעיקרן מהקיים כדתכי החם הכא וארישא נמי אלא כמחקייס כיון שהלולבץ מתקיימין והולכץ אחל העיקר והיינו דקשיא ליה מעלה יש ביעור דקאי אכו>ה! דתגי ואינו מתקיים לאכול. אלא משמע דאי מחובר נלולגץ אפי׳ אינו מתקיים חשיב :  שמ5
 נסלא דלעלץ של חרוגין אין בסיפא ומשמע התם דאפי' בעודן מחוברין המלץ יש להן ביעור לאומן שבבית
 ביעור לסי שאינן נובלות ואיא מדלא תני התם שטשרין כדתני הכא אלמא משמע התם אין אוכלין על העיקר
 >jלקרבי אל הדעת. (לח ש)• ומשני חמן איו סופן להקשות וט׳ כלומר לעולם אין אוכלין פל העיקר אפי׳
ו דתלי מתרוא יזוומריז היייו ד6י\ו יוחורריו יוו&ו K\ הט\יו י ר י  כפמחוברין. והכא דחלי עממא שנושרץ היימ לאילו מחונרין סופן של המלץ ה ה ע בלדניז . כגיהויו »מתו
 להקשיח שלאחר שנרקבו ובלו אס אין נופלין לגמרי ג/ען מחליף וחו;רין לאימנם
 ונפשו ראויין למאכל כמו אביהן היינו הלולבין. והר״ש שלא פי׳ כן אזיל לטעמי׳
 דמפכש כפ״ע מ״ז דכשנרקכ מה שבשדה ונפסד ממאכל חיה פקעה קדושת
 דלדפ תכן עלי הלוף השוכן? שביעית מתה שבבית וליה בירושלמי וכ״כ הר״נ שס. אבל שם הוכחנו פא״א
 ׳״ל ביעור, והרי עליו אק לומר כן והארכנו כזה שם וגם מכאן ראי' לשישחנו ילברי הירושלמי נראין

 משרין כדאיתא רס׳׳ה והיל

 0׳ לבירוש׳ פריך כוי. ר״ל תוייט דית מפני שנושרין זגפ״מ בירושלמי כאן : להריח שם מו׳ו וט״ז.

 ?פרי. לא אבין דבריו שהרי בר׳שח י בשיש הלל ולא מצאתי הכרח למ׳׳ש דקנוף דל״ש היינו שרף הנימף מן הפלי אלא אדרבא בנדה משמע דפלוגתא דר״ש באילן שאינו עושה פילוח הוא. ועור לא ידעתי ללוין דייריו דלא ליתו למנועי ולומר רשמן של שביעית א״ל ביעור אבל אין נכון לדחיק משנה זו בפי׳ זה לאשר הוא סברא בעלמא שאין לה שוס הכלח כדבל׳ לז״ל עכ״ל בקצור : דיה מפני שאינו פרי כו׳ מן העלין או מן הרמב״ם היינו יטלץ לומר בהא דמי! דחדוש גדול השמיענו התנא דאע״ג דהורד עצמה אינה חייכת בביעור מ״מ השמן שקבל עעם ממנה ונתקדש כקדושת שביעית הואיל והוא עצמו בר ביעור הוא בעי ביעור ביתשל' בראשה ומוחק מלת דפרקא ומש׳ דהקושיא היא על רישא דמשנתיע וריל מלולגי האלה והנענה על לולבי זרדים זחלזבין: ו הוי׳׳ט ד״ה יש להם כו׳. ע׳ בתו״ח וע׳ בס׳ הו״ע שכתב דלמ״ש השייע במנת א״ל דין ביעור כאילן עצמו. משח״כ בעלה הלוף לאע/ דמתקיים בארן כוובא מ״מ חין סופו להקשות וסוף סוף בכלות להותן הן נובלות וכלות לק הס בכלל שאינו מתקיים בארן ר״ל ביעור. (לח״ש). והגר״א מגיס הלולבי האלה דהכא דא״ל ביעור מפני שא־ק נושרין ומשני רלולבין דהכא שאט לכזפן להקשית לענפי אילן הם והיה מתקיימין כמוהו שאין כלי! וגלין באורך הזמן אלא מתקשין כאילן והייני כעשין באביהן דקאמר משיה
 שכתב



 ציונים
. מישי גכמיגומ ש ד ח ד ר  ז ו
מ* . ו א ״  כד: פ״' מם «

 v*1 מיי קיה:

 תוספות חדשים
 כרש׳* וחוס' שם בסוגיא ועי
 בדש ומה שסיים הר״ש
 והביאו התויינן למרלא קתני
 דאין להם ש״מ דיש להם
 עכיל. ולפעד״נ דמוכרח הוא
 ממשגה זי דלקמן ורד חדש
׳ וישן בחדש ח״ב בביעור  ט
 ועיש במפרשים הר* מבואר
 להדיא דוורד יש לו ביטול
 וה״ה לאינך ומזה תימה על
 התמו שכ׳ דלהרמב״ם הפא
 אין להם ביעור והרי הר״מ
 פירש במשנה ז׳ ומפני הוורד
ק  גם הסמן חייב בביעור ו
 הסק בהלכות שביעית סיז
 הכ׳א וסיים שם שהרי הוורד
 יבש הוא וכבר נתחייב
 בביעור עיש הרי להדיא דש״ל
 דיש להן ביעור הרי! ועיש
̂׳ו]  ככימנמשנח ז[בתוי׳& ד׳
̂י  ורד חרש כף והנני יוכי
 להפליא כוי עכ״ל. ובכשר
 שושנים לדוד מתח ?שייט
 על הריב למה שפירש הר*5
 כסיפא דשביעית אושרת קוד•
י י״$ ע אי  הביעור מי
 אוסרת לעני! דחייב לגמר
 אלא ריל אוסרת שאסור
 להפסיד ולעשות סחורה-מכא
 כריש׳ה״קילקעכ1י*ויאכלו0
 כקדושת שביעית ואים תייג

 לכער וזה ברור:

 ראשון לצייץ
 גענץ שרף וקסף אבל דע
 כי מדברי רבי שמעון לא
 מצאתי ובשתי סוגיות נדה ח.
 וע״1 לה: וכדברי הרמב׳ם
 הארכתי בחידושי ואין כאן

 מקום לקבל ארוך:

 חדושי מהרי״ח
 משנה ז [תויים דיה] ורד
 חדש שכבשו בעמן ישן
 כוי פי' הרע״ב כוי ואיכ
 מיש רישאדחכא ורד חדש
 גוי הרי אף כןדם הביעור
 בנותן טעם כוי עכיל פי'
 לפי פי׳הירושלטי גיל שהן
ק בורד  ורד בשמן הן ש
 נותן טעם כל אחד בהכירו

 כוי ודייק
 תוםפות רעי'

ב קסט ת יום טו ספו רה שביעית כלל גחל פרלן ז תו ו  ר עוברית מברטנ

ע מורו ״  לומיא לאפלה שהנאתן וביעורן שוה יצאו עצים להנאתן אחר ביעורן לשרי משום לבמל אגב העץ רבקטפא דפירי כתבתי מ
. פי׳ הר״ב לרישא ודל ט׳  ותייק סבר לקטפו זהו פריו והלכה כדיש: ץ ורד חדש שכבשו בשמן להוי פירי: ז ורד חלש שכבשו בשמן ישן ו
 ישן. ורל של שביעית שכבשו בשמן של ששית ילקט את הורד קולס לשביעית בשמן לששית וקולם הביעור וסיפא בורר לשביעית בשמן
 שיגיע זמן הביעור והכל מותר אבל וכד של שביעית שכבשו בשמן של לשמינית ולאתר הביעור.וכן פירש הר״ש משום דבירו׳ הכי איתא ורד
 שמינית וכבר הגיע זמן הביעור של תלש שכבשו בשמן של ששית ״וישן בחלש
ת ורר שביעית בשמן שמינית. ופי׳ בו ו בשמן ישן»<• ילקט א ש ב י ש ש ד  הורל תייב לבער את הכל כלקתני ין ורד ה
. הר״ש כרברי הר״בוכתב ולבר תימה ( • חייב בביעור ס ש נט) ד ח . וישן ב ( ח  סיפא לשביעית אוסרת מין בשאיט הוורד נ
 מיני חרובין מאי קשיא ליה אפי׳ איירי בתל פתרונא
 כגון ורד של שביעית בשמן של ששית ובורל של ששית בשמן של שביעית מ״מ האי חייב בביעור והאי אינו תייב בביעור רשמן טתן עעס בורר
 ואין ורד נותן סעס בשמן עכ״ל.והנני יוסיף להפליא בלברי הר״כ למפרש סיפא למתני' לשביעית אוסרת כו׳.להיינו לאחר הביעור אבל קורם
 הביעור בנ״ט בין במינה בין שלא במינה וא״כ מ״ש רישא להכא ורד חלש כו׳ הרי אן! קולם הביעור בנ״ט.וברברי הר׳׳ש לא פורש בהליא לס״ל
 לקולם ביעור שלא במינה נמי בנותן טעם אלא מלכתב אבל שלא במינה אפי׳ לאחר הביעור מ״ט.משמע לה״ק ל״מ קולם הביעור לאינו אוסר
 אלא מ״מ אלא אפי׳ לאחר הביעור נמי דוקא בנ״ע ותשיא נמי דידיה אליליה. אבל יש לפרש לה״ק אבל שלא במינה ל״מ לקולם הביעור אינו
 אוסר כלל אלא אפילו לאחר הביעור לבמינו במשהו ותפיצו הכי שלא במינו בנ״ט. ועול מחק בפירושם לכולה מלתא הא תליא בשעת הביעור
 ולמאי חנן חלש בישן יישן בחלש ליתני ורל שכבשו בשמן אם הגיע שעת הביעור חייב לבער ואם לאו ילקכו. ומפני קושיא זו נראה שנתכוונו
 לכתוב וכבר הגיע וכו׳ ול׳ הר״ש שכבר הגיע כו׳ כלומר למתניתין נקט ישן בחלש למלשא רפסיקא שכבר הגיע כו׳. וצא הועילוט בזה ה״כ
 ראכתי רישא לחלש בישן לאו מלחא דפסיקא הוא. הלכך נראה כפירוש הרמב״ס שמפרש ורד חלש בשמן ישן ורד לשביעית שכבשו בשמן
 לששית ילקט מפני שלא יכנס כח הורלין וטעמם בשמן שהשמן ישן והורל חלש אלא אם יניחהו זמן רב. וישן בתלש ורל לשביעית בשמן לשמינית
 וזה יכנס בו כת הורד וטעמו מיד ומפני זה חייב לבער השמן י ע״כ. והוסין) כסף משנת וכתב פי׳ כי הורד הישן נותן כת וטעם יותר מהר

ן ת שלמה מ כ א ל  מ
 לר׳ שמעון כרי יהושע לתנינן תמן בערלה פ״ק א״ר יהושע שמעתי שהמעמיד בורדים ג״כ מדנהגא בהו שביעית ואת״ל שאינה ראיה צכל הפחות הוי בכלל מאי
 בשרף העלים ובשרף העיקרים מותר בשרף המים אסור מפני שהוא פרי א״ל לתנן בסוף מם׳ ערלה ספק ערלה בארץ ישראל אסור וכן הבנתי ג״כ מסי בלק
 ד זעירא לר׳ פלח כמה לתימר תמן הלכה כרי יהושע וכא אמר הלכה כר׳ הבית לף כ׳׳ל שהביא שם לברי הראב״ל והרשב״א ז"ל,ע״ש: וכתב הב״י ץ״ל סי׳
 שמעון א״ר יונה ולמיא היא לכל שיש בה בתמיה והא לא למי אהלי כלל לגבי ק״ה בשם המרלכי בכ״מ סירש״י ז״ל כבוש בחומץ אבל בלא מומץ אינו כמבושל
 ערלה אין אסור אלא בקטף של פרי והוא בכול אגב שרף הנוף והעיקרץ ואין ואא״ל כן רהא תנן הכא ורד ישן שכבשו בשמן חלש מיע בביעור אלמא בלא חומץ
״ל. אבל ורל של שביעית שכבשו בשמן של  כ״כ מתיקות באותו,שרף כיון שמפזר גם הלחות בעיקר ובעצין לשרו גבי ערלה הוא נו״מ כמבושל ע״כ: בפי׳ ר״ע ז
 אבל גבי שביעית האילן עצמו כל מה שמוציא אית בי׳ קלושת שביעית כגון שמינית וכו/אמר המלקמ זהו פי' הירושלמי על בבא לוישן בחלש תייבין בביעור.
ן שביעית וא״כ כל האילן הוא קלוש אבל ה״ר שלמה שירילי״וז״ל כתב וזה העתק כל מופס לשונו ורל חלש של שביעית  עלץ ולולבץושרף ופרי הכל אית בי׳ ד
 לכיון לחזי למאכל בהמה יש כאן שביעית וביעור אס כלה לאוכלי בהמה קלושת שכבשו בשמן ישן של ששית מלקמ הורל בשביעית והשמן אין צריך לאכלו בקדושת
 שביעית מפני שלא יכנס בשמן כח הורליס וטעמן לאין השמן מקבל טעם הורל
. חרובץ חלשים של שביעית ביין ישן של ששית וישנים של ב  אא״כ יניחוהו זמן ר
 ששית בייןחדש של שביעי׳ ס״ל לתנא למתני׳ למיל נכנס ביין שעם החרובין ומפני
 כך חייבין לבער היין והחרוב*) וצא למו מרובין לורליס והיינו לתנן כל שהוא

 כנותן

 שביעית חלה עליהן מה שאין כן בערלה א״ר אבין עול יש לך סענה אחרת
 לר״ש ור׳ יהושע לאו תדא כינהו שהרי ר׳ יהושע אמר לבריו מפי השמועה
 ור״ש בשם גרמיה ואם איתא לחדא נינהו הו״ל לר״ש למימר כמי שמעתי ע״כ:
ש וכו׳. נלע״ל למכאן וגם ממתנ״ דלעיל יש להוכיח לערלה נהגא ד  ץ ורד ח

 ־ע״ק
 אף דבודאי הקטף בעצמו
 הנאתו וביעורו שוה ראליכ
 אםאי לתיק נוהג בו שביעית
 הא אפיי בפירי ממש בעיי
 ניב הנאתו וביעורו שוה,
 מ״מ בטל הוא לנבי העין
 כיון דהוא רק לחלוחית
. pro העץ משיה דיגו 
 הדיש כאן ותו' פ״ק דנדה;
 משנת ו [אית לד]
 בתויח בסדיה בתוייט
 ד״ה ורד חדש . ויאכלום
 בקדושת שביעית) גס אנכי
 כייגחילזה בעזה״י ובביאור
 יותר דהמעש דאיח בביעור
 דבלוע בעלמא הוא כמבוער
 כדקי״ל לקק פיט טיח
 כר״נ ועמיש שם געוהיי;

ז ע ו  ישראל ב
 (ב) אמר התיטק היונק משלי אמו. השוכב בחיק רבותינו ז״ל. אני בדיה
 קצה נגלא סומיתא . גס במשנה,חמורה הזאת מ״ז רבותינו ז״ל אשר
 מימיהם אנו שותים במלחמות תנופה נלחמים . וכל צוף לבריהם לא ימתק
 מרירת׳ . להוי כלין או כלין כלכל אור שמשותיהן רב ועצום מכת עיני
 השרופות. ולא מצאתי לי הפק רעבון נפשי האומללה . בכל בית נכאת
 וצרי של רבותינו ז״ל נותני לחמי ומימי צמרי ופשתי ושקויי. להנה הר״ב
 ז״ל תפס פי׳ הר״ש. והר״ש ז״ל הניח פירושו בעצמו בצ״ע. ורתוי״ט תפס
 פי׳ הל״מ ז״ל וגס בזה לא נתה לעת עני ואביון כמוני. לקשיא ליוקא
 לרישא וסיפא אהללי. לברישא משמע לוורל ישן בשמן ישן חייב בביעור.
 ובסיפא משמע איפכא מצבל שאר הדקלוקיס והקושיות שאזכור מבימת לגלגל
 הפירוש. והנה הקסע יוצא בקב ואינו נקי. וקליו וממוריו על ראשו. ואע״פ
 שאני איני כלאי לצו עיני למרום. ועקימת שפתי הוה מעשה. רחושון מרחשין
 שפתי לפני מקור החכמה יתפףי. ומגברא לאית לי׳ בעינא גליא ללרעי׳ והוה

 כהורא בהכרא ולל׳ הישועה לפרש כיל ל׳ המוגה עלי:

ן תפארת י כ  י
 שביעית מרהנאתן אחר ביעורן. לא דמו למאכל. ואף בעצים דמשחן נתין
 כל״א]דטשוי להאיר. עכ״ס עיקר עצים להסקה:נז)(ב) וורד שביעית
 בשמן ששית או וורד שמינית גשמן שביעית קודם זמן הביעור: נח) קודם
 זמן ביעור. ואז אין השמן צריך ביעור אף שהיה בוורד בכדי נ״מ בשמן.
 ואף למך תנאי דפליגי לקקי פ״מ מ״ה דאין הטעם כמבוטל. עכ״פ הכא
 מדסלקו לוורד בשמת היתר דהיינו קורס זמן הביעור דהו״ל התירא בלע
 נכע״ז לע׳ו א] כ״ע מודו דהטעס כמבוער. ואינו חו״נ לחייב השמן בביעור
 [ומזה נ״ל ראיה לא״ח סהמ״ז ס״ב ודרק] וה״ה בוורד ח׳ בשמן ז׳ ילקט הוורד
. דאז הוא זמן ביעור של זיתי שמן של  לאכילה קולס עצרה של שנת ח׳
 שביעית [כפסחיס ניג א]: גט) וורד ז׳ בשמן ח׳ או וורד ו׳ בשמן ז׳: ס) דאע״ג
 דקיי״ל כר״נ פ״ט מ״ה. דגם ככץלקו בשעת איסור. העעס הו״ל כמבוער.
 מכ״פ הכא וורד ישן בשמן הדש. טעמו חזק ביותר כמ״ש הרמב״ס.וכדקיי״ל
. ה״נ מה״ט הו״ל כממשות. ס  [בי״ד פצ׳ז] רכל דבר הריף אינו כנ״ע בר ל
 ואף דגם בממשוח קאמר בירושלמי פ״ט מ״ה. דבהחחיל לבער מקצת

 האוצר הו״ל משאר כמבוער. וכן פסק הרמב״ס (פיז משביעית ה״ו). נ״ל דזהו דוקא בשכבר מונח באוצר וביער מקנחו. משא״כ הכא שכבשו לאחר
מן ביעור. הו״ל כחולק אוצרו קודם שביערו. דאז וודאי כ״א ואחד חייב בביעור. מיהו וורד ישן בשמן ישן וא׳ מהן שביעית לאחר הביעור מדליכא  ז

 משנה ראשונה תוספות אנשי שם יק

. כלאם ״מ  3שp מ״ב ואע״ג דאם בשלו לורד עם השמן משמע ודאי דשניהם מתנין מעם זה בזה וא״כ למאי דקי״ל כבוש כמבושל אין לומר דהורד אינו נ
ת. וגם לפי פי׳ הרמג״ם במתני' לורד המדש אינו נ״מ בשמן מ״כ . נמי מו p̂ ללמגץ שנימיפ אין הכטש כמטשל כדאשכגע לענץ מרומה ס״י לתרו o לעת 

 זרעים] yfc .43 *׳>
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 מן החלש. והשמן החלש טח לקלוט טעם יוחר מהישן. ["ועיין בפרק מיט בטתן טעם: וחרובין חדשים וכו׳. הכא מיירי בבא לשתות
 י׳ לתרומות משנה י]: וחרובין חלשים וכוי. מ״ש הר׳יב ע״פ היין אחר זמן הביעור לבכלענין חייב לבער ואם לא נשתהו החרוכים
 התוספתא. כ״פ הר״ש. והרבר תמוה לפרש משנתנו על פיה למשמע ביין ער זמן הביעור ילקט החרובין והיין מותר כמו בודל והכי תניא
 לבענין אחל שנאן לורר ותרובין אלא שרינס נשתנה. ועול ללמאי נ״מ בהריא בתוספתא: זה הכלל וכו׳. בכל אסורים שבתורה מייד
 אשמעינן לין לחרובין בענין אחר מלין לבכולן״)במיט במשהו ומין בשאיט מיט
»<. בנ״ט ואינה הלכת: השביעית אוסרת ן ביין ישן ס ש ב כ  לורל אס שניהם שרם בלינס. ובתוספי הרובין הרשים ש
ש פב) • הייבין בביעור *) . זה בכל שהוא במינה. לאחר הביעור. ד ה  פ״ה שונה דן הורד כמו ששנויה וישנים ב
ר סי) אבל קורם הביעור אין בהם קלושת ע ב ם הייב ל ע ל שהוא בנותן ט ל ב ל כ י ה כ  במשנה. וכן־ שונה לין החליט!־ ל
ל שביעית שיהא אסור להפסידה ולעשות ן כ ע ^ ן ב י מ ו מיטי ו נ  נראה למשנתנו חולקת עם התוספתא מין כשאי
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 ובלבדי כסף משנה יש ט׳יס וכצ״ל פי׳ שהחרובין טתק טעמן מיל וכן היין קולט טעם החרובין מיל ולא רמו לורל בשמן: זה הכלל וכו׳.

 כתבהר׳יב בכל איסורים וכוי.ל״ל זה הכלל לאתרי כל איסורים.והא ולאי לעיקר הבבא בשביעית מיירי. כלתני חייב לבער.
 וכן לשון הרמב״ם. ולשאר האסורים כולן רמז באמרו זה הכלל כל שהוא בטתן טעם וכו׳. ומה שכתב הר״ב ואינה הלכה. ר״ל
 אלא כלמסיק בפירושו למשנה ח פרק ה למסכת ע״ז: שביעית אוסרת בכל שהוא וכו׳ . תימת למאי הרד חני ליה ותרי זה

ל ל כ  מלאכת שלמה ה
 לשתות היין אחר זמן הניעור וכו׳.כתב עציו ה״ר יהוסף.ו״ל םי׳ זה אימ נוכר
 כלל לא כמשנה וצא כשום מקום ונ״ל דחדש וישן שנזכר נכבא זו של מרובין
 הכל ר״ל שביעית ושמינית חמטן חלשים של שמינית ויין ישן של שניעית וישנים
 היינו של שביעית ביין מלש היינו של שמינית ומסעם זה הכל אסר שבבר
 הניע זמן הביעור וצ״ע בירושלמי עכ״צ ז״ל: שביעית אוסרת. פי׳ רש״י
 ז״ל בפ׳ הנודר מן הירק על מילתי׳ לר״ש לקאמר התם אף. אני לא אמרתי
 דשביעית אוסרת כל שהוא במינה אלא לביעור אבל לאכילה מ״מ פי׳ אצא
 לביעור שאם נסצ נצל של ששית ונסעו בשביעית והוסיפה כל שהוא אותו כל
 שהוא מבמל את העיקר ומחייב טלו בביעור דמוצאי שביעית י אבל לאכילה
 שאם נתערבו פיחת שביעית בפירות שמיטת לאתר שנתחייבו בביעור ולא ניערן
 להשתא קיימי באיסור אכילה אינה אוסרת אלא מ״נו ואם אין בה מ״מ
 מתבטל ע״כ. וכתב הר״ש שירילי״ו ז״ל והא תנא לי׳ רישא ולא תני לה אלא
 לפרושי ללא תימא לכללא הוא בכל סדינים מין במינו במשהו אלא לוקא גבי
 שביעית וכלאוקימנא בזמן הביעור הראשון להוי לבר שיש לו מתירין ואם״ה

 שלא

 במתן סעם חייב לבעל מין כשאינו מינו. ומין במיט כל שהוא מפרש בירושלמי
 ס׳ שלש ארצות לאין שביעית אוסרת במינה בכל שהוא אלא בניעור ופי' הלץ
 ;״ל כנלרים לף נ״מ לעני] שצריך לאכול התערובת קולם הביעור •דכיון לאפשר
 לאכצו קולם הביעור הוי לגל שיש לו מתירין. והראבי׳ד ז״ל סובר לשני
 ניעורין הן תל כשכלין פיחת העיר ותחומיה וחד מכלה כל פיחת הגליל או
 פיחת יהודה מארז יהולה לאחר שכלין פיחת האר! שאלם יושב בה נמציאין
 כל אדם מה שבבתיהם ומביאין אותם לאוצר ליל ב״ל והן מחצקין לכל אדם
 לשלש סעודות וכן בכל יום ויום עד שיכלו ואם אין שם אוצר ולא ב״ל מוציאן
 לשוק ומפקירן ואף הוא יכול לחזור ולזכות בהן ככל אלם ואוכל הזוכה בהן
 על שיכלו אותן הפילות מכל המדינה ובגליל מכל הגליל וביהודה מכל ארץ יהודה
 ואחר שיכלו מכל המלינה משרותיה אז יתבערו לגמרי לשריפה או לאיבוד
 ומאותו הביעור ואילך אינו אוסר במשהו לפי שאין לו שום היתר אבל לכיעור
 הראשון כיון שיש לו היתר אפילת שלש סעולות אוסר במשהו ע״כ ונכון הוא
 הירוש׳ לפירושי ו״ל: בפי׳ ר״ע ז׳יל. וחרובין חלשים וכו׳ הכא מיירי בבא

ן י כ  ישראל י
 וכמ׳׳׳ש הרמב״ס. להכי הו״ל עעס חרובים שביין כאוצר בפני עצמו. וצא
 שגי בשמבער החרובים עד שיבער נם היין: סד) היינו מין בשאיט וכו׳:
ט כשביעיר*  סה) אף שאץ טעמו חזק. דתו״ל כעין וורד חדש בישן אפ״ה ד

א ו ה י  ראשונה מ
 פירות שביעית אחר שהגיע זמן הביעור אוסרץ במינם במשהו לפגע זה מתייג
 לכפר הכל שהרי הכיעור אימ אוסרן באכילה וכיון שיטל לאוכלן כהיתר מ״י
 ביעור חייב לבער הכל ולא יאכלם באיסור בלא כיעור וזהו במינן דוקא כלץ
׳ כלומר וכן קודש הכיפור שהביעור  דבר שיל״מ והדר תני שביעית איסרת ט
ן שיכול  הוא בשמיניפ יקודם לו היינו כשביעית נמי כך הדין דבמיט במשהו טו
 לאכול כל התערובת בהיתר בקדושת שביעית אסור לאוכלן שלא בקדושה כדין
 דכר שיש לו מתירין. וצריך ליישב הא לאמל החם כנדרים ד' נייח והלא שביעית
 אץ לה ממירין ולא בתנו נה חכמים שיעור דתנו שביעית אוסרת ליש במינה.
מ והשתא קשה מאי מיצוק יש בזה ״  א״ל לא אמרו אלא לביעור אגל לאכילה מ
. ובאמת שהר״ן והמפרשים נדחקו ן  הא אכילה וכיפור נבי שביעית יש לה מתירי
 בזה. אבל לברד אכילה דהחם אינה אכילה דמתני׳ אלא החס איירי שאם לא
 קיים מצות ביעור שלא מילק והפקיר כזמן הכיעור אלא השהה אותן בביתו ואז
 אסולין הפירוח באכילה לגמרי כמ״ש המוס׳ בפסחים ד׳ נ״ב וכ״כ מוי׳׳כן פ״פ מ״ח
 בשםהרמב״ן וכיוצא בזה כתב הראב״ד בהשגות רפ״ז מה׳ שמעה ופמ״ו מהמ״א.
 ובזו אמרו הסס בגמ׳ שאם נתערבו הפילות אמר שאשורץ כאכילה לגמרי כשלא
 הפקירן בזמן הביעור אז אין איסר התערוטמ טלו אלא מ״מ אפי׳ במינו שזה
ן יומר מכל הפירושים שנלחקו שם וכן משמע ט  ולאי אין לו מתירין. ופי׳ זה נ
 להדיא בדברי הרמב״ן שהביא הכ״מ רס״ז מה׳ שממה. והא לתנן פ״ג דדמאי
ד המפקיד פילותיו אצל מ״ה בחזקתן למפשר ולשביעית ועוד אמר התם מ  ת
תן לחמותו שאיכה חשודה להחליף להאכיל את בתה שביעית טלהו לפנין  מו
 חשדא שמא לא הפקירם כזמן הכיפור ואז הפירות אסורים. וג״ל דהא ללא
 אממועי׳ דין ;ה הנא במתני׳ שיש לן צד בשביעית מאין לו ממירין. דסמיך
 אהא דקתני חייב לבער דמשמע דלפנין חיוב מצות ביפור אוסר התערובת
. ו נ ״ י ככל םאיסומם מ מ  במשהו. וממילא היכא ללא מהנ* ביפול פשיעא ד
ס אימ איבוד י ע ט ח הלמג״ן וסייעתו שמימור האמור מ מ ק  זימ מכאן ראיה ל

ן תפארת י ב  י
 רק טעם פשוט. תליא בסלוגתא דלקמן אי טעם כמבוער או צא:
: סב) חרובי ז׳ ביין ח׳: םג) אף שכבשן בשעת ׳  סא) חרובי שביעית ביין ו
 היתר. עכ״פ כיוןדעעס חרובי! ביין כקלט בחוזק. יותר מוורד בשמן

 משנה
. אכל לפי א מ פ  צ״ל כן דאין ההטש כממשל כאן לאם כשלו פשיעא דלעולם יהיב מ
 הירושלמי לפי פי׳ הר״ש והר״כ משמע לה׳׳נ כטש כמבושל ממש: שביעית אוסר׳
. יש לתמוה הא תו ל״ל הא הייט רישא כמו שחמה מוי״נן ׳ ו  ליש במינה כ
ם. לא יתכן דרי ה. ומה שחילץ דתשנה יתירא לגילולין אתי כדאמר במסי נ  בז
 לבלאו משנה יתירא משחמע נמי גידולץ דמה לי תערובת גידולים או תערובת
 אחר וכ״כ הריין שם בהדיא. ואדרבא גידולין חשיבי לאסיר יותר שגללץ המיל
 ומוסיפץ כמ״ש המפרשים בסוגיא. ועוד אי לגידולין לחוד אתי קשה קושית
 הליש דאיך יתיישב שלא במינה בגידולץ אלא ודאי דמיילי בכולהו-בין בגידולין
מ בין כמינה ״  ובין כפירות אחלים. וגם בעיקר פי׳ הריב דקודס הביעור הכל מ
 ובין שלא במינה ולאחר הביעור כמינה כמשהו י וזהו הלבתא כלא עממא למה
. ואי משום דסנא ס״ל הכי בכל האיסורין ו נ  החמירו במינה יומר משאינו מי
. ועוד ם ת ה . ליש דקשיא למאי מגי לה והא שמעי׳ לה מ  כמ״ש בפ״ה דע״ז
 לפי מאי דמסיק הר״כ שם דלדידן לית הצכמא הכי א״כ ה״ל לכתוכ נמ* הכא
ה ל ו  דלית הלכמא כממני' וכמו שכתב כרישא לענין שאר איסורים . ולכך נ״ל מ
 מתני' דהכא לא מייל* כלל בשאל איסורים אלא כאיסור שביעית לחוד ורישא
 דקתני חייכ לבער מיירי כשהגיע זמן הביעור וסיפא דקתני שביעית אוסרת
 כוי היינו קודם זמן הביעור וקמ״צ דבין לפניו חיוב הכיפור ובין לענץ חיוב
 לאכול בקדושת שביעית קודם זמן הביפור בתרווייהו הדיו שיה דבמינו כמשהו
ה אפי׳ לדידן דלא קי״ל הכי נשאר איסורים משום לשביעית  ושלא במינו מ״ש ח
 צא דמי לאישורן דאין כה איסור אכילה למולם אלא קודם זמן הניעור מוסר
 לגמרי אלא שצריך לנהוג בהם קדושת שביעית. ואפי׳ בזמן הכיפור אין בהם
 איסור אכילה והביעור הוא שצריך לחלקן ולהפקיר! ולומר מי צייר ליפול ימול
מת והלכך דין פי  והוא פצמו מותר בהם ג״כ כמ״ש ה ר״ב ותוי״ע פ״ע מ״ח .
 מביפית כדין דבר שיש לו מתירין כינסו דאיסרין במינם במשהו. והיינו דסני
ו מ ע פ ט במשהו, כלומר אם נ י מ  רישא למתני' פייב לנער שלא במיס מ״נן מ

 ציונים
 וןיובץ חדשים . מ״י׳ מש
, ופמיו מהי מאכלימ ג ' » 
 אפויומ היה : שביעית
 אוסרת. גדלים נח. חיה'

: .  נזגחים ענ. ונמגמומ כנ

 תום׳ אנשי שם
׳ ן ט בי הרו יה ו  תוי״ט י
. והרש״ש ׳ ט  והדבר תמוה ־
 בהגהותיו תי' רבזרל אס רק
 כבשו קולס זמן הביעור אע׳ש
 שנשתהה על אחר זמן הביעור
 מותר לכל עעמו נפלט ממנו
 בשעה מועעת וכמ! ׳טבינ

 נפ״ג לעוקצץ מיל פיה.
 ולפ׳ז היה אפשר לקיים בריב
 הגי׳ והבל מותר דגם הורד
 כיון שפלט כל עממו שרי
 כמו שפהק הר״מ בפיה הכיב
 אבל ל' המשנה משממ דהורד
 נשאר באיסורו מרקתני ילקנן
ה הכלל  את הורד•: ד״ח ז
. ע׳ בפייה י ׳ לאתויי כו  ט
 מיי לעיז לחנן נמי כה״ג
 ומשקינן להלכה לבכל מילי
ו וזה הכלל לאתויי /  מגימ מ
 עגל ויי׳נ. ו5'ע למה לא
 נפרש גם כאן הכי ולא נו5יא
 משנתינו מהלכה ומצאתי
 שהעיר כזההרשיש בהגהותיו
 (ע״ז שם. ועמיש בסמוך:
ת י ע י ב ש  בייב ד״ה ה
 אוסרת ט' לאחר הביעור
 כו/ריל לדידן לבכל איסוריה
 גס מב״מ בניע דלא כרבוי
 חה הכלל. ועי נדרים נח.
 תניארשיא כל לשיל״מ כגון
 סבל ומעיש והקדש וחדש
 לא נתנו בהן חכמים שיעור
 וכל רשאל״מ כגון תרומה
 ותמ״עותלה וערלה וכלאי
 הכרס נתנו בהס חכמים
 שישר. אמרו לו והלא
 שביעית דאל״מ ולא נתנו כס
 חכמים שיעור רחק השביעית
 אוסרת בב״ש במינה. אמר
 להם אף אני לא אמרתי אלא
 לביעור אבל לאכילה מ״ע.
 וסי' הר״ן לה״ק לאף הס
 לא אמרו שהשביעית בכ״ש
 אלאכשנחערב קודם הכיעור
 שאפשל לאכלז קודם הביעור
 ויל״מ. ומכוס יל״מ איגו
 אוסר ככ״ש אלא במכ״מ
 אגל כמין בשא״מ גם ביל׳מ
 בנינן. אבל אם נתערב
 אחר הביעור דאז אל״מ מ״ע
 ונראה מד׳ הר׳׳ן מתערב
 קודם הביעור שיעורן בכ׳׳ש
 גם לענין קדושת שביעית
 פיון ריל׳׳מ לאכלו בקדושה.
 ודברי הר״1 מראי! כהיפןי
 ובל׳ס נובעין מדברי ריש
 מ״ל וצ״ע איך יפרש הגמ׳
 וגם מה טעם לא טי בכ׳־ש
 לענץ לאכלו בקדושה רהא
 נאמת יל׳׳מ וכן בהיהך למה
 יאסור ץבכ״ש לאחר הביעור
מ  כיון לאלימ . ומצאתי ב
/ דהריכ  מ״ח חיויר סי׳ נ
 היל כדעת התה׳ר מובא
 נש״ע ירד סי' ש״ע סי״ד
 ללא מיקרי דשיל״מ אא׳יכ
 יהיה ההיתר, לדבר שנאסר
 לו מקודם דלם׳׳ז לא מקרי
 שביעית זשיל״מ גם יקודם
 הביעור. כיון דלענין לאכל
 בקדושה לפני הביע1ר לא
 (אסר מעולם . ולכך ניחא
 מה שהשירו לפני הביעור
 j;׳tfm . p אסרו אחר

 הנימול



 תום׳ אנשיי שם
 הניעור בב״ש להחמירו כעין
 קנסא כיון שהיה יכול לבערו
 ולא ביערו. וריש כן השיב
 לחכמים דלא תקפי עלי
 קושייתכם שלא הוצאתי
 שביעית מכלל כל לבר שאל׳׳מ
 כיון ללא פשיקא לי מלחא
 דלפני הביעור גם שביעית
 בניע ככל לשאל״מ לכן לא
 אמרתי מון משביעית. אבל
 5״ע רבמ״ב פיב לבכורים כ׳
 הריב למע״ש ובכורים
 אושרים בכ״ש אם נתערבו
 כירושלס דיל״מ לאוהל(
 במקומן כקדושה. ולרעת
 התהיד זה מקרי אל׳מ כיון
 דלאכלן במקומן לא נאסר
 מעולם . ומצאתי בשעה׳מ
 פיד מהי מאכלות אסורות
 היי שהעיר בזה אבל לא
 הרגיש שדברי הריב םותריס
 זא״ז וצ״ע. ־ ומה הראביל
 פסק ג״כ כריש בשביעית.
 אלא שםובר כפי׳ הרץ.
 ומןעס שפוסקים כיחילאה
 משוס שסוברים מוכמים
 מ־״ש בהא פליגי אר״ש לסיל
 דבכל מילי אסור במינו בכ״ש
 וכבר נלחם הדעה הזאת
 מהלכה לכן פשקו כריש/
 ובדעת הרימ כ' השעה׳׳מ
 שגם הוא פוסק כריש וכדעת
 הראכ׳ר והרץ. אבל הטיב
 כידחכמיס ליס אר״ש אלא
 כשביעית דס״ל דגץ לפני
 מביעור ובין לאחריו גכיש.
 ושק פוסק הרימ כחכמים
 ולכן־ לא הזכיר בחבורו שום
 חלוק לעניןזה. וכ״ז להלכה
 אבל למשנתינו למרבה בזה
 הכלל כל איסורין ל«ב״מ
 גכ״ש פשיעא דאין נ״מ
 גשניעית לן לפני הביעור
 וכין לאחריו. ועסיז אפשר
 ליישב קושית סתייע בהא
 להלל ותני השביעית אוסרת
. ה״ע שהתנא לירן י  כו
 הביא גם הוא הך משנה
 הקלומה דשבימית אוסרת
 בכ״ש לסיועי לליליה דאף
 בלמ־ שאל״מ מבימ ככיש
 כמו שהביאו החכמים לריש
ל לדעת  כברייתא מי
 השעה׳מ. ואולי שמזה למלו
 לומר לזה הכלל לאחזיי שאר
 איסורי! כי םיכי ללא תקשי
 משנה יתירה. אבל מסרימ
 בחבורו נראה למסי משנתינו
 להלכה וזה הכלל לא אשי
 לרבויי שאד איסורי! ותני
 תחלה דין התערובת לפנין
י דק התערובת  ביעור והאתנ
 לענין אהילה שאוסר בכיש
 לעמן שצריך לאכול כולו
 בקיושת שכיעיתו/ת כלעת

 הנו״ב אליבא לםרימ:

ן ב ק ו ת יום ט פפו ה שביעית כלל גדול פרק ז חו ר ו נ פ ר ב ה מ ד ב ו  ר ע

 הכלל ללמל על עצמו של שביעית בא כלפני חייב לבער. וכמו שכהבתי לעיל. ונראה בעיט להייט לבס״פ הטדר מן הירק tp נח מייתי לה
 לענין גלולין שאם לקת בצל של ששית ונטעה בשביעית והוספה כל שהוא אותו כל שהוא מבטל את העיקר ומתייב כולו-בביעור ונילולין
 מאן דכר שמייהו אלא דממשנת יתירה שמעינן ללענין גילולין שטיה. ומה שתמה. הר״ש וז״ל וזהו תימה דשלא במינה לא יתכן בנידולין עד
. אומר אני מראי דשלא במינה ה כאן ר ו נ ט ר ב  ר״ע מ
: לא שייך כלל מילולי!. ומיהו איידי ( * ם ע ה בנותן ט נ ה . ושלא במי נ  במינה כין שלא במינה: ושלא במינה. במי
ב במינה לאשמעינן לין גדולין נסיב . מסי ו נ : ודג. בטינה ומלא בטינח נילי*׳ י״ק^טינו ו«לא במי  אפילו לאחר הביעור בנות! טעם
 כמי לשלא במינה אע״ג ללא אצטריך
 ליה כלל. ומה שפירש הר״כ שאוסר בכינו קולס הביעור. עיין מה שכתבתי בזה במשנה ה מפ״מ בסייעתא לשמיא. ודן לאחר הביעור עיין

 מה שכתבתי במשנה ה וח לפייט בםייעתא לשמיא:

 שלמה
 כמי יש בה מעם ובליעה מהשמן ותנא דרישא שבר למין בשאיט מימ הוא
 ובמיל לגבי השמן ואין תייבין לבערו לכל עיקר טעם הורל בשמן ואין בו ממש
 הלכך ילקט ולא יבער ומסיק לה ר׳ ועירא בתרי פתרי לאין חלש וישן לסיפא
 כמו חלש וישן לרישא לסיפא קרי ישן לשל שביעית לגבי מוצאי שביעית להשמן
 של שמינית הוא חלש ורישא בשביעית מייד ולא לאחר הביעור מש״ה תכי
 ילקט וסיפא כיון להשהה הורל על שהגיע ובא השמן של שמינית כבר נתתייב
 בביעור ואם יש ט מ״ס חייב לבער הכל ובמה שפירשתי חקנתי מה שהקשה

 רביט שמשון ז״ל עכ״ל ז״ל. ופלומה לזה הפירוש כתוב בתי*מ:

 מלאכת
 שלא גמיט מ״מ וכן הוא בכל םלינים לבר שיש לו מתידן במינו אפי׳ באלפא
 לא בפיל ויש לרבינו שמשון ז״ל לרך אחרת כבבא למרובין ואינו נטן אלא
 לסליגא מתני׳ אתנא דברייתא וכאשר פירשתי הוא לעת הרמב״ם ז״ל בפ״ז
 ע״כ. ואלשון הימש׳ פירש להפי פריך הכא את אמר *לקש את הורל והשמן
 מותר דהשמן איט מקבל ולא תנא יבער את הולל אלא ילקט את הורל שאוכלו
 בקדושת שביעית משמע לאימ חייב לבערו אפיי לאתר הביעור וסיפא תע
 חייב בביעור הכל משמע לאחר הביעור חייב ומשני ר׳ אבהובשס ר׳ יוחנן
 מרין תנאין אינק לתנא לסיפא סבר לאחר הביעור מנער את הכל להורל

וטא. ואית דקרו ליה כלל גדול דביעוד . הדרן עלך כלל גדול ז א ק ר  סליק פ

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
 מויץא מין במיט: סו) אע״ג לכבל תנא לה . נ״ל דקמ״ל דרוקא סילק הממשות קודם ביעור אפ״ה הו״ל במשהו. וכי עול להייטדוקא
 לאסור לאחר ביעור בלא ביעור. מדיש תקנה להפקיר. אומראכילת

 איסור תמיר טפי. אבל לעניין לאכלה ולא לסחורה ולא להפסד. לל
 דסנ\בס׳אפי׳במיט.עכלה״ט:

 ראשונה
 חייב לבער ללענין חיוב ביעול הוי לשיל״מ דבל ביטול של שבימימ היינו ההפקר

:  לחלקן לכל אלם ואיגוד אץ ט

א דפרק ז ל ל  כ
 יר^ית שרח שנילי! גל׳* זריעת. שטיתרין באכילת . אםח־ למכק * ורק נאכל
 מזן וחותיד. או שלקט. ובא א' מבני ביתו שאינו חייב לזונו ומכרו . חרמים

 מותרים. דק שצריכין ביעור בזמנו :
ם שלקחו מכהן לצורך סעודת עצמו. ונמצא שאין  משנה ד וכן בכור בעל »
. מותר שוב למכרו. וכן מי שצד בחמת חיח ועוף טמאים , ו  *דיך ל
. כיון שלא כמתכוון באו לידו טיתר בו  או קכלם במתנח או שלמום לו בחו

 שוב למכרן :
 משנה ה לולבי שפייערליננ בוים . וחם חעלין בעוד שנדלין באילן כפולים כעלי
 לולב. בעוד לא נתפשטו חעלין» וב״כ לולבי איל! חרובי!. אלו ב׳
. ולחכי יש בהן ובדמיהן דין שביעית וביעור. וביש  םיני £לבימ מאכל בהסח הן
 בעלץ שלק שכבד תתפשטו. שחן מקדיםץ יותר להכלה בחויף. אבל לולבי *יכע.
 ולולבי אילן פיסטאציען ולולבי ווייסדארן בוים. יש בחן ובדטי־הן דק שביעית אבל
 לא ביעור םדאינן כלץ בחורף . אבל לעלין שלהן יש לחן ולדמיהן דין שביעית

 וביעור . מדנושרין טחאילן וכלי! בחורף :
̂ן מיני ריח• יעו לחן ילרמיחן דין  משנה ו הוורד וחכפד וו&טמ . שכו
 שביעית [וביעור]. אבל קטף. וחוא באלואם . טח שיוצא מטנו
 מרגוע ועלים ועיקרין. אין לו שביעית, ורק היוצא ממנו טחפרי. יש בו שביעית.־
 משנה ז וורד שביעית שכבשו בשטן ששית. יוציא הוורד rp־n ומן ביעור.
 והשטן א״צ ביעור. אבל וורד שביעית שכבשו בשמן שמינית ! אסור
 חשק םרנבר עבי עליו זמן הביעור. מיהו חרובי! של שביעית שכבשן בין ביין
. לא ד א  ששית או ביין שמינית אסור היי! לאחר הביעור. םדטעם חרובין חזק מ
.  מהשב כמבוער . וכן כל שביעית שנתערב . במין בשאינו טיט• בטל בס׳

 ובמין בטיט אושר אפילו באלף :

. ר״ל לוקא ממשות או טעם חזק שהוא בממשות.  שביעית אוסרת וט׳
 אבל טעס פשוט לחור של שביעית הו״ל כמבוער וכר״ג לקמן פ״ט
 מ״ה. ולע׳׳ר רביט הגאון אאס״ו וצוק״ל. קמ״ל רבמיט אפילו

 משנה
 מן העולם שאינו מן הגקברץ ולא מן הנמלפין אלא אע״פ שעבר והשהן אינו
 חייב לבערן מן המולם אלא שא^רץ באכילה מל׳׳ס והלכך ששיר תנא מנא הכא

א גבירתא ת כ ל  ה
 | משנה א כל גדולי שביעיית עטיוחד למאכל ארם או למאבל בהםח .
 י או לצבע. אפילו שנאכל לאדט או לבהמה או שנצבע רק עיי דהק.כנון.
 במאכלי אדם. עלי לוף שוטח שנדל בלי זריעת. ועלי קרויזע טינצע. ועלי קירבעל.
 קרעסםע. ובארצעל קרויס. או וואלפסטילך קרויט . דכלן נאכלים לאדם רק עיי
 דחק . ובמאכל בחטח. חוחים ודרדרים. רק עיי דחק חזו רק לגמלים. ובמיני
 צבע. ספיחים על וויידע קרויט. או קוצח. ששניחן אין צובעי! בח! רק
. אפיח יש בכולם ובדמיהן דיני ת פ  בדוחק . דםדח! םפיחין <דן צובעץ י
 שביעית. ואם כשישחן בקרקע בחורף יתרקבו * צריך לבערן ונם דמיהן כשיכלח

 לחיח מחשדח:
. אפילו כלח בחורף בקרקע . או ׳  משנה ב אבל כל שאינו מיוחד לחד מחנך נ
 במיוחד לחד מועך ג' אבל אינו כלח בחורף בקרקע . וכנץ עיקר לוף
 השוטה . ועיקר קרויזע טינצע * ועקרבנין. וחאזענקוחל. או ווילדער קידגים
 שכולן חוי לאדם או לבהמה אבל אינן כלין בחורף לחיה . וכיב במץ חצובעץ

 רכפא ופואח. ניכ אינן נלין בשדח בחורף. כולן יש בוץ ובדמיהןדין שביעית.
 אבל אין בהן ובדטיהן דין ביעור:

 משנה ג קליפי דמונים ופרח שבראשן. וקליםי אגוזים. שכולן מי! צבע. וכיב
 גרעיני כל חפירות אע״ג דלא חוו רק להשקח; אפיח אי! דינן כעצים
. בכל י פ  שאץ בחן דין שביעית. דגרעינין מדהן תוך חפרי או שוטר לפרי המירי מ
 הנך יש בהן וכדמיק דין שביעית . אבל אין כה! וכרמית! דץ ביעור. מדאין
 כלץ בחורף. בל טין צבע שאי! צריך לבערו. רשאי האדמ שיש לו מטנו לצבוע לי
 לצורך עצמו. אבל לא לאחר בשכר. והייט מדאסוי לעשות משחר בנדולי שביעית,
 או בבכור חי אפילו חוא בעל מוט, או בתרומה. או בכל דבי האשור באכילה
. ורק בהזדמן בביתו א' םהנך מותר למוכרו. וכן חלוקט בשביעית  וסיוחד לכך
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ילן ח א כלל גדר3 מלוגמא. תחבושת ורטיה ופירוש מלוגמא ב פ ש  פרק ה א כלל גלול. עיין מם שכתבתי בר׳׳פ לצעיל: ה
י מלא לוגמא שלרך ארס ללעוס מלא לוגמיו חטים ר מ ת  עליו וכו׳. בשעה שלקטן. הר׳יש: ו
 בהמה. פירש הר״ב שאסור לשלקן. וכך כתב הר״ש והטעם כתב או תאנים וטתן על גבי מכתו: אין עושים ממנו מלוגמא. לכתיב
 הרמב״ם בתבורו רפ״ה ויל צא ישנה פירות מברייתן הררך שאינו (ויקרא כה) והיפה שבת הארץ לכם לאכלה מה שהוא מיוחל לכס רהיינו

 משנה בתרומה ומעשר שני לבר שררט ־.
ת.  לאכול חי לא יאכלנו מבושל וכו׳ לפי פרק ח א כלל גדול א) אמרו בשביעי
ל אדם. כ א מ ל המיוה1 ל  שאין שולקין אוכלי בהמה ע״כ. ועיי כ
. ואין ם ד א ) ל גמאנ ו  כתב בפרק הנזכרסי׳ י״א חומרי מאכל אין עושיןיממנו מל
ה 0. וכל שאינו מיוהד מ ה ב ' א2תי:א2111פירישי צריך לומר ל , ^ 1 ^ ! י א  בהר ש

. ( גמא לאדםי ו מלו עושק ממנ ל *דם. כ א מ 1 ל י י ״ ״ ע ״ ל : ב י י י * r»  מפי
ל כ א מ . ולא ל ם ד ל א כ א מ א ל כל שאינו מיוחד ל . ו ( ה ח מ ה ב א ל ל ל ב  א
י ר מ 0 • נותניןעליו ת ה מ ה למאכל ב ם ו ד ל א כ א מ ב עליו י) ל ש . ה ה מ ה  ב
אה י< כגון הפי ב עליו לעצים. הרי הוא כעצים. 3 ש  אדם ח). וחומרי בהמה*). ה
כה . לסי ה ו . ולשתי ה ל י כ א ה ל תנ י ת נ  והאזוב יא) והקורנית יב< ״• ב שביעי

 לאכול
̂יכל ו5ן בכל wws וגן «5ו sstn הםיאה והאזוב בדיש הסאה והאיווב. הערנית נמשנ״נ והקורניס , א למאכל נדים ל ג  חי

 ובלעי׳ז(א) איספ״ו: וקורנית. בערבי חש״אובלע״ז(נ) שלריא״ע: ב לאכילה ושתית וסיכה. בענבים וזיתים מיירי שיש בהס אכילה
ת ש^ןןן ישתיה כ א ל  (א) איזאפ . (כ) םמנניליי״יץ י מ

 פרק ח א בלל גדול וכוי. כתבו תוש׳ ז״ל בשבת פ׳ כלל גדול דף ס״ח הרמב״ם ז״ל חומרי נהמה הוא שיהיה כמו מאכל נהמה שאין נהמה אוכלת
 אע״ג ללא קתני בתריה כלל אחר כיון דקתני כצלקמן קמיה אותו אצא כל זמן שהוא נמצא אותו המין בשלה לחיות השדה ע״כ. אבל
: ב ולסיכה.  בפרקין ללעיל שייך למתני בתליה הבא כלל גלול. ועיין במה שכתבתי ריש בתבורו כתב חומרי מאכל בהמה שאין שולקין אותו ע״כ
 פרק דלעיל בשם החכם ה״ר משה פיזנמי ז״ל: חומרי בהמה. פי׳ דוקא סיכה לאלם אבל סיכת כלים אסור כלתגן לקמן סי׳ ח׳ ס׳ :

 למאהל ארס יהיה לאכלה ולא למלוגמא
 אבל מה שאינו מיותל לצס יהיה בץ
 לאכלה בין למלונמא הלכך כל שאינו
 מאכל אדם עושין ממט מלונמא לאלם:
 עושין ממנו מלוגמא לאדם אבל
 לא לבהמה ־ לכתיב(שם) ולבהמתך
 ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה
 לאטל לבר הראוי לחיה ולבהמה תהיה
 לאכול לבהמה ולא לעשות לה מלוגמא:
 חומרי אדם ־ שאין מושי ן מהן מלוגמא:
. שאסור לשלקן : ה מ ה  וחומרי ב
 הסיאה. עשב שקורץ לו בערבי
 צידר״ג: ואזוב. צעת״ר בערבי

 ציונים
ל . מ״׳ מ״מ ו ד  א כלל ג
. מעמא נכיק ק״נ: מהי מננמה זיונל הי״א : א ס נ ו ל  ט
. ו נ י א  ונפוכה מ. : וכל ש
, ו י ל ב ע ש : ה נ ״ 0  מיי׳ cc ו
 הים׳ ננדה >א: הסיאה .
. ת י ע י ב : ב ש י  נענש ?כי
 הה׳ג גמע׳יש פ״נ מ״א . מ׳׳'

 עם היא:

yo 

ז ע ו  ישראל ב
ו זצוק״ל וז״ל ק״ל מ״ש היכה לכלים ״ ט א  3״ח (א) כ׳ ע״ר רביט הגאון א
. ואת״לשמן לחזי ג ״  לאסור כמ״ס ומ״ש צביע׳ למותר בפ״! מ
ת קול בנו א . צפצפה שמו כאוב מ ף ד ה קול עלה נ נ ה ו ] .  לאכילת אלם שאני
. ומה יענה הרמב״ס פ״ה משמימה לפ׳ לצביעה מותר אפי׳ במאכלי  ותלמילו
 אלם ול״מ הי׳ ב״ל כיון להיתר צביעה ילסי׳ מלכם לכל צרטבס כירושלמי רפ״ו
 לשביעית. א״כ צבע יופי המלבוש הוי מפי הנאת הגוף ומחשב טסי לכם
מ . אי ר ו ע ז ה כ י ר . ו ר ה  מסיכת מננעל שאינו אלא צורך המנעל שלא יקרע מ
פ ק״ל ביון לבגל ״ כ  אלא שומר ומציל הרגל מצער. והצלה אינו הנאה] ע
. ר ו ס . א״כ למה יצבע והרי יהי׳ א ( א ״ ק ללק(כב״ק ל  שצבעו בקליפי שביעית י
 ונ״ל דבב״ק מיידי בצבעו לאח״ז איתורו לדמי לקליפי ערלה. משא״כ בצבע
י ע״ר הגזצוק״צ כתב ג״כ רכ״מ(צהל׳ שמימה ס״ז הי״ג)לבצבעו ר מ  נו״ת כ

ם ד  ראשונה קי
: חשב עליו , י פ ד  הא היינו לאכילה. אלא לאשמועי׳ אס תשב לשניהם יחד כ
 לפצים. צ״מ אס לא חשב לאכילה ולא לעצים כגון אזוב לטהר בו את המצורע
. דרישא משמע דוקא לאכילה הוי כמאכל הא  או להזות בו מי חעאת מה דינו
 לשאר כל דבר הוי כעצים וסיפא משמע איפכא דוקא לפצים. וגפי״א דפנה מ״ח
ט  מני כמי חילוק תה נכי אזוב שלקמו למאכל פסול וצקשו לעצים כשר והדר ס
 ליקפו לחשאת פלוגתא לתנאי אי דינו כליקעו למאכל או כליקפ לעצים והכא
. ונ׳׳ל דהכא לא צריך למימני דודאי סיפא דוקא ליקע לפצים די  לא תני ולא מי
י כמאכל דמדלישא ציכא למידק איפכא דאי הוי  הוי כעצים סא לכל שאל לבר מ
 מני ברישא חשב למאכל הלי הוא כמאכל שפיר מצינן למידק איפכא. אבל כיון
 לתני מתנין עליו חומרי אלם כוי משמע לאי לא משב למאכל אין טחנין מליו
 החומרות של המאכל ומותר לעשות ממנו מלוגמא או לשוללי אבל מ״מ שביעית
. שאסור בסחורה ולאבדו. ומכאן ראיה להרמב״ם בחבורו שכתב גפ״ז ו  נוהג ב
 דין י״ל כל שאינו מיוחד למאכל אדם ולא למאכל בהמה ואיט ממין הצובמין
 הואיל ואינו לעצים יש לו שביעית ולדמיו שטעית וכו׳ כדפי' לעיל פ״ז מ״ב.
 שכך היא גלסמו במשנה. והראב״ל השיג ממחני׳ להכא שהוא תלוי במחשבה.
 ולמאי דפי׳ אינה קושיא דלמנין חומרי אדם ובהמה מלי שחשבה אבל לפנין
 שביעית כל שאינו לעצים יש לו שביעית כדדייקינן מסיפא משב עליו לעצים
. וכן מיישב הכ״מ בלא ראיה ויש לו ראיה ממתני׳ כדפי׳: ב שביעית ׳ ו כ  ו
 נתנה לאכילה. אכילה בהדיא כתיב לאכלה ושתיה בכלל אכילה וסיכה כשמיה.
ק לכם לאכלה. ודרשי' כל הנאות שלכם א , דכתיב שבת ה  ורש״י פי׳ כסופה ד' מ
 דומיא דאכילה שהנאתן וביעורן שיה וזהו סיכה ושתיה והדלקה. והכ״ב שכתב
 בענבים וזימים מיידי וט׳ לא יזמתי מי הצריט לזה ולא כפשמה דמיירי בכל
 מידי לאכילה ניחן לאכילה ומידי דשתיה לשמיה. ושמא משמע ליה לאוקמי
 מתני׳ אחר שנזרו פל הספימין איסור אכילה להשתא לא שייך לניתן לאכילה
 ולהבי מוקי לה בזיסים וענבים לבפיכוח אילן לא גזרו איסור ספימין. ומ״מ כיון

 יעד

ן תפארת כי  י
 £״ן־ן א) ערפ״ז: ב) ערווייכענועס פפלאםטער: נ) לכ׳ לאפלה
 ולא להפסל: ד) לכ׳ לכם לאכלה דוקא המיוחל לכם יהיה
 לאכלה ולא להפסד: ה) לכ׳ ולבהמתך וגו׳ תהיה תבואתה לאכל.
 הראוי לאכילתה לא יהיה למלוגמתה: ו) בשעת לקיטה: ו) ל״ל
 לשניהן : ח) לאסור למלוגמא : ט) דאשור לשנותן מברייתן
 ולשלקן. מדדרכו להאכל חי מבהמה: י) ווילדער ראסמארץ: יא) איזאכ
 וי״א מאיראן: יב) ציטווערקרויט . אלו ג׳ אינן מיוחדין לשום
 דבר ואזלינן בתר מחשבתו: ינ) במיוחד לזה או לזה לא ישנה(א):

 אס

 בשביעית קודם ביעור הו״ל בזמן היתר כקלם ביטול לאיסור לעיל פ״ז. [אמר

 משנה
 פרק ח א אין עושין ממנו מלוגמא לאדם. פי׳ הר״ב לכתיב לאכלה. ויש
 להסתפר, לאחר שגזרו חכמים על הספיחין לאוסרן בשביעית ואץ
 מותר באכילה אלא פימת האילן וכל דבר שאין דרך לזורען כמבואר בדברי
 הרמב״ם בחבורו רפ״ד צ״מ אי שרי לפשות מלובמא מן הספיחין האסורין מי
 נימא כיון שאין פומדין עוד לאכילה שרי. או לצמא כיון למדאוריימא שרו
 באכילה וממילא מל עלייהו איסור מלוגמא מדאורייתא ולא מצו לבנן למיפרי
ם כל שאינו מיוחד למאכל מושץ ת  מה דאסור מדאורייתא. וממתני׳ לקמנ׳ ס
 ממט מלוגמא איכא למימר מה שאיט ראוי קאמר דמעולם לא חל מליו איסור
נמא. והרמב״ם במטרו פייה כתב המיוחד למאכל אדם כגון מסים ותאנים  מלו
גמא. והרי חפים אסולין עכשו מגזרת ספיחין ואפ״ה  וענביה אין פושין מלו
 אסולין משממ כלפי' ללא מצי לבע למשיינתו: ואין צ״ל לכהמה. דאפילו
: וחומרי בהמה. פי׳ הר״ב שאסור לשלקן. ר  להאכילה מה שמיוחל לאלם אסו
 וצא ניחא להו לפרש נמי שאין פושין לה מלוגמא לא״כ ה״ל למימני סחמא
 הרי הוא כמאכצ אדם ובהמה כלקחני נבי פצים הרי הוא כעצים אבצ חומרי
 אדם וחומר* בהמה משמע שיש חומר בזה מה שאין ביזה. ומ״מ צ״פ אמאי מני
 תנא האי דינא דחומרי בהמה גבי ממשנה וה״ל צמימניי׳ לעיצ כשאינו מיוחד
 למאכל אדם טחנץ עליו חומרי בהמה. ואפשר דחשב מליו לארם ולבהמה לאו
 או או קאמר אלא דחשב לתלווייהו להאכילו לאדם וגס לבהמה וקמ״ל לאס בא
 לפ5ות ממנו מלוגמא לאדם אינו רשאי דהא חשב פלה למאכל אדם ואש בא
 לכולקויכדרך אוכלי אדם אין מניחין לו לשמא אוכל בהמה הוא והיינו חומרי
ם י מ  אדם וחומרי בהמה דאזלי׳ הכא והכא למומרא כמו טחנין מליו חומרי כ
 וחומרי ישראל בפי״א דיבמוח. וכ! משמע לשון הרמב״ם בחבורו פ״ה שכתב
ת. למאכל אדם  גמב עליו לעצים הרי הוא כעצים. לאכילה הרי הוא כפירו
 ולמאכל בהמה נותנין עליו חומרי אדם וחומרי בהמה ע״כ וביון שכבר בחב
ד למאכל אדם ולמאכל בהמה  לאכילה הרי הוא כשירות למה הוצרך לכתוב ש

 חרושי מהרי״ח
ת משנה ב [בריב דיה] י  פ
ה ושתיה וםיכה ל י כ א  ל
 בעננים וזיתיס מיירי שיש
 בהש אכילה ושתיח וסיכה
 עכיל לאו הכל מיירי
 בזיתים וענביס דהא הני
 לא יסוך יין אלא היק
 רע״ב דבענביס יש עכ״פ
 שתים דהיינו אכילח
 ושתית ובזיתים יש כל
 השלשה דהיינו אכילח

 ועוחיה וסיכה!

 תוספות רע׳׳ק
 פיח משנח א [אות לה]
 כגון חסיאה) אע׳ג
 דבפ״נ מיט דמעשרות
 משמע דהוי מאכל אדם
 היינו דוקא כשהס בהצר
 סתמן למאכל אדם לפי
 שרואה ויודע טתי לוקמן
 עד שלא יתקשו כיב תום'
 ננדח דף ניא עיא ד׳׳ח
 אלא דזרעינחו וכוי :

 תוס׳ אנשי שם
 פ׳ח א בי״ב ד׳ה אין
׳ י ' לאפלה ט  עושים ט
 אעיג דמלאכלה דרשי׳ נמי
 ולא לסחורה ולא להפסד
 בכס/ אמרי׳ בעלמא שקולים
 סם ויבואו שניהם . ואסשר
 נמי מדלא כתיב לאוכל או
 לאכול. ושוב לאישי כספרא
 דלא דליש הן דמלוגמא
 מהך קרא דלאכלה אל1*
 מקלא דבחל הכי תהיה כל
 תבואתה לאכול דליש לאסור
 כל מלונמא עיש. אבל
 המפרשים נמשכו אשל

 הירושלמי. (שיל):
/ עי׳ ו  במשנה הםיאה כ
 בשוריע. ועי׳ בתוס׳ בשנת
 שם שכתבו סא סתמא
 נעשה כמי שהכניסן לבהמה
 כי סיכי דלא תקשי רישא
 לסיפא ע״כ וציע. (לה״מ):
 ב בריב םד׳׳ה לאכילה כף
. אס כוונתו ׳  שיש בהן ט
 (מצא כלן באחד יקשה להא
 אין סכין יין. נלש׳׳פ):



 ציונים
ץ . פ ל ו t : 3  לאטל . שפ >
 עם היו : וכן בחרוםה .
. מיי׳ פי״א ג י  פלומומ ייא מ
י י ו י . מו  מהי היזמים מ״ א נ
 שי׳ שליא: וכטעיש . מ״׳
 פיה מהלנופ מע״ש היג :
 להדלקת. עם מיה מה׳
 !מעה ויונל 9*מ : ג אי!

ו יי״נ: י  מוברין. 60 *

 חדושי מחרי״ח
 מ'ג[תוי״ט ד׳ה]ולאתאנים
 במנץ ולא ירק במשקל
 יצאו אלו מן הכלל כוי
'  דאת אמר מנת דבילה ט
 עכיל ודאי דבילה דהיינו
 תאנים דרוסות אק מוכרי!
 אלא במשקל אבל תאנים
 שעדיין לא נדרסו אי!
 מוברק אלא בטנין כמו
 שהוא במסי מעשרות פיב
 משנה ח ו ולכן יותר נטן
 בג* שהוא במשניות

 הכתובים :

 תועפות רע״ק
ל ב  משנה ב [אות לו] א
 מך הוא את השמן) ושמן
 שתרדי סך באצבעותיו
 מותי ושהסורק נותן בצמר
 אסור בהיפוך מדינא
 דדמאי. במתני' ספיב
 דדמאי חריש שמ בשם
[  התוספתא : [אות לז
. אבל ה נ ת נ ש ה ״ ד ב ״ ר  ב
 בטהור מותר) תמוה לי
 דהאבמיש ואכלת כתיב;
 ושתיייוםיכחילפיידמותר.
ל אכילה ל  דשתייח מ

 וסיכה

 תום׳ אנשי שם
ת הנר. ק ל ד ה  בטשנח ל
 עיי חור״ע וכן דעת הגר׳א
 גשנ׳א דמט״ש אסור כין
 עמדה כין טמאה מיש.
 ותמוה לי דעת המהרשיא
מ מצתוס׳ דיה  ססחים פי
׳ להקשה לילף  אכל נטמא ט
 מנתיש עיש . ונמלאתי
 כמע׳ש שננןמא שריפה מאן
 דכר שמיה. ומע״ש שננןמא

 נפדה אף בירושלים כמ״ש
/ עיש וכן  במס׳ מעיש ס
 הלוקח ככסף מע״ש שנטמא
 לר״י יקבר ולחכמים יפדה.
 והלכה כחכמ־ס וצע״ג .
 וראתאן עלה לפרש המשנה
 אשר ניתנה רשות לפרש
 כמיש בתר/ן סיד מ״י
 ובספ׳ה מזיר ובלכד שלא
 יהיה סוחר איזה דין מחכמי
 התלמוד. ואמינא אנא לפרש
 שחלוק יש נם בתרומה
 עמאס גס לענין הדלקת
 הנר והוא לע:ין אס חל יו/ן
 געיש שאי! מדליקי! שמן
 שריסס ביינו כראיתא בשבת
 פ׳׳ב וכדמס׳ ריח שם כיג:
 ולרבה אסור בכל ירכו.
 חיש במשנה קל מהם
 שביעית שנתנה להדלקת הנר
 להורות על הלשון שאמרו
 חזיל בפיב דשבת הדלקת
 הנר בשבת חובה ובשל
 שביעית מותר להדליק בכ״ע
 וזה נכון . (ד״ב) :
א גמדה  ג בי־׳ב דית ל
 כו׳ אינ בוי. זיל הירושל׳
 למה בדי שימכרו בזול וישקלו
 בליערא וימכרו סול אם

ר מ * 

ב ק^א ת יום טו ספו ת שביעית כלל גחל פרק ח תו ו ו נ ט ר ב  ר׳ עובדיה פ

ר שני. עיין במשנה שטיה בפ״ב למס׳ מע״ש: ש ע מ ב  ושתיה וסיכה: לאכול דבר שדרכו לאכול. אע״נ לאמרה תורה במשנה ח: ו
. לכתיב בשביעית (ויקרא כה) תהיה כל ר נ ה להדלקת ה נ ת נ  לאכלה ולא להפסר אין מחייבים אותו לאכול לבר שאין לרך בנ״א ש
ר. ומ״ש  לאכלו כנון תבשיל שנתקלקל ולא חיישינן אם הולך לאבור וכן לבר תבואתה לאסל ואמרו בספרא תהיה אף להללקת הנ

ר. עיין בסוף מסכת תמורה  שאין לרך בנ״א לאכלו אלא ע״י תיקון ובא הוא לאכלו כמות שהוא בלא הל״ב לתרומה טמאה מלליקין בנ
 ג אין מוכרין וכו׳

. ( י א יסוך p וחומץ ס . ל ך ו ס  שדרכו ל
) . וכן » ן מ ש ת ה ך הוא א ל ס ב א  י
ם ה ל מ . ק 0 ר שני י ש ע מ ב . ו ה מ ו ר ת  ב
י יי* * ג אין נ ת ח ק ל ד ה ה ל נ ת נ  טמאה מלליקין בה את הנר ומנפ״ש שביעית ש

. ולא , ׳ ד ד מ א ב . ל ת י ע י ב בדםמ)ולאבערתיממטבממא מוכרין פירות ש ל  כתמ
, למכור ביוקר שקונה להרויח. וכתב 0 י « ו ^ ח י ו « ח « > י * רמי'( י h \ * י ה ^  ־־ ^ ^־בשביעית ר
״ עור הרמב׳׳ס שהלמיס יש להם לין ^ י נ מ ם ב י . ולא תאנ ן י . ולא במנ ל ק ש מ ^ ב  . נ

לא תאנים במנין ולא ירק  שביעית: ו
 במשקל. יצאו אלו מן הכלללאשמועינן

^?ii'SSaS ״ לאייל « יל״ר יביw לא*ל יבי 
 בפ׳ ללעיל מ״נ וכלתנינן תו לקמן רפ״ט
 וע׳יש בפירושו וז״ל התוספות בפ״ק
 רר״ה למלקט ע״מ לאכול והותיר מותר
 למכור ואששר ללוקת ע״מ לאכול לא
 חשיב סחורה אא״כ לוקח בזול ע׳ימ

 תיקון כנון לאכול תרלין חיי! או לכוס
 חטיןחיוש אין שומננין לו; וכן בתרומה
 ובן במע״ש. לא נתנו אלא לאכילה
. ר נ  ושתיה וסיכה: שנתנה להדלקת ה
 משא״כ בתרומה טהורה אבל תרומה

 ולא
. ב סך הוא את ניייולמי סך אח , ובטעיש גילושלמי וטעיש  דלג

 ג ולא תאנים נד״ס לא חאנים :

אבל בטהור מושר לבער ובשביעית 3 

 בין בטמא בין בטהור מותר
 במדח ולא במשקל ולא במנין

 כלי שימכרו בזול א״נ מתוך שאין מוכרין
 אותן כררך שמוכרים בשאר שנים ינהגו בהם קלושת שביעית ולא לאע׳׳נ למילות התאנים לשקלן כל״א מנה לבילה וה״א לכשמשנה
 אתו ומנאן םגי וכן בירק לרך למטת[ אנודות אגולות כלתנן במ״ב פ״נ
 לרמאי הלוקת ירק כו׳ שאיט מתוסר אלא מנין וה״א כי משנה ושוקל[ שרי קמ״ל לאין מותר למכור באלו הלרכים אפי׳ בשיטי מכררכו אלא
ק משוס פלוגתא לבית שמאי ובית הלל]:  מוכר אכסרה כלומר באומל. [*ובמשניות הכתובים לא נכתב ולא תאנים במטן א״כ קתני ד

ש ת שלמה ב כ א ל  מ
 ה״ג לאכול לבר שדרכו לאכול ולשתות דבר שדרכו לשתו׳ ולםוךדבר שדרכו לסוך. ר׳ יהודה מתיר מפני שהוא משבימו

 וכ״ה בס׳ מדוייק והכי מוכת גירו׳ דמס׳ נמי כיצד לשתות דבר שדרכו לשתות אי
 שניתנה להדלקת הנר . לכתיב
 תהיה כל תבואתה אף לצביעה אף להדלקה ואף על נב דמשוי הכא
 שביעית למעשר שני תני בתוספתא מילי דאיתנהו במעשר שני וליתכהו
 בשביעית ומילי לאיתנהו בשביעית וליתנהו במעשר שני: J אין מוכרין
. קשיא לי דאמאי ן י  פירות שביעית לא במרה וכו׳ ולא תאנים במנ
 אצטריך למהדר ולמיתני תו ולא תאנים במנין דכיון דתנא אין מוכרין סירות
 שביעית וכו׳ הכל בכלל דבשלמא ירק אפשרדלא הד בכלל פירות ואת״ל דהוי
 הדר תנייה לאשמוע׳׳ ביה פלוגתא דב״ש וב״ה אבל תאנים קשה ואי הוי דרכן
 של תאנים צימבר בשאר השנים במשקל או במרה הוה אמרי׳ דאתא לאשמועי׳
 לאפי׳ ע״י שנוי אסור וגלי בתאנים וה״ה בשאר פירזת דלא תימא דוקא כשמוכר
 במלה לבר שדרכו לימדל ובמשקל דבר שדרכו לשקול ובמנין דבר שדרכו
 למנות אבל אי אפיך ושינה לית לן בה קמ״ל כך נלע״ל וכן מצאתי את״כ שכתב
 קרוב לזה בתיי׳ט. ונם הר״ר יהוםף ז״ל מצאתי שכתב ח״ל ולא תאנים במנין
 פי׳ אע״פ שאין הדרך למכרן בכך וכן הילק אין הדרך למוכרו במשקל

 אפיה

 מתיינין אותו לשתות אניגרון ולא אכסיגרון ולא יין בשמריו.וכ׳ ה״ר משה סיזנמי
 ויל דתני עלה כגון אכילה ושתיה וסיכה וצביעה והא דצאתנא הכא ולצביעה איכא
 צמימר דלא חשיב הכא אלא לבר דאיכא פלוגתא כדקתני לאטל דבר שדרכו
 לאכול ולסוך דבר שדרכו לסוךאבל לענין צביעה בכל עניןשהזא לאדם מותר ע״כ:
ץ וחומץ. פי׳ שהוא מפסידן כסיכה ואמר להפסיד פיחת שביעית  לא יסוך י
 אבל השמן דרכו בכך ומותר.הר״ר יהוסף ז״ל: אבל סך הוא את השמן. כך
 הוא הל׳ ג״כ שם ברמב״ם וק״ק דשפיר טפי הול״ל אבל סך הוא בשמן ושמא נקט
 הכא סרכא דמתני׳ דריש פ׳ שני למסי מעשר שני ועיין במ״ש שם: קל מהש
ת. בירוש׳ בעי מהו לפטם יין של שביעית לבתרומה תנן בר״פ בתרא עי  שבי
, יהולה ומשני נישמועיכה מן הלא קל מהן ר  למס׳ תרומות פלוגתא לת״ק ו
 שביעית שניתנה וכו׳ וכ״ש לשרי מאי לשרי בתרומה ופריך והתני בתוספתא
 לאסור לפטם ומשני למתני׳ ר׳ יהולה היא לשרי נמי גבי תרומה לתנן

ז ע ו  ישראל ב
 קודם זמן ביעור הו״ל כמבוער. אולם לפעד״נ באותו שא״5 ביעור מותר
: (ב) כ״כ הר״ב. וכ׳ עלה רטט הגאון מהו׳ עקיבא [  לצבוע כפ״ז סי' ל׳
 שליס״א [באות לו] ח״ל ותמהני הרי במע״ש כ׳ ואכלת ושתיי׳ כו׳ לאחיי דלא
 נימא דמשום טומאה הותר ההבערה. יע״ש עבלה״ט. ויען הסריס הן אני
 p יבש. דלפע״ד כוונת הר״שור״ב דעכ״פ אשכחנא מע״ש מהו׳ למותר
 בהללקה בשעת בעורו. דהרי פשטא לקרא דלא בערתי ממנו אשעת בעורו
 קאי. ואע״ג לשלא בשעת בעוח אינו מותר כ״א באכילה שתיי׳ סיכה. עכ״פ
 בשעת בעורו למותר לאבלו ולשרפו. והשגחתו בכצ לבר. וכ״כ הרמב״ם
 (פי״א ממע״ש ונ״ר) ח״ל שורפו ומבערו וכו׳ ואז וודאי מותר נמי להדליק.
 ואלרבה הכי שפיר טפי מהלי לשריף ליה מתמה מיניה משא׳יכ שהוא טמא אי אפשר בהדלקה. חשבני רבינו הנ״ל אס כן למה נקט הר״ב קולת שביעית
 ממע״ש במע״ש טמא. הרי ממע״ש טהור נמי קיל. דהיינו שלא בשעת בעורו עבצה״ט. ולפעד״נ משום דבשביעית נמי איכא גוונא דאםור בהדלקה.
 במיותל רק לאכילה כפת שביעית. דלאכלה אמר רממנא ולא להפסד. אלא על כרתך ה״ק מתני׳. בשביעית איכא נוונא דמותר בהדלקה. משא״כ
 מע״ש טמא ותרומה מהורה ציכא גוונא לשרי בהללקה. אבל מע״ש טהור לומה לשביעית דאיכא נמי נוונא דשרי בהדלקה בשעת בעולו. להכי לא מצי

ן תפארת י כ  י
 יד) אם חי חי ואם מנושל מבושל. מיהו מאכל שנתקלקל מותר לזרקו:
. [ ׳  טו) אף לאינו להפסל דהרי זילוף עדיף משתייה [בב״ק דף קמיו ב
 נ״ל דעכ״ם מדמיוחד טפי לשנייה אסור לשנותו דכיון למיוחד לדבר
 אחר זהו הפסדו: טו) אף דטומד גם לאכילה: יו) כיהנו רק לאכילה
 וטי: יח) משא״כ תרומה רק בטמא מותר להדליקו. ובמע׳יש רק
 בטהורה מותר להדליק (ב) ולרב״א מע״ש בין טטר בין טמא אסור
 להדליקו: יט) כלי שימכר בזול. להיכירא דשכיעית. ואע״ג דנל״ז אסור

 לסחורה

 ראשונה
. והטעם דהנאתן  בספרא לרטת הדלקת הנר מדכמיב מהי׳ ומיפוק ליה מלכם
 וביעורן שוה קיל מפי כמכנו רפ״ז. ונ״ל למלונמא הוי הנאתו אחר ביעורו דבשמה
. כתב ר נ  שמניחו פל המכה נמאס ונפסד ורפואתו היא אח״כ: להדלקת ה
 הר״ב דבמעשר שני מהוד מותר להדליק הנר וכ״כ הליש. ואני המיה ע״ז דבהדיא
 הנן ספ״ק דמעשכ שני כצ שהוא חוץ לאכילה ולשתיה ולסיכה יאכל כנגדו וקרא
 דאמר צא בערתי בעמא ה״ק בטהור פשימא לאסור דלאכיצה קאי ואפי' בטמא
 דלא חזי לאכילה אסיר לבער וכן פי׳ רשחי בפ׳ הערל ד׳ פ״ג וכך הם דברי הרמב״ם
א תאנים במכין. נ״ל דמאנים דרכן במנין כדמנן ד  רפ״ג מה׳ מעשר שני: ג ו

 פ״ב

 משנה
 דמל השתא לא פירמ לט הר״ב איסור נןפימין בשום מקום לא היה לו מן הצורך
 לכתוב ק בכאן ועוד דבלא״ה משמע דמתני׳ מעיקר דץ תורה איירי ומאיסור
. היינו אפי׳ בשמן שראוי לאכילה ר נ  ספימין לא איירי: שנתנה להדלקת ה
 מותר להדליקו כיון שכהדלקה הנאתו וביעורו שוה מרבינן ליה מדכתיב לכם לכל
 צרכיכם כדמוכח בפ׳ לולב הגזול ר' מ' דדרשי׳ לכם דומיא דלאכלה כל שהנאתו
 וביעורו שום אבל אין מתנין פימת שכימית למשרה וכביסה שהנאמן אמר ביעורן.
. וגבי צכיעה כתב הרמב״ם ם כ ל  וא׳׳כ הדלקת הנר שהנאתו וביעורו שוה אתיא מ
 במטרו פייה בהזיא p לאפי׳ ראוי לאכילה צובעין מ ולא ידעתי למה הוצרך
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 [״ביש אומרים א^ לא אגורות. כלומר אע״פ שרוצה למסר שלא אתו לזלזולי בהו: אף לא אגודות. שלא ימכור כדרך שמוכריה
. מפורש בפרקי! ילפיל: ף שכרו מותר. ב ל  במכין אלא אכסרה ועיין לקמן]: וב״ה אומרים את שדרכו לאגוז בשאר שטס׳. ונץ ח
. פי׳ הר״ש את שררט לאנוד כשרוצה אותן לבית מותר ואין ט קדושת שביעית ואע״ג דשביעית תופסת דמיה האי לאו ׳ ט  בבית ו
 להוליכן אגור למכור. ע״כ . והטעם כתב הראב״ל להשתא אין למי שביעית הוא: לקוט לי בו ירק. לשו! מכר הוא למשמע לקוט
 האגודה לרך סתורה. דש להרמב״ם לי שוויו ירק אבל לקוט לי לשין שכירות
. הוא וצא לשון מכר: בכד בפונדיון. לא א אגודות״) ף ל  פי׳ אתר בחבורו פ״ו לאגודות בית ולא ירק במשקלכ)בש״א א
ק לך פונריון רק ככר שות . שאמר לו א ( ב כ ת י ב ד ב ט א ת שדרכו ל  משונין מאגודות שוק וסברי ביה ובה״א א

פוניייז
ב כי):  ל ח ן ונץ ה ק «) . כגון הגרעי ו ש  דבדרך אגודות בית רשאי לאונל! לשיק אותו ב

ט ק ר יח). ל ת ו ת מ כ לקט לי ירק היום ש ך איסר זה ו א ל ם ף האומר לפועל ה י ד ג ו א ייו ש א כ ל ה י י ס כ  ךולמטר א
ק • ד נ ו פ ר ב כ ם כ חתו ת מן הנ ק ) • ל ״ ר ו ס  ^^ES: לי בו ירק היום ני) שכרו א
P\» • רי&יז. מפורש בפ ק מ ^ ךןM«MCt.a»M>J 

 ף ולרןט לי ירק. עיין מ״ש בפרק
 דלעיל משנה ג: שכרו מושר. וא״ת
 ומ״ש מצובע בשכר דמשנה נ פ״ז .

 וי״ל כלאיתא במס׳ ע״ז בר״פ השוכר את הפועל למחלק בין לוקט ירק לתמרים לשכרן יש להם קדושת שביעית וקאמר רבא פועל דלא נפיש
. ופי׳ התוס׳ חמרין דנפיש אגרייהו פירוש ורווחי מפי ודמו טפי לסחורה  אגדה לא קנסוהו רבנן חמדן מפיש אגרייהו קנסו רבנן בהו
ר כ . וצובע נמי רווחי טפי: שכרו אסור. ר״ל שהוא רמי שביעית ואסור לנהוג בו אלא כמנהג למי שביעית וכ״כ הרמב״ס: כ  ע״כ
 בפונדון. ל׳ הרמב״ם ואמר שנדון ואיסר [כלומר בדשא] על המנהג הילוע אצלם שהככר בפונריון והירקות פחות ממה שלוקחין באיסר:

 כשאלקוט
 לאטד נילועלנל לאגוד אותו תי׳פ לאוניו, חכרשין נייומלפי חכיישק . ד הא לך >ייו*3מ• חילן וג״& גזיפ

w ממ>פ שכלו «r מצס עננו. ככר בפונדיון נליס >׳« . t  ול6£ גזיה לכ^פ. שכה םותר ט״ נליפ >

 מלאכת שלמה לא
ר ס ו א  אונלין אוחו אף בשביעית לשוק כלומר כלי למכור מצ״לי״ל: ף ה
. ראיתי במשניות כתיבת יל ללא גרסי נרישא למתני׳ האומר י מ ל ו ע ו פ  ל
ק הא לך איסר וכו׳ ובירוש׳ משמע ללא נהירא לי׳ טפמא לפי׳ שם בע״ז  לפועל ר
׳  רש״י ו״ל וה״ג התם מה בין האומר לקש לי לאומר לקט לי ט ומשני ר
 אבין למהלכות של עמעום היא לראוי הי׳ לאסור אלא שעמעמו עליה והתירו
, פי׳ אבל אס הי׳ ממר שמרויח משום כלי חייו לפועל* וכן נמי מתני' ר ה נ  ה
 לרכס קנסו אוהו שכל שניי לרפ״ג למס׳ מעשר שט יש לשאול עליה
 ״*״ *Eg*.™ » מה בין האומר לחלק לאומר העלם
 שנאכלה אלא מה׳ של עמעום םיא וכן נמ•
 מתני׳ דלפכ״נ לשבת יש לשאול עליה מה בין האומר הלוני לאומד השאילני
 וכן פתן של מובל כוכבים שהוא אחל מי״ח לבר מהלכות של עמעום היא
ן ת של ישראל מצויה. ור״שנ  שעמעמועליה והתירוה משום חיי נפש כשאין פ
 לקיש תירץ למתני׳ לשרי כשאמר לו לקש לי ירק היינו לוקא במראה לו את
ק שכר מורח רגלו שהרי הוא בעצמו יטל לילך וללקסו  הירק שאינו נותן לו ר
 ור׳ יוחנן אמר אפי׳ צא הראה לו כמה שהראה לו להקצו בשביעית שהיא
. ואימ יכול להוציאו אצא באכיצה ושתיה כפירות ר ו ס ו א ר כ : ש ק ב ר ל  מ

 שביעית

. יש גורסי! ת י ב ו ב ת ו ד א ו ג א ו ל כ ר ד ת ש  אפ״ה אסור כן נ״ל עכ״ל ז״ל: א
 לבית והרמב״ם ז״ל פי׳ וז״ל שם פ׳ ששי לברים שלרכן ליאגל בבית למכרן
ך שאונלן להביאם לבית לא כלרך שאוגלן לשוק ר י  בשוק אבודים אוגד אותם כ
ק ליאגל אלא לשוק אין ר  כלי שלא יהא כמוכר בצמצום אבל לברים שאין ל
 אוגלין אותן ואפי׳ אותן שלרכן ליאגל בבית כשמוכר אותן בשוק מוכרן
. והראב״ל  אכםרה לא במשקל ולא במלם ולא במנין ע״כ בהרתבת לשון קצת
 ז״ל פי׳ לאגול אותו בבית לאכלו והואיל שדרכו לאנלו אפי׳ לאכלו בביתו כלי
 שילע בכמה אגולות הוא מסתפק בשבוע גם כשימכור אותן בשוק אוגל אותו
ט של ירק זה ליאגל אלא צימכר בשוק ר  שאין אגזלתו לרך סתורה אא׳׳כ אין ל
. וקרוב לזה פי׳ ה״ר שמשון ו״ל. הכרישין ונץ החצב לרכן צאגלן אפי׳ כ ״  ע
. וכתב ה״ר יהוסף ו״ל יש ש״א לגרסי׳ ליאגל בבית אוגלין אוחו בשוק ת י ב  ב
 ונ״ל לטעות הוא למה מועיל זה שהוא אונלו בשוק כיון שהטעם הוא שאסור
 למכרו כלרך שמוכרו נשאר השנים ותו לכל הלברים אין אוגלין אותם בבית
ר שללכו לאוגלו ג ׳ לבית לשוק בלמ״ל וה״פ כצ ל  אלא בגנה אצא נראה לגרסי
 לבית כלומר המוליכו לביתו אוגלו כלי שלא־ יתקלקל או משעם אמר ולא מטעם
 שרוצה למוכרו במנץ האגולוח אלא אף םמוליכו לביתו צצרט אוגלו אותו המין

ז ע ו  יכין תפארת ישראל ב
: כ) קמ״ל אע״ג הר״ב למנקפיה:(Q וכתב עלה רבעו הגאון אאמ״ו וצוק״צ ח״ל ק״ל אפי׳ [ / ז מ מ׳  לסחורה. עכ״ם בלקט לעצמו והותר מותר!
 שזה שנוי. מאניס אורחייהו למטר במשקל וירק במניין. אפ״ה אסור: שלא באגולה ליתסר לב״ש. להרי לנ״ש גם לאכול בטובה אסור מללמי
̂ m ^ למטרה כק״ל מ״ב. ונ״ל התם שהמלקט יחזיק טובה לבעל השדה. זה אסור. א  ל ר ש ד ר ה כ מ ק י ש ר ו ד ו ג ר א ט מ ר ל ן ס ייי א כ  בא) אף כלא מ
ת לרחמנא אפקריה. אבל מי שתלשו וזכה נו כבר. וולאי בלקט והותיר מותר ל ט א ן ל א י ב ה ה ל צ ו ר ש כ ס א ( ב  לשטת מדרך סחורה בשאר שניס (ג): כ
ן למכרו. ומה׳׳ט צריך להבליע.למי אתרוג בלולב לשמא לקטו הע״ה למכרו: ל ד ד ן ג א ן ה י ן א א ד י ק ן ש ל 3 ן כ מ ן ל ד ג א ל ר ת ן ל ^ מ ״ ) ר מ ן ל י ^ ן  m מ

 סחורה.א״נ ה״ק כדרך שאגד! לצורך ביתו.מותר לאגדן למטר בשוק.רקשר בית משונה הוא:כד) עפ״ז סי׳ יב.יל:כה)דמדאינו למי שביטיח רק דמי טרחה
א דהו״ל כשכרו ללקוט מציאות. ואפי׳ למ״ר המגביה מציאה לחבירו לא קנה  אינו נתפס כקדושת שביעית.ולא רמי לצובע בשכר לאסור [כס׳ז מיג]. שאט מ
 כתב אלא הטעם שלא ילאה חבירו.הכא לא נתכוון לזטת לעצמו כלים.ולא מכר לו כלום [תוש׳«r יס׳ב א׳].ומיילי הכא בספיחים המותרים כפ״ט י״ג:בו) רהו״ל ל׳ מכרעז) ר״ל נחסם
 ייזימ* ירחי־.,iiwr הידורו׳ י "׳״* V * **יי

 ציוגיט
: י  וביח אומדים . מ» הי
 ד האומר לפועל .«״r ה5.
 *וסי סגח־ם >*. ייושלמ•
מ«ו מ״ש. מ״׳ שם ג י  מי
 9י*«: לקח מן הנחתום .

 מיי׳ w ה**ל:

 ראשון לציק
 משנח ג [תוי״ט דיה]
 הכרשין מפורש בסיר,
 מ׳׳^ציל בפיק לכלאים מ״כ:
 [משנה ד] האומר לפוננל
 ט/בעיו סיב ffs איהא בזה
 הלשון ותק האומר לסופל
 הילך דינר וס ליץט לי ט
 ירק היום שכרו אסור לקוט
 לי ירק סיום שכרו מותר
 וכתבתי בתקוני כלי שרת
 והמון לגרוס שם כמו דאי'
 הכא במשנה ובזה יובן מאי
 ראמר בסוגיא לע״ז לקמן
 בסמוך ומי קדיש והתניא
 האומר לפועל הילך דינר
 ולקוט לי ירק סיום שכרו
 מותר לקומ לי בו ירק היום
 שכרו אשור וכלפי ספק
 ומלה והתכיא צ״ל והתק
 (ילא שביק הש״ס המשנה
 ומייתי גרייתא)וסייס המשנה
 לשביעית שזכר הש׳ס לעיל

: ז  במי

 תוספות רע״ק
 יסיכה כשתייה. אבל
 וזמרה לאו בכלל אכילה
 ודא ; ומהא היתיב לא
 נערתי ממנו בטמא אין
 לדייק דבטהור מותר דייל

 דאיצט־יך דלא גימא
 דבטטא כית דלא אפשר
 כאכילה הותר בהבערה
 וכמו בתמטה דטחורה
 אטור בהבערה וטמאה
 מותר. ולא מזואתי גילוי
 לדץ וחדטיש 0ר\ר מותר
 בהבערה בשים ופוסקים
 זולת 1חר״ש והרעיב כאן
. אחיכ מצאתי ע י  ת
 מפורש גפירשיי יבמות ד׳

tv 
 תום׳ אנשי שם

 אומר אחה כן אף הוא אינו
 נוהג בהם קדושה. עיכ.
 נישמע מזה . לתר, טעמי
 צריכיוהא בלא הא לא שגיא.
 לאי מטעם ראשון לחול
 ישקלו נלטרא וימכרו כוול.
 ואי מטעם פני לחוי הף
 סגי בריזה שיטי אחר. וא׳כ
 ק׳ ללא הויל להר״ג לכתוב
.  fh כוי אלא ועול מתוך ט׳

 ראשונה ״יי"״
ן למוכמ במשקל. בשביעית לא ימכר במשקל לי ע ו פ ו  סתורה אלא בבית מר מ
. וב״מ מוסיפץ אף לא במנין אכולת אפ״ג לשיטי הוא אסול וב״ה ה ל ס כ  אלא א
 מתילין בשיטי. ומ״ש מי״מ לתאנים דרכן במשקל ליטרא לכלה. אימ בטן למה
. מה שהקשה סי״ע מצבע לפ״ז פי׳ ר מ ו ו מ ר ב  פניו לגלה לתאנים: ד ש

 שם

 משנה
/ ואמר ובשביעית כדרבן אסור במנץ ובמשקל מומר מ  פ״ב למעשרות מ״ה ו
ט במגץ כך וכך אגודות באיסכ הייט כשמוכר בשוק אבל ר  לשינוי הוא וכן ירק ל
 בכית ללט במשקל כלאמר בנדרים ל' נ״ז ליטרא בצלים שזרעה ובן גב* מזקיה
 שהיה אוכל ליטרא ירק ופוסק בתולה. ובשביעית אין לרך למטר בשוק להוי

 כסוחר. נראה שהבין הילושל
 להבל סעס א׳ והר״ב ודאי
. (שיל) : ן  לא הבין כ
׳  תוי׳ט דיח ובהיא מ
. מבואר שם ׳  ובירר ט
 ילברי הרמבים למדתי בעי
 !דיליה שיהיה מהמרים
 להאנל אף בבית

א וממים מציאה לחכירו הנס חבירו ולא . גליפ דלקימ דהכא טעמא מאי שכרו מותר משוס ישוכר פועל ללקונן צו מציאות מ ׳ ׳ מצוכע ט  ייאיול בדרך שאוגון לבית. (שיל) • ך תוייט דיה שכרו מותר ט
י שסיר להכא לא נתכוין לזכות לעצמו כמ׳ש התוס׳ בעיז ואיכ לא דמי כלל לצובע בשכל. רהתם ע׳כ בצובע משלו מיירי לאי  :נכר לו כלום רק שכר המולתו בלבל הוא מעל ואפילו למיל צא קנה יזכירו אמי מ
/ ודאי להכא דמיא. ולא אסרינן התם אלא משום דעושה המלאכה בסירות שביעית פלו לדמי ולאי לסחורה כיח לכלידה קטהז עימ למוכרו לאחרים וכוכתיבנא ה כ  נשל מנה׳׳ב ודאי שרי הלכתימא התם ד
. (לח״ש). איה ורק בחמרין לאסרו אסילו נשל בעה׳ב טעמא וקנסוהו משום לנפיש אגרייהו ולמי טפי לסחורה כמיש כתי׳נז בשם סחוס׳. אכל הר״מ בחבורו כי להא דהממירו בחמרין הוא כשעשו בסירות ם ת : 
r רמשוים קנסו אבל בסירות היתר שכרן מותר. וא״כ לכאורה הא להתירו בפועל הוא גיכ אפילו בסירות איסור ומ״מ לא קנסוהו משום ורזוחן מועט.׳ ואולי להלי וקלי] התנא למנקט כאן ירק סתם c i 

 לנסיש אגריי«
ו פ «  מ



 ציונים
: א י י . שפ ג ץ נ ת י ץ נ  ה א
׳ f t 11 ס׳כ . ם י נ א  ו ת
. פוס׳ נשיכה למ. וגליה י ה 3 

: ג י y כ ל « ' ׳ ש0 « ״ . פ  «׳

 תוספות רע״ק
א י ד ה ב ל ת ב א ד י נ ע ׳  ע
ו נ מ י מ ת ר ע א ב ל א ד - ק  ד
א ל י ד י ו ר א י ל ת א א ש פ  ב
ה א מ ו ט ם ה ו ש ם א ד מ ״  נ

ה : ר ע ב ה ה ה ר ת ו  ה
ל ב ] א ה ת ל ו א , ו [ י נ ש  מ
ש י ד ) ה ה ב ר ח ם ב ת ו ה א צ י  ק
ר ו מ ש ב כ ד י ם ת ש ב ב ת  כ
ה ב ר ה ב ו ו כ ר ד ר כ ו ט  א
ץ ל מ כ ך ב כ פ ח ב ר ו ת ו  מ
ה כ י ש ס ו כ ח י כ . ו ״ י ת ו  מ
ע ד ט ת א ש ל ב א י פ ע ״ ף ל  ד
י ר י י א ט כ ח ' ד י נ ת י ט א ד ו ב  ד
ך ר ד ת ש י ע י ב ם ש ת ש  כ
' ף ט ח ד ״ ר ם ב ל ו . א ר י ק פ ה  ל
ו ב ת י כ ו כ ר ו י צ ק ה ו י א ד י  ע
י; ל ענ כ ר כ ו מ ש ב ך ד ו פ י ה  ב
י ק עי ר ר ק פ ו ט ב ר ו ו ס  א

׳ ; ש י י ר ע ח י י נ ו נ י פ  ׳

 תום' אנשי שם
ץ ו מ הו ח י י ו ו תר ו ו ט ו ש פ  כ
ר י ס ־ ת א כ א ל מ רי ב י ל מי ע ו פ  ו
ה י כ ד י ־ מ : בי צ׳ . ו ל ׳ נ  כ
ת נ ת ׳ מ ו  כשאדיקוט כ
ה ר ו א כ ל . וכ׳־כ הר״ש ו ש נ  ח
ו ה ־ כ ת ו ס מ ס ו ע א ט ל ס ב  ג
א ו תן ה ו ל נ ב ה דלקי א  במשנ
י מ ה לי ל מ ת ו יל לשתי  לבי
ת ו ר י ה לי ס מ ת ו עי  שבי
ל ׳ מ ק ק ל ק ר צ עית ע  שבי
ן אין י ף שעדי א א ל כ  ה
י מ י כ חז מי ו ו ד י ת ב ו ק ר י  ה
ה נ מ א ר ב כ כ ו ה נ מ  שלוקח מ
כ ו ח ם לו ה ל ש כ מ ״ ח א  ו
ה שרי י פ ת ש־נימית א ו ר י כ  מ
לו ל כאי י ז ה  משו 0 דמצזיין ו
ה א ר ן נ כ . ו ו ד י ר הן ב ג  כ
י הריש ל אי . ו ם י ב מ ר  ששיי ה
א כ ה ר ו ת ו  רוצה לפרש מ
ר כ כ ה ' ו י ס א ו ש י ר ר ו ת ו מ  ב
ת כלל עי ת שבי ש ו ד ו ק ן ב  אי
כ ת כ ו ש ר ו ב ח מ ב י ר ה דלא כ  ו
ת ו ר י ס ר הייה כ כ כ ו ה ת  א
ת לא י : ד ( ׳ ש י ש ־ ^ ח י ע ט  ש
ה י . כ ה ר ו ח ס ׳ כ  ישלס ט
ב ו ת ח ע י ר ר פ ו ס י א ) שם ז  בעי
ם ל כ א ל מ ן נ י פ ל ת י עי י שבי מ ד  מ
ו נ מ אי י מ ה . ו ר ^ ס א ל ל  ו
ה ר ו ח ר ס ו ס י א י ל ר מ ג ז ל מ ו  ד
ם י מ ד ו ה ס פ ת ם י ש ס ד ו ב  מ
ם ה ח ב ק י ת ו עי  בקדושת שבי
ת ש ו ד ק ל ב כ א י ה ו ל י כ א י ו ד  מי
ר ט מ  •שביעית הלכךשרי •התם ל
ל ב . א ר י ת ו ה ו לעצמו ו  כשלקנ
ת עי י שבי מ ד ב מ ו ע ח ו ר פ  ל
ס פ ה ־ ר ש ב ן ד א ן כ  שאי
ר ו ס ם בקדושה א ה י ת ח  ת
כ י ־ י ר •י ל! י י ת ו ה ש ו כ ל  אפי
ס י ע א י ז ו ה ולםלן כ י  ד
א ה ל א מצאתי ז . ל י ו ע כ ו ו י  ש
לא מ ו י ר ה א ב ל ש ו י ר ' ס י ס  כ
ם ו ש אי מ . ו ו ץ ל נ י מ ת ע ד  י
א ק ו י א לאו ו א ה ט י ש פ ל י ק  ל
א ד ס א ל כ י ד דאי ו א ו ה א ו  מ
ת עי א בשבי ״ ו ה י ו נ בי ה כז נ ת  מ
ר כ מ א ו ת ם ל ו ש י &סירא מ מ  נ
׳ עה ע י צבי ב ן ג נ י ר ס א ז כ  ו
. ה ל ג י ל ל ד י מ . ק ג י ז מ י  ס
י מ ו ל ה ת ל י א א ד ב י ל ס כ  א
ע ג ת י ה וניתן ל י ל ר ע ו מ ב ג ו  ח
ת ו ר י ס ו ב ה נ י ס י י ם  אי לאו ל
ס ר נסשי ט כי מצי פ  שביעית הי
א ל ס ז י ע א ת ז י ע י ב ת ש ו ר י ס  ב
י א ן מ א לשם שכל י ר ה  סייש ב

ב קעב ת יום טו ספו ה שביעית כלל גתל פרק ח תו ר ו נ ט י ב  ר עובדיה מ

א לכייר. מ״ש הר״ב להספיק לו מים לכל תשמישו. סיים . משוס למתנת ה ל תר  פונדיון: כשאלקט ירקות שדה אביא לך מו
 חנם יהבי זה לוה לפי שירקות שרה מצויין: לקה ממנו בסתם. בהקפה הר״ש אלא דוקא לשתות כלקתני סיפא [״חהו לאכלת. כ״כ בפירוש
א לבלן כו׳. מסיים הרמב״ס בחבורו פ״ו ולא ל  כררך מוכרים בחנות: לא ישלם לו מדמי שביעית. להוי כסתורה: שהזכרתי]: ו
 ה כייר. חופר טרות ומספיק מים לבכי העיר לא יתן לו מרמי לשאר אומנין ומםתברא למשנתנו נקטה להני לרבותא לבלןוספנ
 הנאת הגון* עושי! לו וספן לבר שא״א
 שיעבור הנחל אלא ע״י ספינה וה״א
 לשרי:( אין קוצין וט׳.פי׳ הר״ב לכתיב
א תבצור כלרך ל ץ ד ז  ואת ענבי נ
 הבוצרים. ספרא. וכתב הרמב״ם לידוע
ק הזה לאסור ס פ  באמת שאיט רוצה ב
 הבצירה כלל שהרי התיר אכילרלן
 באמרו והיתה שבת הארן לכם לאכלה
א ל  אבל ר״ל כמי שפי׳ בספרא [
] כררך הבוצרים והכוונה כדי ר ו צ ב  ת

 לשנות ושלא יתעסק כפירות שביעית
 כליך שיתעסק בשאר השנים :

 ואין

. ( ט ך כ א ל ) אבי ח ה כ ד ת ש ק ר  כשאלר^ט י
א ישלם . ל ( ם ל ת ו ם ח ממנ ק . ל ר ת ו  מ
ב  לו מדמי שביעית שאין פורעין חו
א : ה אין נותנים ל ( א ת ל עי  מדמי שבי
) ולא י ר ל פ ס ) ולא ל ג לא לבלן ל ) ו ב  לכייר ל
. ת ו ת ש ל נותן הוא לבייר ל ב . א ( ה  לספן ל
ל ים ש ( תאנ : ( י ם ל ת ת נ ת  ולכולן הוא נותן מ
• ( ח קצה ל  שביעית אין קוצין לי< אותן במו
ן ה ל>־0 אין הרכי ב ר ח ל קוצה אותם ב ב א • 
. ( ה מ ב י ר ע א ב ל דורך הו ב . א ת ג  ענבים ב

 ואין

א בתרבח וגימש>«« nrp ו*א בחרבה. ץ ת * ו פ ק ״ ז ץ אותם בחרבה מ צ י 3 ק ״ ' * ה ״ ב ר ח ״ ב י י * * " * י  ו ק

 מלאכת שלמה
ו ז ל כ ו ״ ה ע ע ו ל ה י ב ר ו ם ח י ב נ ע ה ם ו י נ א ת ן ה י ת י ט ו ש י ל { ע * ח ט ו ן ש ה ם ש ו ק  מ

ס י ר ך ג ו ר ע ב . ו ם י נ ש ם י י ר פ ס א ב ו ן ה כ ל ש ו ר ״ י ל י ר י ש ש ״ ר ם ה י כ ס א ה ס ר ג  ה

ו ש ו ר י ב פ ש י י ת ן מ י א ב ו ר ן ח ו ש ל ן מ י כ ה ס ב ר ח ל ו ח ה של ב צ ק ו ׳ מ י ס ן ו צצי ן קו י  א

ר ח א ל ן ש ח כ א צ מ א כ ל ת א ו ר י ס ת ה ט י ק ל ׳ ב י נ ת ה מ ל ו י כ ר י י א א ל ה ל נ ש מ ר ה ל ל ס  ע

י פ א ל ס ר נ ב ה ש י י ר ל ש פ א ל ו י א ב ל ם א י נ א ת ת ה ט י ק ך ל ר ן ל י א ל ל ו ע ה ו ט י ק  ל

א נ ה ע ו ו צ ק א מ ר ק נ ל ה ז ר ל ב י ש ל כ ן ב ת ו ן א י ע צ ו ם ק י נ א ת ן ה י ש ב י י מ ש כ ו ל כ ר  ל

ן י א י ל נ ת ק ה ו צ ב ל ת ו ו ע י צ ם ק ת ו ש ע י ל ל ן ב ה י צ ק ו ת ע ן א י ע צ ו ק ה ז צ ק ו י מ י לי ר  ק

ל ״ ע ל נ . ו ל ״ ז ^ ״ כ ה ע ב ר י ח ו ר ק ב ו ח ן ר י כ ס א ב ל ל א ח ו י מ י ה ל כ ן ב ת ו ן א י ע צ ו  ק

ו מ י כ ו ה ן ו ׳ ״ מ ק ת ב ״ י ב ה א ו ״ ב ש ש ב ״ ד ה ח ו ת פ ת ב ״ י ח ה ה ? י א ם ס ר ג ה ה י ז פ ל  ש

׳ י ן ק פ י כ ה ס ב ר ל ח ״ ף ז ס ו ה ר ׳ ״ ל ה ״ ז . ו א נ ר ב ח ר ם ח ו ג ר ת ף ש ״ ל א א ב ב ר  ח

׳ ש ו ל י ב כ ו ״ ת ו א ר כ ז נ ם ש י ת י ז ל ם ו י ב נ ע ה ל מ ו ה ל ק ו ל ח ן זו ה י י א ה כ ש ך ק ך א ו ר ע  ב

ר ו צ ב א ת ל ' ש י ך פ מ ר ת כ ר א ו צ ב א ת ט ל י י ה ל ל ת ק א ו ס פ ס מ ו נ ל מ ם ל צ ט ע ש מ ש  מ
ך ר ד  כ

 ביעיתלהספיק לומים לכל תשמישו:
. מחמם מרחצאות: ולא ן ל ב  ולא ל
. . שכר תספורת: ולא לספן  לספר
 שכר הספינה: ולכולן. לכל הגי לתטנן
 במתניתי; יכול ליתן מתנת חנם שלא
 לשם שכרן ואע״פ#)שיולע שבשביל שנתן
 מתנה לא ׳תבע ממט שכר: ןי במוקצה.
 כלי המיותל לקוץ ט תאנים קרוי
 מוק׳.ה: בחרבה. סכין ל׳ חרבוטעמא
) ואת ענבי ה א כ ר ק י ו  משום לכתיב (
 נזירך לא תבצור כררך הבוצרים :
 עריבה. שלשים בה את העיסה :

ע ובקוטב ״ ־  *) 5יי ש
! ימ ל ב ל ן «וינ ו ל ט ל ר . ו פ ס א ל ר נייוש>«י ל ו ס א ל ל  ה ו

. •*71 » ״ נ ה ( ב ר ע ה «19* ב ב י ר ע  ב

ל ן כ ה ה ל ת ש ו ק ר . י ר ת ו ך פ א ל י ב ה א ד ת ש ו ק ר ט י ו ק ל א ש : כ ת י ע י ב  ש

ה י מ ח ׳ נ ר ה ו ל ו ה ׳ י י ל נ ׳ ת ש ז ר י ב ם . ו ג י פ ׳ ה ס ן ב מ ק ק ל ת ל ן ו י ק ר פ ן ב כ ת י ל נ  ה

. ת ו ת ש ר ל י י ב א ל ו ן ה ת ו ל נ ב : ה א ץ י ו צ ה מ ל ת ש ו ק ר ן י י א ן ש י ר ס ו  א

ר מ ו י א ס ו ׳ י ר ח ו ל מ ם ו י ן מ ה ן ב י ח ק ו ן ל י ת א י ע י ב ת ש ו ר י פ ן ל נ ב י ר ר מ א א ת י י ר ב  ב

ן נ ב י ר ר ס ך א כ י ס ל ה ו מ ה ב ש ל י מ ש ל ת ש י ב ג י ל א פ ת י י ר ב א ב כ ה א ל ל א ן י ח ק ו ל  ל

א ח י י ר ב ר נ י ת י מ ס ו ׳ י ה ר ס י ב כ ן ל ו ג ס כ ל ש א י מ ש ח ם ל י ה מ ל ו ל ר ה י י א ב ו ם ה א  ו

ס ל ח א ״ ת ש ם ל י ה מ ל ו ל ר ה י י ל נ ב ן א י ר ס ו ם א י מ ב מ ש ו פ י נ י ן ח ה ר יש ב ב ס  ל

ס ל א א ה א ל ה ה ב ל ו י מ ס ו ׳ י ׳ ר י פ ן א ל ב א ל צ . ו ׳ י נ ת מ ה ל ס ש פ ר כ ת ו ע מ ׳ י כ  ל

ת נ ת ן מ ת ו א נ ו ן ה ל ו כ ל : ו ה ס י ב י כ ת ל ל ב ג ל ג ל ל ו כ ו י נ י א ה ו צ י ת א ר ל ל ב ג ל ג ל ל ו כ  י

ל י ע ן ל נ א ת ר ה כ ו ש נ מ ע מ ב ת א י ה ל נ ת ו מ ן ל ת נ ל ש י ב ש ב ע ש ו ל י פ ש ״ ע א . ו ם נ  ח

ת י ע י ב ל ש ם ש י נ א : ן ת ה ב ו ס א ב ל ש ה ו ב ו ט ת ב י ע י ב ת ש ו ר י ן ס י ל ב ו ל א ״ פ  ג

ם ה ש צ ק ו ל מ ״ ה ח ב ר ו ס ח י ר ה ג נ ש מ , ה י פ ן ב א ס כ ס ג ו ש ר ו ב ח צ ב ״ ס ו ׳ ׳ ב מ ר ה / ו כ  ו

ן י כ  ישראל י
ף ו נ ך ג׳ הכאת ה כ ה ף ד : לה) למוליכי בספינה . א ו ח ל ג מ  לד) ל
א ז ל ׳ ׳ י ע ע ש ד ו י . אף ש ר כ : לו) שלא לסס ש ן י נ מ ו ר א א . ומכ״ש ש ר ו ס  הן א

י נ א א כ כ . ה [ ׳ ו כ י ה כ ל י ג מ כ ר [ כ מ ט כ י ה ר נ ת א מ מ ל ע כ ף ד ו שכר א נ מ  יתבע מ
ו א י ל מ ה נ נ ת כ מ ״ א . ו ר ו ס ה א ר ו ח ק ס ר ] ו ג י ז מ ״ ס כ ה שרי [ ר י כ י נס מ ר ה  ד

. ר 1 * ש ס ע מ מ ד י י נ ש ( ה ל : ס כ ה ח י א ל ( ו ל ; [ 1 כ י ט מ י ס ן ן מ ק ל ח מ כ ו מ ן כ ו - א ט ה ר ו ח  ס

ך ד ש צ ו ל ת ס ב ג ר . ל ע ט ל י ) מ ד לכך: לט) חרב. משוס שנוי: מ ח ו י מ  ה

י ו נ  ראשונה ש
א י ב א ה ש נ ש מ ו ב ת ס ר ג ר ל מ א ס נ א . ו ה נ ש מ ן ה י ע ל י מ ש ה ו ל ב ל ן ל י י בו א נ א ת  ל

י ו ה ה נ ש מ י ל מ ל ש ו ר ר י ב ו ו ס ר ב מ א ש ' כ י פ א י ל מ ל ש ו ר י ה ה מ י א ל י ש ו ק ך כ  ל

ר ו ס א י ל מ ל ש ו ר י פ ב מ ש מ ה ל י פ ו ף ג ו ל י ח . ו י ו ף ה ו ל י ח ע ל מ ש ס מ ״ נ מ ר ה ל  ו

כ ת י כ נ ר ש ש ע י מ ס ש מ י ם ר ׳ ׳ י מ ר ׳ ה י ס ׳ ב ל ע ו ״ ז צ ״ כ ׳ ו י פ ל ר כ ת ו ם מ ״ ב מ ל ה ל  ו

מ ו ק ל ל י י ו מ ן ל ת ו ם נ ס א ׳ ׳ ה ט. ו : כשאלקו כ ״ ק ע פ י ה ל ר ב כ מ ן כ י פ י ל ח  ה

א ל . א ר ת ו ף מ ו ל י ם ח ״ ב מ ר ה ל י ו ה ט נ ת * מ מ ל ש ו ר י ה ל ר ל ת ו ל מ כ כ ל ה מ ה כ ד  ש

ב ו ע ח ר ו פ י כ ו ה ו ו י ל א ע ו כ ה ו ח ׳ ל י ר מ א א ל ל י ה מ י ב ל י ה א י י ל י פ י א נ א מ מ ט  ל

י מ ל ו מ ם ל ל ש : לא י א ו ב ה ו ו ח א ה ל מ י ק ת ל מ כ ן ב ר כ מ א ש צ כ ״ מ ת ק י ע י ב ש  מ

י פ י מ ז מ י מ ו ל ם ל ל ש א י ן ל מ צ ת ע י ע י ב ת ש ו ר י ו פ ת א ו ק ר כ״ש י . ו ת י ע י ב  ש

ם י מ ׳ ל י פ א ל ל ״ מ א ק ת ט ר . ו ב י י ח ם ש י מ ד ל ה י ב ש ת ב מ י ו פ ן ל ת ו נ ה ו ר ו ח ס  כ

מ ש ו ר ק ו ב י ה ם י י מ ר ם ה ג ה ו ל י כ א ר ל כ כ ח ס ק ל ג ש ״ פ א . ו א ת ל י ע י ב  של ש

ל ט א ו ל נ ״ ה ה ל י כ א ן ל ת י ת נ י ע י ב ש י ל ה כ ל ל ו ס ה א י י פ ר א כ ו מ ל ה י ת ב י ע י ב  ש

ה נ ה ן נ י א ן ש ו י ה פ ר ו ח ס י כ ו ר ה ב ל כ כ א ה ש ה מ ל ש מ ש ה , ל ז ב ו א י ש כ ן ע ה  ב

ע ל ו י פ ש ״ ע א ב ו ״ ר ׳ ה י . פ ה נ ת ח נ ת ן מ ת ו א נ ו ן ה ל ו כ ל : ה ו ן ה ו ב ש כ  מ

ו א י ל א א מ ל ע ׳ ב י ר מ א ג ל ׳ ׳ מ א כ ו ״ ר ע כ ו ש נ מ ע מ ב מ א * ה ל נ מ ו מ ן ל ת נ ל ש י ב ש ב  ש

א א ה כ ה , ו ר כ מ ה כ נ מ ל מ ״ ה ה ו נ מ ה מ י כ ל י ה י י ו א ה ט ל מ ה מ א נ ה ה י י ל ו ה  ל

ר ו ס י א י ל פ ל ט י א ק כ ה . צי׳ל ל י ר י ש א מ א ה ו י ב ל י ה ה י א נ ל ה ״ ה ם ל ו ש מ ן ל נ י ז  ה

ט ״ י ו ש ת ״ מ ח כ י ו ר ה מ ל ״ ר ע ק ו י ר ב ט מ ל ל ו ז ה ב נ ו כ ק ״ א א א כ י ש ל מ ה מ ר ו ת  ס

ב י ת א כ ר ק ב ם ל ו ש . מ ת י ע י ב ל ש : ו תאנים ש ז ״ פ ׳ ב י פ ל כ ׳ ו ס ו ח ה ס ש ג ב ״  מ

ר א ש ה ב ״ ה א ל ק ו ו ל א א ל ר ק ם ל י ב נ ע ׳ ד י נ ת מ א ל כ ׳ ת י ע ו מ ש ר א ו צ ב א ה ך ל ר י ז י נ ב נ  ע

ה כ י ר ל י ד נ ר מ ל ה . . ו פ נ ו ע מ י צ א מ י מ ו י ד ו ה ץ ל צ צ ו ן ק י ם א י נ א ן מ ו ג ס כ ו ל י  פ

0 W 

ן תפארת י כ  י

 כקדושת שביעית: כח) דליקות גינה הרי ספיחים הן ואסירים. ונקט
. כרי שלא יתשלו בעה״ב: ך  רק הכא כן. משום לפועל רגיל לומר כ
: ל) ר״ל לקח הככר  כט) רי׳ל היכף כשלקח המר אמר לו ק
 בהקפה : לא) דהו״ל כסחורה: לב) ברוננען מאכער. חופר בארות
 לרחין ולכבס במימיו. איל חופר באר מי׳ לשתייה שרי.מרש מירקות
 לעיל. א״כ מיירי הכא בשכבר חייב לו. וכלעיל: לנ) מחמס מרחצאות:

 משנה
י פ א ל ו ם ה נ ת מ נ ת מ ב ל ״ ל ׳ ה י . פ ר מ ו ך מ א ל י ב ה א ל ת ש ו ק ר : כשאלקוט י ם  פ

ץ ב ש ח ם נ נ י ן א י י ו צ מ י ש פ ' ל י . פ י מ ל ש ו ר י ש מ ״ ר כ ה ״ כ כ ו ״ ץ ע י ו צ ה מ ל ת ש ו ק ר י  ש

ן כ א ו ו ה ה נ מ ר מ כ כ ה ם ו ו ל ם צו כ ל ש ט מ י ו א ל י א י כ ו ה ר ו כ כ ו צ י מ ו ל ש ם ת ו ח ח נ  ל

ם ת ס י כ ו ת ה ו ק ר י ן ה ה מ ח י ק ת ל ע ש ו כ ר ל מ א א ל ם ש ת ט ס מ ח מ ק ל ל ב . א ת ו ק ר י  ה

ם ל ב ק ה מ ז ה ו ד ת ש ו ק ר כ י ״ ח ן צו א ת ו נ ש כ ר ו כ כ ל ה ע ם ב י מ ב צו ל י י ה ח ז ה ש פ ק  ה

ך ר צ ו ה א ל ה . ו ם י מ ל ב ב ו ו ח י ל ף ע ק ז ר נ ב כ ן ש ו י י כ ו ה ה נ מ ע מ ר פ מ ׳ ל י ר מ א א  ל

ה מ י ק ת ל ע ש ס ב א ה ש ע ש פ ה כ י א ל ח י א נ ל . ו ה נ ת ם מ י ש א מ מ ע ש ט ר פ י ל מ ל ש ו ר י  ה

י ו ו ה ר ל י כ ז א ה ס ל א . ו מ ו ר י פ ח ב ו ר י ף פ י ל ח מ י כ ו ה ר ל ת ו ת מ ו ק ר ל י ו מ מ ץ ע צ  ק

א נ ק ת י י י ל כ ה ל ר ו ו ס א י ו ו ה ה ר ו ת י ס מ ס נ ו ל י ף פ ו ל י ח ל ל ״ ס ה ל א כ . נ ג ו ע ח ר ו פ  כ

י ו ץ ה י ו צ מ ם ל ו ש א מ ל א . א ש י ר ו ב מ ם כ ת ק ס ר א י ל ה ו ל ת ש ו ק ר י י נ ת י מ א ל כ  ה

ר י כ ז ה ש כ ה ל ע ש פ ׳ כ י נ ח ש מ ר פ מ ה ל א ר ו נ ״ מ פ ו ב מ ם ב ״ ב מ ר י ה ר ב ל ל מ ב . א ה נ ת מ  כ

. ר פ ו ת מ י ע י ב ת ש ו ר י פ ה כ ר ו מ ת א ל י ל ה ו ג ש ו ר י פ כ ב ״ כ י ו ר ש ף ו י ל ח מ י כ ו ת ה ו ק ר ו י  ל

ל ו ע . ו י מ ל ש ו ר י ל ה ק ע ו ל ח ל ל ׳ ׳ נ ע מ ״ צ . ו ר ו ס א ב ו ו ע ס ר ו פ י ב ו ם ה ת ה ס ק ל ש כ  ו

י מ ל ש ו ר י ת ה ע ש . ל ת י ש ה ש נ ת ש א ו ב ת א מ ו ר ה נ כ ם ה א א ש נ י ל ת ל ר ח א א ת ו ק פ א נ כ י  א

. ה נ ת א מ צ א א ו ת ה י ע י ב י ש פ ו ל ו ח א ל ת ל י ע י ב ת ש ש ו ל ק ה ב ל כ ו א מ ל ק ו ל צ ה ״  א

י ת ק ל ק ל א ש ל . א א י ל ה ו ב ר ט ח כ ג ״ כ ת ו י ע י ב ת ש ש ו ד ק ה ב ל כ ו א ם 5ליך ל ׳ ׳ ב מ ר ה ל  ו

ן נ ה ת נ ש מ כ . ל ת ח ה א ב י ה ת ף ב י ס ו ם ה ו ש נ ת נ ש ק מ י ת ע ה ש ם כ ״ ב מ ר י ה ד ב ל  ב

. ו ך ב א ל י ב ב א ת כ ת ט ו ב י ף ת י ס ו א ה ו ה . ו ך א ל י ב ה א ל ת ש ו ק ר ט י ק ל א ש  כ

מ ש ״ ק ו כ ל כ ו א ך ל י ר צ ר כ כ ה ב ש ת ך כ כ ל . ו ה נ מ א מ ל ף ו ו ל י י ח א ד ע ו מ ש ן מ מ ו ב נ  ל

. ת י ע י ב ת ש ש ו ל ק ר ב כ כ ן ה י א י ו ו ה ס נ ה מ ה ל ל ו ר ט מ מ א א י ל ל א ב . א ת י ע י ב  ש

׳ י נ ת מ ן ל ו י ס ה ״ נ ר ו מ א א ו ל ר ט א מ ץ א ה ג ק ז ו ל ט ח ב ל ס א כ ל ׳קן צ״מ ש  ומ׳
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 ואין עושין זיתים. מלשון ושם עשו ללי בתוליהן ליחזקאל כג והוא
ר״ש אומרוכוי. כתב הל״בוהלכה כר״ש. #  עניןמיעוךוםתיטה: [
 ירושלמי שכן הורה רבי יוחנן]: ז ואחרון אחרון נתפס וכי׳. כתב
 הר״ב ומתקינן לה מלכתיב כי יובל היא ונוי. ודן היובל ודן השמיטה

 בפירותיק שרן לכל לבר כמו שפסק
. ( נ טב מ בקו ד «) . ו ב  הרמב״ס בתבורו ס״פ עשירי. מתורת ואין עושי] «•) זיתים ב
ה טי•). רבי ד י ד מ ש הוא ומכניס ל ת ו ל כ ב  נהנים וספרי ־• ח יאכל כנגדן. כתב א
. ד ב  ה
ל  ירה ש

 ובקוטב. ען נתל וכבר ובראשו אבן גלולה שנותנים על הזיתים
. בית הבר קטן כעין עריבה : ה ד ד ו  בבית הבר נקרא קוטב: ב
. והלכת כרבי שמעון: ז שלא יביאנו לידי , ו  רבי שמעון אומר כ
 פסול. שאם נפסל *בשביל שמן של תרומה ישרן! הכל ונמצא גורה
 לפיתת שביעית שלא יאכלו: ורבי
ר. להביא קדשים לבית  שמעון מתי
 הפסול ואין הלכה כרי שמעון: והאחרון
 אחרון נתפס בשביעית. כיצד לקת
 כפירות שביעית בשר הבשר והפירות
 מתבערין בשביעית לקח בבשר לגיס
 יצא בשר ונתפס דגים לקח בדגים שק
 יצאו לנים ונתפס השמן וחייב לבער
 הפירות והשמן נמצא אתרון אחרון
 נתפס והפרי של שביעית עצמו אסור
 לעולם ומפקינן לה מרכתיב (שש) הי
 יובל היא קרס מה קיש תופס את למיו
 אף שביעית תופסת את למיה אי מה
 קלש תופס את למיו ויוצא לחולץ
) תהיה בהריחה תהא: ח יאכל כננדן. כנגד אותם למים יקנה משלו לברים ם ש ) ל ״  אף שביעית תופסת דמיה ויוצאת לחולין ת
 שהם לצורך אכילה ויאכל כקדושת שביעית: קני זבים וקני זבות• ששי תורים או שני בני יונה שחייבי! להביא הזבים והזטת

ת ו ד ל ו י ה  מלאכת שלמה ו

ו ת י ב ף טוחן הוא ב  הר״ב כנגל אותןלמיס יקנה משלי לנרי׳ שמעון אומי• א
ן יר> : ז אין מבשלי ה ד ד ו ב  שהם לצורךאכילה וסיים הרמב״סמלכל ומכניס ל

ו ביאנ . שלאי ה מ ו ר ד ל ת בשמן ש עי ^ שבי ^ & l r S ? 2 
ד פסול־־״). רבי שמעון מתיר י ן ל י ל ו ח  ^ ״ ה

 שבחובה ^אינה באה
ס בשביעית. והפרי עצמו פ ת ק ואחרון אחרון נ ״ פ ס  ב

. ת עי י ה מדמי שב א מ ה ט מ ה ב ם וקרקעות ו  אסור «), ףן אין לוקחים עבדי

. ת ד ל ו . וקיני י ת ו ב . וקיני ז . אין מביאין קיני זבים מט) 0 » ן ד ג נ ח יאכל כ ק  ואם ל
 מדמי

. ובקוטב *ירושלמי ובקוטבי ונימ *לים. כותש הוא ומכנים ניייעצמי כותש ומכנים . לבודידה נליפ לבודידה וכן ג  חי
ן. עצמו נילושלמי לעצמו.  נסמיו ז ואחךון גימשלמי והאחרק ו«ל'ס האחרו

 לאכלה ולא להפסד ניסחוס פורתא סוף הוף איערויי מיערב אלא ודאי רי׳ש אפי׳
ף ס כ כ ' ה מ ו ר  לכתחילה שרי וכן מוכיח;מי התם נגמ' ממתני׳ לאין לוקחין ת
. ור״ש אדל לטעמי' לס״ל מותר להניא י  מעשר דברפ״נ למס׳ מעשר שנ
 קרשים לבית הפסול הכא גבי שביעית ונפ״ג למסי מעשר שני כמו שכתבתי
ס שהוא פ׳ התערובת גם שם בפ' עשירי ;  ובפ׳׳ט למס׳ פסחים ובס״ח למסי זבח
. ופי' הר״ש ז״ל שלא ר י א  והתם פליג עלי' ר״מ וסתם לן חנא הכא כרי מ
 יביאנו לילי פסול פי' שלא יביא שמן של תרומה לילי פסול לשביעית על הביעור
ד שני לרך מקת אסור לרך חלול ס ן וכוי. ו ו ר ח א ן ה ו ר ח א ה : ו כ ״  ותו לא ע
. לאינם בני אכילה ולאכלה ה א מ ה ט מ ד ב ת ו ו ע ק ר ק ם ו י ד ב  גא י• ח ע
 אמר רחמנא וכתיב בה״ר •שמשון המוגה ירושלמי א״ר יישא זאת אומרת
ם לא א  שאסור לאדם ליקח אשה מפירות שביעית לאשה ליקותין כתיב בה ל
. ויש לחלק לגבי אשה איכא מצות פריי ה ח פ  כן מה בין הקונה אשה לקונה ש
 ורבי׳ וראוי להקל ע״כ. ולשון הרמב״ם ז״ל יוציא מממונו מה שהוא שוה הדבר
: כ ״  ההוא ויקנה בו פירות מלבד פירות שביעית ויאכלם בקדושת שביעית ע
ן וכוי. להאתד בי י ז נ ץ קי א י ב . כלי שלא יהא תומא שכר: אין פ ן ד ג נ ל כ כ א  י

 כדרך הבוצרים שנוצרים לגת ותו כי לשון מוקצה בכל התלמוד פירושו מקום
 עשיית התאנים כדתנן ולא תאנים למוקצה ותו כי ברוב הספרים גרס״
. ם י ת י : ואין עושין ז כ ״  בתורבה ויותר היי נראה נכון לפ׳ כפשוטו וצ׳׳ע ע
. פי' הרמב״ם ב ט ו . וצפי זה צריך לנורסו בדגש: ק ט ״ י  מלשון ושם עשו כו׳ ת
ה גת קמנה עד מאוד . ובספרים ישנים נרסי׳ ד י ד מ  ז״ל גת קטן לזיתים ו
 ובקוטבי ביו״ד. ובערוך פי׳ בשרש קטב משימין p גדול וכבד על הזיתים
ק הביא בשמו ה״ר שמשון ז״ל  שבבית הבד ונקרא קוטב ובראשו אבן גדולה ו
ד ולא בקומבי נ הוא בבית ה .  וכן פי׳ ר״ע ז״ל אלא שנהפך שם הלשון קצת: טוחן
. בהא מודה לח״ק: ץ אין ה ד י ד מ ס ל י נ כ מ  ובירזש׳ איכא מאן לשרי קוטבי: ו
. בזבחים מפי רב יוסף דאפי׳ לכחחלה שרי ר׳ שמעון דאי י כו ק ו ר ן י י ל ש ב  מ
ן שנתערב שמן בירק דעל כרחו יבשלס יחד מאי סעמייהו ו מ ד ב ע י  לוקא ד
 לרבנן לפציגי עליה לר״ש הא אינהו מורי ליה התם בשי התערובת גבי נתערבו
 חתיכות בחתיכות לכיון דלית להו תקנתא ברעייה ליאבלו כתמור שבהן אע״ס
ד לית לי׳ תקנתא לאי י י  שמביא קדשים לילי פסול והכא נמי אי בלאיערב מ
 אפשר לסותמו כולו מן הירק לאי נסחוט סובא קמפסיד לירק ורחמנא אמר

ן כי  ישראל י
:  המיכלע כאימי׳ במינא; ושמא יממא הירק ויצטרך לשרפו עם השמן המובלע]
: ל [כהשחים דצ״ח ב] תר להביא לידי פסו ה דס״ל דאפי׳ קדשים מו ) לטעמי ו  ט
ם י ג . לקח בבשר י ם י ל ע ב ה . אלו ואלו מ ר ש ת שביעית ב ו ר י פ ) לקח כ ו  מ
י דמים שנתן יאכל ) כפ ח : מ ׳ ו ס וכוי כלעיל פ״ז סי י ג ס ל פ ת נ  יצא בשר ו
) קן ט ק לאכילה: ס ט ר ת . דרמי שביעית נ ת י ע י ב ת בקדושה ש רו  משאר פי
ט ק ה מ״ש מ תמו ת זא׳ עילה < ו א ט . א׳ ח ה נ ו י י א ב׳ חורים אי ב׳ מ  הו

 ראשונה הנר
. ואע׳ינ דגספ׳׳נו כ ״  קמא ל׳ ק״א אלמ משרה וכבוסה שהנאתן ־אפר ביעורן ע
 אמריי לעיסת פכימימ הוי פטורה ממלה משוס לאי כממאמ עטונה שרפה ואתי
 קרא לרבות לחייבה דכתיב נמרומיכם וגבי בהמה ממאה ליכא ריבויא ואשור
ז ואוכלה. אלא ה מהורה שוחטה מי מ  משום שמא המות וממונה קבורה אבל מ
 להמם נבכורות משמע דכל מילי ללאו ולאי לשרפה גמרינן מפלה ובהמה נמי
. בספ״ק ו ל ג ם לקח יאכל מ א  לאו וראי הוא שתמות עכשו ואית לן למישריי׳: ו
, ומכאן א כ  למעשר תני נמי הכי ושם פי' הר״בכשגרמ המוכר ונראה לה״ה ה
 נראה להא דיאכל כנגלן קנסא הוא ללוקח והמעות שביל המוכר נשארים בקמשתן
. וצא כפי׳ רש״י דהלוקח מחלל  כמ״ש התיש' בשם ריב״א פ״ב לקידושין ל' נ״ו
 ממות שלו על מעות שגיל המוכר. וכ״כ התוס׳ שם בשם הר״מ . להכא גב*
 שביעית אין לפרש כן לאמרי' בפ׳ לולב הגזול שביעית אין מתפללת אלא לרך
ן לאיט אלא קנס מותר למלל וכ״כ המיס׳  מקח והביאו הר״ש כאן. ומיהו י״ל טו
 בהליא בסוכה ל' ל׳׳מ סוף ע״א. ונראה לאפי' אינו אוכל כנגלן מותר לו
 להשתמש בעגלים ובהמה כשאר חולין להא אלו לא נתפסו מעולם בקדושה והמפות
 שביד המוכר בקדושתן הם ואע״פ שע״י למי שביעית באו לי שביעית אין בת
. ובספ״ק למעשר שני תני נמי חטאות ואשמות ׳ י זנים וכו נ י  איסור הנאה : פ
 ומשמע לוקא הני שאין נאכלים אלא לכהטם ואנן בעינן אכילה ראוי לבעלים וניק

 הימב׳׳ם .

ן תפארת  יכי
: ע ס ס ע ר ) ס ב : מ ק י ל ו ת . כמו עשו דדי כ ה ט י ח ס ן ו ו ע ) לשון מי א  שטי: פ
ע ש ס ע ר ) פ ד : מ ס י ו ב ר ע ט ל ע . ק ם י ש ת כ ן כבד שמשימין על זיתים מ ) ע ג  מ
. יצטרך לשרוף הירק ויפסידו [ונ״ל לה״ה ן מ ש ) כשיטמא ה ה : מ ה נ ט  ק
 איפכא . להיינו ירק תרומה בשמן שביעית. לאפ״ג לאין לאסור משום למביא
לם.  התרומה לילי הפסל כשיגיע שעת הביעור שיצטרך לכעל התיומה מהעו
. וא״כ [ ז ״ תא. להרי השמן המובלע בהיכק ממשב כמבוער [כלעיל פ״ז מ  לי
. דלעניין לאכל ולא להפסל מחשב השמן ר  אין צריך נבער הירק. מיהו אע״ה אסו

 משנה
. ומבי נמי זימים משום פלוגתא א ק ו  גמנבים נמי אסור ובצירה לקרא לאו ל
. פי' הר״ב שאם נפסל בשביל שמן של תרומה ל  לר״ש: ז שלא יביאט לילי פסו
ם שאם ע . וקצת קשה דלמה ליה מ ה ״  ישרף הכל. ועיין בזה פ״נ לפטל יום מ
 יפסל וסיפוק לי׳ לאפי׳ לא נפסל ממעט אכילת שניעימ למומר לזרים ועכשו
 אוסרה לזרים כדקתכי האי מעמא לענין מעשר שני בתרומה כפ״ג למעשר שני
. אבל רש״י ותוס׳ פירשו במסי זבמים ל׳ מ״ה להקפידא כאן הוא הכום  מ״ב
 התרומה שמביאה לילי פסול שצריך לבערה בזמן הביעור וכתכו התיש׳ שם
 לאעי׳ג לאמרי, לקמן פ״מ מ״מ אחר עניים ואחל עשירים איכלין אחר הביעור
 מ״מ ממעט באכילתה לאחר שחילק מזון שלש העולות ואינו מוצא לחלק פכ״צ,
 וצ״ע לאם איט מוצא מומר הוא בעצמו לזטת בהן ולאוכלם כולם על שיכלו
 וכ״כ התיש׳ בפי מקום שנהגו ל׳ נ׳׳ב ומביאם מוי״מ בפ״ט. אלא נראה כיון
 לנזמן הביעור מוציאם ומפקירם אף למאכל בהמה ומיה וה״ז ממעט אכילתו
 אגל בפ״ג למפשר שני כתבנו להמיקר גם כאן שבשעה שמבשל אוסרן לזרים
, ל י ס פ . פי׳ הר״ב לממיר להביא קרשים לבית ה ר  כי המם : ור״ש מתי
: א ב י  להכי שמעיק לי׳ לל׳ש לענין קדשים כ?י׳ח לזבחים מ״ג ובלוכתי ט
. והקשו התוס׳ ספ׳׳ק לבכורות ה א מ  ח אין לוקתין טבלים וקרקעות ובהמה מ
ו וביעורו שוה ואפי׳ חכמים לא אסלי בהטזל ס א ס למלאכה הוי מ מ ה  ד י״נ מ

. Mf׳o «י. ן י ל ש ב  ו אין מ
ן . ו ר ח א : ו ל ״  מיי׳ בם פיה ה
. ע׳׳ז >ד:  הוכה מ: קדופ•! »
 נטרוה מ: מ״כ ס׳״נ זפ׳ גהר.
 מ־•׳ שס פיו היי : ח אין
 לוקחיים . כה׳׳נ נמ1'ש מיא

ז . מיי' מם הי*:  מי

 תוספות חדשים
 משנה ז [בריב דיה] שלא
 יביאט כו׳ ונמצא גורם
ל.  לפדות שביעית כוי עכ׳
 איה זה הוא פי' הרמנים
 אכל גדר׳ שמעון לא כתב
 הרמבים נועם לכתב הריב
 בדר״ש למחיר להביא קדשים
 לירי פסול דזה לא שייך אלא
 גני תרומה רק הריש כתב
 בת״ק לאיסר כלא יביא
 התרומ׳לידיפכול°שלא יוכל
 לאכלו אלא עד זמן הבי עור
 ובזה שייך שפיר מעם דר׳ש
 דכתב הריב וכן מוכח בגמ׳
 לובהים לף ע׳ו ע׳א עיש
 וכן פרש י שם ודברי הריב
 צ״פ ובכיי של המנוח מהוריר
 שמשון חסיד וצ׳ל הביא
 ראיה מן הירושלמי להנןעס
 הוא מפום התרומה דאיתא
 בירושלמי למענן מותי לבשל
 איכ ע״כ הנועם משוס
 תרומה לכן מעט יוכל לאכול
 קולס ביעור אבל אם הניעם
 מכוס שביעית גס מעט אסור

 וק׳ל •

 תוספות רע״כן
] בריב ט  מיענה ז [אית ל
א יביאנו. כעמל ל  דיה ש
 שמן של תרומה) כן פי׳
 הרמב׳״מ. וחריש פי' שלא
 יביא שמן של תרומה לידי
 שכול דשביעית עד הכיעור
 ותו לא ועיין בפ' שאחי:
 במשנה ח׳ בתייט וצי•!:
] בתו״ה ד״ח בריב  [אות מ
א וכוי שלא יוכל ל  ד״ה ע
 לאוכלי אלא כוי) ובהיפוך
 לבשל ירק תיומח ביעק
 שביעית י^ל דמותר כיון
 דתרוטת ירק דרבנן מותר
 להביא חתיומה י! ידי
 פמול. נם ייל כיון דהוי
 תיקון לחתרומה שמשביח
. עיין בזבחים תי  ב!ח מו
 דף עיי עיא ובתום' שם

 דיה שביעית :

 תום, אנשי שם
 כוי הא סהינא תגן לעיל לא
 ישלם לו מדמי שביעית .
 ואי חיתא הא מצי לשלומי
 לנחתום נמי בכה״ג והיכי
 קא פסיק ותני שלא ישלם לו
 מדמי שביעית אלא ולאי ליש
 ומהא דנקנ! ולכולן נמיליכא
 למידקמידילהיהנמידהמ׳ל
 שאר כל אדם רהכל שוה
 למק זה ולא נקעינהו אלא
 איילי לרישא. אבל לעולס
 כחוג גמור לא קמיירי ללא
in1 מיסטר נפשיה בסירות 

 שביעית אפילו בריהיב ליה
. ואפילו במקרים ס ת  ס
 המתנה ע״מ שיהנה ממנו
 במרח! ואינך דמתני׳ ניל
 שאם כמערים(דהיינו במתן
 לו ומיד נמה אפילו נסתם)
 אסור כמו רנית מו־ןרמת.
 אבל ולאי במקדם לו המתנה
p לא מצרן ע  *j רב ש



 ציונייס

. «י״ פס גדו  ט יאכל כנ
. מושי בגיס׳ז ל  י פת כותי
 י: ו3קדו1ין לן* עי. ובחי!•׳,

 דף ל- ולן ע. :

 תועפות חדשימ
 משנה י [תויי״ט ד׳׳-;
 האוכל זכו׳ כעובליכוכב•׳
 לכל רכריהם עב״ל. ואין

 צייו

 תום׳ אנשי שם
 לימות ממנו 0931 אינו טפ!
 לו גשביל כן כדי שיהגה
. בזה נראין הדברים ו ג מ  מ
 שמותר הוא אע׳׳פ שיודע
 שהמקבל יעשה אתיכ עמו
 בחנם כיון דאיהו לא קמבוין
 להט ל׳ל בה . (לח״ש):
 ח חוייט ד״ה אין מביחין
 כוי יספ׳׳ק דמעיש. כ״ה
 בפי׳ הר״ב שם ולכאורה לא
 הוצרך לנועם זה אלא
 אפרירה של חטאת מאכל
 לנהנים. אבל של עולה
 רכולא כליל כלא׳׳ה הא אסול
 כיון דאינו בא לאכילה
 וכדא:׳ בהפרי פ׳ ראה.
 חבל ראיתי בתזס, חולין
 לביא שכתבו דבעי טעם זה
 גם לעולה משוש לטון
 דכתיב בעולת עוף והקריבו
 ה״א דאתי לחלק ע׳׳ש . אבל
 הרמב״ס כפיה׳׳מ פ״אלמעיש
ו אץ ל  ב' קיני זבין כוי א
 אוכלי; בעליהן עולה כשרפת
 וחטאת ואשם כהנים אוכלין
 וכבר באמו שאין קונים
 במעות גמיש אלא דבר
 הראוי לאכילה להגעליס
 עצמן וכו׳וצ״מ בגמ׳דחונין

: ט תוי״פ ("" ה * (ל ס  ש

. ׳  ד״ה ר״א בו׳ בכלים כו
 אפשר לבנליס הוה ס;יע׳׳*
 הנעלה ואפילו כלי הרש
 אית להו תקנה עיי חזרה
 לכבשן. (ש״ל): י הוי׳׳ס
 ד״ה האוכל כו׳ ומ:מע
 דלאיזר כוי. לא ידטנא
 מסיפא משמע. ואף למיש
 לא אדע מה ק״ל ליהני עייל
 כוכבים. דפח עזבי כוכבים
 לא אצטריכא ליה דמי׳׳ח
 דבר הוא וליה בה פלוגתא
 והא קמ׳׳ל לטתים גמי
 עשאום אח׳׳כ כעובדי כוכבים
 אע״פ שלא גזרו עליהן
 תלמידי שמאי והלל שגזרו
 י׳״חלבר לקדמי נןובא. והי
 איכא למימר דסת כותים
 איצטריכא ליה לקמ״ל דכל
 פתן נאסר משא״כ פש״: ללא
. ואעיג י ט ל  נאסר פת פ
 לאמרינן שעשאוס כעוילי
 כוכבים לניד. לא להקל
 אמרו אלא להחמיר. וטעמא
 להני גריעי דהו״ל מומרים
 לעבודת טכביס . (לח״ש):
 באיר ליתני האוכל פירות
 כו'.לק״מ דסא אמרינן במס׳
 דמאי ־כותים עשורי מעשרי
 ולאי אלא שחשודים למכור
 סירות טבל לאין נזהרים
 להכשיל אחריה א״כ פת
 דירהו לוקא צריכה ליה
 ולרבותא נקטיה לאעיג שהוא
 פת שלו שעשאה למאכלו ולא
 למכור אעפ״כ אסורה משום
 ללא פלו; בגזלתייהו ואי לא
 הא לא קיימא הא.(לח״ש):
 במשנה בשר חזיר.
 כ׳ גס׳ע לימה ריא סת

 כוהיה

ב ק^ג ת יום טו ספו רה שביעית כלל גדול פרק ח תו ו ה טברטנ ד ב ו  ר ע

/ להא לתכן לעיל לשביעית ט . ר״ע בםפ״ק למעשר סכי]: אי] סכין כלים ו ו  והיולי י ט שתוקו לא אומר לכס מה ר״א אומר ב
ט דמיקל טפי בסיכה וכשאמרו לו שהיה רא״א ירלק אמר נתנה לסיכה. ר״ל לסיכת ארס לא לסיכת עורות וכלים. הרמב״ס.  קבל מר״א ר
 להם שתוקי שאיני רשאי לפרש כמה היה ר״א מיקל בו והלכי כתכמיס: [*ועיין במשנה דלקמן!- ט ר״א אומר יללה. מסתברא לאה בכלים
 ס״ל לירלקו אלא דכי אמר למלתיה בעור
 אמרת: וחכ״א יאכל כנגדס. מסתבר
 לעעמא לא הוי אלא משום קנסא וכיוצא
 בזה שמציט בסוף פרק קמא למסכת
כל פת כותים  מעשר שני ע״ש: י האו
 כאוכל בשר תזיר. ופירש הר׳יב לאו
 דוקא שאין האוכל פת כותי וכוי וכן פי׳
 הרמב״ם. ומשמע דלאחר שגזרו על
 הכותים שיהיו כעובדי כוכבים לכל
 דבריהם איירינן. וקשה דליתני עובדי
 כוכבים. ועול שאין מדרך המשנה
 לשנות דין לכותים לאתר שגזרו. לפי
 שאז תם בכלל עובדי כוכבים. והר״ש*
 מפרש דמתמיר בפת כותים משום ללא מעשרי כשמוכרין לאתרים וכמו שמפורש במשנה p פ״ה דלמאי. ולפירושו קשת לאמאי תנן פת ליתני
 האוכל פירות כותים [״אבל התום׳ במסי חולין פ״ק דן! ר כתבו שגזרו על פתן לפי שהיו מבעלין בנין בת׳י׳מ בימי עזרא כדאמר בפרקי ר״א
ם נ •ו) ואת אלהיהס היו עובדי׳ דתא קאמר התם מכאן אר׳יא כצ האוכל פת כותים  וליכא למימר דהיינו בכותים ראשונים דכתיב בהם(מלכי
 כאוכל בשר חזיר ותנינא נמי לקמן שחיטת מין לעבודת כוכבים פתו פת כותי ושם דף יג כתבו פתו פת כותים בפרקי ר״א יש עזרא וזרובבל
 בן שאלתיאל ויהושע בן יהוצדק נידו אותן בג׳ מאות כהנים ובג׳ מאות תיטקות וגי מאות ס״ת והיו תוקעים הלוים משוררים ומסיימים בה
 מכאן אמרו כל האוכל פת כותי כאילו אוכל בשר חזיר ע״כ. הרי מוכח שאין גזירת פתן אותה הגזירה שגזרו• עליהם להיותם כעובדי כוכבים לכל
 דבריהם. איל מ־ימאין הענין כמו שנראה לכאורה מדברי התוס׳ שבימי עזרא גזרו על פתן שהרי מכאן אמת כו׳ אצא ז״ש התום׳ בדף ד שגזרו
 ר״ל החכמים שגזרו וסמכו על הנידוי דבימי עזרא שהיה לפי שבעלו כו׳. ולישנא לבימי עזרא דנקטי התוס׳. קאי אדסמיך לפי שתיו מבטלץ
. וצריכין לומר ג״כ דהך דמכאן אמרו כו׳ דבפרקי ר״א. מתנך דאמרו לפני  ת׳ דאלתי׳ה הפי הל׳׳ל שגזרו על פתן בימי עזרא לפי שהיו כו׳

ע '  מלאכת שלמה ר
ל שביעיי.דמיתקנים א״ר יישא עצמותיו של אותו האיש ישרפו ר׳ חזקיה בשם ר׳ אחא אמר מותר ן ש מ ש ׳ ב ן בלי  עולה למזבח ולאפל׳ אמר רחמנא:אין סכי

 י כאוכל בשר חזיר. לאו דוקא
. ן ד ג נ א יאכל כ י . ואם הב ת י ע י ב  שאץ האוכל פת כותי לוקה מן התורה מרטי ר
ל שביעית 0. ואם : מה אין סכין כלים בשמן ש ן  אלא מכת מרדות מדרבנ
ל ך יאכל כנגדו *• ט עור שסכו בשמן ש * : ס י ט . דמיקל ב ו  ר״א אומר ב
. וחכמים אומרים יאכל כנגדו • אמרו ( א . רבי אליעזר אומר ידלק נ ת עי  שבי
ל שביעית ו בשמן ש ר. עור שסכ . אומר היה רבי אליעז א ב י ק  לפני רבי ע
: ( ב ה שרבי אליעזר אומר בו נ ם מ כ א אומר ל ו • ל ק ת ם ש ה ר ל מ . א ק ל ד  י
ר ש כל ב ת כותים *< כאו כל פ ר. האו ה רבי אליעז  י ועוד אמרו לפניו. אומר הי
: ( ב ה שרבי אליעזר אומר בו נ ם מ כ א אומר ל . ל ו ק ו ח ם ש ה  חזיר ני). אמר ל

 מרחץ
י וכיה נל׳פ ג ויב מה רב י ז י נ ב ר ו ניליעלילי כננדן ונ׳ה גל״ס . מה ש ד ג מ . ט כנ ״ ו נילושלמ׳ כנגדן וכיה " ד ג  חיג * ח כנ

י וכ״ה נילושלמי. ב י נד״פ מה ד ב ר  ונייומצמי. י מה ש

ר חדיר. דקסבר נרי ש ל ב כ ו א  לסוכו הוא דאמר ר׳ אליעזר וצאו ילצק: י כ
 אריות הס ולא מעשרי כלל ומישראל מומרים לעבודת כוכבים קא אתו יפירותם
 טבל הן ובירוש׳ א״ר ייסא זאת אומרת שאסור ליקח כתו של ע״ה שחשודה על
 המעשרות ומל החלה וסתה דמי לפת כותי ר׳ חזקי׳ בשם ר׳ אתא מתיר הי׳ ר׳
 אליעזר חמצן של כותים אחר הפסח מיד ואיייכ מאי דקאמר ר׳ אליעזר גבי פת
 כותי מותר קאמר ור׳ חזק״ אזיל לפעמי׳. הרייש שירילי״ו ז״ל. וה״ר שמשון

רר בפת כותי יותר מנשר חזיר משוס דלא מעשרי וטבל  ז״ל פי׳ לשמאדמחנ
. וכתבו ו  במיתה ע״כ כלומר והיינו דקאמר צא אומר לכם מה שר״א אומר ב
. ולפי פי׳ זה האחרון שכתבתי ׳ כו  תום׳ ז״ל בחולין פ״ק די״נ בפרקי ר״א יש ו
 בשם תוס׳ משמע דמתני׳ זו נשנית לאחר שעשאום כעובדי כוכבים גמורים
 ואין זולתה בכל המשניות וכפי׳ זה מוכח מפי׳ הרמב״ס ז״ל שהעתיק ר״ע

 רל

. כ ק ל ד  הכלים בכך ונבלע השמן בהם וכי ממי זמן הביעור קיימי! : ט י
 סירות שלאחר הביעור והכי נמי אשכחן בגד שצבעו בקליסי שביעית ירלק
 ורבנן הציגי עליה ושאני בנד דתזותא מלתא היא וה״ל כקליסין בעין אבל הכא
 השמן מבוער הוא משעה ראשונה וליתיה בעולם כיון דנבלע בעור וכדי שלא
 יהא חוטא נשכר שרכה להרויח באותו שמן וצא לאבלו יאכל כנגדו הר״ש
. פי׳ כי כיון שהוא שנק של שביעית ! דלל ר י מ ו ר א ז ע י ל ׳ א  שידלי״ן ז״ל: ר
 שהוא הפרי של שביעית שאסורין לעולם ואינו יוצא לחולין אינו מועיל מה שיאכל
 כנגדו ולפיכך ידלק וחכמים סכרי שכבר נתבטל בעור ועל כן הוא מותר כן
 נ״ל וקצת קשה אמאי לא פליג ר׳ אליעזר לעיל גבי כלים שהרי נם שם מדבר
א ״ ה ר ם מ כ ר ל מ ו א א  רשמן שגלל בשביעית וצ״ע עכ״ל ה״ר יהוסף ז״ל: ל
. א׳ אפשר לי לאמרו הרמב״ם ז״ל. ירושלמי מה אמר בו ר׳ אליעזר ו ר ב מ י  א

ן י כ  ישראל י
 מדמי שביעית חטאת עוף. ונ״ל לרבותא קמ״ל כקכין. אף דאתו לתקן
 הגוף לאכילת קדשים ושד׳׳׳א מלאהו לצורך אכילה. שרי להביאן קמ״ל:
 נ) דדוקא סיכת ארם מותר: נא) ה״ה בכלים שהכן במ״ח: נב) רמיקל
 בה טפי ולא רצה לגלות: נג) אף קודם שגזרו שיהיו כעובד כוכבים פתן
 אסור מדהחרים אותן עזרא בש׳ כמים בשופרות ושיס״ת ושי תינוקות.
 כשפעלו בניין בהמ״ק: נד) ל״ד אלא חייב מטת מרדות: גה) אבל

ה ל ת ת נ  ראשונה 3
 השמן כמי שאימ בעולם וכשיהנה מן העור נהנה מן השמן ולא יוכל לקיים מצוח
 כיעור כזמן הביעור לשורפו או לאבלו. והלכך יללק העור כולו כלי לקיים בו
 מצות ביעור אע״פ שעדיין לא הגיע זמן הביעור הוי כאילו כבר הגיע שהרי כבר
. וחכמים ס״ל כסברת הרמב״ן וסייעתו למצות ה ז  ביעל מצוח ביעור בשמן ה
 ביעור אינה לאבדו אלא להפקירו למאכל כל אדם ויוכל לקיים מצוה זו בדמי השמן
. והיינו דלא פליג ר״א גבי שמן של מפשר שני שסך בו מורות להמם ו ד ג נ  שיאכל כ
 ליכא מצות כיעור . וה״נ לא פליג גבי לוקח בהמה ממאה בלמי שביעית או כל דבר
 שאין ראוי לאכילה כשלקחו בלמי שביפיח דהמס מולה ר״א שיאכל כנגלו כיון
 שיפנו בעולם הלבר שנלקח וגם הרמים שלקח המוכר הם בקדושת שביעית
 כדמוכח בקדושין רף א והרי מהקיים בהו מצות ביעור ולא פניג אלא בסיכה
ל ק  שביטלו לגמרי: א״ל שתיקו. אפשר מפתו ip ר״ע מלא רצה לגלות מה שר״א מ

ף •34 לגג׳  [משניות זרעים] ט

ן תפארת  יכי
. ואת״ל דקינים  הנן קרבכות ולא עולה חטאת ושלמים ואשם דשכיחי טפי
 לרבותא נקט . אננ״ג דאיכא בהו חמאת העוף שטלה נאכל לנהנים. אפ״ה
 כיון דמשילחן גבוה קזכו. לא־ אכל מרמי שביעית. או משוס שכל דבר
 שבתוכה אין בא רק מן החולין. ושביעית שיש בה קדושה. איט חולין.
 עכ״פ ק' דהרי בל׳יז אית בקטן נמי עולה שאינו נאכל. ולפיכן לא עדיף
 תנים משאר קדשים שאץ אימוריהן נאכלים. טפי הו״ל למנקט דאין מביאין

 משנה
 הרמב״ס שם וא״כ שלמי נלבה מותר מלמי שניעימ וממני מפשר שט. אבל הל״ש
 כ' שם העטס משום לדבר שבחובה הן ואין באין אלא מן החולין וכ״כ הר״ב שם
 וסיים שאין אדם פורע חוכו ממעות מפשר ע״כ ובספ״ק למעשר שני ביארנו
ללק. נ״ל לפלוגסייהו לר״א וחכמים הוא בימה דפליגי : ט ר״א אומר י  כאורו
 המפלשיה בעיקר מצות ביעור של שביעית מהו הכיעור שסרמב״ש והראב״ד
 סוברים מלאחר שמחלק מזון שלש כעולות לכל הבא ליטול. מה שנשאר אח״כ
ם. והרמנ״ן והמו׳  ואינו מוצא לחלק צריך לבערו מן העולם לשורפו או להטיל לי
 והסמ״ג טבלים שא״צ לבערו מן העולם כל שהפקירו יצא ילי כיעור ויכול אח״כ
 לזכות מ מי שירצה ואף הוא עצמו זכה בו ואוכל והולך עד שיכלה, והביא בתוי״ע
. ויתכן דסברת ה ע מ . וגם הכ״מ הביא מחלוקת זהלפ״ז מה׳ מ ב ״  כ״ז בפ״ע מ
ע עור שסט כשמן כיון שבסיכה זו נתבטל ל ה  ל״א כאן כסברת הרמב״ם וראב״ל ו



ב ו ת שביעית כלל גדול פרק ח יום ט  תוספו

 ע״כ והראב״ל ז״ל בהשגות כתב אמר אברהם המשנה לא אמרה אלא מותר
 לרחוץ בה ואס מתחשב הוא לא יריית ופירשו בגמ׳ אם אדם חשוב
 הוא לא ירמוז ונראה ל׳ מותר לרחוץ דקתני ברישא בחנם קאמר אבל בשכר
 צא דהוי כסחורה ואם אדם חשוב הוא לא ירחון דחנם דידיה כשכר דמי
 ואם כדבריו אדם חשוב לא ירחון בשום מרח׳ן בשביעית ומאי אריא
 כשהוסק בתבן ובקש של שביעית ע״כ ובכ״מ תירץ בעל הרמב״ם ז״ל

 והביאו בתי ״ס :

8 4  *יונים 6
א םדחץ. גלי׳ מס &״י5  י

 תוםפות חדשים
 צריך לכל זה להא שם בחולין
 דף ו׳ איתא שר׳ אמי וו׳

t —  אשי גזרו זה ואפילו על — ז ׳

ל ש ש ק . או ב ן ב ת סקה ב א מרחץ שהו » יי- ראותו תימן לא קאי אלא לפי׳ הרמב״ם י מ ויינן * « 

c . ם א ו ה ™ ™ דמפרש באלם המתחשב לאסור שמא שביעית מותר לרחוץ ב £ t e * c ^ ? n 
 שבימי חכמי המשנה לא היה
 כלל מזה.(ממהורש״מ ז5״ל):
 משנח יא [תוייט ד״ה]
 מרחץ בו׳ בשל שאר שנים
 לא ירמוז כו׳.נ״ל ש5״ל בשום
 מרחז לא ירחון כו׳ וכן הוא
 בהדא כהראביל וכימ שם
 בפיה הל׳ כ׳ ועפיו מתורן
 קושיה בעל שיל למקשה
 לתירון אי 5מי לרבותא וזיל
 לאכתי לא מתורן קושית

 הלאנ׳ד ע״ש :

א מרחץ שהוסקה בתבן וקש וכו׳. מותר וכו׳. ל׳ הר״ש אע״נ לתבן וקש של שביעית אסור כלתנן לקמן ע*כ. והיא  ר״ע נתיסלו]: י
. ועי״ל רלכתחילה נמי מותר להסיק בהן מרחץ משום לצורך  במשנה ז פ״ע. וכתב בכ״מ בפ״ה לאס תוסק בדעבר קאמר למותר לרחוץ בה
 ארס הוא וכלתנן כל שאינו מיוחל למאכל אלם עושין ממנו מלוגמא לאלם עכ״ל. ולפי תירוץ השני קשיא. רלאשמועינן [*הא לואם מתחשב]

ה ׳ ר״ע מברטגורה ^ י ג ז ו ח ר  במלוגמא ימאי איייא מ

א. אס אלם א ואם מתחשב הו  י
 חשוב הוא שבט אלם למלי׳ ממנו צריך

א ירחוץ: להחמיר על עצמו: ב הוא ני) דדי זה ל ש ח ת  יסיקו בה לברים אחרים בשטלו כיי מ

 כסתי־ושב או בקש בימשגמי ובקש וכ׳«ה ב7״ס • מתחשב מיש
א  שיהא ריחה נולן! ויהיו לברים מאכלים tyn י

 ועל פי׳ זה הקשה הראב״ל מאי איריא
 כשהוסק בתבן וקש של שביעית אפילו בשל שאר שטס לא ירחון בשנה השביעי׳ מפני זה החשש ותירץ הכסף משנה ראה״נ ומשום דשא למותר

 בקט של שביעית. א״נ לרטתא נקט שאע״פ שירוע שלא הוסקה אלא בתבן וקש לא ירחץ בה ע״כ. [״ופירוש תבן וקש ברפ״ט רב״מ]:
ת שלמה כ א ל  מ

. י״מ דהיינו משירדה רביעה דברים אחרים כד* שיהא ריחה נודף ונמצאו מפםידין סירות שביעית ר ת ו ת מ י ע י ב ל ש ש ש ק ב ן ו ב ת  ו״ל: יא ב
. אבל הר״ש ז״ל סי׳ מותר לרחוץ אע״ג דתבן ן מ ק ל ן בפרקין ד נ ת  שנייה מ
. ופי׳ ה״ר יהוסף ז״ל בתבן ן מ ק ל ק בפרקץ ד ת ד  וקש של שביעית אסור כ
. פי׳ א ו ב ה ש ח ת פ מ א : ו כ ״  או בקש כל אלו מאכל בהמה ואסור לשרפן ע
 הרמב״ס ז״ל כלומ׳ אם אלם חשוב הוא ונכבד בעיני עמו שמפני כבודו אפשר
ן דברים שי״ל ו  לשרוף בכלל העצים מה שאינו עצים כדי להשיב ריח המרחץ מ
 ריח טוב והן עריבין לאכול ע״כ ובחבוח כ׳ ח״ל מרחץ שהוסקה בתבן ובקש של
 שביעית מותר לרחוץ כה בשכר ואם אדם חשיב הוא אסור שמא יסיקו בו

א מ ג ו ל מ ל ד ח ל ג ל ה כ י ו ל ר ק ת ד י א . ו א ב ל ר ו ד ל ג ל ק כ ר . פ א ק ר ק פ י ל  ס

ן י כ  ישראל י
 א״ע כחשוב להחמיר פ״ע ולא הו״ל כיוהלא כספ״ק לבלכות.להכא שאני לכמה שאין

: [  רוחצין איכא בשוקא [כפסחיס לנ״א ב

 במתנה מותר גם לחם ולא מחזי בשכר. אע״ג דבלא היי אופניו לא היה נותן להם ל
 משגה ו פירות »ילן אע״נ שמותרין לכל . לא יאספן כדרכן. מון תאנה לא
 יהתכם מהאילן בסכין המיוחד לכך רק בחרב . וענבים לא ידרוך בגת
 רק בעריבה . וזיתים לא יכבש בבד גדול ובבלים המיוהדים לכך . רק בבד קטן -

 והכל כדי לשנות כהן :
מן תרומה. שמא ישאר לאהר  משנה t אין םבשלין ירקית שדה בשביעית ב̂י
ד.  הביעור ויפסיד התרומה שנבלע בהירק. ואס בישל יאכל מי
 אמ לקת בסירות שביעית בשר. בשניהן יש בל דיני שביעית. לקת בבשר דגים.
 יצא בשר ונכנש דנים וכו׳. אבל חפירות עצמן תמיד נעאי־ו בקדושת שביעית:
 משנה ח אין לוקחין בשביעית ודמיו דבר שאיגו ראוי לאכילת . כגון עבדים

ן תפארת י כ  י
. וילמדו ב ו ש : גו) שהרוחץ ארס ח ז ״ ר להסיקן כפ׳יט מ ו ס  לכתחלה א
״ל ללהכ׳ נקט כלשון הספסל לקמ״ל לרשאי הוא לחשוכ ג ו י [  אחרים להקל טפ

א דפרק ח ל ל א גבירתא כ ת כ ל  ה
 פרק ח משנה א נדולי שביעית שמיוחד לאכילת אדם. אסור לעשותו מלונמא
 1 או רטייה לשוס בייה . מדכתיב לאנלה ולא להפסד. והמיוחד למאכל

 בחמה . מותר למלוגמא ורטייה לאדם ולא לבהמה . ובאימ מיוחד למאכל אפילו
 לבהמה אס׳׳ה אם השבו למאכל ארם דינו כמאכל אדם , ואם לבהמה דינו כמאכל

 בהמה: ובהישב שיהיו להסקה דינו בעצים שאין נחם דיני שביעית:
 משנה ב שביעית לא ישנה ממה שםיוהד , אם לאכלו הי או מבושל . לאדם
 אוי לבהטה. לשחות. או לזלף. או לםוך בו . ולהכי לא יסוך יין

 ובהמה טמאה; ואפילו קני זבים וזבות ויולדות. אע נ
 וכיכ לא יסוך

 קרקעות
 שיש בחן חטאת שנאכל. ואם לקח בהן חד מהנחו יאבל כנגדן
 בהן כלים כדי לחזקן. ואם סך יאכל כנגדו :

 משנה ט ואפילו עור שסכה כדי לרככו שלא יכאיב לנופו כשישתםש ט לשסיח
 או ללבוש , אפיה לא הוה כסיכת גופו ואסור. ואם סך יאכל כנגדו:

; עכשיו אסור כפת עובד כוכבים : תי  משנה י פת כו
 משנה יא מרחץ שהוסק בתבן וקש של שביעית. אעינ שאסור בחסקה [כפים
 מיז] אפיח בהוסק מותר לרחוץ בו בהגם אבל לא בשכר.
 [ולרמבים אפילו בשכר מותר , ויפר. הקשה על זח היאב״ד הרי חויל סחורח
 שאסור . ומה שתירץ רב״מ [כפיה משמיטה] דלא אסרו סחורה רק במידי דאכילה.
 מדכתיב לאכלח ולא לסחורה. תמוה לי הרי משנה ערוכה בידינו [פיז מיג]
 חצובע צובע לעצמו ולא בשכר]. אבל אדם שמתחינ־ב בו ויחיה לו כבוד כשירחץ

 במרחצו, לא ירחץ . דחגם ריריח כשכר דמי:

 וחומץ. מדמיוהדיח רק לשתייה . וכן כתרומת ומעיש לא ישנה אותן ממד.

 שםיוהדים. ורק להדליק גר משמן מותר בשביעית וא^ר בתרומה רק בטהור .
 ובמעיש רק בטמא :

 משגה נ לקט שביעית לצורך עצמו והותיר מותר למגרו. רק לא ימכור במדה
 משקל או מגין. ואפילו בנו שמוכר ליקוט אביו צריך לשנות שלא
. וכגון תאגים שדרך לטירן במשקל . וירקות שדרך למכרן ׳ ו כ  ימכרנו במרה ו
 במנין . ישגה . ורק כשדרך לאגדן לצורך ביתו. כנון כרישץ ונץ ההלב . מותר

 לאגדן נמ כשימכרם:
 משנה ד מותר ליתן לפועל שכר טרתה שילקט ירקות שדה שאיק נזרעים או
 פירות אירן. ואין בהדטימ דין שביעית . דשכר טרהא הוא. אבל
 באטד לו לקט לי בו שביעית. הויל ככןנה ממנו והויל דמי שביעית. ורחמנא אמר
 לאכלה ולא לסחורה. ואס קנה יש'בו ובהמעות דין שביעית. וכיכ בלקח מאדם
תר. אבל בלקה סתם . . מו ו  לחם או מאכל. ואטד אלקט חיום פירות ואביא לך ב

 אסור לשלמ הובו מפירות שביעית מדחויל םהורח :
 משנה ה אין טשלמין מגדולי שביעית i לתופר בורות ובארות לרחיצה ולכביסה.
 ולא למחמם מרחץ . ולא למנלת. ולא לספן או לשאר אומן. אבל

 תום׳ אנשי שם
 כותים לבשר חזיר מפני
 שמעשיהם היו כחזיר הפולש
 טלפיו ואומר ראו שאני
 טהור והוא עמא שאף הם
 אפ ה׳ היו יראים ולאלהיהם
 היו שגלין ע״כ. ולפ״ז הוא
 מלבר בכותים ראשונים וזה
 שלא כלכלי המוס׳ שהביא
 סתוי״טא־לעל״נע״פ התום׳
 שגזרו על הם לפי שבעלו
 בנין נהמיק ומשיה המשילם
 לחזיר לירזע מיש רז״ל גבי
 ההוא עובלא להורקנוס
 וארוסעובלוס שכשנען המזיל
 צפדכיו בחומה נזלעזעה ט׳
 ש«בע החזיר להשתית

 ירושלים. (שיל):
 יא במשנח מתחשב.
 י.א דלא קאמר אם אדם
 ישוב הוא י״ל שרצה לרמוז
 גהך ליפנא ג״כ שאם המרחז
 גל חשובים אסור לאיכא
 למיחש נופי. וכמ׳ש בירזשל׳
 הלא לתימא באיצין לימושייא
 אבל באילין סרוננוה אסור.

 (שיל) :

 משנת ראשונה
 לנגד חכמים לפי שכבר
 כרכוהו בתנורו של עכנאי
. ואפי׳ אי ו  שהיקל נ
 אשכחן בכמה דוכתי
 לתני לן מה מר״א מיקל.
 ר״ע תלמידו לא רצה
 לגלותו ואמר להם שתוקו
 כלומר שלא יל.רו וישאלו

 מתצמילי׳ אסלים מה אמר כ״א שמא יתגלה הלכר לחכמי׳ וסשסא משמע לר״מ שמע מר״א למיקל כסיכה טפי מחכמים ולא מצריך אפי׳ לאטל כנגלו וצריל מעם ובי ליס ליה לר״א לשביעית
 לא נימנה אל•* לאכילה ולשתיה ולסיכמ אלס ולא לכלים. ושמא ס״ל לנ״א כרי יוסי לפרק לולב הגזול ל' מ' לממיר פירומ שביעית אף למשרה. והייט לשלות פשתן ביין של שביעית וסיכה נמי
ט׳ והא ללא תניי׳ הכא משום לאחי במכ״ש מהני ללעיל למה הסס שלא איכל לגמרי . ונ״ל דמ״מ צהיך שיאכל כנגדו כי הני דלעיל אס לקח עבדים וקרקעות ו ה  להא דמיא: יא מותר לרחוץ ב
 דמי שביעית והלמים עדיין כעין ביד המוכר ובקלושתייהו קיימי והמוכר יכול לנהוג כתן בקלופה כשיוולפ לו שהם למי שביעית ואפייה קנסוהו ללוקח לאכול כנגלן הכא שאיכד השביעית לגמרי
. לסל״א לאסור משום רך׳ס ללא ליהני מעשיו דאע״ג דלעיל בלקח פב?ים וקרקעות מותר להשתמש בהן ולא ה . וניחא השתא לצריך לאשמומינן שמותר לרחוץ ב ן נ סי  ואיט כעולם כ״ש לקנ
. ולאו ר . הכא שאיבלן לגמרי ס״ל לקנסינן מפי קמ״ל ומ״פ הכ״מ להכא אפי׳ לכסחלס מומר להסיק בהן ולרחוץ לרמי למלוגמא ותוי״ט הקשה עליו דא״כליתני במלוגמא למתחשב אסו ן נ י ס  קנ
 קושיא היא למלונמא ולאי אפילו מתחשב מותר דמשום רפואה לא גזרו כיון דא״א לו להתרפאות כדבר אחר אלא הא קשיא רלא דמי למלוגמא להתם רפואתו היא בזה לוקא אבל הכא שאפשר לו
 להסיק בעצים איסורא מעביל שמבטל ומאבל מאכל בהמה. ולא הכינותי דברי סרמב״ם שכתב הטעם לממחשב לא ירחוץ שמא ישיק במאכל אדם ע״כ ומאי אולמיה למאכל אלם ממאכל כהמה אילי
. וסראב״ל בהשגות כתב טעם אחל להא למותר לרחוץ בה בחנם דוקא ולא בשכל לסחורה. היא ואלם משוב ׳ ז ג  ואידי חד הוא ומוזהר על מאכל בהמה כמו על מאכל אדם לכתיב ולבהמתך ולחי׳ ו
ת שביעית בטובה ובפרקין נהי אמרי׳ לעיל לכולן הוא טמן ממט׳ חנם ופי׳ שם לאפי׳ יודע שבשביל זה לא יתבע ממנו מ י . ולא יתכן לע״ד להא קי״ל בפ״ל אוכלין פ  אפי׳ נמנם לילי׳ כשכר דמי ע״כ
 פכר שרי. דכל כסייג לא מיחז׳ כסחורה ופשיטא לאפי׳ במתחשב שד . ולולי לברי רבותינו נראה דלין;ה להסקה בתבן ובקש יש בו חילוק כמקום שאין עצים מצויץ וכל העם מסיקין בתבן ובקש
ד אסור לרמוז דקנסינן לי׳ דלא ליהני מעשיו. והוא החילוק ב ע  ודאי מוסר להסיק בהן לכתחילה בשביעית כלכלי הכ״מ לדמי למלוגמא . אבל במקום שעצים מצויץ והסיק בתבן וקש אפיי ד
 בעצמו הנשנה כמשנתינו ואץ הפירוש אם מתתפכ הוא היינו אלם חשוב לא״כ ס״ל למימני והמתחשב לא ירחון. אלא אתבן וקש קאי שאם התבן או הקש הוא לבר חשוב שאין נותנץ אומו להסקה
ת שביעית ה״ז לא ילמוץ. ואץ חילוק כזה כץ מאכל אלם למאכל בהמה אלא נקט מאכל בהמה לשייך בה חילוק זה לאס ממחשב שיש מ י  והכל מסיקין בעצים הא ולאי איסורא קעביל שאיבד פ
 מקומות שאינו חשוב להם התבן והקש ומסיקץ בו והוא עיקר החילוק אבל מאכל אדם אין לרך כלל בשום מקום להסיק כך נ״ל. ובהט מיושב הא לתני בתוספתא תטר שהסיקו בתבן וקש של שביעית
 יוצן ופסקה הרמב״ם ספ״ה ונלחק הר״י קורקס ז״ל מה בין זה למרחץ דמותר לרחוץ. ולמאי דפי׳ ניחא דמוספתא מיירי שהוסק באיסור כשיטל להסיק בעצים ורץ מרחץ ותנור חד הוא ושוב מצאתי
 ראי׳ לדברי דבפ״ט מ״ז מני מאימתי נהנץ ושירפין בתבן ובקש משתרד רכיעה שכיה וכתבהר״ש דבמס׳ מענית גרס פד אימתי ולמה גילסא זו והלא״ש כסב דשתי הגירסאות אמת ומתון דבליו
 נראה להן לתענית מיידי בתבן וקש שמומר ליהנות מהן לשולפן ועל שתרל לביעה שניה אץ לשורפן אלא לצורך הנאת אלם ללמי למלוגמא . אבל בלביעה שניה שכבר חל הביעור מומר לשורפן
 סצא בהנאה כך ב״ל מתוך לבכיו אלא שי« שם מ״ס. וזה מוכח כלפי׳. אלא דבירושלמי איתא אס היה אלס של צורה לא ירחו; ומשם הוציאו המפרשים ז״ל למתחשב למחני׳ היינו אדם חשוב וצ״ע •



 ציונים

ם. הוכה ל«: w&׳ ג י  א הפ
 מנהו ח שז. סי•׳ פ״ח

 מהלטמ שמשה הי״נ :

 תוספות חדשים
 משנה א [נר״נ ד׳*ז]
׳ מזון שלש  ונלקחין ט
׳ מכיל וא״ת תינח  שמימש ט
 בעי ש לצריך לשבת ג׳ סמורות
 אכל כשאר ימים ננ' סעודות
 םגי כגר הרגיש לעיי כזה
 כפרק לולב הגוול וכתכ כיון
 שהותר געיש הותר כשאר
 ימיס ע״כ. ואפשר ששיערו
 כן כדי שידעו מקדושת
 שביעית שגיכ נקראת שבת
 שנאמר והיתה שבת הארן
 ו;ו׳ ע״כ - (שיל): [תויימ
 ד״ה] ונלקחץ כוי מקנוי
 בכחצי אישר עכ״ל. עיין
 בשפר כפות תמרים שמביא
 בשם הרמבין פ׳ בהר
 דפחות מחצי אישר מותר
 ללא חשיב ודרך ללקנו כן
 בכ׳׳מ מ״ש וכן מצאתי גם
 בן בחידושי הרשנ״א עיש :

 תום׳ אנשי שם
 פרק ט א בר״ב ד״ה
 והירבוןין כו׳ והשוטים
. סי׳ זה הוא מהערוך ׳  ט
 ע׳ ירבוזין. ומבואר מדבריו
 שם שאימ מפ׳ ששוטים הוא
 תיאר לירטוץ אלא שוטים
 הוא שם בפ״ע לאספרגי של
 שדות. יכ׳ מיני םאשסרגי
 נזכרו כאן במשנה. זזה שלא
 כמו שהבין התי״ט מדברי
 הי״כ וע׳ בשוכה שש דגי
 והשיטיס בירד אחר סשיין:
׳ מעם  ד״ה וגלקחיס ט
. לדעת ר״ת לםשס ת א  ה
 ע״ה אינו חשוד על השביעית
 איכ תקשי למה אנו מושרין
 אותו כפירות שכיויב נשמר
 שהוא שמרן. ואי בודאי
 משול מן המופקר גמי
 ליחוש. ואפשר לבהשוד נמי
 בדברים,שאין דרכ[ לשמור
 לא מחזיקי! איסורא . אבל
 בכפות תמרים כ׳ דמיירי
 באינו חשוד אלא שאנו חושלץ
 בנשמר שלקח פירות הללו
 מאיש אתר ששמרן. אבל
 פירות שאין ררכן לשמרן לא
 ח״שינן. (מל׳נ): תוי״מ
׳ ולא  דיח ונלקחין ט
. ע׳ בשויחאבל ׳  ידעתי ט
 הרמביס בפיח היי כתי
 ראפילו כ׳ש אסור ומה
 דכקכו חצי איסר ניל משוס
 להירקית פחות מה שקונים
 הוא באישר כמיש השייט
 ס׳ הקודם מ״ד בשם הרמכ״ם
 ותפס כאן לומר דאפלו
 בחצי מזה השיעור אשור:

ת יום טוב ק?$ד ספו ז שבידית הפיגם פרלן ט תו ח ו נ ט ר ב  ר׳ עובדיה ט

 וגדנ באחו מב( של שבהריםי). והכרפםה)שבנהרות;והגרגרי)של שאכתוב בזה בארוכה בריש מעשרות:
ל ונלקחים מכל אדם בשביעית. מ״ש כ ק מ ף ר ל נ ) ו ח ת ו ר ש ע מ ר י) פטורין מן ה ם w P • אפ י י  ־
י . הר״ב והלוקח מן המשומר אפי׳ כתני ת י ״ ״ י עי א אדם בשבי צ ו י ' כ י א א ש מ ע ו  כ

י איסר הכי תניא בפ׳ לולב הנזול דן־ למ ( ם 3 פ ה א ב צ כ י I ^ ׳ י ת ב 7 ש ם ב ד  שבין בעיט במציק א
. ^ , a  . י . י רבי .

[ השונויס . כן גירשת המשנה. וכן י ח ב ר י ה ם עשב שקורץ רומ״א(א) בלע״ז: והירבוזץ. פרק ט א ו ג י פ  פיק ט א ה
 אםפרג״י(כ) בלע״ז. והשוכדס הם אספרג״י י נראה פירוש הר״ב שהוא לועז לשניהם
 של שדות אותן שאינן של גטת: והתלגלוגות. בערבי רגל״א ובלע״* אםפרנ״י וכ״כ הרמב״ם בהדיא. אבל גירשת רש״י בפרק לולב הנזול.
) בלע״ז. ודוקא של הריס והשומים ומפרש הירבוזין(ז) אויידל״ש והשוטים(נ) אישפר״ש[ *וראיתי ד כוסבר. קוליאנד״ר (  (ג) ווירלולאג׳יש: ו
 אבל של גינה חשוב הוא. וכן כרפס של במשניות כתובי׳ שהגירסא ג״כ והשומי׳
ן השוטים ב) בואי׳ו]: פטורים מן המעשר.הא דכתב ד ו דב חי ם א) ו ג י פ  נהרות לוקא אבל לא של גינה: כרפס. פריו ט א ה
סבר הר״במלכתיב ובא הלוי וגו׳ עיין מה  אפיי״ו(ה) בלע״ז: גרגיר. אוריג״א(ו) והחלגלוגיתנ). בו

ל שבהריםי). והכרפםה)שבנהרות;והגרגרי)של שאכתוב בזה בארוכה בריש מעשרות ש ל ב ו א ח א ל ב ד ג י • ה פ א כ ז ׳־ ש " ע ל  ב

 גינה חשוב הוא: פטורים
 בכל השנים כרמפרשמ

 בהן נשמר שאינן כתשבי
! מ״ב ולא ילעתי מעם מקמי בכחצי י נ י י ה S ו in ל״י יגד״> ילי? הפיגם ומ״נ , א הפיגם ־*ה נ ג ד  ומפקירץ אותן והפקר פמור מן המעשר ו
^ איסר ותרי פרומה היא הפחותה ״ י ^ ^ ^ ^ ^ ^ ״ כ ״ 1 ״ ^ 3 ^ ? ג ' ל 2 י מ י «  לכתיב (לכריס יל) ובא הלי ט אין לו ״
י ־ שבממבעות הנזכרות במשנת ה״מ ב ס כ ה י ס 1  חלק ונחלת עמך ברבר שאין לו חלק ־
 ונחלה עמך ימול מעשרותיו יצא הפקר לקמ שכתה ופאה שיש לו למנקמ. ומעם מזון ג׳ סעורות שכ׳ הר״ב כתב הר״ש שהתירו
 חלק עמך: ונלקחים מכל אדם בשביעית . לפי שאין לרך צו כלי מזונו כראיתא בפ׳ הנזכר וגי שעורות הן מזון יום השבת:

 לשמרן לכל לבר שדרך לשמרו אשור לקנות אותו מעם הארץ שאין
 בשביעית שהוא חשור לשמור הפירות ושלא להפקירן והלוקח מן המשומר אפילו כחצי אישר אשור וכל הנך רמתניתץ שחזקתן שאץ משמרין
 אותן מותר ליקח מתן מעם האין כלי מזון ג׳ שעולות בלבל ולא יותר שאין מוסרן למי פירות שביעית לעם הארז אף על פי שהפירות

p . (א) איין קרויט. (ב) שפארגעל. (ג) ווארגיל קיויט. (ד) קאריאנדער. (ה) פעטרזעל. (ו) ודלדער וואחלזסוט איין קרויס, (ז) זויער אםפער 
ת 1 כ א ל  ; מ

. נערוך ן י ו ו ב ר י ה  פרק ט א הפיגם. אית דגרסי הפיגם בסמ״ך: ו
ם.מפי׳ הרמב״ם ור״ע ז״ל משמע דהשוסיס  סימני כלע״ז: השוטי
 יקאי אירנוזין וכן ממה שנקל ה״ר יהוםף ז״ל ולא כן משמע נסי׳ רש״י ז״ל
ם. יחש׳ א״ר חגי סרוגין וחלנלוגות ומי י נ ל אלא שהם שני מי ו ז  בס׳ לולכ מ
 נכנם ראשונה המופלג בחכמה או המופלג נשנים אצו שלשה עניינים הוצרכו
 לשאול אותם החברים כי לא ידעו מה רוצה לומר סירונין ומה רוצה לומר
 חלגלונות אמרו נעלין ונשאל לאילן דבית רבי עלו ושאלו יצאת שפחה משל בית
 רבי זאמרה להן הכנםו המופלגין בשנים קודם יכנס סלוני קודם יכנס פלוני
. וכיון שראו המוסלגץ בחכמה שהזקנים נכנסין ת ח  הודם ועמדו על שאלה א

 יש מפרשים פריניצ בלע״ז. דהיינו בקדוניש
 שלמה

ת ו ד ה ג ב ם ש פ ר  חלונלונוח: כ
 בערבי והקשה הר״מ דיצונזאנו ז״ל דיקשה לפי׳ זה כי הסריגיל נשמר' הוא
. וכ׳ בתי״ס לא ידעתי מ״נו כ ״  וכ׳ דנ״ל דכרפם שבנהרות בראצא בערבי ע
וגס אני הייתי תמה על זה ושמא דכצ פחות מכחצי /  נקשו בברייתא כחצי איסר כו
ק אדם כדי לשוממ ולהצניעו:  איסר קים להו לרבנן ללא חשיב בעיניה ד
. אמר המלקט היינו דאתמר בירוש׳ ת ו ד ו ע . כדי מזון שלש ס ל ״ ע ו ״ ׳ ר י פ  ב
ל בכדי F3 שנו ומשום כדי חייו לשלש סעודות הן מזון ו ז  וגס התם פ׳ לולב מ
ת . מס׳ בפ׳ בתרא דמעשרות י ע י ב ש ם ב ד ל א כ ן מ נלקחי  צורך לשבת: ו
 דהא׳ מכל אלם היינו שאינו יודע אם חשו־ הוא אם לאו לאילו בחשוד ודאי
 התנן במס׳ בכורות ס׳ עד כמה החשוד על השביעית אין לוקחי; הימנו פשתן
 ואפי' סרוק והאי אינו יודע אם חשוד הוא אם לאו היינו עם הארץ וקמ״ל דאע״ג
 דאין מוסרין דמי שביעית לעם הארץ דאינו יודע להזהר בדיניהם ה״מ כשמוכר
 דברים שחזקתם יש בהם שימור אבל אלו אין כיוצא בהן נשמר והזי צוקמ מן
 המופקר ודוקא מינים אלו שלעולם חזקתן הפקר הוא שמותר למכור לו כדי
 מזון שלש סעודות אבל דברים שדרכן להיות נשמרין כגון תאנים וענבים וכיוצא

 בהן

 תחלה לא רצו ליכנס מיד אחריהן דנראין טפלי אליהן אלא שהו מעמ ואת״כ
ן ולמדו לסירוגין פירושו י  נכנסו ואמרה להם מפני מה אתם נכנסין סירוגין םיחנ
ד דבי ר׳ ינאי הוה מעין סרפתנין בחגורו ונפלו ממט אמרה לי׳ . ח ן  קמועי
 רבי רבי נתפזרו חלגלוגותיו ע״כ וכ״ה ג״כ בירוש׳ ס' שני דמנילה אבל בבבלי
 בראש השנה פ׳ שלישי דף כ״ו ובמגילה פ׳ שני דף י״ח גרס׳׳ שמעוה לאמתא
 דבי רבי דאמרה לי׳ לההוא נברא דהוה קא מבדר פרפחני עד מתי אתה מפזר

ן י כ ל י א ר ש  י
 פעור ממעשר. וגס ספיחי שביעית שגזלו כהפקר מותרים. מיהו קלושח
 שביעית יש בהן. ואסור ליקח מהן מע״ה יותר מג׳ סעולות. דהו׳יל כד
 חייו ליוםא׳. דביותר מג״ס. אף כדנריסשא״צ ביעור. חשוד עכ׳׳ס
 הע״ה לקנות בהן עברים קרקעות ובהמה ממאה וכדומה [כתום׳ סוכה לל׳ט

'  ראשונה א
 אלא באין מן המדבריות וממקומות אחרים שנקראין כולם פ׳׳ש מקומן בצל
 הרכפא וגריסץ הקלקץ ועדשים המצריות למינכרן שאץ דוגמתן מצויץ כאן ובהני
 אפי׳ אומר משדהו הביאם אינו נאמן ושעורים. וא״ח מתני׳ דהכא ולדמאי
 דמיייי שלוקח ממנו בדמים והרי ראינו שמקפיד עליהן כיון מנומל דמים ואמאי
. וי״ל דאי מתחלה הי׳ מפקירן אע״פ שאח״כ זכה בהן פעורץ ממעשר ן לי  פעו
 כלאמרי* בב״ק ד׳ כ״מ המפקיר כרמו ועמל ובצרו פעור מן המפשר והלכך
. ונראה שאם אומר שלא ן ה  בהני נמי אמרי׳ סתמייהו הפקירן ועכשו זכה כ
 הפקירן מעולם חייבין. ובהט ניחא לתני לה התם למנין קלין שנלמאי והא
 מולאי כמי פעוכץ אלא דקמ״ל דאפי׳ לשנין דמאי לוקא לסתמא פטורין הא
 ידוע שלא הפקירן מייכין. ובזה מיושכ הא לצריך מכי קראי למעומי הפקר
. ובריש מעשרות פי׳ ע  דכאן פי׳ הר״ב מובא הלוי וטי וכן שי׳ רש״י בסוכה דף ל
 מדכתיב זרעך וכן פי׳ רש״י בחולין ךף קל״ל וכבר תרגיש תוי״ע ב/ה כליש מעשרות
 ולמאי לפי׳ ניחא לאי מובא הלוי סל״א שאם הביא זה הפקר ממקומות הרחוקים
 חייב להפריש מעשר ללא קרינן בהו שילד וילי שיין בשפה זו שא״א לו לילך
 למדבר ואין ילך וידו שוין לתכי איצעריך זרעך לכל שאינו מזרע שלו פעור ואי
 מזרעך סלייא המפקיר קמה שלו וחזר וזכה בה חייב חהו זרעך הוא קמ״ל ובח
: ה  הלוי יצא זה שילל וילו שיין שיהיה מצוי בכאן ויכול הלוי לזכות ט כהו ז
ך לשומרי אסור לקנות מ  ונלקחין מכל אלם במבימימ. פי׳ הר״כ שהל דבר ש

 מעיה

ן תפארת י כ  י
 פייט א) רויפעקרויע: ב) ווילדעל שסארגעל: ג) בארצעלקרויט וי״א
 ערדבעערען וי״א בייפוסקרויט: ד) קאריאנדער שגדל בהר.
 אכל של גינה חשוב: ה) פעעעחילען: ו) איריגא: ו) הגדל באחו:
 ח) בכל השניס: ט) והרי שמור אסור לאכול ואלו בהפקר גללים. והפקר

 מענה
« דחשיב עפמייהו שחזקתן מן ההפקר » ל p ט א הפיגים והירטזץ. כ i t 
 כלקמני שאין כיוצא בהן נשמר. ובסוף מס׳ מעשרות תנו שום
 בעל בכי ובצל הלבפא ופול כמה מינים שפעורים ממעשר ונלקחין מכל אלם
 בשביעית ועעמייהו כמי שחזקתן שהם מלבריות. ועול בלפ״ק ללמאי הקלין
 שבדמאי משיב החס נמי כמה מינים שחזקתן מן ההפקר וא״ר יוחנן בירושלמי
רץ. והשתא קשת אמא* מכנהו במלסא משניות ואמאי  התם לאפי׳ מולאי פמו
. וצ׳׳ל לכל הני לאו בחל פנינא מיחוקמי וכל חלא א ל ח  לא תני להו כולהו כ
 טעמא לחול. למתט׳ ללמאי כולה בפירומ אילן היא שאין ללכן בזריעה שגללין
, רואה שלקען עכעו מן הגנה ואע״פ  מאליהן והתם מותר לקמת ממנו אפי
 שהגנה משתמרת לא אמריי משמר קרינן כהו למסתמא הפקר הן שהגנה
. אא״כ כאינו מבפה״ב מקפיל ו ת המשובץ ולא משוס אל מ י  משתמרת לצורך פ
̂ ולא הפקירן חייגץ כמפשר וכההיא למיימי בפ״ק לפסחים ל׳ ו' סיפי ל  פ
 מאניס וענבים ומשממרץ מפני ענבים משובים אי מפני מאניס החשובים אם
. ׳ כו  מקפיד עליהן חייבין במעשר ואסורץ משום גזל ואם אינו מקפיד פעורין ו
ע. ואם ראינו שהם זרופיס בשדהו אמרינן  ומתני׳ להכא בירקות שדרכן לזרו
 בכוונה נזרעו אלא הכא מייכי שהביאן תלושים כידו ואמרי׳ מסתמא לא זרען
 אלא מן ההפקר נמלן שאין כיוצא בהן נשמר אא׳׳כ אמר שמן הזרועים משלהו
 הביא ואינם הפקר חייבין וממני׳ למעשרות מייד בירקות הילופים שאין נזרעין
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 [*שאין כיוצא בהם בירקות שלה.פי' הר׳יב שאין גדליןכמותן במדבר. הן מן ההפקר יותר ממזון ג׳ סעודות מפני שהיא חשוד לאצור הדמים
 וכן פי׳הרמב״ס וכן פי׳ הרמכ״ם ברישא מועמא שגדלים במדברות ואינו טהג בהס קדושת שביעית: שלא נחשדו עליתם עוברי
 וא״כ שדה רתק במתנישין ורכתבהר״ב ברישא צ״צלכלשאין בגינה עבירה. להביאם מן השמור ואין הלכה כר״י: כל הספיחין
 מלבר קרינ; ליה אבל הרמב״ם מעצמו בסיפא זו בחיבורו רפ״ל מה׳ מותרי;. לקחת מכל אלם למחזקיק להו שאינם מן השמור : חוץ
 שמינוה מפרש בע״א ועי׳ בפירוש הר״ש מספיחי ברוב. שתזקחן מן השמור לפי
ל מותרק • שאין כיוצא בהם בירקות שרה שאין ד ר  ובתוספות פ״ל לפסחים tp נא ע״כ]: רבי יהודה אומר ספיחי ח
רה י) . גללים כמותן במדבר ואין הלכהכר״ש: א נחשדו עליהן עוברי עבי ל ל וכשכלו ש י ר. כ׳ הר״ב ו  ב לביעו
ל הספיחים מותרין ב שלש ארצות. בא״י חלוקות זו מזו  השאניס מן האילנות. [*המימי דלקמן ד שמעון אומר כ

ם ה . שאין כיוצא ב ב ו ר  משנת ד תקאוכליןעל המופקר אבל חוץ מספיחי כ

ש ארצות לביעור יל)» ־*״׳״״«• ״״"־יי״"״ ל  אםורין & * ^ ש
 יהודה

 שלא נחשדו נל׳״ס שאין נחשדין הספיחים מיתרים
 נשבןידס CB הספיחים אסירי;

 דרג

 שמצוי בשדה ע״כ] חייב לבער הגרוגרו׳
 שבביתו או לאכל! כולן מיד או להפקיר;
 כו׳. נראה לכאורה מדכתב או או לחלת

 לעני[ ביעור וביעור האמור בכל מקום
 בשביעית הוא שכל זמן שאין נמצא
 בשדה מאותו המין שאם^ אליו בבית
 חייב לבער אותו המין מן הבית מיד
 כגון אם לקע תאנים ועשה מהן
 גרוגרות אינו יכול לאכול מאותם
 תרי דמני שדעתו כדעת הרמב׳׳ם שכתב בפירושו שאחת מצדדי גרוגרות אפילו בשנה השביעית אלא כל זמן שנמצאים תאנים מחוברות
 הביעור שיבערם מן העולם שישרפם או יזרקם לים המלת יכ׳׳יכ לאילן וכשכלו התאנים מן האילנות חייב לבער הגרוגרות שבביתו או
 בחיבורו פרק ז׳ לין הביעור כשהגיע הזמן מחלק מזון ג׳ סעודות לכל לאכלן כולן מיד או להפקירן ער שלא ישאר מהם בביתו לכתיב(ויקרא
. ואם לא מצא אוכלין בשעת הביעור שודף באש או משליך ליס כה) ולבהמתך ולחיה כל זמן שחיה אוכלת בשלה האכל לבהמתך מן ם ל  א
 תמלח. וזהו פירוש לבערם שכתב הר״ב בתתלה. אלא דבמ״ח מפרש הבית כלה לחיה מן תשלה כלה לבהמתך מן הבית והשתא קאמר שארן
 הר״ב שהוא עצמו רשאי לזכות בו וכמ׳יש שם בס״ל וא״כ אין כאן ישראל כולה נחלקה לשלשה חלקים לענין ביעור וכל חלק וחלק ממנה

 ביעור מן העולם הלי שלבערס שכתב כאן אין ר״צ שישרפם או יזרקס נחלק

 ליס המלח. וכמו כן א״א שיהא דעת הר״ב כדעת הראב״ל שסובר גס ק שמאבק מן העולם כשכלה לחיה מן השלת בכל הארצות
 שביהודה וכן בגליל וכן בעבר הירד; אלא שחולק בדין חילוק מזון ג׳ סעודות שאמר שהוא כשיכלו פירות העיר ותחומי׳ אבל רעת הר״ב
 כדעת התוס׳ ןהר״ש וסמ״ג ורמב״; כפי מה שכתוב בכ״מ דאין פיתה שביעית לא בכלל הנשרפין וצא בכלל הנקברים אלא כשהגיע זמן

י י ע י ב ת שלמה ה כ א ל  מ
 היכן הם אוססין א״ר עקיבא מכאן סמכו על השפיתין שיהיו אסודן בשביעית
ן מן התורה אלא מד״ס והיינו משום עוברי  ותכמיס אומרים אין ספיחין חסד
 עבירה ור׳ יהודה ס״ל כרבנן. וסי׳ הרמב׳׳ם ז״ל בס״ד דה׳ שמיטה ויובל
 למה גזרו על הספיתין מפני עוברי עבירה שלא ילך ויזרע תבואה וקטניות
 וזרעוני מה בתוך שלהו בפתר וכשיצמח יאכל מהן ויאמר ספיחין הן לפיכך
 אסרו כל הספיחין הצזמחין בשביעית ע״כ: דיש אוסר כל הספיחין
. סי׳ ה״ר שמשון ז״צ רבנן סברי נזרק ב ו ר  מותרין חוץ מספיחי כ
 ״)ספיחי כרוב אטו שאר ספיתין ור׳ שמעון סנר לא נזרינן ע״כ ובפסחים
 סייד דף נ״א מייתי ברייתא דקתני אפכא ר' שמעון אומר כל הספיחין

 כהן כלל כלל אינו יכול למכור לו וכן פסק הרמב״ס ז״ל פ״יז דה' שמיטה
 ויובל אע״ג ללא משמע כן מפי׳ לש׳'׳ ז״ל דבפ׳ לולב הגזול דף צ״מ . ולדעת
 הרמב״כ ז״ל צ״ל לברייתא דקתני התם פ׳ לולב הגזול אין מוסלין דמי פירות
ד פך נלע״ד; ״  שביעית לע״ה יותר ממזון שלש סעודות במינים הללו דוקא מ
ן ולמה לא תניק הסיאה והאזוב והקורנית ומשני דהני אצער׳ ד  וביחש׳ פ
 לי׳ לאשמועי׳ לענין היתר ספיחיו דלא תימא הואיל וחב המינין נזרעין והייתי
 יכול לומר דאכדרי משוס עובד עבירה דהיינו סעמא דאיסיל ספ־חץ לשם ק
 צריך לומר דמותרין אבל אותן שאין דרך בני אדם לזורעם כלל אלא הן
 מאליהן יוצאים בהדס ובגבעות ובנהרות פשישא דאין בהם איסור כצל אע״ם

 שצמחו בשביעית והיינו דצאתנא הכא שוס בעל בכי ובצל של רכפא וגריסין אסודן וכבר הקשו שם בתוס׳ ז״ל ״״להקשה רבינו נסים גאון ז״ל
 דאפכא שמעינן להו במסכת שביעית ס״ט דקתני התם ר״ש אומר כל
 הספיתין מותרין וליכא למגרש התם אסולין דבירוש׳ מוכח בהליא דגרסי׳
 התם מותרין וסירן דהתס מייד בספיחים שגדלו בששית בהיתר ונכנסו בשביעית
 ונשתהו עד לאתר הביעור ולכך שאר ספיחי! שרז דצא אתו (אחליט בהנהו
 בשביעית דשל ערב שביעית גדולים ושל שביעית קטנים אבל של כרוב שנדלין
 הרבה בזמן מועט אין היכר בין הגדצ בערב שניע־ת צגדצ בשביעית והכי
 איתא בירה׳ א״ר שמזאצ בר רב יצחק כל ירק אתה יפוצ צעמוד עציו אם חדש
 הוא אס ישן הוא ברם הכא שלא ילך ויביא מן האיסור ויאמר מן האמהות
 הנאתי והך דשמעתין איירי בשביעית עצמה ע״כ ועי׳ש בתירוץ אחר לרנינו
 נסים גאון ז״ל. והר״ש ז״ל ג״כ האריך בפי׳ משנתינו. ובירוש׳ בפרקין
 ובס״ק דברנות גרסי' ר״ש בן יומי הוה עבר בשמיטה ור׳מא חד מלקט ספיחי
 שביעית ירקות שיצאו בסשית ונכנסו לשביעית א״צ וצ־ת אסר א״ל ולאו ססיחין
 איבון זאת הוא מתירן א״ל ואי] תניד חלזק׳ן עצי דס״צ דירק בתר צקיטה
 אזלי׳ בין לקוצא בין לתומרא קרי עלי׳ ופורץ גדר ישכנו נחש וכן הוות צי׳.
ש ל  ובירוש׳ לס׳־׳׳פ שני לערלה אמד׳ דר׳ אצעזר בדה ס״צ כאביה: ב ש
. כן צריך להיות גרסת המשגה ונוסחתה שלש ארצות לביעור ר  ארצות לבעו

 הקלקין והעדשים המינדות דתנ; להו בפ׳ בתרא דמעשרות דניקתין מכל אדם
 בשביעית משום דלא תני במתני׳ אלא מידי דדרכן לזורען ואפ״ה שרי משים
 דניכדן או שרובן מצויין בכל מקום אי נמ׳ משים דלא תני הכא אלא מיני
 ירקות השוין בכל מלץם מה שאין כן בעדשים דאין ניקחין אלא המצריות וכן
 שום בעל בט מהשא״כ בשאר שומין וכי בבצל וכן בגדס׳ן והא דלא חני נמי
 זרע לוף העליון וזרע כדשץ דתק לה* התם דניקח׳ן מכצ אדם בשביעית
 משוס דלא תני הכא אלא מיני ירק והנהו דהתם זרעוני גנה שאין נאכלין הן
ן. שלא נחשדו : ר׳ יהודה אוטר ספיחי חרדל מותרי ל ״  הר׳יש שידלי״ו ז
 עליהן עובלי עבילה פי׳ ה״ל ׳הוסף ז״ל מחלין באכילה כי לא נזרו עליהן
 חכמים כמו שגזרו.על שאר הספיחים כי על שאר הספיחים גזלו שיהו אסרי!
 באכילה כדי שלא יביאו מן השמור ויאמרו ספיחי; הן אבל על פפיתי חרדל
 לא חששו• כי לא נחשדו עליהן ור״ש סובר שכצ הססיחי׳ צא גזרו עליהן כדי
 ־שלא יביאו משום ט כל הספיחים ניכרין כי יש הפרש בין מה שהיא ספ־ח

 שגדל מעצמו ובין מה שנתרש ונזרע ונדל ע״י עבודה חיץ מספיחי כרוב שאין
 כיוצא בהן ירק אחר שאינו ניכר אס הוא ספיח אס לאן ק משמע בירושלמי
 עכ״ל ו״ל. ובת״כ תניא הן לא נזרע ולא נאסף את תבואתנו אם אין זורעין

 *) הליש נ' כן נלנמ׳ לפשיזיס לפי הגי׳ לזיזם גנרי׳ מא ישיא כל יכפ״זיו אשויינ יזון מספיחי כרונ כמ׳׳ש נסללין• אנל לשי הבי׳ שלפנמי כמזנה יוץ ללמ־יס אצי מי,וש כלל יצ״ע

ן י כ  ישראל י
 דרך לזרען. והכי קיי״צ. ואסרוה משוס רשעים שזרעו בסתר ואמרו שהם
) ר״ל חלוקות זמ״ז לעני[ ביעור. ד  ספיחים [עי׳ רמב״ס שמיעה פיל היג]: י

ל כ  ראשונה ד
 לכתוטת לף ב״ל לסתם פ״ה אין חשול פל השביעית. אלא הא לאין לוקיזין מן
 המשומר לאו מפום איסור הפירות נגעו בה אלא משום פלמים שאין מוסלין לע׳׳ת
 דמי שביעית שחשוד להוציאם שלא כקלושת שלא לאכילה ושמיה וסיכה וכן פירש
 כש״י pw׳ שם: 3 שלש אמות לביעור. מ״ש הל׳ב שאין יכול לאכול מאותן

 ^מגיופ

ן תפארת י כ  י
: י) לאינן חשובי© כ״כ שלא יפקירן: יא) ליקח מחשוד. דמסתמא הוא  א]
 מהפקר: יב) ר״ל אינו גלל בהפקר כשאר ירקות: יג) חוץ מספיחים שאין

 משנה
r ומשמע מלבדו להפילו . ׳  ממ״ה שחשוד לשמור הפימת ושלא להפקירן ט
 עצמן אסורין כיון שלא הפקירן. וצ׳׳ל רמיירי אחר זמן הביעור שאס לא הפק־רן
 כזמן הנימול אסולין דבענץ אחר אין איסור אכילת בפירוח שביעית ונדפי׳ ספ״ז
 ומ״מקשה פלא מציני vrpwp מ״ה מימת שבינניס וכ״כהתוק׳ כהליאק״ב

 ציונים

׳ ס י : פ * א . משחים ג ״ ש  ר
.  גכוכז שס ונרפ״נן לקדוש ן
 ונגכולופ כנ. ונר״ה סו. :
 !חכ״א . מיי' שש ס׳׳ד ה״נ:

 תוספות חדשים
 [תוי׳׳ט ר׳׳ה] שאין כז׳
 מלבר קרינן ליה מכייל. עי׳
 תענית לן ל׳ ע״ב ברש״י
 שכתב טל מלברא ז״ל מדבר
 כלומר שלוש עכיל :

 ראשון לציון
ש ארצוה ל  ם&נח ב ש
 לכיעור יהווה ועיר
/ י  הירדן כו׳ נכתובוה פ
/ ה . אלחין התם כ  מפ;ה י
 כתי התוי׳יט קשה למה
 הפשיק בעבר הירק בי!
 יהודה והנליל ששניהם מאיי
 כעבר הירק המערבי ע״כ.
 ולא ידעתי למה לא גחית
 התי׳׳נו להקשות הכא במוקדם
/ מ״ב  זק קשה מ״ב ס

 (דף לח) :

 תוספות רע״ק
 משנת א [אות מא]' בל
 הס&יחין אסורים) וריש
 פי׳ דכדירי מספיחי ששית
 שנכנסו לשביעית דחיינו
 שנכטר גדולמ בעשיית
 וגתלקטי בשביעית ומותרים
 ואסורים דקהני הכא
 בסתני׳ היינו דמותד
 לאיכלן בחוית חולי! חוץ
 מספיחי ברוב רצי־יך לנהוג
 בהם קדושת שביעית שלא
 ילך ויביא נץ האישור
 דגכרוב אין ניכר בין אותם
 של ששית לאותם של
 שביעית . והא דשאר
 םפיהים מותרים אף
 זנלקמי בז׳ יקיי״ל שבירק
 אזלינן בתר לקיטת היינו
 ־אזלינן בתר נסר פירי
 ילא בתר לקיטת ממש
 (ועמ״ש בגליון תוי׳׳ט לעיל
 שיו מ״ד) ובפסחים איתא
 כהיפךכלהספיחים אסורים
 חוץ מספיחי כרוב דר׳׳ש
 וחכ׳׳אכל הספיחים אסורים
 דהתם טיירי בספיחי
 שביעית דכל הספיחים
 אסורים לאנלם, (לרע׳׳ק
 דאורייתא דיליף לה מקיא
 בדאיתא בפסחים ולרבנן
 אסורים מדרבנן כדאיתא
 הת״כ) חוץ טשפיחי כרוב
 רכרוב יש לו קלח גדול
 וענפים כאילן ואינו בכלל
 לא גורע . וחכטיס נזרו
 ספיחי כרוב אטו שאר
 ספיחים רסברי כרע״ק
 דאסורים מדאורייתא. והא
 דמגואר במתני׳ רטסכתין
 כמה פעמים דירק נאכל

 בקדושת שביעית היינו
 דגדל טעט קודם שביעית
 וכיון דלא היה תחלת
 נדולו בזי לא מיקרי ספיחי
 ׳:־ביעית. וטיט כיון דלא
 נגמר קורס שביעית יש בו
 קדושת שביעית ואם נגמר

 קודם

 תום׳ אנשי שמ
 ב בריב ד׳ה שלש
׳ בשנה השביעית  ארצות ט
׳ מון . זיל הר׳מ »י ׳  ט
 שאס אסף תאנים ושמוה
 •יבשם ואכל מהם ח״ל
 'ר:זמיר באכילתן הל השנה



 ציונים

 ב נ׳ ארצות «r!D׳8 מ.
Vis היש. עמו rיןמח: •יי׳ מס «׳ 

 חלופי גרסאות
 כ העמק גלי׳נ 1״נ והעטק.
 ששלה. בל״נ ו״נ העפלה .
 י־חעסק שס והננכ. כשפלת
 >ד'נ ושפלת . כחר נל״ג

 בהר.

 תוספות חדשים
 משנת נ [בריב דיה]
 ולמד! אמרו כו׳ הלי כאן
 נוי ארצות ט׳ שכנ׳ ארצותיה
 כו׳ עניל אגל הר״ש הגיא
 דעה בירושלמי שאין חיה
 שבהר גדילה בעמק ולא של
 עמק בהר עכ״ל. לכאורה
 לריליה תקשה למה נקע

 הה;א
 תוספות רע״ק

 קידם שביעית הוי ספיחי
 ששית דמיניה כדיירי
 משנתנו. ואם חיח תהלת
 נדולו בשביעית אסיד
 לאכלו.וםיני׳ מיידי בסוגיא
 דפשחיס . ועיין בהי־״ש
 לעיל פ״ה ם׳ג הובא בתוי״ט
 שס ועי׳ לעייל פ״ז מיג
 בתוי״ט ד״ה ירקות ;
ר ב ע ו [ נ מ ת ו א ] ב ח נ ש  מ
 הירק) בתום' יבמות דף
 מ״ז ע״א ד״ה עמון כתבו
 בשם דית להוכיח מחך
 מתני׳ דבעבר חירדן כבשו
 עולי בבל . ועיין בטיל פיד
 הביו מהלכות שמטה דע׳׳כ
 תיל כפי׳ חו־״׳ט שהוא פי׳
̂ל  הבי שכתב הוע״ב לע
 דמיו דהא דקתני החניקו
 עולי מצרים נאכל ולא
 נעבד היינו נאכל אחר
 הביעור. וכיון דהכא שצריך
 הביעור לעבר הירדן ע״כ
ל נ  שהוא מכיבוש עולי נ
 דאילו לפי׳ הא׳ שכתב שם
 הרע״ב שהוא פי׳ הרמב״ס
 וכן פי׳ הרטבים בחבורו
 שהעתקתי שט בנליון
 דנאכל היינו דאץ בו איסור
 מפיחים א״כ נם כיבוש
 עולי מצרים חייב בביעור
 ליו* לראיית תוספות .
 ובספר פתח מינים להרג
 אזולאי הביא כאן דברי
 כפתור ופרח המעיד דעבר
 חיירדן אינו עבר חיירוץ
 דסיחון ועוג אלא האי עבר
 הירק הוא מנוף א״י :

 תום׳ אנשי שם
 השביעית כילה אבל יאכל
. ובל׳ס שדברים אלו ׳  ט
 צריכין תיקון. וע׳׳פ לברי
 הר׳׳ב אלו משמע שכצ׳׳ל אי;
 לו להקל באכילתן כל השנה
. אבל תמוה להא בפי׳ ׳  ט
 כ׳ סר״ב לק׳ במ״ח דשעת
 ביעור הגרוגרות הוא בשנה
 השמינית ועמש״ש : ד״ה
 שפלת לול כוי לכי!
 שאוכל כוי. צ״מ לשימת הריב
 לפסלת לול והר שלה כף הס
 ג׳ חלוקות של עבה״י. ויצא
 לפ״ז שאוכל בהלשבעמיי
 כין שאוכל נהר שביהודה.
 ובשפלה שבעבה״י כיז שאוכל
 בשפלה שניהולה. אבל אינו
 אוכל בהר כבעבה״י אס כלה
ף שעליי! לא  בהר שניהולה ח

 כלה בשפלה שבו1:ה״י עצמו
׳ ס  ל

rjTp ב ת יום טו רה שביעית הפיגם פרלן ט תוספו ו ה מברטנ ד ב ו  ר' ע
 נחלק לשלשה חלקים: בל שאינו כגדל שקמים גליל העליון. הביעור דהיינו כשכלה בכל ארן וארן לפי מה דחטנן מחלק מזון וכו׳
 שהשקמיס אין גדלים אלא בשפלה וסימן לדבר כשקמים אשר בשפלה ומוציא על פתח ביתו וכו׳ ומפקיר וכמ״ש הר״ב במ״ח. ואף הוא
: ותחום טבריה. הוא העמק אלו הג׳ הס מהגליל: עצמו רשאי לזכות מן ההפקר ואוכל והולך עד שיכלו. ופי' הרמב״ן (  (מלכים א ו

 ההר והשפלה והעמק. הם שלשה חלקים של ארן יהודה: שפלת שזה שאסור לאחר הביעור כמו שמפרש הר״ב ספ״ז היינו אם מעכב
 אותן בביתו אז אסורים הם באכילה
. ועיין מ״ש במשנת ח בשם  לגמרי
 התום׳ וכתב עוד שאפשר שזה האיסור
 מדבריהם ואולי הביעור כולו חומר
 מי״ס והמקראות שהביאו בת״כ
 אסמכתות והשתא יפורשו דברי הר״ב
 דה״ק חייב לבער ומהו הביעור או
 לאכלן כול! מיד אולהפקירןוכו/והדרשא
 שכ׳ הריב כלה לחיה מן השדה כלה
 לבהמה קרי ביה כלה קמא כלו
 קמן כלומר כלה האוכל לחיה כו׳
 וכלה תניין בפת״ח וציר״י ל׳ ציווי
 כ״פ רש״י בפ״ק דתענית ד׳ ו ע״ב:

 עד

. [*סלה] לוד ומבית חורון עד הר  לוד ו
 הים הס שלשת חלוקות של עבר הירדן
 ושפלת לוד כשפלת הדרום דכל זמן
 שאוכל בשפלת [הדרוס] אוכל בשפלת
 [לוד] וההר של שפלת לוד אוכלים בו כל
 זמן שאוכלים בהר המלך: מבית חורון
. וכל זמן שלא ת ח ה א נ מ  ועד הים ס
 כלה לחיה מאחת מן המקומות שביניהם
 יכולים כל אנשי הגבול ההוא לאכול על
 ידי המקום האחד שלא כלה בו לחיה
ת.  מן השדה: ג ולהד! אטרו ג׳ ארצו
 הואיל ושלש ארצות בכל אחת הרי כאן
 תשע ארצות למאי הלכתא אמרו שלש

 ארצות
ק בל״פ כתוב תחת מלת שלה המשגרת ב׳ מלות ״שפלה של״ והיא גירהא ישיה ולא אוכל להבין מה היתה טנת התמו בריק שהטה כמו שהוא להגיגו  *) איה בדיו ו

 מלאכת שלמה
ד הירלן והגליל. ושלש שלש ארצות לכל אחת ואחת גליל העליו ענ  יהודה ו
. מכפר חנניה ולמעלן כל שאינו מגדל שקמין גליל העליון ק מ ע ה  וגליל התחתון ו

ש ל ש . ו ל י ל ג ה . ו ( י ר הירדן ט ב ע ו  יהודה 8
ת םי׳י , ח א ת ו ח ל א כ ש ארצות ל ל  ש
. ק מ ע ה . ו ן ו ת ח ת  גליל העליון • וגליל ה
ל ד ג ל שאינו מ . כ ן ל ע מ ל ר חנניה ו פ כ  מ
יה נ  שקמין גליל העליון . ומכפר חנ
ל שקמין ד ג א מ ל שהו  ולמטן . כ
ק י0. מ ע . ה א י ר ב ם ט ת ח . ו ן  גליל התחתו
ה ל פ ש ה והעמק *0 . ו ל פ ר ש ה  וביהודה ידי) ה
ר ה ה כ ל ת הדרום כ) וההר ש ל פ ש  לוד כ
ה נ ת חותן ועד הים מדי י ב . מ ( ך כ ל מ  ה
. ת ו צ ר ש א ל ה אמרו ש מ ל : % ו ( « ת כ ח  א

 שיהיו

 ושפלה שנלוד ומדמי לי׳ לשפלה שכיהודה והר דיהודה דתני ושפלת לוד כשפלת
. כ ״  הדרום דהיינו שפלה דיהודהוהרשלה כהר המלך דהיינו הררי יהודה ע
ר ו ט ר הירדן תני ר״ש בן אלעזר אומר כגון הרי מ  וכיחש׳ איזהו הר שנעי
 וגדור ופל כיוצא כהן ישפלתה חשמן וכל עריה אשר במישור רינון ונמות נעל
 ובית בעל מעון וכן כיוצא כהן כדכתיב בספר יהושע בנחלת ראובן בתר הכי
ס ובית נמרה וכן כיוצא בהן כדכ׳ ר  ויהצה וקדמות ומיפעת ועמק שלו בית ה
ר יהושע בנחלת בני גד ובעמק בית הרס ובית נמרה וסוכות וצפון יתר פ ס  נ
. יחש׳ ת ח ה א נ י ד ם מ י ד ה ע ת חורון ו י ב מ  ממלכות סיחון מלך חשבון: ו
. ר  א״ר יוחנן עוד היא יש בה הר ושפלה ועמק מבית חורון ועד אמאום ה
. ופריך אי הכי דאית בי׳ הר ק מ  מאמאום ועד לוד שפלה. מלוד ועד היס ע
 ושפלה ועמק טתני במתני׳ ד׳ ארצות ומשני מעורבות הן ונכנסין תוך גמלים
ם במשנה. תני אין בשוריא שצש ארצות ואע״ג דחמירא מעבר הירדן י ר כ ז  מ
ב דמשה נאכל ונעבד בהא א מ  דהא אינה נעברת ועבר הירדן דהיינו עמון ו
 קילא סוריא מעבר הירדן לענין הר ושפלה ועמק לטלה חשינא ארץ אתת
 ואוכלין בה כל זמן שנמצא באיזה מקום בכולה . ופי׳ הרמב״ם ז״ל וענין שאמר
ן שפלת הדרום ואוכל מפירות י  שפלת לוד כשפלת הדרום ר״צ שדין שפלת לוד מ
 של שפלת לוד כל זמן שהמין ההוא נמצא בשפלת הדרום ויאכל מפירות הר
צ כ מ ת ו ר י פ ה ב  שפ!תלוד כל זמ; שימצא כמותם בהר המלך הוא הר הגדול ר
ו ר מ ה א פ ל . ואפשר שכן ג״כ הוא פי׳ ר״ע ז״ל: J ו כ ״  הרי ארז ישראל ע
. ׳ כו . הואיל וג׳ ארצות בכל אחת הרי כאן תשע ארצות ו ׳ ת וכו ו צ ר  שלש א
 לשון ר״ע ז״ל וכתב עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה מגומגם הרבה דהא נשארה
 קושיא גדולה מזו בידנו א״כ למה אמרו שלש לכל א׳ ותו מה ענין ר״ש לכא

 ומכפר חנניה וצמת כל שהוא מגדל שקמי

 הוה אתי שפיר
 או

 ואם נאמר דה״ק מתני׳ ולמה אמרו שיש שלש ארצות לכל א׳

 גליל התחתון ותחום מברי' הוא
. ובעבר הירדן שפלת צוד והר שפלה ק מ ע ה  העמק . וביהודה ההר והשפלה ו
. שפלת לוד כשפלת הדרום וההר שלה כהד ם י  של לול ומבית הרדון ועד ה
. ומבית חורון עד הים מדינה אתת . ונלע׳יד דהר המלך הוא ההר  המלך
 שנוכר ברישא ביהודה וכמו שאכתוב בס״ד . וקשה לע״ד דהכא במתני׳ לא
 קא מפרש צא במאי דפתח בי׳ ולא במאי דסליק מיני׳ ואפשר לומר דהכא נמי
 בגליל דסציק מיני׳ קא מפ׳ ברישא אלא משום דבעי צאורוכי גבי עבר הירדן
מ׳ שבקיה בסיפא אבל ס וההר שלה כהר המלך ו  דשפלת לוד כשפלת הדרו

לע״ד. אבל בפירוש ה״ר שלמה שירילי״ו  יהודה דזומר מלתי׳ נקמי׳ ברישא כך נ
 ז״ל מצאתי מוגה ותחום סברי׳ והעמק וביהודה ההר והשפלה והעמק שפלת
. ופי׳ ותחום טבריא הוא עמק כ ״  לוד כשפלת הדרום וההר שלה כהר המלך ע
ימסר וחברותיה  הגליל. והעמק בדוש׳ מפ׳ איזהו עמק שמליל זו בקעת נ
ננגב ותניא בספרי בהר  וביהודה ההר המוזכר בתורה דכתיב בהר ובשפלה ו
. והעמק גירוש׳ מפי מעין גדי ועד ם ו ר  זה הר המלך ובשפלה זו שפלת ד

 יריחו* ולא מפרש במתני׳ גבי עבר
ניחש׳ מפרש  הירדן הר ושפלה ועמק ו
 צי׳ ולא תנא אלא דנליל משוס דלא
 תימא כיון לקרוי גליל גליל חד הוא
 וחש״ה קפיד דהיב סימנא דלא תסעי
ה 5״ע לע״ל אמ ועוד* משום דבעי י ה נ  ה
 אין מעות: למתני דיניז גהר

 הגה״ה גם הר״ר יהוסף דל ראיתי
 שכתב וזיל נראה לי מה בלא
 פירש השלש ארצות של עבר הירדן כי
 אינה נוהגת בה שביעית בדורות הללו
 כי לא נכבש ע״י עולי גולה ותכן לעיל
 כל שהחזיקו עולי בבל וט׳ וכל שהחזיקו
 עולי מצרים ובו׳ נו/כל אבל לא נעבד

 וצ״מ עכיל ז״ל:

ן י כ ל י א ר ש  י
 והר המלך של בנימין נכלל בהר של יהודה. ובית חורץ של בנימין נכלל בעמק
. הייט א נ  של יהודה. וגם רכ״מ [פ״ד משמיעה] ס׳יצ כך דעבל הירדן דקאמל ת
ק . ות״ל שכן מצאתי בתוספתא דמכילחן [פ״ז] דקאמר בפי׳ ר  עבר מזרחי של י
. וכעל מעון וכוי והרי ל ע  איזה הר שבעכל הירדן וכו׳ חשבון וכו׳ דיטן ובמות ב
: [ י . כמפולש סוף ממות [במדכר ל״ב ג  הנך כולן הן שכבשן משרע״ה כמזרח ירדן
ה ע׳ ארצות חלוקות לכיעור. כ״כ הירושלמי. ולרש״י  טו) ר״ל דהכתא הו
 [פסחים לרב ב׳] רבותא קמ״ל אף שיש ג׳ לכל אחת ואחת ר שכלים פירותיה
 קודם לחבירתה . אפ״ה כולן אחת הן. וכ״כ הר״מ הכא. וכ״מ בבבלי
 שס: יו) ר״ל תחוס מבריא הוא העמק מ״ל אלו ג׳ הם ג׳ של גליל:
 יח) ר״ל ג׳ ארצות שביהודה הן. ההר וכו׳ דיהודה לא היה נקרא עכר
 הירדן. מדלא היה הירדן במזרח יהודה. אלא יס המלח היה במזרח חלקו.
 כמבואר ביהושע בגבולי א״י: יט) והשתא מפרש ג׳ שכעכר הירדן.
 שפלת וכוי: כ) דכ״ז שאוכל בזה אוכל בזה: כא) אלו ג׳ שיעיר הירדן.

' י ע  ראשונה ו
. אבל בידוע יש ביעור אף  כדלקמן מ״ח . היינו נסתם שאין ידוע אם כלה

 גשביעית

ת ר א פ ן ת י כ  י

 לכל מין שכלה מארן שלקמו, אף שמצוי אוחו מין עדיין בארן אחרת.

) לא עבר הירדן שבגלעד. אלא העבר האחר שבא״י. ו  חייב לבערו: ט
. שהרי פירשו דשפלח לול והר שלה ומבית ! א מ ותר״ב כ ״  [כך משמע מפי׳ מ
. הס הגי שבעבר הירדן. והרי ידוע דלוד ובית חולון על הים כולן ם י  חומן עד ה
. והם א״י ממש [ועי׳ יהושע«״ח י״ל. ומע׳׳ש פייה מ״ב ומגילה ן  במערב הירדן ה
ם בירושלמי [שביעית פ״ו ד״י פ״ב] אמרינן למזרח עבר הירדן . אםנ [  ד״ד א
. אפייה יש ל :  אע״ג דכחיב גביה החל רש שיהיה כפולין. וגם לא כבשוהו עולי ב
ק הלמב״ם [פ״ל משמיעה ס . וכן פ ן  נו לין שביעית מל״ס . רק שספיחיו מותרי
. ן א . א״כ עבר ירדן שנזכר כ [ י ״ . ולעניין בכורים [עפ״א דגכירים מ  הכ״ח]
. אימ פי' של נ' שבעבר א נ ת . ולפ״ז לול ובימ מומן שזכר ה  הוא מזרח הירדן
. וכן פי' הגל״א זצוק״ל. שלא פי׳ התנא הג׳ שבעבר ירדן מדמפורשים רדן  י
ן. הן ן ג' שזכר התנא לוד והר המלך ובית חולו \ . רק י ( י ״ מ  בבל ביהושע (
 הגי שבחלק בנימין. ומשום לחלק בנימין מובלע בתוך חלק יהודה להכי לא מני
 לה הנא לארץ בפ״ע . לק לשפלת לוד של בנימין בכלל בשפלת דרום של יכולה,

 משנה
ט׳ מי׳ אנג״פ שזמן הביעור הוא בקנה השמינית  גרוגרות אפילו כשנה השביעית ו



ורה ב שבידית הפיג• פללן ט ר׳ עובדיה מברטנ ת יום טו ספו  350 תו

ת ואחת עד ח ד שיכלה האתרי! שבה . פי׳ הר״ב שבג׳ ארצותיה. וכ״פ ארצות לביעור ותו לא: שיהיו אוכלים בכל א  ג ע
. איכלים ביהודה עד שיכלה האחרון שבג׳ ה ב  הרמב״ם ומסיים ושאמר של שלש שלש אינו לענין הוספת דין מן שיכלה האחרון ש
י שמעון אומר ארצותיה וכן בגליל וכן בעבר הירדן אבל אין אוכלים ביהודה על ב  הדינין אבל הוא מכלל ההגבלות שנתן להם ע״כ: ר
 לא אמרו ג׳ ארצות אלא ביהודה־. ר״ש פליג את״ק דס״ל דדין ג׳ ידי אותן שבגליל ולא בגליל על ידי אותן שביהודה ממירי דאין חיה
 שביהודה מתרחקת לצאת מיהודה לגליל
 ומגליל ליהודה אבל יוצאה היא מגליל
 לגליל ומיהודה ליהודה: ושאר בל
. שאר כל ך ל מ  הארצות כהר ה
 הארצות שבא״י אוכלים ע״י הפירות
 הנמצאים בהר המלך והוא היה רב
 הפירות ואחרון מכל שאר ארצות
 שכאין ישראל: וכל הארצות כאחת
 לזיתים ולתמרים. כל הארצות שבארן
 ישראל אוכלים זיתים ותמרים על ידי
 ארן אחת שלא כלו בה הזיתים והתמרים
 לחיה מן השדה בין שתהיה האדן ההיא
 ביהודה או בעבר הירדן או בגליל. ואין הלכה כר״ש: ך אוכלים
י שמצוי מאותו המיןבשדה במקום / /  על המופקר.אוכלים ממה שבבית ע
 מופקר אבל אם פסק וכלה אותו המין ממקום המופקר אע״פ שנמצא
 ממנו במקום השמור בבתים או בגנות חייב לבער כדאמרן כלה לחיה

ד שיכלה ת ואחת ע ח ל א כ  שיהיו אוכלין ב
א ה «< . רבי שמעון אומר ל ב  האחרון ש
. ושאר ה ד ו ה י א ב ל ש ארצות א ל  אמרו ש
ת כל הארצו ך «< . ו ל מ ר ה ה ל הארצות כ  כ
ת לזיתים ולתמרים כד< * ד אובלין ח א  כ
ל א ע ל ל ב ל המופקר כה) . א  ע
. ר ו מ ש ל ה ף ע ר בי). רבי יוסי מתיר א  השמו

 אובלין
 ח״ג.

 ארצות הן יהודה ועבר הירדן והגליל
 ובכל ארן מתם ג׳ אלא דלענין שביעית
 כל ארן אחת היא ואמר ר״ש דאדרבא
 לא אמרו ג׳ ארצות אלא בארן אחת
 שהיא נחלקת בעצמה לגי אבל זאת
 האדן היא יהודה בלבד אמנם שאר
 הארצות כו׳ ועם זה תתיישב קישיה
 התום׳ שהקשו מדאמר ר״ש ג׳ ארצות

 ג שיהיו נ7*ש שיתו, הארצות כאחת ני״-ה ארצות אחת
 ד הםופגך גד״ס הטובקר , מתיר אף גד׳יס אומר אף .

 ביהודה כ״ש לת״ק דהא משמע דר״ש
 בא להודות להם בזה. ולפי מ״ש ניחא:
ל הארצות כאחת לזיתים ולתמרים. כ  ו
 סובר ר״ש דלזיתיס ותמרים מתרחקים.

 דהא אין מתרחקים מעמא משום דגמירי דאין חיה שביהודה גדילה
 פילשיי למןעם שאין חיה על פירות שבגליל וכו׳ כדאי׳ בפ׳ מקום שנהגו דן) נב ע״ב. וס״ל

S לד״שדבהני פירות גדילים. ולפיכך מתרחקים. ומדברי המוכים t k B 
 על פדות שמליל אלא בפ״ז בחבורו שזאת הבבא רוכל הארצות כו׳ אינה דברי ר״ש וכן

י מוכחת הברייתא שהביא הר״ב במשנה ח י ד רבי יוסי מחיר אן! על מן השדה יכלה לבהמתך מן הבית: ר׳ יוסי מתיר אף על השמור ^ ^ ^ ל ^ 

 ציונים
 ג ולמח אמרו פסחים שם.
 מ י׳ cc ה׳׳י . המג שם :
 יכל הארצות מיי׳ שם ה־׳׳א:

 ד אוכלי[ שם ס״ל:

 תוספות חדשים
 התנא ג׳ ארצות ולא אמרנו׳
 ארצות הן ואולי משוס רגי
 שמעון למחלק כין יהולה
 לשאר ארצות נקנו ברברי
. ומה  ש״ק ;׳ ארצות הן
 שהקשו תוס׳ על םירש׳׳י
 בפסחים והוא פירוש הר׳׳ב
 ללמאי נ׳׳מ ראמר j׳ ארצות
 בכל אחת כבר תירצו
 המפרשים ללרבותא קאמר
 הכי אף לאמר בב׳׳מ אוילא
 להר קנולה או איפכא אפיה
 לענין ביעור הקילו :
 [תוייט ד״ה] לכל הארצות
 בו׳ ולפיכך מתרחקים כו׳
 עכ״ל. ובמחילת כבולו תלי
 תניא בללא תניא שהרי הלין
 השנוי בנמרא הוא גמירי
 דאין חיה שביהודה גדילה
 על סירות שמליל וע״ן

 ואי,
 וא׳יא לומר שסבר דזמניס קבועים הס לכל פירי ופירי כדתניא בברייתא שהביא הר״ב במ״ח.

 וההורה

 לעצמו והיינו רישא רתק שלש ארצות
 לביעור יהודה ועבר הירדן ומליל
 ובסיפא אשמזעיק דכל הפרכיא והפרכיא
 מתחלקת לשלש הר לחוד ושפלה לחוד
 ועמק לחוד והאי דינא בכל הפרטא
 והפרכיא והייט דתנן ושלש שלש ארצות
 לכל אתת ואחת לאשמועי׳ ייהודה
 עצמה מתחלקת לשלש וכן עבר הירדן

 שלמה
 לעמק אכל הולכת מהר להר ומעמק לעמק
 ומשסלה לשפלה. אבל חיה שביהודה
 אינה הולכת לעבל הירדן ולגליל אפי׳
 מהר להר ומעמק לעמק ומששלה לשפלה
 וכן של עכר הירד; אינה הולכת ליהודה
 ולא לגליל וכן של הגליל אינה הולכת
 ליהודה ולא לעבר הירלן ומעתה מבואר
 טעם חילוק ג׳ ארצות וכל א' מחולקת

 לשלש ואין להאריך. טכ״ל זיל:

 והשתא בעי וצמה אמרו שלפ ארצות. שיהו אוכלין בכל אחת ואחת עד שיכלה
 האחרון דכל הר המלך אחת ונפקא מינה להא לאמרי׳ בפ׳ הניזקין ששים
 ריבוא עיירות היו לו לינאי המלך בהר המלך לכולן שיעורן אחד: לא אמרו
 ג׳ ארצות אלא ביתרה. שגבולו גלול ולכך יש חלוק בו בין הר ושפלה ועמק
 אבל כל שאר הארצות הן כהר המלך רהוא דיהודה. ואי גרסינן גהר המלך
 בבי״ת ה״פ שיעור זמן כל הארצות כל זמן שיש בהר המלך: וכל הארצות
 כאחת לזיתים ולתמרים. סתמא הוא וכולי עלמא וגירוש׳ מפרש זמן ביעור
 דידהו וה״ג התם חט אף לתרובין כל הארצות כאחת. תני אוכלין על התמרים
 עד שיכלו מיריחו שהיא עיר התמרים כדכתיב בקעת יריחו עיר התמרים עד
 צוער ושם בפסחים קתני עד שיכלה האחרון שבצוער. ועצ הזיתים אוכלין
 עד שיכלו ממרון ומגיש חצב. וכי קתני מתניתין שלש ארצות לביעור בשאר
 כל פירות האילן • ד אוכלין על המופקר וכו׳. ביחש׳ מפ׳ דהאי תייק
 ר״ש הוא . ומאי טעמא דר״ש את שא שגרמת לך שלא לאכול ששמרתו ועברת
 אעשה דתשממנה ונעשתה ושוב אין לסמוך על אותן פירות. וכתב הר״ש
 שירילי״ו ז״ל כיון דבירוש׳ פירש למתני׳ יתידאה היא לא קיימח $ן כסתם
 יחידאה והדרינן לכללין ר׳ יוסי ור״ש הלכה כר׳ יוסי ע״כ: ר׳ יוסי אומר

 אף על השמור. שאלמלא שהן שמורים התיה יכולה לאכול מה
 אוכלין

• 1 

 השמור. ותימה דלת״ק שמור היינו מה שבבתים ומה שבגנות וא
 אמית אן! על השמור א״כ זמן הביעור אימת

 מלאכת
 אך נ״ל דקצת קשה דהול״ל ולמה אמרו וכו׳ שלא יהו אוכלין וכו׳ אלא על האחרון
 שבה וצ״עונ״צ דה״ק למה אמרו שלש ארצות לביעור וה״ה שבא לשאול נם
 למה אמרו שיש שלש לכל א׳ אלא ששאל על הראשונה וה״ק והרי לשון הפסוק
 משמע שכל מקום שכלה מן השדה יבער מינו א״כ מה זה שאמר שיש שלש
 ארצות לביעור ומשני שיהו אוכלין בכל אחת וכו׳ כלומר בא להשמיענו שאין
 צריך לבער עד שיכלה האחרון שבה ועל כן.אמר שיש שלש ארצות שיש בכל
 א׳ שלש ארצות חלוקות עכ״ל ז״ל. ורש״י ז״ל פי׳ שם עד שיכלה האחרון שבה
 עד שיכלה האחרון שבשלש ארצותיה וכמו שהביא ר״ע ז״ל וכן פי׳ גס הרמב״ם
 ז״ל אבל חוס׳ ז״ל כתבו על פי׳ רש״י ז״ל דאין נראה דאם אינם חלוקות
 צמה שונה שלש ארצות בכל אתת ועוד קשה לר״י דמדקאמר ר״ש אומר לא
 אמרו שלש ארצות אלא ביהודה מכלל דלת״ק שלש ארצות חלוקות שכל אתת
 חלוקה לביעור ור״ש נמי מודה להו ביהודה pi נראה לפרש דאחרון שנה היינו
 כגון פירות שבהר עד שיכלה אחרון שבהר וסירות שבעמקים עד שיכלה
 אתרץ שבעמקים וכן שבשפלה עד שיכלה הנהיה לשו; החכם הייה דל פי׳

 אחרון שבשפלה ע״כ״. וכתב הר״ש
 שירילי״ו ז״ל אבל הנכון הוא דלעולם
 בטלן הר בפני עצמו ושפלה בפני עצמו
 ועמק בפני עצמו ומתני׳ תרתי קמ״ל חדא
 דאין כל ההרים שרם וצא כצ השפלות
 שוות ולא כל העמקים שוץ אצא הרים
 דיהודה לעצמן והרים דעבר הירדן לעצמן
 והריס דגליצ לעצמן וכן שפצה דיהודה
 לעצמה ושפלה דעבר הירדן לעצמה ושפל׳
 דגליל לעצמה וכן עמק דיהודה לעצמו
 ועמק דעבר הירדן לעצמו ועמק לגליל

 הרמבים זיל שאין נפקוחאבמה
ח מאלו ה;׳ ארצות מחולקות לשלש  שכל א
 ארצית שכל השלש ארצות שיש בכל אחל
 כולן נחשבות כאחת ופן כתב בחבורו
 ה:דול וקשה הרבה למה חלקוס כל א׳
 לשלש ארצות כיון שאין נסקושא כלל.
 אמנם הרב ריש ז״ל פי׳ בשש הירוש׳
 שאין חיה שבהר גללה בעמק ולא שבעמק
 גדלה בהר ועל פי וה פי; שבכל א׳ משלש-
 ארצות אלו יש הר ושפלה ועמק ומיה של
 הר אינה הולכת לעמק ולא לשפלה וכן
 של העמק אינה הולכת להר ולא לשפלה
 וכן של שפלה אינה הולכת לא להר ולא

ן תפארת י כ ן י י כ  ישראל י
 אפירות שבנליל.בשביל פיחת אלו מתרחקי׳ החיות:כד.) אוכלים מה שבבית.
 כג) דשס רמי פירות: כד) ראע״ג דאין חיי שטהורה גדלה במצוי מין זה עדיין כמקום הפקר בין במחובר גץ בתלוש: כו) בכלה

י ק ס ו מ  משנה ראשונה ב
: ד ר׳ יוסי ס ל מ תשע כפי חלוקת >גבולין שלהם אעפ״כ לענין הביעור אינם אלא פ מ  יפיכך קבעו לכל המקומון בשביעית כמ״ש הר״ב שם: ג ער שיכלה האחרון שבה . וא״כ למה א
 ״ י * י ואכפי עעמא בפי כיון

 [ועי׳ לעיל סי׳ מיו]: כב) שבג׳ ארצותיה. ולירושל׳ הנ״ל א:׳ ארצות שככ״א
 קאימחבי׳

 התי׳יינו דסיל לריש דבהני
 פימת גדילים ולפיכך
 מתרחקים ועול לעיקר מלחא
 תמיה לאנוו כשהחיה יושבת
 כאן צופה למרחוק אלא לקים
 להו לרבנן שהפדות הללו
 בלים מן השרה בכל
 המקומות כמעכו בשוה(ש״ל):

 ראשק לציון
 [מענת ד] אוכלין על
 המופקר. גירסס הרמב׳ץ

 תום׳ אנשי שם
 ולק׳ במ״ג באר בהפך שכל
 יהולס מלינה א׳ ובל עבה׳י
 מדינה א׳ שאוכל בהל כ׳׳ו
 שיש בשפלה אבל אינו אוכל
 בעבה׳׳י כשכלה שם בכל
 המלינה אף שעליין לא כלה
 ביהודה . ומצאתי בס׳ מר׳׳נ
 שכ׳ ואפשר ששתי מליטת
 שפלת לול והל שלה לקולא
 יצאו אף שנבל מדינות עבס׳יי
 כלס לחיה. אוכלין בהס
 על סמך שפלת לרום והר
 המלך לסמוכה אצלם ואע׳יג
 שהם מיהודה וצ׳׳ל למ״גוכן
 מ״ש בפסחים אין חיה
 שביהודה ;דלה על פילות
 שבגליל על הכלל נאמר ולא
 על הפרנן.ע״כ:בתוי'ט ד״ה
 וכל כו׳.בפ״1 בחבורו נראה
 שזאת וכו׳ כצ״ל. (ביד):
 כמשנה רבי יוסי מתיר .
 בסדר המשנה שבירושל׳
 ("ג להא רר״י כלל וכ״מ
 מתוך ססוגיא ע׳׳ש. (ש״ל):
 יעי׳ בפ״מ ובמ״ש :
 בתוספות חדשים הדיה
 תוי׳׳מ דיה וכל הארצות
 :ו׳ בכל המקומות כמעמ
 בשוה . ולפי שיש זמן
 :נועע ביו מקום למקום

 שאינו
 מן ביעורם בשוה. ודע כתב הלמב״ם שהוא ההגבלות שנתן להם פ׳׳כ פי׳ לה״ק אע״פ שהם תשע ארצות מחיר אף פל השמור. ופי׳ הוי״מ בשמור שהוא מחובר

 ־בילושלמי איתא רהחרובין
 ;״כ דינם שיה לזתיס ותמרים ו־׳׳פ הרמב״ם בפי׳ז ולא ידענא אמאי שייריה תנא ומאי שייל רהאי שייר. וא׳׳ל דשייל נמי מאי דאיתא בפסחים בענבים על הפסח כו׳ רכיל כ׳ הר״ש ללעולס אית בהו ג׳ ארצות כמו
 :כל שאר פירות והתם במאוחרות קאמר ע״כ.א3ל מצ׳ הרמב״ם ס״ז נראה כדאמרן רכל אותם הפיחה שנמנו שס נשתנה רינס משאר פירות שאין בהס חלוק ארצות. אלא בכ׳׳מ ומקום שוים באותו זמן להיינו כל הארצות
. א:ל להר״ש ולאי קשיא . (שיל): ד בריב ד״ח אוכלים כו׳ בכתיס כו/ כ״פ הרמב׳׳ם בסי׳ וכחנורו, וכירושל׳ הכי איתא מתני׳ לריש כתיב מן ״השלה כו׳ אתה הוא שגרמת ט׳ / מ  :אחד וכ״כ פ

 הרמגים



 ציונים
i ?פ׳ נהל: אוכלין. שם : ה הכובע t פסיוים גנ. מיג 
 בל שכלח . מיי׳ שס ה״ו :

 תוספות חדשים
ג אומר כל י  משנה ח ד
 שכלם כו׳ נראה לר״ל קולם
 שכלה מינו מן השדה יבער
 מיט מן החבית לאל״כחקשי
 הלכמא אהלכתא לקי״ל
 כר/ולעיל פי! אי׳ לשביעת
ט  אוסר לאחר ביעור מ
 שלא במינה ואיכ מיל
 כשכלה מינו מן השלה אז
 אוסר אמרים בנינו וכ״נ
 מלברי הריב שיז מ"! שכתב
 ילקט הוורל קולס שיגיע
 1מן הביעור ע״ש וכ״מ
 מלברי תוייט שכתב הא לפי׳
 הריב פיו לשביעית אוסרת
 מ״מ קולם ביעור ללא
 כהלכתא עד כאן. א״כ ע״כ
 ללי; איילי קודם ביטוי
 מיהו י״ל לאף שכלה מיט
 מן השדה כיון דלעתו לבערו
 מיד אינו אוסר אחרים
 מ״נו ולמיא לפ״ה לכלאים
 מ״ו כשאגיע אלקנומ למוחי
 אע״פ שהוסיף מאתים ע״ש
 ו5״ע.רמ׳׳ז הכהן כלוך. ועיש:

 ראשון לציון
 כפירוש החומש קלושים י״נו
 כ׳ המובקר ועיי תוי״בו

 ליפ ו׳ לפאה :

 תום׳ אנשי שם
 עיה . וא״כ קשה כיון
 מירושלמי מפורש לת״ק
 ליש הוא דלריש מעמא
 לקרא אם כן לא הו״ל
 לפסוק כמותו לאנן קי״ל
 כרבנן ללא לרשי כמ׳׳ש
 התי׳׳ט םסיט לכ״מ וא״כ
 הכא הו״ל לפסוק כר״י כיש
. וי״ל דהכא  לנמוקו עמו
 כיון לסתם לן תנא כריש
 נקטי׳ בותיה בהא דוקא
 ועמ״ש במ״ה ס״ב דיבמות
 ומימ ק״ל מהירושלמי הזה
 על מ״ש התייט׳ לעיל מ״ב
 בשם הכ׳׳מ דאולי הבעור
 כולו מד״ס דהא מראצטריך
 הירושל׳ לאזקמי מתני׳ כדש
 דרריש טעמא לקרא ש׳׳מ
 דררשא גמורה היא וצ״ע.
 (שיל): כל זמן. בכתובית
 לף פיח מוכח דלא
 שייך לישנא לכל זמן אלא
 היכא לבא להחמילאבלהיכא
 לבא להקל לא שייך כל זמן
 אלא ל׳ אם ע״ש. וא׳׳ה הכא
 לר״י בא להקל הול׳׳ל ר״י
 מתיר אם בכרו י וניחא לי
 עם מה שראיתי בירושלמי
 דלי* פליג נמי על הדופרא
 דת״ק שרי ככל ענין ור״י לא
 שרי אא״כ בכרו. והשתא
 כלי לרמז זה נקט כל זמן
 דלגבי הא ר״י לחומרא .

 (ש״ל)־

ב קען טטו ו ת י ו ספ רה שבידית הפיג• פללן ט תו ו ה טברטנ ד ב ו  ר׳ ע

 והתורה שאמרת ולבהמתך ולחיה אשר בארצך סמ^ה על רוב השנים
 והתירה לאכול בכל שביעית עד אותם הזמנים שברוב השט׳ אין לחיה
 עוד בשדה. דל׳ א!* על השמור לא משמע שמתיר מזה המעס אלא
 מנועם שםומכין אן! על השמור וזה תימה אבל נ״ל שזה שאמר ר׳

 כדברי יוסי אן* על השמור ה״ק. לא
 הת״ק'שאוסר על כל שמור. אלא מצינו
 שרשאי לאכול אן! על השמור. ומיהו
 לא על כל שמור קאמר דודאי ליתא
 רא״ה זמן ביעור אימתי. אלא מיהת יש
 שמור שיאכל עליו. וממילא הפתוח
 שבשמור קאמר דתפסת מועמ תפסת.
 והיינו בכגון מחובר באילן והאילן
 במקום שמור הוא עומד. מ״מ הואיל

 ותפירותעדיין במחובראוכלין עליהם.
 ולמדתי פי׳ זה בדברי ר׳ יוסי מלשון
 הרמב״ם בחיבורו פ״ז שכ׳ היו לו
 צמוקים של שביעית וכלו הענבים מן

על הדופרא ^ 4 ל הטפיחין כי); ו  אוכלין ע
. רבי יהודה 0 ל הסתווניות « א ע ל ל ב  א
כלה א י ל ד ש ק שבכרו ל) ע ל ז  מתיר כ
ם ל») י ש ב ה כ ש ל ש ש ב ו כ  הקיץ י: ה ה
ת לב). רבי אליעזר אומר אוכלין ח ת א י ב ח  ב
ף על . רבי יהושע אומר א 0 ל הראשון ל  ע
ה ל כ ל ש . רבן גמליאל אומר כ (  האחרון לי
ת לי׳). י ב ח ה יבער מינו מן ה ד ש  מינו מן ה

 וחלבח
 חיג י הטפיחין ועל הדופרא נ ל״נ הטפחים ועל הדיפרא . שלא
 יכלה נל׳ים שיכלה . ה החבית 3׳ליש(מי הבית וכיה נפשחים .

 ואין הלכה כר״י: אוכלים על חטפיחים. על מה שמשימים העופות
 בעפיחיס שק כלי חרס הבנויים בכותל אשר שס צפרים יקננו
 ואוכלים ממה שבבית כל זמן שמצוי מאותו המין במפיחים: ועל
 הדופרא. אילן שעושה פירות שני פעמים בשנה אוכלים בראשון

 עד שיכלה האתרון שבמינם: אבל לא
 בענבים על חסתווניות. אין אוכל

 על יד הענבים הגדלים בימות הסתיו:
ר. לאכול בענבים ע״י  רבי יחודה מתי
 הסחווניות כל זמן שבכרו קודס שיכלה
 הקין. ואין הלכה כרבי יהודה :
 ך הכובש נ׳ כבשים - שלשה מיני
־ של חומן או של ת ח ת א מ ח  ירק: ב
ד שיתקיימו שלשה מיני הירק יחד:  ציר כ
 רבי אליעזר אומר אוכלים על
. וכיון דכלהמיןאחד מהן מן ן  הראשו
 השדה נאסרו כולם ואפילו אותן שלא
ק מעם באותן  כלו שאותו מין שכלה נ

 שלא כלו ואסרן דתק לעיל פרק ז שביעית אוסרת במינה במשהו שלא השדה מן הגנות והפרדסים שהם הפקראע״פ שעדיין יש ענבים
ף על האחרון. על סמך מין בגפט׳ שבתוך התצירו׳ אינו אוכל מן הצמוקים מפני ענבים אלו : רבי יהושע אומר א ע ל  במינה ב
 הכלה אחרון יאכל משלשתן אע״פ שכבר כלו השנים לחיה שבשדה שבחצר לפי שאינן מצויין לחיה עכ״ל. וסובר אני שלא הוצרך להוסיף

 ומעמא דרבי יהושע הואיל ואלו שכלו בלועים ממעס אותו שלא כלה גפנים שבחצירות אלא לאפיקי מדעת רבי יוסי. ונמצאת למד שזו היא
יקרא כה) מן השדה תאכלו את תבואתה כל זמן שאתה לעת רבי יוסי דמחובר בגפנים שבחצירות אע״פ שבמקום שמור ו  דאמר קרא(
 אוכל מן השדה אתה אוכל מן הבית והאי קרא יתירה הוא דהא הם עומדים אפילו הכי אוכלים עליהן ועל השמור בכיוצא בזה הוא
 דרשק שאמר שאוכלים עליו ולא על• כל שמור: ה [״הכובש שלשה
 כבשים וכו׳. עיין פ״י דתרומות משנה י]: ר יהושע אומר אן* על האחרון, פירש הר״ב מקרא יתירא דאמר מן השדה תאכלו. וא״ת
 לרבי אליעזר הך קרא מה עביר ביה. והתוס׳ דפסחיס דן< נב הביאו ת״כ דפרשת בהר רר״א נמי דריש לסברתו מהך קרא ופירשו דסבר
 ר״א דאי לאו האי קרא [ה״א] ראותו המין דוקא יבער ולא יותר אע״פ שמעם האיסור מעורב בהן דלא דמי איסור דביעור לשאר איסורים
 דהא שרי לעניים [במשנה ח] וה״א רנחשביה כמבוער כיון שאין כאן אלא המעם ור׳ יהושע סבר דודאי המעם חשיב כמבוער והאי קרא
 אתי להתיר אן* גוף אותו שכלה הואיל ומעורב בהן המעם [מן] המותרין והכי קאמר וכו׳. ועיין עוד בסמוך: ר״ג אומר כל שכלה
 מינו ק השדה וכו׳. ל׳ התוס׳ ורבן גמליאל סבר ממשות של כ״א שכלה מן השדה אסור אבל המעס הוא כמבוער ע״כ. ונ״ל דאתיא

ה י  מלאכת שלמה ל
ו נ י מ . כתבו תיס׳ ז״לבפ׳ מקום שנהגי במגילת התריס ל י ט ם ו י ש ב  כ
 נשים ז״ל פי׳ לראשון היינו שניתן ראשון בכבש ואחרון היינו שניתן אחרון
 בכבש והכי אמרי׳ ביחש׳ מה שעם לר׳ אליעזר זט׳ ע״ש. וע׳ בקרבן אהרן
. ר׳ יהושע אומר וכר לאמר קרא מן השרה ל ״ ע ז ״ ׳ ר י פ  על הת״כ שם: ב
ם זה אינו ברור כ״כ ובירוש׳ קאמר ע . כ׳ ע״ז ה״ר יהוםף ז״ל וז״ל ס ׳ ט  תאכלו ו
ם מפני שכבר נתבסצ קולס הביעור כיון שבלע מעמו של האחר עכ״ל ז״ל: ע  פ
. כתב הרמב״ם ז״ל והלכה כר״ג ולא מסעם שנאמר ׳ כו ל •אומד ו א י ל מ ן ג ב  ר
ח עיין במה שכתבתי בפ׳ החולץ בכאן והלכה כדבריו* אלא מפעם שהוא ד ו  ת
: מחמיר ע״כ משמע שגורס במשנה והלכה ג ״  סי׳ י
. אבל בירוש׳ מוכח ללא גרסי׳ לי׳ במשנה לה״ק התם תני והלכה ו י  כלבר

 כלבליו

. פי׳ הרמב״ס ז״ל שהוא לשון רבים מטופח הנזכר בריש ן י ח י פ ט ל ה ן ע י כל  או
 כלאים הפורקלן והמופת נקרא בערבי קורטמן ורוצה לומר הגרגרים הקשין ממיני
 התבואה והקטניות שאינם נזרעין ושם בתנורו פ״ז לקח ג״כ הדמיון בענבים
 קשים. אבל ביחש׳ מפ׳ טפיחים שבעט ור' יוסי קאמר לה ופי׳ בערוך שהן
ת. ולפי זה ר׳ יוסי אזיל לטעמי׳ פו ס הבנויה בכותליס שמקננים בהן העו ר  כלי ח
ל א ע ל ל ב : א  לאוכלין אף על השמור לר׳ יוסי הוא לתני לה כדאמרן
. פי׳ ה״ר יהוסף ז״ל בין שהן ממין אילן שאיט טוען אלא פרי ת ו י נ ו ת ס  ח
. פי׳ ה״ר ׳ ו כ ר ו י ת ה מ ד ו ח : ור׳ י כ ״  אחל ובין מאילן לופרא כולן אשורין ע
 שמשון ז״ל והכי נמי פליג ר׳ יהולה בליופרא*) שחוטות לתניא בירוש׳ ר׳
ת ש ל ש ש ב נ כ  יהולה מתיר בליופרין והן שבכרו על שלא יכלה הקיז • ה ח

 *) הגר* לנדא מגיה כבסתוניות.

ן י כ ל י א ר ש  י
 רשאי בשמיני. לאכול עליהן אותן שנגמרו לגמרי בקין. כל זמן שאותו
 מין בסתונימ מצוי בשדה עדיין: לא) ג׳ מיני ירק: לב) בחומן או בציר:
 לג) רככלה מין א׳ נאסרו כולן. מדצתכו מעםזב״ז והד הוא מין נשא״מ.
 וא״כ הכא דליכא רק ב׳ מיני היתר ואי איסור. הרי לא נתכמל בס׳
 [כלעיל ספ׳׳ז]: לד) רדוקא בהוא בלי הערובוח חייב בביעור. משא״כ הכא
 אוחו שכלה מעורב בעעס מאותו שלא כלה; לה) ומעמו שכלוע כחבירו

י ע י מ ה מ נ ו ש א  ר
 וקצת קשה הא בקרא חיה כתיב וזה אינו מצוי לחיה ואי חיה לאו לוקא וה״ה
 לפוף אמאי אין אוכלין על השמור המחובר אע״פ שאינו מצוי לחיה הרי מצוי
 לעופות. ותרמב״ס מפרש מפימין גרפינין קשים שאין נגמרין אלא בסוף שנה:
 אבל לא מל הנןמווטומ. מפום לסתווכיות רעים וגרועים ואין ראוין אלא
. והרמב״ם בחבורו  לחומץ כמ״ש הל״ב פ״ו לנדרים מ״ח. וחשיכין כמין אתר
:  כתב שלומים לפירוח של שנה אחרת ונראה דמפלונתא דל״י שמע ליה הכי
 ה הכובש שלשת כבשים. 5״פ אמאי בקט שלשה הא בשנים שייך פלוגמייהו
י. מה שהקשה מויו״ע לאי הלכה כל״ג א״כ  נמי: ר״ג אומר כל שכלה מינו וכו

 מתגי׳

ת ר א פ ן ת י כ  י
 במופקר . אכל מצוי עדיין כאילן שבחצר שאין חיה מצוי שם :
) פאגעלקרוג קדירה שפטתל ששם צפרים יקננו. אוכלין בביתו במצוי  מ
 מין זה עדין כמסיחים ממה שהביאו הצפרים.־ אף שאיננו בשדה:
 כח) אילן העושה ב״פ פירוח בשנה. אף שאינו מצוי. אוכלין עליו :
 כט) ווינמערמרויבען. המתבשלץ באילן בסתיו: ל) שהתחילו להתבשל
 קורס שכלה הקין של שביעית. אף שלא נגמר בשולן עד הסתיו של שמינית.

 משנה
 שאינו מצוי לחיה מאי רבותי׳ למחובר ואעו מתובר כתיב ונראה לס״ל לר״י להא
 לכתיב לבהמתך ולחיה. לאו להקפילה תורה שיהא מצוי מאכל למיה. אלא מיקר
 הא/הרה היא שלא יאסוף כל.תבואתו כאחל לביתו כלרך שנוהג כשאל השנים.
. ותלת הכמוכ לבר  וזו היא מצות עשה בשביעית כמ״ש הלמבי׳ס פ״ל לץ כ״ל
. והלכך אס אסף כל ל  זה במאכל מיה כלומר שיזהר וישאיר בשלה ולא יאסוף הכ
 מה שבשלה ושייר מן המחובר השמור שהיו עומלים ליבצר ולא בצרן הואיל ושייר
 שלא בצר הבל אין כאן חיוב כיעור ות״ק סכר לקרא כפשנןי׳ שהקפיד פל מאכל חיה
 וזה שלא השאיר לחיה ה״ב לבער:על הטפיחין.פי׳ הכ״ב שממימיןהעופוח בעפימין.
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מ יהושע וסבירא ליה דאי לאו ההוא קרא ה״א דרשינן לה מן ולבהמתך ולחיה אשר בארצך כל זמן שחיה אוכלה  ליה נמי מקרא דדריש ל
 לאף המעם אוסר והכל יבער דלין ביעור ה״א לשוה לשאר איסורים בשדה האכל לבהמתך מן הבית וכו׳ אלא קרא לכבישים הוא דאתא
 לאסור במעמו קמ״ל הך קרא מן השדה תאכלו שכל זמן שהמין כשדה וה״ק מן השדה תאכלו את תבואתה אס יש בשדה מקצת מן הדבר
 אע״פ שיש בו בלוע מעם איסור לית לן בה ואתה אוכל מן הבית. הנכבש בבית שהכןעם הבלוע בדבר הנכבש יש במינו עדיין בשדה
 ופסק הר״ב והלכה כרבן נמליאל אע״ג שעדיין לא כלה אע״פ שעיקר הפרי כלה
ל אעפ״כ תאכלו את תבואתה ואינו זקוק ו לי). רבי שמעון אומר כ ה כדברי כ ל ה  דתנן והלכה כדבריו כמו שכתבתי כבר ו
ד לבער: כל ירק אחד הוא• לא נתט ) ע ח לה ל י ן ברג י ל ב ו א . ( י  בזה במשנהו׳ פרק ג׳ דפאה ילוי ירק אהד •לביעור ל
: חכמים שיעור לכל ירק וירק בפני עצמו £ ה 0 פ ו ט ת נ י ת ב ע ק ב ) מ ט ת ל ו י ר ג י ס ^ ע  בירושלמי משמע דל״נ במשנה והלכה ש

 כדבריו דאיתא התם תני והלכה
 כדבריו. וכן בסדר המשנה שבירושלמי
 ל״ג לה. אבל בפירוש הרמב״ס גרס
 וכתב דלא משוס כך הלכה כמוהו אלא
 שהוא על דעת רבי והגמרא פסק

ד
 JWV ri\":( ,WJ v n x y

ה מ  פ ו ט ת נ ת בי ע ק ב  שיכלו סגריות *י) מ
ש אלא אע״פ ששלשתן כלו מןהשף•הואי 3 ד ^ ) ע א ס לחיים ט י ב ש ט ע ק ל מ  ן ה

״ ואיכא שאר ירקות שלא כלו אוכל ע״י ״ m * ״ י ^ , י י  ׳ ״ 1
י שאי ירחוח U יי״רם « החיית מי ר ח ד ש ש «) ע ב י ב ב ב ג מ ה ק «<. ו ד המתו  ע

 רביעה
ת: ו י ר ת !נלג׳ינ םנ ו י ד ת «״>סנ ו י ר נ» והלכה כדבריו«׳׳מ>״נ סנ  חי

 שאר ירקות ולא יבערם מן התבית עד
 שיכלו כל הירקות כולן מן השדה והלכה
 כר״ג רכל שכלה מינו מןהשדהיבערמינו
. אבל תימה דאי הלכה כרבן גמליאל אם מןהחבי׳ ואוכל את השאר:ן המלקט עשבים לחים. אוכלן בלא ביעור כ ״  הלכת כרבי מחבית ע
 קהאדפירשהר״ב בספ״ז שהשביעית אוסרת בנ״ס קודם הביעור על שייבש לחלוחית הארץ הממתק את תפירות משם ואילךחייב לבערן:
 *דלא כהלכתא: אוכלין ברגילה וכו׳. רגילה מפורש בדש פרק ז׳ המגבב ביבש. המצקת בעשבים יבשים אזכצןבלא ביעור: עד שתרד

 וז״ל הרמב״ס רגילה הוא עשב חצגלוגית וישבו ליחות הרבה ובשביל רטעה
 זה תעמוד ימים רבים ואם פסקה ממקום אחד נמצאת באחר שיהיה יותר לח ממנו ואע״פ שאין אנו רואים אותה היא במקום נסתרת מן
ק שכן דרך גלילתה וכשהם רואים שיבש בבקעת בית נשפה יולעין שכבר יבשה בכל מקום ולא נשאר ממט כלום מפני שזו הארץ לחה מאוד א  ה
 ובשביל זה נקראת בית נמופה שהיא ארן רבת הליתות ועשב ההוא עומד ימים רבים על הארץ והיא״) הסגריות והיו ידועות במקום ההוא אבל
 אנו אין אנחנו יודעין אותן ע״כ: שייבש המתוק.עיין ריש פ״ג בפירוש הר״ב שמפרש בעני) אחר ממה שמפרש בכאן:והמגבב ביבש. פירוש

ת שלמה כ א ל  מ
 כדבריו משמע שהיא תוהפתא וכן במשניות מלוייקות אינו כתוב ועול מצאתי
 שכתוב שס הנוסחא כך כל שכלה מיט מן השדה יבער מן הבית ר״ש אומר
 וכו׳ ופי׳ ה״ר שמשון ז״ל ואפשר דר׳ יהושע ורבן גמליאל מולו לר״ש מדאורייתא
 ולכן מקילין לענין נתינת שעס ע״כ . וז״צ ה״ר יהוסף ז״ל נ״ל לר״ש לא פליג
: וכתב הרמב״ן ז״ל כ ״ ר ללא לברו בירק וצ״ע ע ג ס  אכל הני דלעיל אלא ק
 בפי׳ התורה בפרשת בהר סיני לבל זה מדרש מפני שלא אמר מן השדה תביאו

• הרמבי׳ם ת ו י י נ ס ס ה ד  ״) נ
ה . משמע קצת לכ״ע תני לה ל י ג ר ן ב כלי : או ׳  שכתבתי לקמן סוף סי׳ ת
. היא חיגלוגות לריש פרקין ה ל י ג  וסתמא היא ולאו סיום מצתי׳ לר״ש: ר
. שי׳ ה״ר שמשון ז״ל בשם הערוך קרלי ת ו י ר נ  וירלולאנאש בלע״ז: ס
. ופי׳ י ט ש ו י ת ם ל י ב ש ט ע ק ל מ , בנו״ן: ו ה ת ו י ר ׳ז. סנ  לומשתקי נלע׳
. על שייבש ה מ ה . והמגבב לאכילת ב ם ד  הר״ש שירילי״ו ז״ל המלקס לאכילת א
. הי׳ הרמב״ס ז״ל מתוק הוא חנטל לשון נקייה כמו שקורין לעור סגיא ק  המתו
. וה״ר שמשון ז״ל כתב ובירושלמי א״ר מנא פקעא דבקעתא ופי׳ בערוך ר ו ה  ותאכלו וסמך האכילה לבשלה שלא יאכלו אלא בו ויתכן שהוא סמך מדבריהם נ
 בשם רבינז דניאל כגון פקועות שדה וכן פי׳ רבינו האי ז״ל ודבר תימה הוא
 מי סכי לי׳ לתנא למתני פקועות כמו ששנה בבמה מלליקין שמן פקועות לכך
ת לשון פקע כלא דכשהארן מתייבשת היא מתפקעת א  נראה להוא לחלוח ה
ק לא ו ח  עכ״ל ז״ל. ופי׳ ה״ר יהוסף ז״ל על שייבש המתוק פי׳ כי כשייבש מ
 יש עוד לחים בשדה וא״כ כלה לחיה מאותו המין בשלה ואע״פ שיש עדיין
. וכתב הר״ש שירילי״ו ז״ל להך בישר הוא דאיסורא כ ״  יבשים חייב לבער ע

 ורכולא

 ולכך הי׳ ר׳ יהושע מקל בו ור״ג מקל בטעמו דאו(׳ אפי׳ הביעור כילו חומר
 מד״ס והברייתות השנויות בת״כ בענין הביעור אסמכתא מדרבנן ועל דרך
 זו תתפרש יפה משנתינו זאת וכן משנת שלש ארצות לשביעית כל שהחזיקו וכו׳
 דהקלו באכילה לאתר הביעור יותר מן העבודה ואפשר ללברי ר״ג שמצות
 הביעור מ; התורה אבל הטעם כיון שנבלע מתחלה מבוער הוא ע״כ בקיצור
 ומעורב משני מקומות מפירושו שעל שני פסוקים עיין עלץ. ועיין ג״כ במה

ן י כ  ישראל י
 הארן: ם) ארן לחה מאר ולק מתקיים שם זמןרב: מא) אין צריך
 לבער ער וכו׳ : מב) שנתייבש לחלוחית שבקרקע מגשמי
 שביעיח. דשוב אוחן הנשארים בשדה בשמינית לא חזו לחיה :
 מג) לקט עשבים שדרכן לאסל יבשים אץ צריך לבער עד וכוי :

 ראשונה
. מר ש אומר כל ירק אחד. פי׳ הר״כ אפי׳ שלשתן כצו מו ״ : ר מי  מלין המשנה נ
 והראב״ל בהשגות שם מפרש ללהחמיכ פליג כיון שכולן מין אחל אוסלץ במשהו
 לענין ביעור ללנר שיש לו ממירי! היא ואוסר במינו במשהו כדפי' ספ׳׳ן:
 ו עד שייבש המתוק. הר״כ מפרש לממני' למטן זמן הביעור וכ״כ הל״מ. וא״ש
 למה לי הני שיעולי הא חזיבן אימתי כלו לחיה כשלה. צ״ל כשאין ילוע מחי כלץ
 אזלי׳ בתר הני שיעורי כמ״ש הר״ב כה״ג לקמן מ״ח. וייתר נלאה לשיעורים אלו
 הם סימן כאז כלץונקע עשבים לחים ויבשים שלרך מקצת בהמות אוכלת רק הלחץ
 ודרך מקצתן שאוכלת רק יבשין. וקחמר משייבש המתוק הוא סימן שכלה לחות
ק טלי קנים וגפנים  מן הלחין. ומשתרד הרביעה הוא סימן שכלו היבשין. ו
 כשנושרין מאביהן הוא שימן שנרקבו ובלו כדפי׳ בפ״ז מ״ה. וכ״כ המנב״ם בהדיא
.  בחבורו פ״ז לין ע״ ז איזהו שעת ביעור העלין בעת שיבולו ומשרי! מן אילנות ע״כ
 הרי שנשירתן הוא בעת שכלו. אבל לפי שעת הליש במתני׳ דלקמן דכשנפסד
 וברקב מאכל חיה בשדה פקעה קדושת שביעית ממה שבבית. לפ״ז הכא אץ
 לפרש לשיעורי דמהני׳ הוא סימן שכלו לאלרבה משכלו מעצמן אין טול קדושת
 שביעית במה שבבית. וצ״ל כפי׳ הראשון שכתבנו. ומיהו במתני׳ דלקמן כתבנו
 ששעה זו א״א להעמידה ושם הארכנו ומ׳׳מ בעיקר פירוש משנת זו יש להרמב״ם
 גחכומ שעה אחרת ללאו לענין ביעור איילי שכתב בפ״ז דין ׳"ז ועד מתי יהא
 רשאי ללקט עשבים לחץ בשביעית עד שייבש המחוק ויגבב עשבים יבשים על

ן תפארת י כ  י
[ ו ״ : לו) היינו כבית הלל מעשר שני [ש״ה מ [ ז י ׳ ז מ ׳  כמבוער הוא. כלעיל [פ׳
 דמעס כמבוער: לו) ואף שכלו שלשתן. אס מין ירק אחר לא כלה.
 אץ צריך לנערן : לח) בארצעלהרויע והוא חלוגלוגות ועומד
 ימים רבים בשביל הליחות שבה : לט) הרגילה הגלילה משוגר תחת

 משנה
ש ״ ר ש ה ״ י מ פ . ל ע ״ מ מ ר ס ו ת ח י ע י ב ם ש ת ט ה ת ק א ל מ כ ל ה ז ללא כ ״ פ ס ׳ ל י נ ת  מ

ן י ל י ק ן מ כ ל א ו ת י י ר ו א ל ל מ ח ץ א ב מ י ש ק ח ל ל י כ ש ל ״ ר י כ ל ב ע ס ש ו ה ׳ י ר ג ו ׳ ׳ ר ן ד א  כ

ן י י ר ו ו ע י ב ם ה ל ו ן ק י ס ב ת ה ׳ ל י נ ת מ ז ל ״ פ ׳ ס י פ י ל א מ ו ל ה י מ . ו ק ״ לפ״ז ל . ו ע ״  מ

י י פ כ א ״ א . ו ן י ר י ת ו מ ר שיש ל ב י ל ו ה ם ל ו ש ו מ ה ש מ ו ב נ י מ ׳ כ י ר מ ר א ו ע י ב ר ה ח  א

. ר ו ס א ו יש ל ה ש מ ׳ ב י פ א י ל פ א מ י ש ה ק ב ר ל א א ו ל ה ח ן א י מ ש ל ״ ר א כ נ י ה כ ב  ש

ל ח ק א ר י ע מ י ל ב ה ל מ ו י ל פ ה ש ל ו ב כ ח ב ן כ י א ר ד ב ס א ד ב ג ה ״ ר א ד מ ע ה ט א ל נ  ו

ד ל ו ו מ ו כ כ ו ת ש ב ב כ נ ו ש מ צ ה ע ק ש מ ן ה ע מ ו ל ב ן ש ט מ י ל ל י י ל ספ״ז מ י ע ל ו ו ר ב ח  ל

. א ע ל י ל ב ה ל ט ו י ל פ ה ל ל כ ע א ל ו ב ה ש ש י ב י כ נ ת א א ה ת ב י ע י ב ן של ש מ ש ת ב י ש  של ש

ן ו ש א ש ר ב כ נ ו ש ת ו ו א נ י י ר ה ז ע י ל ר א ״ א ן ד ו ש א ר ל ה ש ע ר פ ם מ י ס ט נ י ב ר ע ש ל ת  ו

נ ״ כ ב ו ״ ם ל׳ נ י ח ס פ ׳ ב ש ו ח ש ה ״ מ ן כ ו ש א ר ן ב ו ר ח א א ה ל ן ו מ ח א ם כ ע ן ט ח ו ן נ י א  ד

מ ״ מ . י ״ ר א ו ״ ל א ל ב י ל ה א ׳ ז י ה פ ח ן ד א ש כ ״ ר ה פ ש ״ ע א ו . ז ״ פ ת ר ו ג ש ה ד ב ״ ב א ר ה י פ מ  ש

ת ש י ב כ ן ב י א ה ש ז ה כ א ז ל ה ו ז ע ג ״ ה נ ; ן י א ל ש ״ ו ש ה י א ג ד ״ ר י ל כ ל ה מ י מ א ל כ י  א

א כ י ו צ ה ש ׳ מ י פ ך א כ ל ה ה ו ק ש מ ן ה ע מ ו ל ב א ל ל ה א ז ה ל ז ת מ ו ק ר י ט ב י ל פ ה ח ל  ב

ט ״ י ו מ ן ו י ר ת ו ז מ ״ ע ן ז י ש ב כ נ ל ה י כ ״ ת מ ו מ ו ר ת י ד ״ ׳ פ י נ ת ב מ ש י י ט יש ל ה ב . ו א פ  ה

ה ש י ב כ ק ד ״ ׳ ל י פ י ד א מ ל . ו ר ש ב ל ה כ א ל י ג ו ס מ א ו כ ה ת ד ו י נ ש מ ם מ ה ש ו מ ת ך ל י ר א  ה

ט י ל פ ו מ נ י ל א ב ו א ע כ ו ל ג ר ה ו ס י א ן ה ו מ ה א ק ש מ ן ה ע מ ל ו ב ו ש נ י י ל ה ס ו א י ל ה  נ

ה כ י ת ח ת ל כ י ת ח ע מ י ל פ מ ר ז ש י ת א ש י ב כ ל ל ״ י ק ן ל ל י ל ׳ ל י פ א ה . ו כ י ת ח ה ל כ י ת ח  מ

ל ס ו ם א י ר ב ר ד א ש ב מ ו ו י ס ח ם ה א ע ל ת א י ק ר י ר ב ס ו ט א י י א א ל ה ו נ ש מ ץ ה ר מ ״ל ד  ׳

 ציונים
ט . cc הצפה יין : ק ל מ  ה

 חדושי מהרי״ח
[ ה ׳ ׳ ט ד ׳ ׳ י ת ה ה [ נ ש  פיט מ
ל ב ׳ ; א ו  ר״ג כ
ת ע ה ד א ר נ ׳ ו ו ה כ מ י  ת
ה כ ל ץ ה ׳ א ! י א ר ב מ י ר  ה
ט ״ פ ב א ו ו י ח ת ו מ ש  כי־״א ד
ל ב / א ר י ו ו ר״ י י על נ י ל פ  ר
ק י ף פ ו ס ם ב ש ה ד מ ו ו ד נ י  א
י ש ל ש ־ ש מ ד י ד ר י י  1' א
ל ש ב ב ר ע ת י נ נ י מ ל ש ו ש  א
ם ר ש ב ד מ ו ש מ י כ ע י ב  ש
ר ו ש י ר א ב ד ו כ נ י ד ה ו נ ש מ  ה
כ ׳ ׳ א ש ו מ ב ר ע ת נ ר ש י ת ה  ו
ם י נ י ת מ ש ל ש ל ה כ א ד כ  ה
ק ז ר ת א י ע י ב ל ש ם ש  ה
ל י ע ל א ד ת ו ל ה י ל מ ד א מ י  ר
ל ב ב א י ע ד ׳ ה י פ ו ש מ  כ
א ר ק י מ ת / א ד ל י ו י ר  ל
י ש ד כ ח ל י א י כ ש ר ד  ו
ק ״ ו ד נ ו ״ ר ו כ ק ם פ ו ו ת י ב  ש
ש י פ ה ל ע י ר י ה ה ר צ י ק  כ
] אוכלין ה ׳ ס ד ש ] : ו ת נ ו ו  ב
ת ו י ר ג ס א ת י ה ׳ ו ו ח כ ל י נ ־ י  ב
א ר ו ר ק ש פ א . ו ל י כ ׳ ע ו  כ
א י ה י ש נ פ ת מ ו י ר נ ה ם ת ו  א
ש ״ מ ץ כ ר א ן ה ט ב ה ב ר ו נ • 
ם ו ק מ א ב ו ם ה י ב ט ר  ה
ף ר א מ ו א ׳ ו ו ת כ ר ת ם  נ
ה נ י כ א ״ ה נ פ ו ט ת נ ע ק ב ב  ש
ע ק ר ק ל ה ה ע ל ע מ ל ת מ י א ר  נ
ו ל כ י ד ש ץ ע ל נ ו ה א י י פ  א
ן ט ב ו ב נ י י ה ת ד ו י ר נ ש  ה

: ל י ק ץ ו ר א  ה

 תוספות רע״ק
ט י י ו ת ת מג] ב ו א ח [ ״  מ
( א ת ב ל ה א כ ל ה דיג. ד ׳ ׳ ד  ס
ר ם ו א י ד ר י י ם ט ת ה מ ד ״ ק  ל
ו ל כ א ך ל י ר צ ן ד י נ ע ט ל ״ נ  ב
א ל ת ש י ע י ב ת ש ש ו ד ק  ב
. ה מ ו ד כ ה ו ר ו ח ו ס ת ב ו ש ע  ל
ר ו ע י נ ב ב י י ו ה נ י מ א ״ ל ט ב  א
י נ ר ש ש ע מ ׳ ב י ע . ו ט ו ש פ  ו
ה ״ ט ד ״ י ת ו ב י ה מ י  פ
׳ נ ב י ד ר ל i ה י ש ב ת  ה
ם י י ח ו ה נ י ב ת ר ת ת נ י מ ו ק  מ
ת י ע י ב ת ש ש ו ד ת ק ו מ ר  ל
א ״ ז ר ד ו י ב ה ר . ו ו ע י ב  ל

: ש ״ מ ב  ו

 תועי אנשי שם
ה אוכלץ ״ ט ד ׳ י ו  ף, ת
כ כ בש ע ן כי אי ו ׳ ל ו  ג
׳ י ה בפ י כ ׳ כציל ו ו כ ת ו ע ק ב  נ
א ו א ה ו ה ב ה ש ע ה ם ו י י נ מ י  ה
. ה י מ ק ם ל י י ס מ ד ת כ ו י ל ג ה  ה
ל יודעים י א : ב ( ל ״ ב ) 
׳ לסי שזו ו ה כ ש ג ל י ב כ  ש
ת מ י י ק ש פ מ ו י ר ג ב של ס ש ע  ה
ן כ י ה ל ה ו ל י ג ר ה  בארץ יושר מ
ה ת ו א ת יבשו ב ו י ר ג ש ה ש  כ
ה יבשה ל י ג ר ה רוע ש ה בי ע ק ב  ה
ה כ ר ה ד ל י ג ר ה מ ולפי ש ״ כ  ג
ר ו מ א ר כ ת ס ם נ ו ק מ ת ב ו י ה  ל
ת ע ק ב ב ה ש ל י ג ר ה ר מ ע פ א ל י  א
ה של שאר ל י מ ה ל ס ו מ  נ
: ( ל ״ ב ת . ( ו מ ו ק מ  ה
׳ ו ה המלקט כ נ ש מ  ו ב
ר כ ה מ מ ה ל ו מ ה ת ר ו א כ  ל
י הול׳׳ל כ ע כאן ה ק ל מ  ה
י ו ם כ י ח ם ל י ב ש ע ץ כ ל כ ז  א
מ ׳ ר ׳ ה ל מ . ו ׳ ו ם כ י ש ב י י  ו
מ ק ל ש מ ר ג ה ל א ר ו נ ר ו ב ח  ב
׳ ו ב כ ב ג מ ף ו ס כ י ב ^ ע  ג

: ; ו כ נ  י
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ן ימ י  סמנ מ
נ  1 חוימ סימן *
דד הגאה  : המו
 כללים סנ: סיי׳ פ״י
 מהלםס נדרים םי׳׳א מול ועויע
ד ו הימן לכ &׳*r : ע י י  י
f מהלטפ p אימתי . מ״׳ 
. פעגיפ  ש0מ!זה-*ח; מאימתי

 ו: מיי' עם מיה ה״ג :

* ' » א ttr?mJ י ר 1 י ם כ י ש ב י * ה ו ס ו א מ ־ י ? ל א מ י ק ס נ י ח ל ס ה י ב ש ע ס אוס1* ה " כ מ ר ב ה ״ 1" ח ל י א ו ס ש ה שניה. שהית בשנה בינונית בכ״ג במרחשיו מ ע מ  ד
ן י . סמנ מ ז 0 ^ ; ^ ^ ^ ^ ־*ייופ ה ^ ^ ^ ״ ^ ע ע מ ם ^ ^ ^ ^ . ף ן ג ל ב ^ ת ב ג י . מ ע ב  ל

י : ד שישרו S ו  שם שהמכור רובע את הארץ ומולירה כזכר זה שרובע את הנקבה.פ״א בכ״ג במרתשון ועיין במשנה ג פ״ק דתענית מ״ש שם: ע
 שמרביץ העפר ומשכיבו תרגום רובן(בראשית כט) רביע:ועלי גפנים. מאביהן. ובמשנה ה פ״ז שנושרין מאביהן וכתב בכאן הרמב״ס
 נבלעת הט״ן בשי"! ועל כן נלגשה השי״ן
 ועקרו להיות על שיכשרו מאביהן ע״כ.
 ודבר זה ידוע במלאכת הדקדוק שחשרי

׳ שלא נחסר ן ונקש 0 ב ת ת *™ מ1 ב י א ^ ב j f * • י ״ * 

. פירש הר״ב בין לחיה כלום עכיל.5׳ע דכאי ן ל ט ב  השרש: [
ץ פממא לא מספק אצא שלא י 3 מ ו < ם כ י נ פ « ג ם 3 ט | ק י ם 3 ו 3 ש  ע

. , י _ , . 1 יגריכו להם כיעור אנל מימ  ן 1 1
 עלי קטם בין עלי גפנים ולולי שכן גם יהא להם לין שכיעיתיאמאי

 לשון הר״ש והפי׳ הנזכר הייתי מתקן
דד הנאה וכו׳.  הלשון שכצ״ל]: ז המו
 מפורש תמצא במשנה ה׳ פ״ח דנדרים:
 [*עד אימתי עניים נכנסים כו׳. ואין
 בעה״ב מוחה וכועמא לבארן ישראל לא

 קשה לריםת הרגל לזרעים עד אותו שחרד כוי מ״כ מבואר
ש י fa למפרש לה באיסור ״ ר ] ה ; א פ ה [ 3 ו ר מ א 3 ת י א ד ן כ מ  ז

5 5 , ם ש מ י מ ר ״ ^ ! ה י נ ע  למי לריש פרק ח לפאה דהפס ל
. מ״ל מעם ר י ס  היתר כל אלס במתנות העניים] : א

 תוספות חדשים
 משנה ז ןתוייט דיה]

 הקע קרושש שביעית מהן
 וע׳יכ בירושלמי מתעס אחר
 התיר לכיון לנתבסל מה
 שבשרה מ״ל כאילו נתבטל
 גס וה שבניין מפשל למותר

 לאבדו:
 משנה ראשונה

. עלי קנים ועלי גפנים ( י יה מ עה שנ  רבי
ש ט0 ב י ב ב ב נ מ ה . ו ( י ד שישרו מאביהן מ  ע
. מר עה שניה.רבי עקיבא או ד רבי ר ת  עד ש
עה שניה : ד רבי ר ת  בכולן «) עד ש
ד ה ע ב ה ר בית ל י כ ש מ  ץ כיוצא בו ה
. ה י נ ד רביעה ש ר ת . עד ש ם י מ ש נ  ה
ד ם . ע ד הגשמי ה מהברו ע א נ  המודד ה
ה. עד אימתי עניים י עה שנ ד רבי ר ת  ש
ד רביעה ר ת 0 י עד ש ת « כנסים לפרדםו  נ
ן . מאימתי נהנין ושורפין בתב ( ה נ י  שנ
ד רביעה ר ת ש ל שביעית 00 . מ ש ש ק ב  ו

 שניה
י ר ו ש י נ ש י ו נלינ ו ר ש י . ש » נ , ן עלי קנים פו׳ נדים לינ זו « נ י  ח
מתי ד הנאה כוי ני״ס ל׳׳ג » הנבא. מאי ד . ן המו כ י ר  וכיה נ
׳ וכיה נסנניש 02. ו ד : ר ה ד כו׳ בירושלמי עד אימתי כוי עד ש ר ת ש  בו׳ מ

 לחים אוכלים בהן כל זמן שנמצאים
 באביהן כלומר במחובר לאילן: שישורו.
 שיפלו: והמגבב ביבש. בעלי קנים
 וגפנים יבשים אוכל עד שתרד רביעה
 שניה ואחר כך יבער: בכולן. בין
 עשבים בין קנים וגפנים בין לחים בין
 יבשיס. ואין הלכת כר״ע: ץ עניים
 נכנסים ייפרדסאות. בשאר שט שבוע
 לימול לקמ שכחה ופאה וכן נכנסים
 לגנות במוצאי שביעית עד שתרד
 רביעהשניה. מפני מותרות פירות
 שביעית שנשארו בה:. בתבן ובקש של
 שביעית. דסתם תבן וקש מזי למאכל
 בהמה ויש בו קדושת שביעית ואסור
 לשרפו וליהטה בו הנאה של [אבוד]

 משום
ן וקש של שביעית. כתב הר״ב שכשנתבעל מה שבשדה ממאכל תיה פקעה קדושת שביעית ממה שבבית. וכן פירש הר״ש מהירושלמי האיסור מאז כלה הלמות  בתב

ל היבשיס7גה5אהשאץ לאו"! י א ו ל ה ב ט א מ ל מ כ א ת ה ש ה ל י ה ה י ח ה ל י ש 1 ב ו ח ב ! מ י מ ה ה ה ז י ס ה ו א ל י א א ש ל ת א י ב ה מ1 ה ל  וכועמא מסתברא משום דליכא למימי כ
 וזה המין נתבמל כבר ונסרח כל מה שהיה ממנו בשדה א״כ אילו היה זה שבבית ג״כ בשדה כבר היה עבר ובעל מן העולם ולא היה לה לחיה לו למאכל בהמה! וה״ז
 שתאכל ממט. שוב אין לו לכלות מן הבית כיון שלא נחסר לחיה כלום במה שהכניס זה לביתו. {״ופירוש תבן והש תמצא בריש פרה p דב״מ]: מפסיל פירומ •בימית
 * * J ומבעל מאכל מיה שאמ׳׳פ
 שאין ראוין לבהמתו יש
. ה  חית השלה שראוץ ל
 ומה שהביאו לפרש כן
 לא״א לפרשה למטן ביעור
 משום לבירופלמי אמר
 עלי קנים אין להן טמור
פסק כן הרמב״ם שם  ו
 וכחכ הכ״מ שכ״ה
 בירושלמי. ומתני׳ למשיב
 נמי עלי קנים מ׳׳כ לאו
 לענין ביעור היא. אלא
 באיסור לקיטה פצמה
 והכי משמע לישנא
 דמתני' המלקמ והמגבב.
 וקשה מל הרי׳ש למפרש
 לענין בימור הפך
 הירושלמי: ז עניים
 נכנסים לפרלסוח על
. ומשם ואילך י ו  שתרד כ
 לא לקשי להו מישא כמ׳׳ש

ם ולפי זה ת  וכו׳ א״נ לזיתים לתכן מאימתי כל אלם מוהרין וכו׳ כלאי׳ ה
י היינו ראשונה ושנייה ושלישית וכל אלו  הבכירה והביטנית והאפילה לקתנ
 נקראין יורה שיורה יש בו ג׳ זמנים אלו ולפי זה רביעה שנייה לתנן בכל מקום
ד יוסי וי״ז לר׳ יהזלה וזי לר״מ וזה לא ישתנה כלל  היינו בשלשה במרתשון ל
 ולא שייך לומר בו בשנה המבכרת כך ובשנה בינונית כך וצ״ע ונ״ל שטעות נפל
 בספרים וצריך להגיה בכל המקומות הכא ובפאה ובנלרים זמן הרביעה הבכירה
 בי״ז במרחשזן והבינונית בכ״נ במרתשון והמאותלת בר״ח כסליו חהו כדרך
 האמור בגמרא ובפ׳ שני מה׳ מתנות עניים כתב כמו שכתב בפי' המשנה וצ״ע
. אבל כשנתבטצ ממה שבשדה ממאכל חיה ל ״ ע ז ״ ׳ ר ף פי ו ס  עכ״לז״ל: ב
 פקעה קרושת שביעית ממה שבנית וכ׳ עליו ה״ר יהוסף ז״ל פי׳ זה >$ןה
 הרבה להא אלרבה כשכלה מן השלה חייב לבער מן הבית ונראה לוראי חייב
ה שנייה אך אף אותו ע ט  לבער כמו שאמר גבי עשביס ועלים לעיל על שתרל ר
 שמותר ליהנות בו אחר זמן הביעור הוא מותר אפי׳ להפסידו כיון שכבר יפסל
 מעצמו ע״י הנשמים כיון שכבר ירלה הרביעה זנ״ל דהיימ מה שבבר נתבער
י בהנין ת מ י א ן שהופקח או מה שנתחלקו וצ״ע עכ״ל ז״ל: מ ו ט מ י ל כ ר ב  כ
 וכוי. כגון לשרותו בתוך הטיט או לתתו בתוך הכר לאמרי׳ בירוש׳ תבן של

. משתרל ר כ ן של שביעית אין כוחנין אןתו ב  שביעית אין שורי; אותו בטיס חנ
 רביעה שנייה. שאז נסרח ונפסל ננמאכל חיה וכיון שכלה לחיה מן השלה פקעה הר״ש: מאימתי נהנין
ס ושורפין בתבן ובקש. פי׳ . נ ש ש ל א אפ*׳ ש ו ע ק ן > א . ר ב ן ת נ מ ת מ 1 נ ה י ר > ת ו מ ח ן י 3 3  קדושת שביעית ממה ש
ד הר״ב דכשנתבעל מה  ע

 —— שכשלה ממאכל מיה
 פקעה קדושת שכימימ
 ממה שבביח וכ״כ הר״ש
 מןיהירוש׳ ומשמע לפ״ז
 להא לאמרי׳ כלה לחיה
 מן השדה כלה לבהמתן
 היינו כשכלה לחיה לרן
 אכילתה דיקא שגמלו
 לאכול כל מה שבשלה

 מלאכת שלמה
׳ אבין בשם . ילוש׳ ר ם י נ פ ם ועלי ג י נ י ק ל א: ע ט הו ׳ נמי ה י  ולמלהמחנ
יוחנןלית כאן עלי קנים אלא עלי נפנים לעלי קנים אין להן ביעור והכי  ר׳
 תניא בתוספתא נמ׳ עלי קנים ועלי זיתים ועלי האוג ועלי מרובין אין להן
ד ם ע י מ ש ג ד ה ק הרמב״ס ז״ל: ן ע ס  בישר מפני שאין מינם נצה וכן פ
ו וכזי. ר ב ח ה מ א ג ד ה ד ו מ . לגשמים תרי משמע: ה ה י י נ ה ש ע י ב ד ר ר ת  ש
 ולאפוקי מרשב״ג לאמר בפ׳ קונם יין ללא בעי׳ יללה ממש אלא יגיע זמנה
לר על הנשם על שירל גשם אחד וכן . ובירוש׳ מפ׳ כי נ ה ל ל  אע״ס שלא י
. ת ו ם ד ר פ ן ל ם גכגסי י י נ י ע ת מ י ד א ם בגמ׳ לילן ומנו שכתבתי שם: ע י ר ל  מ
 לימול לקט שכחה ופאה ופרס ועוללות ובשאר השנים מיירי וקשה לי קצת לבזיתיס
 לחול חנן בפ׳ בתרא לפאה משתרל רביעה שנייה וסי׳ הר״ש שירילי״ו ז״ל
. כ ״ ר גללה התבואה וקשה לה לזושא ע נ כ  למשם ואילך אינם ׳כולין ליכנס ל
 מצאתי כתוב במשנת החכם הר״ר סולימאן אותנא ז״ל וז״ל על שתרל רביעה
 שנייה פי׳ הרמב״ם ז״ל שזמנה בשנה המבכרת בי״ז במרלמון ובשנה בימנית
 וכף ור^ה אם זמן רביעה שנייה בשנה המבכרת בי״ז במרחשוון אימתי הוא זמן
ד יהולה ור׳ יוסי איזו היא  לביעה ראשונה ובפ״ק לתעניות פלונתא לר״מ ו
 רביעה וקאמר זמן הבכירה והבינונית והאפילה למר כלאית לי׳ ולמר כלאית
 ל«׳ וקאמר בגמרא בשלמא לביעה ראשונה לשאול פי׳ לשאול תן מל ומטר
ל זמן לביעה שלישיה היחילים  שלישית להתענוח פי׳ אס לא ירלו גשמים ע
ל הגשמים  מתענים ב׳ יה׳ זב׳ שטיה למאי וקאמר החם לנלריס לתנן הנולר ע

ן תפארת י כ  י
. לתו לא חזו יבשים  סד)ר״ל גשם השני והוא כ״ג במרחשון גשנה ח׳
: םו) שיפלו מהגזע. לתו לא ט׳  שבשדה לחיה: מה) א״צ לבער עד ו
 חזו לחיה: מז) מעלי קנים וגפנים. א״צ לבער על וכו׳: מח) כל הנזכרים
 במשנה: מט) בשאר שנים ליעל לקת שכחה ופאה. ולא כיחש להיזק

ן י כ  ישדאל י
 הצמחים בלריסת רגלם. ואפשר נמי דקאי אשנה שמינית כמי. ונמשים
 ללקוע סירות שביעית שעדיין נשארו שם באילנות. והא דכקע עניים אורח׳
 דמלחא נקע: נ) לאחר רביעה שנייה כבר נתרכך הארן על הזרע. וכשידרוך
 שם מזיק לכע״ה בדריסת רגליו: נא) דמרראויין למאכל בהמה אסורים

 בסחורה
. וכ׳׳ת כגון שכלו שקצרו הכל ן ת  זא״א לומר בן דתינמ במאכלים אבל מיני צבעים דאמרי׳ נמ« בפ״ז מ״ב לכשאינו מתקיים כארן יש להן ביעור והיכי משכמת להו דכלו שאץ חיה אוכלת מ
י לנדה רף נ״א הכי מ  מן השלה לצורך צכעים א״כ תיכי פסיקא ליה לתנא למתני׳ ברפי׳ז לספיחי סטים מין צבעים אינו מתקיים באלן והפואה ותרכפא הס ממקיימין וכלאמר נמי ע
. ומהיכא קים לן להני כלו והני לא כלו טון שאפשר לקצור מאלו כמו מאלו. אלא ולאי בהפסד ורקבון מליא שטבע אלו שאין נרקבין ואלו נרקבץ . וכן משמע נמי בכרייחא  לא כלו להו
ל הפסח כזיתים על עצרת וכתב הל״כ שם לזמנים אלו בסתם שאין ידוע אס כלה לחיה . ואי באכילה תליא מלמא מנא ל הפורים כענבים פ  שהביא הר״ב במתני׳ ללקמן אוכלין בתמרים פ
. וכן מוכח במתני׳ דלפיל ליהיכ שיפולא לעשבים ולמלים עד שייבש המתוק וער שתלל הרביעה. ואי באכילה חליא אימ פולה על הלעת למה מנץ ו  קיםלהו לאלו נאכלין מהל יוחל מאל
. ויובש המתוק גופיה אין לו זמן קבופ ויש מקום שמתיבש קולם לחבלו. אלא ודאי לבהפסד מליא לבאותו זמן נפשלין ונרקבין זה מפני היובש ם ל p נאכלין ט  יובש המתוק לזה שעל אוהו ז
. וכתכ ג״כ עלי זימים ופלי קנים ועלי מרובין אין להן ביעור לפי שאינם נובלות ובלות עכ״ל ו ל  וזה מפני הלחות כלפי׳ לפיל. וגה הרמב״ם כתב שם בהליא גני מלין כשנושרין כנר ב
 כ«״ז דין ע״ז וכן מוכח בפירושו לעיל מ״ו אוכלין ברגילה מל שיכלו סגריות וכו׳ להשגריוח כלו מחמת יבפיתן מ״ש. ותוי״ע כתב דמפמא מסתבר מירושלמי שאץ לו לבער p הבהמה

ה ,45 כית  [משניות זרעים] מ



masrab ה ד ב ו ב שביעית הפיגם פלק ft ר ע ו  354 חום&ות יום ט

 ח רבי יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור. משוס דדרשינן לאפלה ולא להפסד אבל השנתבמל מה שבשדה ממאכל
 כך היא גרסת הר״ב והר״ש והתום, בפרק מקום שנהגו דףכב חיה פקעה קדושת שביעית ממה שבבית: ח והגיע שעת הביעור.
 ע״ב וכן הגירסא בת׳׳כ פרשת בהר. וכתבו התוספות דהא דמשמע זמן ביעור הפדות לפי מקומן כדתנן לעיל ג׳ ארצות לביעור ובברייתא
 בכל מקום דאסור לאכול אחר הביעור היינו כשמחזיק בהם כשלו אבל [סשהיסע.] שנינו אוכלים בענבים עד הפסח בזיתים עד העצרת
 אחר שהפקירם והוציאן מרשותו שיאכל בגרוגרות עד החנוכה בתמרים ער
. הפורים וכולן שלשנה השמינית וזמנים ת י ע י ב : ףן מי שהיו לו פירות ש א  מהם בין אדם בי! חיה אם חזר וזכה •שניה נ
ש הללו בסתם שאין ידוע אם כלה לחיה ל ק מזון ש ל ה . מ ת הביעור מ) ע  בהם להכניס לתוך ביתו אוכל והילך על והגיע ש
ם מן השדה אם לאו אבל בידוע הכל לפי י ד ע י ו ( ד אהל נ ד ו ח ל א כ  סעודות ל

. ( ח א עשירים נ ל ל ב ר הביעור א ח  אוכלץ א
ד ח . רבי יוסי אומר • א ה ד ו ה  דברי רבי י
 עניים . ואחד עשירים . אוכלין ארור

 הביעור

 מה שכלו: מהלקן מזון שלש סעודות
 לכל אהד ואחד. מאנשי ביתו ואת״כ
 מחלק לשכיניו ולקרוביו ומיודעיו ומוציא
 ומניח על פתח ביתו ואומר אחיט בית
 ישראל מי שצריך ליטול ימול: ועניים

 שיכלו וכן מוכח בירושלמי הביאו הר״ש
 וכבר כתבתי הן במשנה ב בשם הרמבי׳ן
 וע״ש. וכתב עוד הכסף משנה בריש
 פרק ז׳ בשם הרמב״ן פי׳ עניים כל
 שלקמו הפדות משדות אחרים מן
 ההפקר עשירים בעלי השדות עצמם

) ואכלו גדסת הרמב״ם אוכלים אחר הביעור אבל לא עשירים. דכתיב(ממות מ  שלקמו אותם מן השדות שלהם בהפקרם ע״כ. ו
 בדרבי יוסי דהכא אחד עניים ואחד עשירים אין אוכלים אתר הביעור אביוני עמך ויתרם תאכל חית השד׳ אביוני עמך ולא עמך:אחד עניים
. והיינו לפסלן כרבי יוסי אן* על גב ואחד עשירים. קרי ביה ואכלו אביוני וגס עמך והלכה כרבי יוכר. ׳  וכ״כ בכסן! משנה ברק פרק ז

״ נ^־אבת ״  ״
ם ת ס , נ  על שיסרח ומשמע לברייתא לר׳ אושעיא פליגא אמתני׳ א״נ מתני
ד אושעיא ח שמתלתלחת בגשמים אבל ל א  ארצות שממהר לירקב מלתות ה
 במקום הרים ופרשים שהקרקע קשה ואין התבן ממהר לירקב ה״ר שמשון
. ובפ״ק לתעניות לף ו׳ גרסי׳ הכי רב נחמן בר יצחק אמר לבער הבן ל ״  ז
ל אימתי נהנין ושורפין בתבן ובקש של שביעית  וקש של שביעיח להניא מ
 עד שתרל רביעה שנייה לכתיב ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל זמן
ה ?לה לבהמחך ל ש ן ה ה מ י ח ח כ*־׳ ל , ב ך נ ת מ ה ג ה ^ 3 ד ש ת 3 1 , ב ו ה א י מ  ש

 מן הבית משמע למרביעה שנייה ואילך אסור וקשיא אמתני׳ ותירץ הרש״ש
ח בשלה ר ס ד וכיון מ י י  ז״ל ח״ל ונראה לי להתס בהיתר אכילה לבהמה מ
 לא חד לבהמה ובעי ביעור לאחל אוכלי אדם ואחד אוכלי בהמה שוי ן והיינו
 רקאמר מ״מ לכתיב ולבהמתך וגוי וה״נ תניא בתוספתא למכלתין פ׳ בחרא
. למשתרל כ ״  מאימתי ׳מלשין מן השבצין שבשדות משתרל רביעה שנייה ע
 רביעה שנייה שרשין מהן שלא להאכילן לבהמה וכ״ש לאדם וה״פ על אימתי
 נהנין בתבן וקש של שביעית להאכילו לבהמה למשם ואילך אין נהנין אבל
 שורפין על שתרל וכו׳ ומשירלה רביעה שנייה אסור ליהנות ובעי ביעור
. וכתב ל ״  להיינו שריפה ונזם תקנתי כל מה שקשה לרבינו שמשון ז״ל עכ״ל ז
 עול ח״ל ואיכא למילק מ״ש הכא לתני תבן גבי קש ומ׳׳ם לבפרק כירה
 לא תני ליה ומ״ש ללא קתני סכא גבבא גבי קש ומ״ש התם לתני נבבא גבי
. וי״ל להכא מעניינא לשביעית והתם מעניינא להסקה לקש הוא מה ש  ק
 שנשאר בארץ אחר הקצירה מחובר ויש לו כח להשיק תנור והזי נמי למאכל
 בהמה תני ליה הכא והתם גבי הסקה ותבן לתני הכא שהוא קצות השבלים
 הנקצרים כמו שכתבו שם התוס׳ ז״ל וגבי שביעית חזי למאכל בהמה ואין בו
 כת להסיק תנור ולא הוי היסק מש״ה לא תני ליה התם וחכי ליה הכא
ר וכלפרישית. וגבבא חני התם להייט מה שנשאר כ  משוס נהנין דהיינו ליתט נ
 מן התבן באבוס מעורב עם הזבל למסיקין ט המרחצאות וחזי להסקה ולא

 חזי למאכל בהמה ומש׳יה לא תני ליה הכא והכי מוכח נפי״ז לכלים לתכן להפקירן והוא שביעית שהזכירו חכמים בכל מקום ואין הענ

 שלמד,
ת ע ע ש י הג ת ו י ע י ב ת ש ו ר י ו פ ו ל י ה י ש : ח מ כ ״  של בלנים בנבבא ע
. מפרש הר״ש שירילי״ו ז״ל לפלוגתא לר׳ יהולה ור׳ יוסי בביעור ר ו ע י ב  ה
 להיתרא להייט משעה שהעשירים מוציאין מה שבביתם והכל אוכלין כרי יוסי
 לקיימא לן מומיה מפני שעליץ יש בהרים וביעריס הרחוקים וזו היא
 שביעית שאוסרת במינה בכל שהוא מפני שיש לה היתר בביעור מביתו וכן
ל ביעור אחר לאיסור להייט  נראה לעח בר נחמן ז״ל בפי׳ החומש ויש עו
ת או ירק שביעריס או במלברות כל חל וחד כמו ששיערו חכמים ח י  כשכלה פ
ץ מ נ  לירק ולזיתים ולתאנים והרב רבינו משה והרבה מן החכמים ז״ל ס
 שהביעור אוסרן לגמרי וטעונים שריפה או מפרר וזורה לרוח או מפיל לים
ס עכבן בביתו אחרי הביעור כלי לאכלן אסורין הן באכילה  ואינו כן אלא א
. ן י ר מ לאחר הביעור שאין לה מתי ״  לגמרי וזו היא שביעית שאוסרת מ
ם י י ד ענ ח ר א מ ו ׳ יוםי א : ר כ ״  ואפשר שהאיסור זה מלבריהם הוא ע
. נרסינן ומפרש טעמיה בירושלמי מקרא לכתיב ן י ל כ ו ם א י ר י ש ד ע ח א  ו
 ואכלו אביוני עמך ויתרם פי׳ וגם יתרם להיינו העשירים שהן בעלי היתר
 כלומר בעלי נכסים כמו ויתרם אכלה אש וכגון שעדיין יש סירות לתיה והיינו
. אבל הרמב״ס ה ל ש  לכתיב חאבצ חית השלה כלומר כל זמן שתיה אוכלת מן ה
 ז״ל בפ״ז מה׳ שמטה ויובל סי׳ ג׳ גריס ר׳ יוסי אומר אחל עניים ואחל
 עשירים אין אוכלין אחר הביעור ופסק שם כר׳ יוסי לאסור לאכול וכן כתב
. ז ׳ ׳  לעיל בס״ה סי׳ ג׳ ורמזתיו גס אני שם וכן הוא בספר יראים סי׳ קפ
 אכן הירושלמי ולבינו שמשון והראב״ל והרמב״ן ז״ל גורסים כגירסא שכתבתי
 ראשונה לגרסי׳ אוכלין . ובירושלמי תני ר״ש אומר עשירים אוכלי; מן
 האוצר ופי׳ הרש״ש ולרעת ר״ש אין יכולים העשירים לזנוח גמה שיפקירו
 אלא אוכלין מן המופקר והיינו כגון אוצר שבעיר לאוכלין מיל ב״ר . ועיין
ק ולבהמתך ולחיה. וכתב עול פסו  על ברייתא זו בפי׳ התורה להרמב״ן ז״ל נ
. והכלוי הזה צא פירש רש״י ז״ל מהו ועניינו שיכלה הפירות אחר זמן מביתו ם  ש

ח מ י פ  שיהיו ה
 אחר

 תפארת ישראל ין
י מ ) ל ד : נ ׳ כו ק ז ל ח ל מ ״ ם מ י מנ ע ח׳ מהז י ם בהג ת ס ם ב ט ג ה ל . ו ׳  שנת ת
א ו ס ה . מיהו ג ו ר י ק פ מ ר ו א ש . ולרמב״ן מוציא מ ו י ב ה ו א  ביתו וקרוביו ו

ן י כ  י
: גב) דתו לא חזו אותן שבשדה לחיה ד ס פ ה ב ה ו ר ו ח ס  כ

. נ״ל דקמ״ל כראב״ד ורמ ץ פ ר ו י למימר ש . והרי הוה סג ! ן ושורפי י \ י  נ
א דקאמר ה  ו
*p. 

ר ולבערו א ש . ולרמב״ם צריך לאבד מ ׳ כי ו ל כל יכול לחזור ולזכות בין הז ט ו ר ד ק פ ק מ  [עי׳ לקמן שי׳ נ״ד] דאחר זמן הביעור א״צ לאבדו חלא ר
ר הכא נהנין מ א ק . והיינו ד ו נ מ גם הוא עצמו לזכות בו וליהנות מ  אדם ו
. ו ל לא לשרפ י . א י ו שר ק ליהנות ממנ דם זמן הביעור ר . לקו ן  ושורפי
אר ) המבו ג : ג ו או לשרפו ר יכול ורשאי ליהנות ממנ  אכל משהגיע זמן הביעו
. ח ס פ ם עד ה בי . אוכל בענ ם ת ס ת. מיהו ב . ככלה לחיה לפי הארצו ב ״ מ  ב
. וכולן של ם י ר ו ם עד פ בתמרי גרות עד חנוכה. ו . ובגרו ת ר צ  ובזיתים עד ע

 ציונים
ו*ס «י ס׳ . פי ו לו  ח טי שהי
: מיי &*or 'r היג סמנ  מ
 עשין קמ!ז: עניים אוכלים.
 חו״כ ס״& לעי גסי . »D׳ ריפ
א לעיז נשה סיסממא . י « 

 וטנחים עה:: ־

 חלופי גרסאות
 ח והניע נילושלמי והניעה.

ם. י י ם נליס ענ י י מ  י

 ראשון לציון
ק מזי[ ל ח  [משנה ח] מ
 שלש העולות. אהא להניא
 נסוכה ל״פ. אין מוסרץ דמי
 סירות שביעית למס הארן
 יותר ממזון שלש סעודות
 כתכ ישיי אבל מזון שלש
 פעולות מפרין כדי חייו
 לאיכא למימר לסעולות שבת
 הוא צריך וכיח שהותר כערב
 שנת הותר לכל ימות השבת

 עכיל :

 תום׳ אנשי שם
יע הג  ח כר״כ ד׳ח ו
 כוי כגרוגרות כ!׳. בססחיס
 ל׳ג אי׳ דרי ץחנן מחליף
 בגרוגרות ער הפורים
 ובתמרים ער חנוכה. «כ״כ
 צ״ע על הר״מ בחבורו ס״ז
 הי׳׳א. (לה״מ): כא״ד
 וכולן של כנה השמינית.
 זאי בשביעית מי איכא

 נלזגלוס

 משנה ראשוגה
 כיון שלא הפסיל לחיה
 בזה שאילו היה בשלה
 כבר היה נפסל וכטל
ם זה כלום ע  ע״כ ואץ פ
 דהתוכה לא אמרה משום
 הפסל החיה. אלא שאם
 אין לחיה לאכול נא
 תאבל הבהמה יומר מן
 החיה וצריך להוציא מאכל
 של בתמה ולהפקירו
 שיהא לפיה ולבהמה בשיה
 וזהו מצוח הביעור שיהא
 הפקר ישיה לכל ואץ
 לאחל זכות יוחל מסבירו.
 וכך לי אם כלה למיה
 מחמת אכילה או מחמת
 הפסל . ולבלי הירו׳
 האלו אין לי לב להבין.
 והיותר קשה שמן
 הירושלמי גופי׳ לפיל
 פ״ז מ״ו גבי לעלין יש
 ביעור שטשרץ מאביהן.
 משמע נמי כשמתינו
 דמת שנפסד ונרקב
 מיקרי כלה לחיה וצריך
 לבער כלפי׳ שם. והר״ש
, הירושלמי התם י  ז״ל פ
. ל ל  בע״א ואינו מובן כ
ר מעם משנתינו ק י ע ב  ו
א מאימתי נהטן מ  ל
 ושורפין כו׳ אין צורך
 לומר למשנפנןד בשדה
 פקעה קדושת שביעית
 ממה שבבית. אלא סתם
 תבן וקש עומד למאכל

ת ו ד פ ק ר״ל מי שאין ה . ר א ק ו יים ועשירים לאו ד : נד.) ר״ל ענ ם ל ו ע ה  מ
ם . אבל בעל השדה שזכה ג ר ו ע י ב . אחר ה כל או י ו . זהו ענ  משלה שלו
. מיהו ר ו ע י ב . זהו עשיר ואשור לאכלן אחר ה ו ל ר משדה ש ק פ ה  הוא כ
ת ט ז ל ר רשאי לחזור ו ח ק אדם א ק דלר׳ יהודה ר . ר ם י ב י י ר כולן ח  בביעו
׳ החומש . ובפי א ת פ ס ו ת ך נ״ל וכ״מ ב ד הבעל השדה כ ק פ ה ה שביער ו מ  ב

 לרמנ״ן
 בהמה וק־לם זמן הכיפור אסור ליהנוננ מהם להסיק בהן מרחץ ותנור חע״פ שהוא צורך האלם ללא למי למלוגמא שא׳׳א בלבר אתל אבל היסק לאפשר בעצי' אסור להפסי׳ מאכל בהמה
 להיסק כלפי׳ כספ׳׳מ אבל משהגיט זמן הביעו׳ שהמורה המילה לכלות מאכל בהמה מן הבית כלאמרי׳ כלה למיס מן השלה כלה לבהמתך אץ להקפיד ג״כ להשתמש בהיסק להנאת האד׳אע״פ
 פתמעמ מאכל ברימה אין בכך כלום וכ״כ הרא״ש כהליא באן ויותר מזה נראה מדבריו שאחר זמן הביעור אפיי שלא לצורך הנאה מותר לשורפו. ומתני׳ לא משמע הכי מהנין ושורפץ
. ומיהו לפי הגירקא דנרס במתני׳ בגמרא דתענימ והביאה הר׳׳מ על אימתי נהנין ושורפין כו׳ צ״ל להתם מיירי במקום ללא שכיחי עצים והכל מסיקין במבן יקש קורם הביעור נמי ן נ  ת
 לההיא ולאי למלוגמא דמי בדפי׳ ספ״ח וקאמר דעד הביעור נהנץ ושורפץ ואחר הביעור שורפין אפי׳ בלא הנאה וכ״כ הרא״ש אלא שיש מ״ס בדבריו . והל״ש לחה גירסא לתענית
 ולמאי לפי׳ ניחא ע״פ דברי הלא״ש •* ח אבל לא עשירים. לפניו ההפקר כ״פ לא פליגי שהמפקיר צריך להפקיר לעניים ולעשירים כלתנן רפ״ו לפאה וכי פליגי בעשירים
 הבאין לזכות בהפקר דר׳ יהודה סכר אסור להם לזטמ ור׳ יוסי ממיר . ואיכא למידק לר׳ יוסי למה צי למינחל. אביוני עמך ליכתוב בני עמך או עמן למול וטלם



 ציונים
 ט והב״א «••' שס מיו הפין:

 חוס׳ אנשי שם
 גרוגרת אצא עששית. ותשרי
 הד זמן הבציר כדמוכח
; (ר״ש) : ג י מ מ ׳  מ
׳ א ט י א  ט בר׳׳ב ד״ה ר
. איה כיה גס ׳  בהיתר ט
 ל' הר״מ אגל תמוה שאס
 גלקמו בהיתר לגמרי דהיינו
 לאכלן עצמו וסוהירו
 נכהיג אפילו למכור רשאי
 אסילו לב״ש כמשילפיחמיג
 ואפילו אה׳׳ל למחנה ממירא
 ממכר. אבל בירושה מאי
 איכא למימר. ולשון הירושל'
 בכירות היתר היא מתני'.
 ואפשר לפרש דמיירי בלקכןן
 עימ למכרן או ליק במחנה
 דככהיג ככיאכלס היורש או
 המקבל מתנה לאמי מעשיו
י כמו סחורה שאסור לביש  ט
בה.  דאםרי כשמלקט שו
 אבל לביה דמתירק געובה
. והא / ה כ  ה״ה דמחילין ב
 דקאמר הירושלמי כפירות
 היתר כייט שאינם ק השמור
 או מן הנזרעין בשביעית

. וצימ ה פ ח ס  ו

ב קעח ו ת יום ט ורה שביעית הפיגם פללן ט תוספו ה מברטנ ד ב ו  ר ע

ט ימכרו : ח ל מ ר ממשנה ב מפרש הניעור שישר!* או ישליך לים ה ה י  ט דבי אליעזר אומר ינתנו לאוכליהן. אע״פ שפיתה הללו מ
 נלקטו לאכלן בקדושת שביעית מכ״מ סכר לאליעזר דאסור לזה שנתט לאוכליהן. פירש הר״ב והרמב״ס שיפרע אותן מה שהן שויס וכו׳
 לו פיחת הללו לאכלן לבדו אלא ינתט שיאכלס הוא עם אחרים דר׳ והדמים יתחלקו. וקצת קשה דלישנא דהכא לא דמי ללישנא דרישא
 אליעזר לטעמיה דסבר כב״ש דאמרי ינתנו לאוכליהן ששם פירשו שאן) הוא
. בכלל. והפירוש ינתנו לכל מי שיאכלם ת י ע י ב : ט מי שהיו לו פירות ש ( י  [לעיל מ״ב פ״ד]אסור לאכול פירות שביעי׳ הביעור נ
. והכא הכי קאמר ימכרו לו לצורך 0 ה ג נ ת מ ו לו ב  בטובה כלומר להחזיק טובה למי שטתן שנפלו לו בירושה או שנתנ

; האוכלים ( ז ן  לו פירות שביעית דרחמנא אפקריכהי רבי אליעזר אומר ינתנו לאוכליהן נ
טא נשכרנט).אלא ימכרו לאוכליהן ודכדהם יתחלקו ״ וחכמים אומרים אין החו י מ  הילכך זה שנתנו לו פירות ש
״ runD^wrr. לכל י י ג מ « מ ^ ז ״ ת י ח׳ג . מ פ ל לי « » * W W » 

 שיאכלס לבד - שלא יחזיק טובה למי
 שהורישסלו או שנתנם לו במתנה אלא יאכל אותם עם אחרים כדי שלא יהא אוכל פדות שביעית בטובה: וחב״א אין חחוטא נשכר.
 חכמים לדבריו דר״א קאמרי ליה לדידן מותר לאכול פירות שביעית בין בטובה בין שלא בטובה אלא לדידך דאמרת אסיר לאכול פדות שביעית
 בטובה היכי קאמרת ינתכו לאוכליהן ושריית למי שנתט לו פדות שביעית במתנה לאכלן עם אתרים והלא מצינו תוטא כשכר שאוכל אותן עם

ל  מלאכת שלמה כ
 אחד זמן הביעור אשורין בהנאה ובאכילה ויהא מחוייב לאבדם שלא מנו
 חכמים במשנה סירות שביעיח לא מן הנשרפין ולא מן הנקברין ו$יכו אלא
 שהוא צריך לבערן מרשוחו ולהפק׳רן לעניים ולכל אדם כענין בערתי הקדש
 מן הביח וק שניט העניים אוכלין אחר הניעור אבל לא העשירים לברי די
 יהודה ר׳ יוסי אומר אחד עניים ואחל עשירים אוכלץ אחר הביעור וסי׳
 עניים כל שלקסו הפדות משלות של אחרים מן ההפקר ועשירים בעלי השדות
 עצמן שלקטו אוחן מן השדות שלהן בהפקרן ור׳ יהולה אסרן להן מלבריהס
 מפני חשל ור׳ יוסי מתיר והלכה כדבריו ומצאתי לרש״י ז״ל שכחב במס׳
 פסחים וזהו ביעורן שמפקירן במקום דלישת לגלי אדם ובהמה אולי חשב
 הרב ז״ל שצריך שיהא מפקירן גס לחיה ולבהמה לקיים בהם ואכלו אביוני
 עמך ולבהמתך ולמיה אשר בארצך והפליג ומ״מ אינם נאסרין באכילה כלל
 וכבר שנו בתוספתא שביעור שביעית כביעור מעשר שני ולא שיהא בהן חילוק
 באיסור אכילה והרב רבינו משה והרבה מן החכמים ז״ל סבורין שהביעור
 אסור לגמרי ומעונין שריפה או מפרל וזורה לרוח ומטיל ליס ואיט כן כמו
 שנתבאר אבל אם עככם בביתו אחר הביעור כדי לאכלן אסורין הן באכילה
 לנמלי וזו היא שביעיח שאושרה בנותן עעס לאחר הביעור שאין לה מחירין
 ואפשר שהאיסור הזה מלבריהם הוא ע״כ בקיצור מופלג: ט שנפלו לו
רושה. מפרש ריש לקיש בירושלמי לבפיחת עבירה היא מתני׳ וכנון  בי
 למורישו נעל הכרם ולא הניח לעניים ליכנס לזכות בהן א״נ שנהג בהן כלרך
 שאר קציר בשאר שני שבוע וקאמר ד אליעזר כגון שנפלו לזה היורש בירושה
 דזכה בהן על כרחו כלומר לא מפני השתדלותו אין ראוי לקונסו כלל אלא
 יזכו בהן היורשין להיינו אוכציהן ואחי שפיר לאמרי ליה רבנן אין הח!טא

 נשכר כלומר הראשון שחטא לא חתקיים מחשבחו אלא ימכרו אותם ב״ר
 ליורשים עד סוף פרופה אחרונה ויתחלקו הדמים לכל ויתקיים מצות שביעית
 שיד הכל יהיו שרן בו. ור׳ יוחנן מפרש לה בסירות שביעית של היתר וכמו
 שהעתיק ר״ע ז״ל שהוא פירוש הרמב״ם ז״ל. אבל ה״ר שמשון והרא״ש ז״ל
 פירשו בגוונא אחדנא עיין עליו שהם ז״ל גורםץ בירוש׳ לר׳ אליעזר שמותי
 הוא וחטנן ברפ״ה למס׳ עלויות אוכלין פירות שביעית בטובה ושלא בטובה
 כדברי ב״ש לס״ל כר׳ יהודה דאמר התם וגס לעיל פ״ל לזו מקולי ב״ש
 וחומרי ב״ה. וה״ר שמשון ז״ל עצמו כתב ולא נחברר פירוש בירושלמי:
 ל׳ אליעזר. חצמיל מחלמילי ב״ה אלא אחר שמח רבן יוחנן בן זכאי הלך
 לו לישיבת בית שמאי ונסה אתרי לעתם כך מצאתי וכך הוא בסי׳ המשנה
 להרמב״ס ז״ל וכן בירושלמי ס״פ שני לבכורים דף ס״ה ע״ב גרסי׳ ורבן
 גמליאל ור׳ אליעזר לא מן כיח הלל איטן הוו וז״ל הר״ן ו״ל בס״ק לשבת
 דף ק״א דר׳ אליעזר שמותי הוא ופירושו מתצמיל׳ שמאי כלמוכח בהליא
ד אליעזר תלמידו של ריב״ז היה דיב״ז  בדוש׳ בס״ק לביצה לאע״ג ד
 תלמידו של &ל כלאיחא בפ׳ יש נוחצין שמא חזר ושימש את שמאי או לאחל
 מתלמיליו אז שחזר ונמנה עמק ע״כ. גם בספר הליכות עולם פ״א דשער
 החמישי כתוב לאע״פ שהוא תלמיל ריב״ז קים ליה לתלמודא לבכל לבדו
. כתב ר״ש ז״ל לא נתברר פירושו ר שב  קאי כב״ש ט״כ: אין החוטא נ
 בירוש׳ ולשון לאוכליהן משמע למי שדרכן לאכול בלא ביעור עכ״ל ז״ל: וחכמים
 אומרים אין החוטא נשכר. פי׳ ה״ר יהוםף ז״ל בהמיה פי׳ וכי לפי לבריך
 אין החוטא נשכר שאחם מניחם בילו ליתנם למי שירצה כאילו היו שלו והרי
 הוא נשכר בזה שיחנם לאוהביי אלא לפי סברתך צ״ל ימכרו והמעות יתחלקו

ל כ  ל

ן י כ  ישראל י
 הכא שמירי המזכה בעצמו קבלן הזוכה. דמי טפי למו״מ וסחורה. ולהט
 אפי׳ כשלא יחזיק לו עובה אפור. ובאמת הוה מצילמנקט פלונתיי׳אס
 מותר ליק במתנה פדות שביעית אפי׳ שלא בעובה אי לא. אלא איירי
 רבעילמכקטמ־ יעשה מי שנפלו לו בדושה. דהיינו אע״גשלא חטא
 המוריש. דהרי ע״כ מת. אפ״ה מחמד ר״א. נקע נמי מתנה. א״כ נקנו
 מדיש לרטתא דר״א ומתנה לרבותא דרבנן: גט) ר״ל לדידן מוהר לאכלן
 לבדו. דכב״ה ס״ל דאוכלין פדות שביעית אפי׳ בטובה. אלא לדידך דס״ל

 אשד לאטל בטובה. א״כ חוטא הוא המקבל מהנה הזה. דקבלמהכה
 שלא היה רשאי לקבלה. והרי טכ״פ ירוויח. שיאכל נם הוא ממהם. והן

' ק י ז ח  ראשונה י
. ור״ל אמר בפירומ ׳ י  ובירושלמי איתא ר׳ יוחנן חמר כפירות הימר היא מתנ
ל סליק פירושא למתני׳ שפיר דמיירי כפירות ״ . ונ״ל דאליבא מ ׳ י  עבירה היא ממנ
 עבירה והיינו שמומן או המוריש לא קייס בהם מצות ניעור ולא הפקירם
 אנא המזיקם לעצמו. ואילו היו הפיכות בידו עמה אסולין לכל אדם כמ״מ
 פוי״מ במחט׳ דלעיל. אבל כשהורישן גזו נתנם וזה היורש או המקבל לא עביר
 איסורא . לדידי׳ לא קנסוהו ויש לו לקיים בהן עכבו מצות ביעור והיינו דא״ר
 אליעזר ינתנו לאוכציהן פי׳ כדק־ שנותנץ לכל חדם כשפת הכיעור והוא עצמו
 יוכל ליטול מהם ג״כ ואין חיששין שיחזיק עונה שהרי אסור לאטל כעיבה לכ״א
 וחכמים דק״ל מופל לאטל בסיבה וחששו שאם יתחלקו הפירומ כדרך הביעור
 האוכלים יחזיקו עובה לנותן תו למוריש ושמה זו הוי הנאה לו והוא חומא הוא
 ואין ראוי להחזיק לו עיבה אלא הפירוס עצמו ימכרו ודמיהן יתחלקו ללמים

 לא

ן תפארת י כ  י
. להכי רמב״ס לשטתיה לעיל  לרמב״ן: גו) מדקיי״ל כרי יוסי דנמוקו עמו
 סי׳ נ״ל. גרס הכא אין אוכלין: גז) היינו שנאספו בהיתר. וירשם זה או נחנו
 לו במחנה. והגיע זמן הביעור: גח) ר״ל לכל מי שירצה לאכול מהן. ואף
 הוא וכני ביתו מותרין לאכול מהן אבל לא יאכלם הוא לבדו. דס״ל כב״ש
א לבלו יחזיק  פ״ד מ״ב דאין אוכלים פירות שביעית בעובה. ואס יאכלם ס
 טובה למוריש ולכוהן. ואע״ג וגם ב״ש לא אסרו רק כשמחזיק לו סובה.
 אבל באיט מחזיק לו טובה מותר הוא בעצמו לאכלן. וכ״ש הבא במודש.
 שכבר מת וא״א שיחזיקלו טובה.י״ל לגסב״ש לא התירו רק כפסזוכה לקטן
 בעצמו משדה שלחבדגאז כשלאיתזיק לו טובה מותר הוא עצמו לאכלן.אכל

 משנה
. וי^ לומר דכןבר הא דמוחר גס לעשירים היינו לאטל ממנו מיד ולא כלל  נ
 להצניע לאחר זמן והיינו דכמב אביוני׳ עמך דומיא לאביונים שצריכין לאכול
. וממני׳ נמי ליקא לקחני להו כלשון אוכלי! ולא קחני עניים זוכין ד י  מ
 ומשילים זוכין משמע כלפי׳ י ט מי שהיו לו פיכומ פביפימ. פ״ הר״כ במשנה
ד המקבל יחזיק עובה ה  לחוק דהיכי שלי ר״א שהמקבל יאבל עם אחרים ו
 באכילתו ומה לי אכילה מרובה או מועטת כלא״ל חכמים ומ״ט דר׳יאץעול חכמים
. וה״צ למימר ינתנו ללמה לי טלי האי מטרה  לאמרי ימכרו ודמיהם- יתחלקו
 וחילוק דמים ונמל לקרי ליה חומא ואמאי הוי תוטא הא מתנה מותר לקנל פימת
 שביעית ואם אין רוצה להחזיק עוכה מאי חוטא . וכ״ש כנפלו לו ירושה מאי
ל. ועול כיון לפלוגתא לרי׳א וחכמים אליבא דב״ש היא קשיא למחי תני  קעבי
. ק ו ח . וככר כתבו מ״ש והרא״ש שזה הפי׳ ל  לה וכי סטמא לב״ש קמ״ל



ורה ה םברטנ ד ב ו ע
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 האוכלים: חייב מיתה. כדתנן בספיק לחלה. [יופיי הר״ב ללא כל בני אדם והדין כוהן לפי דבריך שימכרו לאוכליהן שיפרע אותם
 תימא וכו׳ קמ״ל לראשית עריסותיכם כוי מאיזה עיסה שתהיה כו׳ - מה שהן שילין כדי שלא יהא חומא נשכר והדמים יתחלקו לכל אדם ואין
 כך פירש הרמב״ם בפירושו ותמהני למה ידתה המשמעות את הדיוק הל׳ כר׳׳א: האוכל מעמת שביעית עד שלא הורמה חלתה חייב
 ללאכלה ולא לשרפה. והר״ש כתב משמה לגמרא סון* פרק קמא מיתה. ללא תימא אין חלה בשביעית משוס לכתיב לאכלה ולא לשריפה
 וחלה אס נסמאת עעונה שריפה קמ״ל
 לראשית עריסותיכם אמרה תורה

 עסה שתהיה חלה תרימו: מאיזו

 יש ללקלק למה הוצרך לכתוב

 פטורה מן החלה גא צלמלנו שהיא חייבח כחלה ע״כ. והמס
 לבטלות מפלש סעמא לנכי חצה כתיב ללזרותיכם משמע

 אפילו בשביעית :

 דבכורות מצדורותיכם לגבי חלת וכן , , .
ד ת שביעית ע ס י ע כל מ ל ארס«) . האו כ ! ל י ס  הוא שם ופירש רש״י לדורותיכם כ

: ( א ה ם ת י . חייב מ ה ת ל א הורמה ח ל  בחלה משמע אפילו בשביעית וכתיב• ש
, מעיסת «׳>! עיסת: דג  מראשית עריסותיכם וגו׳ ע״כ וגם בזה ו

 קשה. ונ״ל לטון דחלה לא ודאי לשרפה קיימא לפיכך(ממעכףנן) [מרבינן] מן המשמעות ועל לשון לש״י
] וכתיב מראשית עריסותיכם]: ׳  י [ללורוחיכם ט

 מלאכת שלמה
 האוכל מעיסת שהיא
 פי׳ הרמב״ס ז״ל ספ״ק

 יעלה על לעתנו

 לכל אלם ולא לאוהביו ו5״פ בירושלמי מכ״ל ו״ל
ד שלא הורמה תלתה חייב מיתה .  שביעית ע

 לבשביל שפירות שביעית פמולוח מן המעשרות שמא

ן י כ  ישראל י
, נמוריש מחק לחלק להכא לחטא קנסי' ליה גם בהא . ו ן  דלא חיישינן כ
. להו״ל לומר כן] ה נ ת מ י״ל להקשו לו לר׳׳א רק כמקבל מ י  מה אכ״ל. מ

 ובירושלמי פליני אי מיירי כפירות שנלקטו בהיתר או באיסור :
 סא) רסד״א בשביעית כהב לאכלה ולא לשרפה. ואם יתן חלה גורם

 שתשרף אם תעמא. קמ״ל;

 ראשונה
 למלה מ״ג. ומיהו למאי לפי' רפ״י בפי משפטים לשביעית פמור ממעשר מלכמיב
 ויסרס תאכל מימ השלה מה חיה אוכלת בנא מעשר אף אביון בלא מפשר א״כ לענץ
. ונראה דלענין מלה לא שייך לרשא זו לאין חיה י  חלה נמי איכא למילרש הכ
 אוכלת לעולם אחר גלגול אבל אוכלת אמר מילוח וע׳ מ״ש בזה פ״ג דילים מ״ג:

 תפארת
 ם) נ״ל מולא קאמר ״והדמים'

ן י כ  י
 יחזיקו לו סובה ג״ב על שנתק להן

 יתחלקו. אלא ל״ל' ימיהן של האוכלין. להן יחלקו המעות למי שירצו.
ק׳ א״כ למה ו  כד שלא יחזיקו מקבלי המעות טובה למקבל המחנה שחטא [
 ימכרם יפקיר הפירוש עצמן ככל פירומ שביעית בשעת הכיעור. ואין לומר
 לחיישי' שיחזיקו לו הזוכים עובה פל שהפקירן. דא״כ מ״ש משאר פירוש שביעית

 משנה
 לא מינכלי ולא ימזיקו סובה בהס.וא״ש לתני הך ממני' גבי דיני הביעור: האוכל
ח שביעית על עלא הורמה מלמה . פי' הר״ב דל״מ אין חלה בפכיפ־ח ס י פ  מ
 שאם נטמאת מעוני שרפה וט׳ הא ללא קאמר שאין חל׳ בשביעי׳ כדרך שאין תרומה
 ומעשר בשביעית. לשאני מעשרות להפקר פעור ממעשר ובחלה חייב כלתנן פ״ק

א דפרס ט ל ל א גבירתא כ ת כ ל  ה
 פייות

 רויםעקרוים
 אצל הנחר .

 אפ ח

 (CD pHE משנה א ספיהי שביעית שאינן מאילן. אסורים £:ל אדים בשביעית
 י מריס . ורק בירקות שנדלק במקום הפקי כלי זריעה מותרים; וכגון
 . ווילדער שפארנעל . בארצעל קרויים. פעטרויליען , שגדל מעצמו
 ובסבר שנדל בעצמו במקום הדים. ואורינא שגדל באחו. כל אלו

 אין בהן קדושת שביעית. ופטורית מתרומה ומעשר :
 משנה ב ג' ארצות חלוקות לענין ביעור. ואעיג שיש ג' ארצות בכל א' .
 דהיינו שאיין בלק לחית מהשדה לכל הנ׳ שבכל א׳ ממן א׳ בשוד,.
 אובלין בכל הג׳ עד שיכלה לחיח בבל הגי שבכל א׳ דכל דגי שייכים
ן ו י ל ע ל ה י ל . ג ל י ל ג ב . ואלו הן בכלל נ׳ ש  . ונחשבים דק לאי
ן ו ת ח ת ל ה י ל ב  [והוא מכער חנגיא ולמעלה ; כל שאינן מנדלין שקשה]. ו
. הוא בתחום ק מ ע ה  [והוא מב*־ חנניא ולמטה כל שמגדל שקמין]: ו
. ובו נכלל הי־ המלך. ו ח ש פ ל ד.  טבריא. ואלו הן הג׳ ש ב י ה ו ד ח . ח ח ר
 שבדרום יהודה . בו נכלל שפלת לוד . ו ה ע ט ק . היינו מבית חורון עד הים
ת מידי. דהרי  הנדול [מיהו ג׳ שבעבר הירדן לא חשב התנא. משום דלא נים מ
. ובשלםא ביהודה וגליל שסטובין ג׳ אלו לגי חביתה; והרי  בל הנ׳ נחשבים דק א׳
 הלוקק ני אלו מגי שבחברתה. לחני צריך תתנא לסמן ימה עד היכן נבול של כל
, שלא יאכלו בג׳ שבזו על ג' שבחברתה , אבל. ג׳ שבעבר הירק שכולן י  א
 נדונין כאי - ותירק מפסיק ביניהן ליר1דח וגליל. ליל לתנא לסמנן [וחיינו

 ראיה לרשיי בפנים הי׳ ט׳ז] •
. ואוכלי[ בבל א״י ' ן זיתים ותמרים כל איי כמדינה א  משגה ג סיהו לרובי
 זיתים עד עצרת שבשנת ח' ותמרים עד פורים שבשנת ח׳ [ולחרובץ
 אין pi קבוע . אלא כל שנמצאים בשום מקום בא״י. אוכלים בבל טנךס עליהן]:
 סשנה ד אוכלין על פירות שנדלין עדיץ כמ^ם הפקי ולא על פירות שנדלץ
 עריץ בחצירו י וכיב אוכלין כפירות שבביתו על מין כזח שעדיין מצוי
 בקני העופות שבטתל בימי מבחוץ. ונם על המצוי עדיין באילן שבשדח . אע״נ

. אבל לא על ו ה מאילן פעם שנייה בשנה ז  שהפירות חללי חס שגדלו מ
 שאינן טתבשלין באילן רק בסתיו :

 משגה ה בבש ג' מיני ירק ביחד בבלי . כל סין מחן שכלח בשדח יגעדנו .
׳  'והאחרים אע״נ שיש בהן מעם מאותו שכלה מותרים [והא רנקט נ
 ולא ב' . קמיל דאעיג שכלו ב׳ מותר הנ׳ ולא אזלינן בתיר איסור]. מותר
 לאכול בארצעל קדויט עד שיכלה מבקעת הנטופי. דשם הקרקע לחת ומתקיים

 שם זמן מרובה . אעיג שכלה כשאר מקומות כולם:
ת לחין עד שיתיבש לחלוחית הקרקע מגשמי שביעית. י ק י ל י ו כ א י ל ת ו  משנה ו מ
 דאז מה שיש מהן בשדה. כבר נתיבש ולא חזי לחיח. וצריך ביעור.
. ׳  וידנית שדרך לאכלן יבשים מותר לאבלן עד שתרד רביעח שנייה בשנת ח
 דהיינו בכיג חשוון. דאז עיי רבד חגשםיס כבד נתלחלחו ולא חזי לחיח בהשדח;
 משגה ז ואלו שזמנן עד כ״נ חשוק. דחיינו רביעה שנייה . חמשכיר בית
 לחבירו ער הגשמים. והנודר הנאה משום דבר עד הנשמים. יעגייס
/ . עד כ י  מותרים לכנסלפרדם בלי רשות הבעלים ליטול פירות שביעית בשנה ח
 חשוון . טדאחיב מפםידק לזרע בדריסת רגלן. וכ״כ רק אחר כיג חשוון של
 שנת ח׳ מותר להטת ולשרון* תבן וקש של שביעית. אבל נ^דם לבן רה נחנין
 מחן ולא שורשין. מדאסור להפסיד נדולי שביעית. והבן וקש מיוחדין לרד&ה

 ולשביבח עיג:
p ביעוד. מחלק לעצמו ולביב ולאוחביו מזון ג׳ סעודות i משגה ח כשיגיע 
 מפירות ושאר נרולי שביעית. וחשאר מוציאו לחוץ ומפקירו שיפלו
 מי שירצח לאכלו עד שיכלה בשדה בכל איי [ולרמב׳מ צריך לבער חנשא־

 םהנ׳ סעודות מהעולם]:
 משנה מ אם קבל פירות שביעית במתנה או ידשן. פותר לאכלן ככל פירות

 שביעית שאספן מהפנך :
 משנה י עיסת שביעית חייבת בחלח . אעינ שכשתהסא ימזיך לשרפח :

 לדרתיכש הוי ריבוי לכל
 השנים ומה שהקשה על רשיי דלםח לרשיי לחביא וכתיב מראשיו! עריסותיכם שחיי1 לרש' אד יליף הנמ' p לורתיכם לחייב עיסת שביעית כחלה הא קשח כץשית ועט׳ דטס׳מנחות יביא ww־
 משנת שעברה רק שם אמרח הגט׳ תקייב כרמל כניל אבל כאן אפשר כפירות אחרים לכן סייס רשיי דענשו שבאנו לדין לדרתיבם ששביעית נ״כ חייב בחלה וכתיב מראשית עריסותיכם משמע מאיזח
 ?יסה שיחיה אף כמידות שביעית רק הגם׳ מקשה דנילף מיניה מבכור ומשני חנמ' דחלה לאו ודאי לשריפח ולי ניאח עוד דאי לדרחיכם קאי לשאר פירות א״כ פשיטא לטח לא דהא שאר פירות מותר
ת שביעית וחא דלא מתרץ הנמר׳ במנחות על עוםר דאי נשאר פירות של שגה העבר איכ למת לי לדדתיכס דהתס האמת משני הגט׳ משוס דגעיגן כרמל ודו״ס' ־ ו ר י ̂ו ג״כ ל  ^שרפן אל**«׳נ ק

: 9 « י »  האוכל מעיסת. 1
 «יי׳ פיו מהי בטלים היז:

 תוספות חדשים
 משגת מ [תויימ דית]
 תייב טי דגכי מלה
 עכיל. וכן איתא כספרי
 סרפמ שלח לו ותימה על
 הרמב״ם בפירושו דסחלת
 לנריו נראה דלקוחיס מססלי
 ולכסוף כתכ קרא דראשית
 ט׳ מה שלא אמר שם גם
 לא בגמרא דבטרוש :

 (ממטלשיח זצ״ל)
ל לשון רש״י ט״ ע  באיו־ ו
 עכ׳ל. ונכ״י הגאון מ״ל
 מהרן מ־ש״י בא לישב להיאך
 מדייק מלדורושיבס שיהיה
 טהג אפילו בשביעית בשלמא
 גבי עומר איא לקייס אלא
 משירוח שביעית לבעיכן
 כרמל אבל חלה מתקיים
 בשירות אחרים ותברא זו
 כהט הוספות שם לכן
 פירש׳י ג״כ מראשית טידעל
 כל עיסות קא׳ הריבוי של
 לדורותיכם ומראשית לחודא
 לא משמע שביעית לכן
 איצכוריך שניהם ולכן הביא
 מף* קראדראשית דכתיב
 גבי לדורותיכם ולא הביא
 קרא דראשיח דבחיב בתחילה

 הפרשה ומיק :

שי מהרי״ח ו  חר
 טשגתמ[תוי״ט ד״ה.!חייב
 מיתה.בדתנן בםפיק דחלת.
'  כוי ונש כזה קשה ט
 ועל לשון רשיי י״ל עכיל.
 נ״לדנעלס מעיני חרכגמ׳
 דמנחות דף כיד דמקשח
 ועם' חיאך חיו מקריבים
 עומר בשביעית וחא צריך
 לשרוף הכןמ״ן ומשני הנמ'
 לדרתיבס כתיב ואת אמרת
 לכפל איכ לא שייך תירץ
 של הרב תמיט דחלח לאו
 וראי לחריפה דהא עומד
 ודאי לשריפה ואפיה ממעט.
 אטת שהגמ׳ מקשה שם
 יביא טשנח שעברה ומשני
 בעינן כרמל עיש אבל
 מחלח יטל לחפריש
 מפירות של שנים אחרות
 ובהו שמפלפליס כל זה
 התום' במנחות ובבכורות
 עיש ובאמת על זה משני
 הנם' בבטרות דלמה לא
 נליף בבור טהלח ומשני
 חלה לאו ודאי לשרפה
 ואם לכל זה נתכוון חי־ב
 תד״מ אז חיה לו להביא
 כל תמקומות הנזכרים אלא
 וראי פשוט להגמרא



 *יונימ

״ ת . גישין לן, מ עי  א שבי
 שימ מל׳ ממנו: ייונל היי

 םמנ משין י!מפ . מישיע חי״מ
ת. י  סייס• 0*3: הקגתהתנ
 מ•" שם הייא סוש״ע שם סי״י:
T ־ מ•״ מם מושי׳ע ר « כ  ש

 מם שמיו :

ב קעט ו ת יום ט ספו רה שביעית שביעית פרק י תו ו ה מברטנ ד ב ו  ד ע

 פ״י א בשטה לשון הר״ב שכתב לו שטר באחריות וכו/ כלומר
. והשתא לשלא  דאפילו שהאתדות מפורש בו
 בשנור כלומר בשטר שכתוב סתם ולא פירש בו האחריות ורב ושמואל
 לאמרי תרווייהו הכי בפרק ל לגימין דף לז ואף על גב דקי״ל כחכמים

ס תות׳ אגשישם " ת מ ץ ר ח א מ ד " ב ה י פ"? ד נ ש מ  י

 ואפילו לא נכתב ככתוב דמי. מכל מקום פ״י א במשנה אעח
 לעני; השמטת כספים . איצמריך משמנח. לכאורה מכל

 לאשמועינן דאפילו כשפירש בהדיא לא *ש
 מהני לומר ללכך פירש בהדא כדי
 שיהיה כמו משכון. [*והשתא א״ש דלא
 הוה זו ואצ״ל זו דתנאושלא בשטר לגלויי
ת.  אבשטר דמיירי במפורש בו אחדו
 והרמב״ס בפירושו פירש שלא בשטר
 קודם בשטר משמע שכך היתה גירסתו.
 ושם שטר מפורש במשנה ו פרק קמא
 דב׳ימ]. ופי' אחריות כתבתי במשנה ו
 פרק ג לפיאה. ועור במשנה ה פרק

 קמא

 אינה משמעת אה הקשח
 מזמש . כמו ברישא דקחןי
 השביעית משמעה ובשניהם
 מלת משמעת ממין הפעיל
 ונקודה המים כפתח והשי׳ץ
 בשו״א. אכל מדקתני שכר
 שכיר איע משמע ובמ״ב
 האונס וכוי אין משמעין
 ש״מ ללאו אשביעיה קאי
 דאיה לאהייל לשנות ונטלמ
 הול״ל משמעת בל׳ נקנה
 יחידה. ובודאי שממין
 התפעל הם והמיס גו,ירק
 והשיין כפתיח. ומוסב על
 כחוכ ונשלימות כיה ציל

ת ת א מ ט ש י א שביעית מ ק ר  פ
 המלוה*0.בשטר
ת 0 אינה ו ת ת ה פ ק . ה ( ר נ ט ש  ושלא ב
ה י) הרי זה ו ה מל א ש . ואם ע ( ת י ט ם ש  מ
. הראשון ר מ ו . רבי יהודה א ט מ ש  מ
ר שכיר אינו כ . ש ( ט י מ ש  הראשון מ
. ט מ ש ) הרי זה מ ה ה ו ל ו מ א ש ע ם א . ו ט מ ש  מ
ת ק ס ו פ ה ש כ א ל ל מ  רבי יוסי אומר כ
ת ק ס ו נה פ . ושאי ( ת ח ט מ ש מ ת 0 עי  בשבי

 בשביעית
שלא ר ו ט ש ת וכיה גנ*©•!. ב עי י ת . ג־יושלמ* השב עי  א שבי
ח וביה ט מ ש ו מ ט נד״נ ן מ ש א . 1ה מ ל ר בי; ש ט ש  ננ־מין בין ב
ט . י מ ש ן מ ו ש א ר ט נילועלמי ה מ ש ק מ ש א ר  ירושלמי ונל״ס . ה

ט . י מ ש ו מ ט נילתלמי ז מ ש  זה מ

ת המלות. המלוה את P י א שבידית משםטת א * 
 חברו ועברה עליו שביעית *תר ההלואה
 איט יכול לתבוע הלואתו מחבירו כדכתיב(לגרים סי) שמוט כל בעל
 משה ידו: בשטר• שכתב לו שטר באחריות נכסים ושעבד ״) קרקעות

 על המלוה למיחזי כמי שמשכן ״)קרקעות
 אצלו אעפי׳כ שביעית משמעתו: הקפת
 החנות • שקית ממנו באמנה: אינה
. דאין זה חוב ואין זו דרך ת ט מ ש  מ
 מלוה: ואם עשאה מלוה. שחשב עם
 הקונה וזקפן עליו במלוה: הראשון
. אס לקח באמנה ט מ ש  הי־אשון מ
 פעם ראשונה מן החנות וחזר ולקח
 שנייה הראשונה נעשית מלוה ומשמעת
 ולא השניה תור ולקה שלישית ראשונה
 ושניה נעשו מלוות ושביעית משמעתן
 ולא השלישית' וכן לעולם האחרונה אין
 שביעית משמעתה וכל האחרות שביעית
 משמעתן הואיל והיה ראוי שיתן לו

 ח׳ג

j S ^ T ^ ת " ק ט י 3 ^ ' ה כ א ל ל מ : ב ה ד ו ה י י ב ר ה כ כ ל ם ואי1 ה ל י פ  מעות הראשונה קודם שקח השטת בהקפה ולא נתן נעשית הראשונה מלוה ו?1 ל

 ח)דהו״לכמלוה:
 באחל

 רר״י ע״כ שיש גויס וציל
 הראשונה הראשוגס בל׳ נקבה
 דהקפה ל׳ נקבה. וא׳כ נגיה
 ג״כ משמעת בל׳ נקבה ויהיה
. וגמ׳כ ל י  מגבין התפעל מ
 בסך דשוחנו את הסרה יותר
 נכון לפרש ממין הפעיל
 וקאי אהשזחע המכר כאן
 וכן משמעין דסמלוה מג
 המשכון כוי הוא ממין
 הפעיל זקאי אהמלוה והמוסד
 ששרותיו. ומימ איגו מן
 הדוחק 6ם נפרש. ממין
 התפעל ויהיה מוסב על
מ >4 הליטש. ועפ״!  מ
 תמו&ין בעיני דברי הרי׳א
 שהובא כש׳ מיש שכתב
 להגיה בכ׳מ שנאמר משמט
 ומשמעין מ ש מ י נו
 ומשמיעין. והנך רואה כי
 בהרבה מקומות מהפרש
 ממין התפעל כאין ט מקום
 ליויר אחר המיס השני וציע:
ה מ:מעת נ י  בריב דיה א
. כן כתב גס ג  דאין זה חו
 מ״מ כפי׳ וכ׳ ע״ז הב״י וזיל
 ונראה מדבריו שאין שוס
 חוב משמע בשביעית אלא
 סמלוה את חבירו לכר אבל
 המוכר מפן מהחייב לשת לו
 דמים לא מקרי הלואה. ולא
 תקשי מהא דמ״ב דהא'
 אוקמוה בירושלמי דאתיא
 כר״י לאמר הראשון משמע
 והתם נמי בשהקיף הפיה
 וחור והקיף דיא וכיון דלא
 קייל כריי ממילא אידחיא
 ההיא משני׳ מהלכה כו׳ אך
 ק״ל מדתק האונס כו׳ שכר
׳ וליל לתנא^למתני׳  שכיר ט
 כרוכלאהו״ל למסהסולמיתני
 אין משמע אלא מלוה ולא
 אונס ומפתה וט׳ אא״כ
 זקפן עלץ כמלוה. וגס
 .. . בין לרך הלואס בין שמכר לו
ל מלאכה ט׳ שאשור לעשותן כוי  יש ־ ד׳ח כ

 ?מרי;

ה , ש ע  שלמה נ
 מחני׳ לקחני לבשסר ג״כ השביעיח משמטח בשטר שאין בו אחריות והך״ינ
otf לאמר בפ' שנים אוחזין לאחריות צאו שעוח סופר הוא וכן פירשה ג״כ 
מ . אלמא לזקיפה מלוה כפרעון למי ס ש ז מ ״ ה ה ו ל ו מ א ש ם ע א  בגישין: ו
ה כ א ל ל ס ר כ מ ו י יופי א ב : ר ס ״ פ ק ת  כ״כ בחשובוח הרשב״א ז״ל סימן ת
. בירושלמי בעי מי נימא לכיון לר' *וסי נמי לא כעי זקיפה כדקחני ת ק ס ו פ  ש
 כל מלאכה שפוסקת וכר נימא נמי לגבי הקפת חמת פ״ל כרי ׳הולה ואתו

 ל׳

 *) בל״ו קרקעו
 בשביעית. אם שכר שכיר זה ממלאכות הפוסקות בשביעית כלומר ממלאכות שאסור לעשותן בשביעית כנון תרישה וקצירה ועבודת קרקע ומעמאין הופ׳ב דכליס

 ־ ומיינ בהךדאםעשאםמלוה
 דגרסיגן ה׳ז משמע בל׳ מר
 ע״כ לפרש שהוא מבנין
 הפעיל ומוסב אהעושהאותה
 מלוה וצריך להגיה משמיע
 ביו״ר אחר המיס. ובהך

ת כ א ל  מ
. וכתב הר״ש שירילי״ו ה ת ־ בה״א נרסינן ל ט כ ש ת מ י ע י ב ש ק י א ה ר  פ
 ו״ל נראה לומל לתנא הכי השביעית ולא תנא שביעית משמסת
, וזה לבל השממה שמשה משמשח מלוה ל פ ס  לתנינן במתני׳ להא לת״ר ב
 ואין יובל משמט מלוה שהיה בליץ ומה שמטה שאין מוציאה עבליס משמסח
 מלוה יובל שמשמט עבלים אינו לין שמשמט מלוה ח״ל הה לבר השמטה שמטה
. ובירושלמי בעי ל' יוחנן לחרוצי כ ״  ונשמטת מלוה ואין יובל משמט מלוה ע

ז ע ו  ישראל ב
ו זצוק׳יצ וז״צ אף לשטר חשיב הילך [כח״מ ״ ם א ׳ ע״ר רבינו הגאון א  (א) כ
ק . משא״כ הילך אינו ר י  ספ״ח] עכ״פ לענין שמטה צריך שיהיה כגבו
. ך י ך תשמס «ל אחי . והו״ל •שסיר אשר יהיה לך את. י  שעבול ולא כגבו

 לב״ח מכאן ולהבא גובה [כפסחים לל״ב]:

 יכין תפארת
. ת י נ ב ר״ה של שמי ל ט לאחר שעבר עליו ע ו ע ח ו ב ח ) לאינו רשאי ל  פי׳י א
) ר״ל : ב [ ׳ ה [כערכין דכ״ח ב פ ו ס ק ב ת ר ע מ ש  לשביעית אינה מ
. ר ט ש ם בפירוש ב כסי . ואפי' פירי אחריות נ ו י ס כ  אפיי בשער ששעבל נ
ה ע ו ר טה פ ט משמע(א): ג)שלוקח פרו ל כיש לו משטן ראי ״  אפ״ה לא מ

ס ראשון ע ) פ : ו ן ו ע ר פ ע זמן ל ב ק ו ו מ : ד.) שחישב ע ו ש ג ס ) מלאין לרך המלוה ל : ד ל כ ע ה ר ו . פ ה ך מ ק כשיצטרף ס . ר ן ו ט ר ס ע זמן ל ב ו  ואיט ק
ע שאסור בשביעית ק ר ת ק ד ו ב ע ס שכירתו מ ) ר״ל א : ז ם ל ו ע ׳ נשמט ב׳ וכן ל ס ג ע פ ב . ו ן מ משמש. וכשלקה ס״ב נשמט הראשו  אי

 משנה ראשונה
 פרס י א שביעית משמעת. פי׳ הר״ב שעברה עליו מניפית כוי שאין

L  I - -י £

 אנו כמדומין ולא שמענו מרטמינו נעשה מפכה להוציא ממון בידים ע״כ •
 וזה צ״ע : ואם טשאו מלוה . הלא״ש נמב בפ׳ השולח משאו מלוה היינו
 שקבע לו זמן לפורעו,והב״י כמב למדברי הרמב״ם משמע למלוה היימ משפת
. והמרלכי בפ' כל הנשבפין כמב אס בחב סכוס מעות בפנקס ן י  העמדה כד
מת לא הוי מלוה ע״כ וכ״ס בתוספתא הקפת י מלוה . ואם כחב סכום פי  מ
 כחטת משמעת דברי ר״י וחכ״א אינה משמעח אמר רבי נראין דברי ל״י
 בכותב מעות ודברי חכמים בכותב פילוח ע״כ . ומיהו בפ״ב דגיטין דף י״ח
 סתמא נלית* ברייתא משעת העמדה בדין אלא דרש״י פי׳ התה לה״ק להעמדה
 הוי כזקיפס ומשמע לזקיפה אינה העמדה : הראשון הראשון השמע . פי'
. וקשה , ט ח הראשונה קולם שיקמ השניה ו  הר״כ הואיל והיה ראוי שיתן מפו
 לבשכר שכיר נמי ראוי שיתן הראשונה ואמאי לא פליג ד״י . ונראה ללאו
 בלוקח תני אלא בחטני שאין דרך החנוני ליםן שנית פד שיקבל מפות הראשינה
 וזה שלא קיבל ממנו ודאי פשאו מלוה. אבל שכיל שמא עני ובעל כרמו צריך
ה. ונראה  לשכר פצמו א״א לו לסרב פד שיתן לו ונשכר לו אפילו לא פשאו מלו
 למשמע כפי׳ המרדכי למלוה היימ שטסב בפנקסו לאילו להרמב׳׳ם ולהרא״ש לא
 מיין למימר מסתמא משחו מלוה דהא מידפ יליע אי העמידו ברין או קבע
. ומיהו בירושלמי משמע דנפשימ מלוה מפצמה לר״י אפילו לא עשאו ן מ  ז
 כלפי׳ כמתני׳ דלקמן: ואם עשאו מלוה ה״ז משמע. ונ׳׳ל לכשכר שכיר אפילו >א
 גהר פעולתו ופשאו מלוה נמי השמש כגון ששכרו לבטש לו ביתו ובנה חציו
 ופשאו מלוה לחצי שכר ה״ז משמע אע״פ ששכירות אינה משתלמת אלא לבסוף
 ואינו חייב לו בדין אם נתרצה לו לעשותו מלוה הוי מלוה וכן משמע בירושלמי
 בהא דא״כ יוסי כל מלאכה הפוסקת בשביעית השמעת פליגי כ׳ יוחנן ור׳׳ל ר'
 יוחנן אמר כגון חרישה ל״ל אמר כגון בנץ על דעתיה לר״י כל מלאכה הפוסקת

 בשביעית
 כנמייכ לכובירו

 שביעית משמעת אלא בסופה שנאמר מקץ שכפ שטס וגו׳ ואם
 הלוה את חבירו בשביעית עצמה גובה חובו בל השנה ומשמשקע החמה בליל ר״ה
 של מוצאי שביעית אבד החוב. הרהב״ס בפ״ע מה״ש : בשטר ושלא בשטר.
 פי' הר״ב כשמל אפיי יש כו אחריות והכי אמרי רב ושמואל בפרק השולח דף
 ל״ז ור׳ יוחנן ור״ל פליני המס ואמרי דוקא בשער שאין בו אחריות
 אבל יש ט אחריות אינו משממ ומסיק התם דאשא פובדא קהיה דרבי
 יוחנן שטר שיש כו אחריות ואמר משמט ואמל ליה רב אסי הא מר הוא
. ן א ל כ  דאמר אינו משמע אמר ליה וכי מפני שאני מלהין נפשה מפשה פ
 ומכאן קשה לי מל םרא״ש בפרק קמא למכות לף ג׳ בההיא לאמר רב
 יסודה אמר שמואל סמלוה את חבירו לעשר שנים שביעית משממת אפ׳׳נ
 לסשתא לא קלינן ביה לא יגומ לסוף אתי לילי לא יטש . איכא לאמרי א״ר
 יהודה המלוה אמ חבירו לעשר שנים אין שביעיח משמעת השתא מיסא לא
 קרען ביה לא יגוש. וכתב הרא״ש לנ״ל דסלכתא כלישגא במלא וכתב חד
 מפמא לשביעית לרבנן אזלינן לקולא מ״כ . והא חזינן לר׳ יוחנן אזיל לחומרא
 מספק . והכי" בח׳׳מ סי׳ ס״ז כסב פל לברי הרא״מ וא״מ הא בספקא לממונא
 נקטינן כןלא לנתבע והבא הוי איפכא קולא לתובע ונ״ל לטעמיה לשמעה
 אי^רא הוא ומקילין דלא תנהוג שביעית כיון דהוי דרבנן ונהי ללענין ממונא
 סוי חומרא לנתבע מ״מ טון דבעיקרא לדינא לא אתינן למיבפי אי מפקינן
 ממונא מהאי גברא או לא אלא לעניו איסור אי נהגא שביעית אזלינן לקולא
 ־מכ״ל. וצ״ע להא לכ׳ יוחנן אדרבה אמריי דמספק משמט. והטעם מטאל
 לאע״ג לספיקא לאיסורא לקולא ללא מנהוג שביעית א״א להוציא ממון כידיס
 מסמח ספת והיינו לאמר וכי מפט שאט מלמין נטעה מעשה . pi פילש״י

 הרמביםפםק לההיא דהשוחע אמ הפרה דמיב וגס פסק לההיא דהקפת המנות אינה משמעת נלאה מזה שמצא כשום דוכתא דההיא להשוחע את הפרה ככ״ע אתיא וא״ב
מ עי• י ^ מלוה וה׳פ א  ft לן$מק נשגיעיש והקפת החמס שאל שללך להקיף כו׳(כמו שהמתיק השייט מגיב) ע״כ• אכל לעת מ־אכיד וסוס׳ והדן כסברא סראט>ה ד
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. זמש קמיו: , . , , , ט ח ו ש  ב ה
חט את הפרה וסי משמע. ול״ד להקפת נעשה ישכר זה בשביעית כמלוה ושביעית משמנות ואס לאו ששכר זה £ קמא לקדושי! : ב [ השו ל י ^ ״ 8 * V ^ 
 חנות ושכר שכיר דבמשנה דלעיל דהקפת חנות דרך להקיף שנה ושנתים שחייב לו היה משאר מלאכות שאין אסורות בשביעית לא נעשה כמלוה
ת הפרה  ובסוף טטצ חובו ואין דרך לנגשו. וטון שכן הוי ליה כהלוהו עד אחר ואץ שביעית משמעת. ואין הלכה כרבי יוסי:ב השוחט א
ק השכיר דרכו בשנה שביעית וחלקה ביום ראשון של שני ימים טובים של ראש השנה  שביעית דלרוב הפוסקים אין שביעית משמטחו. ו

ז שכר שנה או שנתיים ביד שוכרו  לקב
ת ט א ח ו ש : ב ה ת ט מ ש ת אינה מ עי ו בשבי ד י  ואינו טגשו לתתם לו אבל הם ב
ש ד ח . אם היה ה ( ה ט ד חלקה ב ה ו ר פ  כפקדון או כהלוהו עד אחר שביעית. ה
. ט מ ש ט יא). ואם לאו אינו מ מ ש בר י). מ  אבל המוכר חפץ לחבירו ולא קכע לו מעו
. { נ י ע ם ר , והמוציא ש ה ת פ מ ה , ו ס נ ו א  זמן לפרעו אחר שביעית מיד כשמכר ה

ה ש ע כל מ ת ו י ע 0 ש ™ י ה ? י ה ל י  * ה
y משמטתו והייט טעמא דהשוחכו את 

 אס היה אלול מעובר נמצאדיום א׳
 שנתחלקה היה חול והיה יום אתרון של
 אלול של שנה השביעית ושביעית משמעת
 בסופה רכתיב (לברים מו) מקן שבע
 שנים העשה שמיטה: האונס והמפתה.
 שטתנים חמשיס שקל:וחמוציא שםרע.
 שנותן מאה: וכל מעשה בית דין.
 אין םשמיטין.

 שכיון

ן  ינ) אין משמטי

 ממון שכתבו עליו פסק דץ חייב אתה ליתן לו

ה מ ל  ש
 במתני׳ דלעיל הקפת החנות לאשונה ראשונה משמט הלכך הכא נמי כשנתעבר
 אלול ונמצא אותו היום סף שביעית להוא משמס אף על נב דליכא זקיפה
 כר׳ יהודה ומון שחזר והקיף ממנו בו ביום לברים אחרים אבל לרבנן כל
 הנהיה נלעיי בהמלוה לחניכו מיני
 פימת או מיני חוכצין מידי דלא
 הדר בעיניה דהוי דומיא דסלואת ככף

 הקפח החנות אינה משמטת*: האונס
 והמפתה. ירושלמי אמל רב יהודה

 אמר
 דלא הדר בעיניה. השביעית משמעת. לא מיבעיא אש זקפו עליו במלות מעות שאמר לו
 דמי כ״כ מדות תעה או דמי כ״כ מדות שמן אז יין או דמי כ׳כ ביצים ואגוזים אתה חייב
 לי דהא ודא* הוי ממש וקפן במלוה ושביעית משמעתן אלא אפילו שא״ל הרי.סלוית• לך
 בכמה פעמים כ״כ מדות חנוס או כ״כ מחת שמן ויין או כ׳כ ככרות לחם מיקרי נמי זקפן
 עליו במלוה ולא זו בלבד שזקפן עליו כדאמרינן שביעית משמעת אלא אפילו ככר לחם
 א׳ שהלוהו או ליעלא שמן או יין שהלוהו השביעית משמעת דליל־ לשוחע את הפרה והנך
 דמתני׳ דבעינן זקפן עליו במלזה משום דמך מעיקרא לא to לידו בתורת מלוה אבל
 המלוס לחבירו ככר לחם או מדה של שמן או יין או ביצים וכיוצא בהן דמעיקרא בתורת מלוה
 באו לידו. ודאי שהשביעית משמעתן אם לא עשה פרוזבול דלשון כספים משמעה לאו
 דוקא אלא ריצ כסף או שוה כשף וכדמשמע מלישנא דקרא לכתיב כל בעל משר. ידו

 סתם

ת דין  בי

 הפרה וחלקה ברייה. וכו׳. בית יוסף חושן משפט סימן סי׳ז סעיף י״ט]:

ה מלאכת י ל מ  ה

 ר׳ יוסי ור׳ יהולם בחלא שיטתא ומשני לא ד יהולה כר׳ יושי ויולה לו דאע״ג
ד יהודה לטעמיה אזיל לאמל בפ״ז לשביעית אין דלך השולחני להיוח נותן  ל
 איסל על שהוא נוטל לינרו והה״נ גבי מתני׳ דלרכו של חטני להיות בטוח
 ולהממיל ממונו על הולאי ואע״נ ללא זקף מקף למי מ״מ מולה הוא לר' יוסי
 בשכר שכיר לבעינן פוסקת ואי לא פסקה לא לשכירות אינה משתלמת אלא
 לבסוף ומש״ה בעינן לוקא פוסקת לכשפסקה בשביעית נתחייב בשכרו וקליק
 ביה לא יגיש לפיכך משממח לשביעית משמשת בסוסה אבל בשלא פסקה
 בשביעית לא נתחייב עד״ן ולא קריק ביה לא יבוש לפיכך אינה משמסת אבל

 י*הי 3״ד י ופ׳ «ומ
 המטשצ. ופי*? יסנהזל׳

 שם היינ . הושיע כ0 סס״1: מ״׳ שם היה: האונס. מי"
 מוש״ע שם 0״מ: מעעת ביד« מיי' שם הט״ו.

 חלופי נרסאות
 ב וחלקה ג־לישלמי וחילקה
 ונ״ה גש3ת שם . משמם
 נילושלמ׳ משמיט והו נסמוך.
 אץ משמסץ גייושלנני אמן

 םשסיסין .

 תוס' אנשי שם
 •הר׳׳ש מפ׳ עוד דס״ק
 כל מלאכה שנגמרת בשביעית
 משמעת ושאינה נגמרה
 בשביעית אינה משמעת
 דשכירות אינה משתלמת
 אלא לבסוף ולא נתחייב
 ער לאחר שביעית ולא
 קריע ביה לא ׳גוש ע״ש :
 ב מעובר משמט. למאי
 דם״ל דהמנוה את חבירו עד
 אתר שביעית אין שביעית
 משממהז קשיא אמאי משמע
 נה׳ לאיגלאי מילתא דחול
 היה מימ איהו לא היה יכול
 לתובעו בו ביום מחמת ספק
 יו״ע דביו״ע גופיה לא ניתן
 ל1הבע לכ״ע וא״כ הא לא
 קרען ביה לא יגוש. וצ״ל
 דמשנתינו מיירי בבאו עדים
 מן המנחה ולמעלה ועדיין
ם לתובעו בשביעית ז  שהות נ

ז ע ו  ישראל ב
) ובירושלמי מקי לבבא זו כר״י לעיל במשנה א' להקפת חנות ג״כ ראשון י ) 
 ראשון משמט. ולפי זה הקשה הראב״ד להרמב״ם (שמיטה פ״ו וערכ״מ)
 שהביא לין זה להלכה והרי רק לברי ל״י היא ולא קי״ל כוותיה. ר״ל לרמב״ם
 ס״ל למלמקשי ש״ס בבלי(שבח קמ׳יח ב) מהך מחני' צל׳ יוסף . ש״מ לבבלי
 ייילושלמ׳ פליג אילושלמ׳ בהא וס״ל דהך בבא ד״ה היא. דלא דמי להקפת חנות לעיל
 להתםהללך להלוות מעט מעש. ואין לרך לנגש׳ לפלעון.אבל ליקח בשר אצל טבח הללו לשלם מיד(כיומא לפ״ו א) ולפיכך מדלא שילסהלואה הוה . וניתן לחטע
 מיל. ואע״ג שהשתא י״ט וא״א שיפרע. הלי יכול ליתן משכן. ולפיכך יש בו משוס לא ינוש ומשמע. והרי בכ״מ לפליגי ירושלמי ובבלי.!קי״ל כבבלי. מלהוא בתלאי:

 כ״כ

 יכין תפארת
 ט) בא, לראש השנה לחי: י) שהיה אלול ממוכר. והוה ליה א׳ דראש
 השנה . ל׳ של אלול דשביעית: יא) דשביעית משמטח בסופה(ב):
 יב) אונס ומפתה נותן נ׳ שקל. ומשייר נותן ק' וקורס שתבעו ברין אינן
 מפמעין-מדאי מולה מפער: יג) פשק לין משנכתב אינו משמע.דכגבוי דמי:

 קבע לפרוע לו היום אין פורעין ביו״מ ואי
ה נ ו ש א  ר

 ובקבע זמן כמי לא מימוקמא דאי
 קבע לפרוע לאחר יו״ע היינו הלוהו על אחר שביעית ואינו משמט ללישנא
ת . וכיון^דלא משכחת הכא שפטאו מלוה אמאי משמע הא ט מ  בחרא לפ״ק ל
 היינו הקפת המנות . ואתי ר' אלעזר לשנו״ למשכחת לה שמשאו מלוה לר״י
 לאמר הראשון הראשון משמע יס״ל לממילא נעשיח הראשונה מלוה מעצמה.
. כלומר אפילו ר״י לא אמר אלא השום שאין מ ״  ופריך הא אין ראוי לחובטו ט
 לרך לימן לו השניה עד שישלם הראשון וזה אין יכול לתובעו שישלם לו ביו״ע
 שא״א שיפרמט בי״ט ומשני כיון שראוי להאמינו. נ״ל שיכול לימן טליתו אצלו
 הדמנן פכ״כ למכת אס אינו מאמינו מניח טליתו אצלו והיינו שראוי להאמינו
 טל סמך משמן שמניח אצלו כמי שראוי לפרוט למי וכיון ללר״י ראשון ראשון
 משמט שלרך שיפרע הראשונה ה׳׳נ ;ה יכול לסוכעו להניח טליחו קולם שיחן
. וה״ה דהשתא לממכח ה ו ל  לו השניה וה״ל כירך לפרוע וממילא נעשית מ
 עשאו מלוה ע״י משכון איכא צאוקמי נמי כחכמים ומייד שקבע לו זמן קודס
 שנתן לו שיכיא לו משכון לאחר שעה. אלא להא לא שכיחאכיון שסופו להביא
 לו המשכון אץידרך ליחך לו היד בלא משכון שאפשר לו להביאו מיד ולהכי מוקי
 לה כר״י . וזה נלפ״ל במל בפירוש הירושלמי והשתא א״ש לממני' דהכא נהי
 להקפת המנוח למיא אלא להכא בעשאו מלוה מיידי והיא גופה קמ״ל לבי״טנהי
 משכחת פעשאו מלוה וכגון שקבע לו זמן להביא משכון לאחל שעה. או לר״י
 בלא השטן לראשון ראשון משמע כיון שאפשר במשכון. ושוב מצאתי בהליא
 במללכי פ' כל הנשבמין שהקשה מה בין פלה להקפת החנות ומשני החם
 בכותב סכום מלות והנא בכומכ סכום מעות ט״כ ולטעמיה אזיל לס״ל משאו
 הלוה היינו כותב מעות . הרי לן בהליא כלפי׳ למתני' בעשאו מלוה אלא
. וצ״ל לעשה חשבון עמו ע״מ ב ח י לבי״ע לא משכחת ט מ י מ  שצ״ע מל ה
 לכתוב הוי בכותב אלא מירושלמי לא משמע כן הדדחיק לאוקמי בר״י משמע
 לכותב ממש בעינן: האונס והמפתה והמוציא ש״ר. נראה לאיצטריך ליה
 למימני סני דנןיוב מן התורה נינהו וקמ״ל לאפילו למייל בפ״ח לבכורות מי׳ו

ד יהודה יס״ל כרבנן לשבועות ללפעמיס ל  גבי חנוני אפשר לפציג ר׳ יוסי א
. ה פ י ק  טתן הפליטות תחלה ומאמין ואח״כ מקבל הדינר והכא נמ* לא חשיב מ
 ועיין על זה בפירוש הר״ש ז״ל. ותום' ז״ל כתבו בר״פ אע״פ ללל' יוסי לאית
 ליה כל מלאכה שפוסקת בשביעית משמטת ה״ה למשמט הקפת החנות וכל
: כ ״  עצמו' מש״ה'קרי^ מיצי אפילו ללאו הלואה אבל לרבנן אית להו לאין משמט אצא מלוה ע
ם לאו ב אס היה החדש מעובר משמט. בירושלמי מוקי לה כרי יהולה לאמר א  יגוש. (לח״ש): ו

 כוי אפשר לומר ע״פ מה
 דאיתא במסי שגת הלואש
 יו״ט רבה אמר נתנה לתבע
 ור״י אמר לא נהנה לתבע
 ומקשה התם 'ממשנתינו
 דקתני אינו משמע. אא׳׳כ
 נתנה לחכפ היינו דקשני
 אינו משמט אא״א לא ניתנה
 לתבע מאי אינו משמע
 ומשני דאי יהיב ליה שקיל
 ולפ׳׳ן י״ל דלר״י קמ־ל בהא
 דקתני אינו משמע לומר
 שמונף הוא ללא משמע אבל
 לתבוע לא מצי תבע jfl אי
 יהיב שקיל.לר3ה נקט איבו
 משמע לאשמעיק תיתנה
 לתבע כסברת המקשן .
. י ס כו נ ו א  (פס״מ): ה
 אס לא עמד בדין עדיין אבל
 אס עמד בדין הוי כזקשןעליו
 במלוה ומשמע.גמ׳גיעין יח.
 וצ׳ל דלא כתבולופכ״דעדיין
 דאל״ס סו״ל מעשה ביד
 דאין משמעץ . (סמ״פ).
 ולסברת הראב״ד עעמא
 דמשנתינו משוש דלא הוי
 הלואה. אבל לדעת הר׳׳מ
 צ״לדעעמא כיון דאי מודה
 בה מפטר לא קרינן גס לא

 יגזש

 משנה
. ומשמע כ ״ ל כל מלאכה הפוסקת מאיליה ע ״  בשביעית. טל לעמיה מ
 לצר״ל פליגי מ״ק ור״י בכל מיני שכירות דלח״ק אפילו פסקה מלאכתו
 וגמר פעולתו אינו משמט ולר״י משממ. וקשה לא׳יכ ליחני סתמא ר״י אומר
ה קאמל' לאי לא פסקה ליכא מ״ל למשמק ק ס פ  שכר שכיר משמט וממילא ידעי' מ
 אלא נראה ללר״צ י״י אפשאו מלוה מהלל לקאהר מ״ק בכל מנין משמע ואתי
 ר״י למימר לאם לא פסקו אפי׳ עשאו הלוה אינו משמע. ומכלל דלמ״ק משאו
׳ יוחנן במאי קמפלגי  מלוה בכל מכין משמע. ועול נכתוב במתני׳ ללקמן אליבא מ
 ת״ק ור״י: ב אם היה החלש מעובר משמט. קשה מאי קמ״ל פשיטא לאם
י להקפת מ  עבר שביעית משמט ואם לאו אינו משמט. יאין לומר לסל״א מ
 החנות דאפי׳ עברה שביעית אינו משמט קמ״ל ללא למי כמ״ש מיי״מ בשם
; הכי למאי אריא דקתני וחלקה בר״ה ליתני המוכר חפץ  הב״י. לא משמע מתני
 לחבלו שביעית משמעת החוב דלפי שטת הב״י מוכר חפץ אינו כהו הקפת החנות.
י כהלוהו עד לאחר שביעית. לא מ  ועול מ״ש הב״י דהקפת החנוח דרך להקיף ו
 יתכן להא הלוהו לעשל שנים פלוגסא היא בפ׳׳ק למכות ולמ״ד התם השמע
. ועול קשה למייל התם לפשר שנים אינו משמע ת ו  תיקשי ליה מתני׳ להקפת החנ
 הכא אם החודש מעובר למה משמע הא ביו״ט לא יתכעמ והוי כהלוהו על לאחר
ל כל מה שנדחק הב״י לחלק בין י ע ל ז. אבל מ ׳  שביעית וכבר תמה הר״ש ע׳
 מוכר חפץ להקפת סחטת הוא ללא צורך דלעולם אין חילוק בין בזה וכץ בזה
 אין שביעית משמע דלאו מלוה כינהו. אבל הכא עיקר טעמא למחטי משוס
 להקפה זו נמשיה ביו״מ והכי מוכח ממוך הירושלמי לאמר אמחני׳ א״ר אלעזר
 הא הכי ר׳ יהודה היא לאמר ראשון ראשון משמט. והא אין ראוי לחוגפו ברייה
. והל״ש ז״ל  א״ר בא בשם ר' זעירא כיון שראוי להאמינו כמו שראוי לחובפו ט״כ
 נדחק בפירושו, ונ״ל לירושלמי קשיא ליה מה בין מוכר פלה להקפת המנוח
 כקושיית הכ״י. ואין לומר לפרה להכא היינו כשפשאו הלוה דבהקפת החנוה נהי
 משמט. א״א לומר כן להא עשאו מלוה הייט או העמילו בלין או כתכ בפנקס
ן ואין כותבין  או קבע זמן בדפי' בר״פ וטלהו לא משכחת להו ביו״מ שאין מי



 ציוגיפ
מ נ; ו  הסלוה . נימין לז: «
 סיפ׳ נ>ןדושץ ח. וננ״מ סד.
 שא. מיי׳ 5ס הי׳יל . שוב*:[
, מ•־׳ . סר  שס כןיי׳׳כ : והמו
 שס-המ״ו - מושיע פס סייא :
. ביסץ נו. מיי׳ ל ו ב ז ו ר  ג פ
 שם השי׳ז - שמג״לאוין דעא .

 פוש״ע שס הי״ח .

 חלופי גרסאות
 המלוה נניטין המלוח את
 חבירו טעית. אי־ג; משמם ק
ן וכ״: טי  כירושלמי אין משמי
 נמממ שס ובכישין אי;
ל נגיטץ בו ז • ג פרו ז  מעמטי
ל נפמ*ךגכיל:י:  שסני פרוסבו

 תום׳ אנשי שם
 והמוסר שערותיו. איו
 זה פרוזבול לתגן במשנה
 שאח״ז כ׳כ התום׳ במכות
. וללא כרש״י בפי׳ ' ;  ר׳
 פרוזבול הוא מוסר שערותיו
 לב״ל ע״ש. ולקי במ״ה בריב
. (לה׳מ): ׳  ד״ה טתבין ט
 ג תיייט ד״ה פרוזכיל
 טי פרוזבול׳ ובועי. ע׳
 במוסף הערוך שכתב שמלת
 פרוסבול, ובועי הוא מלה א'
 כלבון יוני פריסבוליטעי
 ופירושה יועצים וב׳׳ד ממונה
 שלא יקבל יא׳ מן העם נזק
 וירד מנכסיו וגס נאמר ק
 על עצה נתונה מ״ד על ענק
. ונראה שס מדבריו ה  ז
 שחושב שנעלסזהמהאוזוראי׳
 חייו וחשנו שהן ב׳ מלות.
 והתימה פה קדוש יאמר דבר
 זה כי אף אס אמנם מצילו
 שהחכמים הודו בעצמם
 שלא ידעו פי' איזה מלות
ו  נכריות וכמאמרם לא מ
 ידעי רבק מאי חלגלונייז
 ודכוותה הרבה. אבל לפרש
 מלה שלא ידעוה בפי' בלחי
 אמתיהואודאי חסרון במיקס
. אבל בממ״כ הקושיא ו  חי
 מעיר^א ליחא והאמוראים
 ידעו הינד ב היימלת פרוסבול
 •שהיא קצור לשון מן המלה
 היונית פרוסבולינועי והדבר
 הזה הודיענו ריח בהביאו
 המלה כשלימות אלא שכן
 דרך האמוראים לדרוש הרנה
 לשונות העמים שהשתמשו•
 כסס ולתת לסס מושג עברי
 לסי סענין כמו שדרשו על.
 הרבה מלות כאלה בשבת
 ד׳ עיז: דשא דרך שס וכזי
 סודרא וכו׳ וכן עשו כאן
 עם המלה פרושבוליטעי
 שדרשוה לעני! תקנת הלל
 שקראוה בזה השם. וביותר
 יגדל הפליאה על הרב המוסף
 ט בערך פרס א׳ כתב גע5מו
 כזאת והביא ממלת אטתיקי
 ודומיהן ומדוע שבק באן
 לחסידותיה. שרי ליה מריה.
 ועי בערך פרסנעי שהביא
 ממגילה ע״ו ובהפלאה
 שבערכין שם. וצ״ע :
כן . ׳ א עיקר בו ל  כא׳ד א
 משמע מפי' רשב׳׳ס דלעיל
 דמפרש ריוח. וא״ת טון
 שיש תקנה לעניים ולעשירים
 מ״ש דנקרא שמו פרוסבול
 ולאפרוסבושי. ׳״לדמש״ס
 נקרא פרוסבול להראות
 לעשירים שחששו לתקנתם
 ובזה יתרצו בלב שלס להלוות
 ונמצא שע״י קריאת שם
 פרוסבול איכא עפי תקנה
 לענייס.(ש״ל).זהנרמ״ז אבז׳ק
 ללוות אס סשמיטמ שביעית.

 ואיכ

ב קפ ת יום טו ספו רה שביעית שביעית פרק י תו ו ה םברטנ ד ב ו  ר ע

ה על המששן. פירש הר״ב לכתיב ואשר יהי׳ לך פרט ל«ה ו  שכיון שפסקו בית לין על הממון כגבוי למי וכאילו הגיע לילו: המלוח המל
 על המשכק. לכתיב(לבדם טי) ואשר יהיה לך את אחיך תשמע ירך וכו׳. ושאני משעבול קרקעות דקי״ל מלוה קונה משכון משוס ולך
 פרט לזה שיש לאחיך בילך: והמוסר שטרותיו לב״ד. רכתיב תהיהצרקה. גמרא מימין דף לן. והיינו שלא בשעת הלואהלקרא
 ואשר יהיה לך את אחיך פרט למוסר שערותיו לבית רץ שבית שלא בשעת הצואה כתיב. ומכ״מ הואיל ושלא בשעת הצואה קונה

 רץ יש להם זה החוב אצל אתיו :
ן יי) • והמוסר ל המשכו ה ע ו  !J פרוזבול. פרוז תקנה בול עשירים המל
) . אינן משמטין : ת דין פי י ב  דכתיב (ויקרא כי) ושברתי את גאון שטרותיו ל
ד מן ה . זה א ט מ ש ו מ נ אי ^ אלי כיל*? ו פרוזבול *) ו  עוזכם ואמר רב י
 שביהורה תקנה לעשירים שלא יעברו על 1

 השמר לך פן יהיה לבר עם לבבך
 בליעל ותקנה לעניים שימצאו מי שילוה להם והשמטת כספים בזמן אבל הרשב״ס פ״ל לבבא בתרא סוף לף סה כתב פרוז דוח כמו
ה] על כאן־ ומה שכתב הר״ב] בול  הזה הפריז על מלותיו למסכת נלה [
 עשירים וט׳ ותקנה לעניים. בגמ׳רגיטיןאמררבחסלא פרוזבולי מומי • וכתבה הר״ב בפ״גלמ״ק ועיין שם. וכ׳ בכסף משנה בריש פ״ב
 מהלכות ממרים להא לאמר בוטי ואכן פרוזבוללךנן משוס למשמע ללאו תקנה וסייג לתורה שלא יעברו על השמר וגו׳ אלא עיקר התקנה

 . מלאכת שלמה לעשייה

 אלים נמי שעבודה לבשעת הלואה ללא
 משמט להא הכא לתנן מלוה על המשכון
ה.  משמע שההלואת על המשכון הי
 תוספות שס־־ ג פרוזבול. פירש
 הר״ב פרוז תקנה [״בגמ׳ לגיטין פרוז
 פורסא רמלתא. ופירש רש״י תקנה

 משטמל בדין ממונא הוא ומשמכוין. ועי׳ בב״, שם -בחשן אינם משמעין אבל
 המשפט לף פ״ל עמול לי: המלוד. על המשכון,. יח׳ אמר שמואל ואפילו על

יד. מלאורייתא אימ משמט והלר בסמוך  המתס : והמוסר שטרותיו לב׳
 תני פרוזבול לכנדרבק וסמכותו ללבר תורה וכן ג״כ כתב הליין ז״ל בפי השולח
 לף תקע״ב. וראיתי שהתכם ה״ר יהוסף ז״ל בכ״מ ששנינו משמט או משמעין
. כלומר מאחר ט מ ש ג ד פרוזבול אינו מ  הגיה משמיט או משמימין ניי״ל :

 אמר רב לרי׳מ היא דר״מ אמר במלוה
 הלבר תלוי פי׳ לאינו משמט אלא מלוה
 למשה ילו כתינ*ץוהני מלוה בשטר הס)
 ומס׳ בפ׳ שני דגיטין להיינו שלא עמל
 בלין ללאו ממונא הוא לאי מולי ביה
 מיפטר ולא קרינן ביה לא יגיש ומש״ה

 סתס והא דלא הזכירו ח״ל בצשוכס שמעת
 מלוה במקום שמעת *:פיס מטסדכוונהו
 למעע דוקא שמעת קרקע דשמעת קרקע
 אינה טהגת אלא ביובל ושמעת כשפים או
 שוה כסף ממידי ללא הדר בעיניה לא
 נהיג אלא בשביעית וכמו שיתבאר בסמוך
 בסיד כך נלעיד פשוט וברור :

 *) י׳ מלות אלו כמוניס גהכיי נין השיטין ולא ידעסי לכוגם . ועי גהשגיז הלאכיי היז וגכ״מ » ונהי״נ וגפנ׳ משה כאן. \צ״מ שכתב

ן י כ  ישראל י
 רבאבר הקתא אבר אלפי זוזי.אבל אכןדלא קיי״צ התסהכי.גםהכא לא קי״ל
 כוותיה: טו) שהם יגבו חובו בזמט. ולא יצטרך הוא לנגוש ללוה: טז) אם

ב ת כ  ראשונה כ
 והכא תגי להו בהלי מעשה ב״ד כדפי׳ לגם אלו כשנעשה כהן מעשה ב״ד איירי
 והיינו ללא תני בהו אש כשאן מלוה משמעין כדתני בהקפת תנות ושכר שכיר
ה. ובזה מיושב הא  דהכא איירי לאחר שנתחייבו בנייד ולא שייך תו שמשאן מלו
. ולכאורה הוא ה ו  דאמלי בירושלמי אמתגי׳ ר״מ היא דאמר אץ משמט אלא מל
 תמוה מאי קמ״ל. ועול מי פליני מכמיס בהא ואמאי קא״ל משמא דר״מ .
מ ה״ק אין משמע .אלא מלוה ולא כשכתט עליו פס״ל לאין טליה ״  אלא מ
 ש0 מלוה אלא מעשה ב״ר. והשתא ניחא הא דמפכש כירושלמי מעשה ליד
. ובכל לוכחא משמע מעשה ליד ד ״ ס  למתני' הייט גזרת הדיינים שכתבו פ
 דבל טמחוייב מתנאי ב״ד ובן פי׳ רש״י ומותי בהדיא בפ״ק דמציעא דף י»ז
ץ כתובה ומזון אשה ובטת קרי מעשה ב״ל ר שחייכ אפילו לא כתב ע  בל מ
. אלא להכא אין לפרש כן לקנסות להכא נמ׳ כשנתחייט במעשה ב״ל כ ״  ט
 איילי. ומ״כ דהייגו בפס״ד. ומכאן ראיה גלולה שאחר פס״ד אין יכיל לטמון
 פרעתי וכדעת רוב הפוסקים דאי יטל לטעון פרעתי אין סברא לומר דכגבוי
 דמי ואין שביעית מפמטת וצ״ע לרש״י וכמה רטותא לשברי ליטל לטעון פרעתי
 כמ״ש ש״ע מ״מ סי' ל״ט : והמוסר שערותיו לבייל . פי׳ הל׳ב לכתיב ואשר
 יהיה לך את אחיך פרע למוסר כוי משמע למוסר ששרותיו מלאורייתא אינו
. וכן משמע בגמרא פ׳ השולח דף '  משמט וכ״כ המיס׳ כהליא בפ״ק למכות לף ג
 ל״ו דפריך אמתני' דלקמן להלל התקין פרוזבול ואי מדאורייתא משמע היכי
 תיקן הלל דלא לישמט. ולא פריך הכי אמוסר שערותיו משמע דהא מדאורייתא
 אינו משמט . וצ״ל דשאני שביעית משאל כל איסורים כגון לבית ואונאה וגזל
 ומשקולות ללא הוחלו לעשות ע״י ב״ל דהכא תלי קרא במלוה לוקא לכתיב
 שמוט כל כעל משה לקפיל לוקא על המלוה שלא יגוש וע״י אחרים שרי ומשמע
 לפ״ז לה׳׳ה נטמנו לאחל ולא לבייל שלי אלא אוהמא למלתא למוסרו צב״ל
 למעייני במילידמתא לאלואלס אחל לא ישמע להתעכל על ריב לא לו אלא
 ללא משמע בן מסתימת המשנה והפוסקים ללא אשתמיש אחל מהמפרשים
ל לאו דוקא ומול קשה אי מוסל שטרוסיו לאורייתא אפילו ״  לפלש לנו מ
 במלוה ע״פ נמ* אס מוסלו לב״ד נמ« טמא דאיט משמט שהב״ל יש להם זה
 החוב ומשמעות המשנה והפוסקים כלאה דשערותיו חקא ולוקא גבי תקנת
. א ק ו ה מ״פ נמי מהני אבל גבי מוסר משמע דשעממיו ל ו ל מ ט מ מ  פרוזטל כ
 וי״ל בזה למדאורייתא אין מלוה ע״פ נמסרת לאחר אפילו כהרשאה כדאימא
 במ״מ ר״ס קכ״ג. אבל מפירש״י בהשולמ דף ל״ז נראה דס״ל מוסר שערות נמי
 מדרבנן דקאמר התם בשלמא מוסר שטרוחיו אינו משמט דתפסי להו בי דיכא
 ופי' רש״י שהפקרן היה הפקר וגבי מלוה לא קרינן ביה לא יגיש ע״כ משמע ללאו
ד וכ״ב החוק׳ דף ל״ו ״  מקרא דאת אחיך אתי עלה דא״כ אינו משוס הפקר ב
 לאי הוה עעמא משוס הפקר קרא אסמכתא הוא ולפ״ז ניחא דמוסל לבייל דוקא
 ולא לאחר והא ללא פריך התם אמיסר היכי עקרו שמעה לאוליימא. משוס
 דמוסר אינה תקנה שלא תקנו מעולם לעשות בן אלא אם עמל ומסר אמרו

 שאינו
 שלא תשמט ככיעית ויהיה גיכ תקנה לעניים רק שהעלוה יעטר על השמל לך כו׳ שאיט רוצה

ן תפארת י כ  י
 יד) מירושל׳ משמע אפי׳ קהא למגלי ע3 אלפי זחי.ונ׳'ל כיון לשמואל קאמר
 הכי בירושל*י לאפי׳ היה המשכו! מחט. ש״מ לשמואל לשעתו [ב״מ פ׳ב א׳]

 משנה
 מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא אפ״ם לענין שמעה אין משמעין
 דכתיב כל בעל משה משמע שנתן מעות לילו בהלוואה והייט דאמר בירושלמי
 הא מני ר״מ היא לאמל במלוה הדבר מלוי ע״כ כלומר הלוואה ממש בעינן .
 ומיהו אם זקפן במצוה כהלוואה ממש משיב כדאמר בפ״ב דגימין דף י״ח. והא
. לאו למימרא לבלא ן י  לאמר עלה מאימתי נזקפין במלוה משעת העמדה בד
 העמדה לא מהני זקיפה, אלא ה״ק משעמד בדין לא בעי זקיפה לחשוב העמלה
p פי׳ רש״י בהדיא. ואני ממה על הב״י שכתב בסי' ס״ז להא i בדין כמו זקפו 
ן לא קאי אלא אאונש ומפתה ושאר ד  דאהר מאימתי נזקפין תשעת העמדה ב
 קנסות וכן כתובה להוי מעשה ב״ל והלכך נא מיקרי זקיפה אלא משעת העמדה
 גלין אבל בשאר מיל1 שאינם קנס זקיפת מלוה דידהו הוי כשקבע לו;מן לפורמן
/ לש׳׳י מבואר דאין חילוק לקביעות זמן י פ  ע״כ וכ״כ הסמ״ע בפשיטות והכי מ
י העמלה בלין הוי כמו זקיפה ובהליא כתב מ  בטלהו הוי כמלוה ואדרבה ב
. ומיקר סברת הב״י י מ  הרמב״ם פ״י מהל׳ שמעה גבי כתובה דזקיפה מ
 'ממעשה ב״ל לא מהני זקיפה. לא נהירא וכי מעשה ב״ד מיגרע גרע אדרבה
. ונ״ל לה״ה בהקפת מנות ישכר מכיל י מ  אלים חיובא טפי ופשיטא לזקיפה מ
 וכל הני לאמריגן דעשאן מלוה משמט. ה״ה העמלה בדין מהני בהו כמו
א אמרוה אקנסות וכתובה רבותא קמ״ל ממום דעיקר ל מ ג  זקיפה. והא מ
 שמטה גבי מלוה כתיב כל כעל משה ידו ומשמע לאין משמט אלא מלוה
 וטעמא למלתא דהתורה הקפידה שלא תהא נגישה לשוס אדם בשביעית
 כלכתיב לא יגיש אמ לעהו ט קרא שמעה . וירדה המורה לסוף לעתו של אלם
 שמרמי הלוואה שהלוה לו מטותיו מכיסו אץ אדם מעמיד עצמו על ממוט
 וטלאי עשוי לטגשו בכל יום וע״ז באה האזהרה אבל מה שאין האלם נותן
 לחגירז מכיסו אין בהול מליו לנוגשו והקפת חנות אע״פ שנתן לו אמ שלו אפ״ה
 אין עשוי לנוגשו דטיטתא הוא גם לחנוט שמלויח בו ואין דרכו לנונשו כדי
ת השמעה . ר מ  , שיהא רגיל לקנות וכן השכיר בשכרו. כל הני אינם בכלל א
 י וכ״מ קנסות וכתובה דלא מסרי ממונא פשימא דלא טכידי לכגש* ואינם בכלל
 האזהרה . ולהכי אמר בגמרא דאפילו הנ׳ בהעמדה לדין הוו כזקיפה וליש
 הקפת חנות ולכוומייהו שקרובים למלוה. ונלאה דהייט נמי מטמא דר׳ יוסי
 לש״צ שכר שכיר משמט לחשיב ליהכמלוה ממש כיון שאליו הוא משא את נפשו
 ודאי עשוי לטגשו. אלא דאיכא למילק מתני׳ אמאי צריך למימני אונס ומפתה
. ועוד דה״ל ת מ ח  ומוציא ש״ל לאין משמעין הא שמעינן להו מכ״ש מהקפת ה
 לללמני סממא כל שאינו מלוה אינו משמע וכן הקשה הב״י. ונראה דאונס
ק לין לשלם ס  ומפתה ומש״ל דממני׳ איירי לאחר שעמדו בדין וכתבו להם פ
 דאין משהפץ משום דכנבוי דמי והייט לתגי להו בכלל תעשה ג״דוה״ק אפילו
 קנסות כשכתחייבו בדין הוי כמו כל מעשה ב״ל שלאחר שכתבו להם חייב אתה
 ליתן אין משהטץ והא דאמר בגמרא לכטמדה בדין משמט היינו כשלא כתכו
 פס״ד וכ״כ הליש והפוסקים והלכך בגמרא דמני קנסות תני להו בהדי כתובה.

 לובלין כ׳ וניל עיפ מה *קשה בשומים סי׳ ס״ז סקיי בשס הריטב׳א הא יטל לכתטת ע״מ
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 לעשירים שלא יפסילו ולעניים שלא שכפול דלת: שהתקין הלל הזקן. הזה לרבנן דכתיב(לכדים סי) וזה דבר השממ׳ שמוט כל בעל משה
 פירש הר״ב שהיה כת ביר הלל לתקן משום להשמטת כספים בזמן הזה ימ בשתי שמטות הכתוב מלבר אמת שמעת קרקעות ואמת שמעת
 דרבנן לכתיב וזה לבר השמטה וכו׳, בזמן שאתה משמט קרקע וכו׳. כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ובזמן שאי
 גמ׳ דגיטין ד׳ לו. לשק הר״ש. ומפרש ר״ת להך השמטת קרקע לאו אתה משמט קרקע אי אתת משמט כשפים 9'ורבנן הוא לתקיט

 בעבורת קרחע אלא בשלות שחוזרות
 לבעלים לומיא להשמטת כספים לבזמן
 שהיובל טהג שמשמט קרקע שביעית
 טהגת שמשמע כספים ובבית שני [להלל
 נהג נשיאותו מאה שנה קולס החורבן]
 לא נהגו יובל לפי שלא היו כל יושביה
 [עליה] ובשס ר״ת פירשו לבבית שני
 נהגו יובל והלל למרות הבאים תקן
 דודעיס היו שהבית עתיר ליחרב. ע״כ.
 ודברים אלו בתוספות. ורש״י מפרש
 שם כפירוש הראשי! : ד איש פלוני

 ופלוני תליינים. בדש פרק ל׳ מימין לן< ל״ב פליגי רב נתמ! סבר לדוקא תני תרי לאשמועינן דסגי בבית דין של שנים דבשלמא גבי דינא
. ורב ששת סבר דהכא נמי בעינן תלתא ותנא אטו כי רוכלא ליחשב וציול.  דממונא בעינן שלשה אבל הכא אומעי בעלמא הוא ובתרי סגי
 והרמב״ס העתיק המשנה כצורתה. והטור חושן משפט סימן ס״ז כתב פלוני ופלוני ופלוני. ויהיב בית יוסף טעמא דפסק כרב ששת
ל חוב שיש לי שאגבנו. ומיטץ גמרא לך ל״ו שיש כ  למסתבר טעמיה והכא איסורא ולא ממונא ואין זה בכלל הלכה כרב נחמן בליני: ש

י  מלאכת שלמה ל
 שכתב סלוזבול. אינו משמט חובו בשביעית ואפי׳ השערות ברומי: וגד התקין לא אגוש להשחא לא קרינן כיה לא יגיש שאינו הובעו כלום אלא מב׳׳ל הונעו
. כתב נמוקי יוסף י ש ל י ש ב ו . בספר כתיבת יד מצאתי עמד והתקין פרוזבול וזהו גופו של וכו׳. שהשקרן היה הסקר והן יורלין לנכשיו: שבל ה ט׳  הלל ו
 וכן הוא בהר׳׳ן ז״ל שם פ׳ השולת: מוסרני לכס. שאתם תהיו נוגשים ואני ו״ל בר״פ ארבעה וחמשה ומדאמרינן כל חוב וצא אמרינן כל שמר חוב שמעינן

 שמטת כספים בזמן הזה ומשום הכי היה
ה כת ביל הלל לתקן פרוזבול להפקיע דן א ר ש ל הזקן• כ ל  הדברים שהתקין ה
ת זה ועוברי? השמטה הואיל ואין שמטת כספים טמן ת זה א ו ם מלהלו ע  שנמנעו ה
ך הזה אלא מרברי סופרים: ף זהו גופו w ל n ( ו ם 0 י י ב ד ב בתורך״, ( ו ת כ ה ש ל מ  ע
ם י 1דנ שג: י ש י ו ר ק י ־ ע ל י כ ז י י פ

י  ^ ש ת על וגו/ ה ך בלי ב ב ר עם ל ב  פן יהיה ד
ם איש פלו״נטפלוני. כ ל י נ א ר ס ו ל פרוזבול י״). מ ו גופו ש ח ז ד « י ל לפרוזבול י ל  ה
ו כ׳ז שארצה • והדיינים . שאגבנ י ב שיש ל ל ת כ ם פלוני י*). ש  הדיינים שבמקו

 חוחםק
ר וגוי מל״ס מםיים כ: ד א ׳ נייושגתי ל ו נ . ו ו ר ב ע ן שם ו . ועוברי ו ע נ מ נ ז העם ש  ח״נ כשראה שנמנעו העם מס שראה או
ל • ד זהו בלינ זה וכי״ס בו ז ו ל ונליש פר ל שם פרוסבו בו ז ו . לפר ן י ק ת ה ד ו מ  מזקלא על וכיה נד תשא . התק״, »*מין מ

. י נ ו ל י שס לי אצל פ ש -ס ל״נ וכי? נל׳ס . ל י . א י נ ר ס ו י *נימין מ ה הוא . cvs~ אנ ז  נמשניג ומימי[ ו

 לאפי׳

ן י כ  ישראל י
 לב׳׳ד. ואפי׳ חובות שבע״פ יכול למסור בכה״נ. גם א״צ כהכ. אלא שאומר
 כן בפני ב״ל או עלים. חמן כתיבת הפרוזבול מד סוף שנת ו׳ לרא׳׳ש.
 ולרמב״ם מלאין שביעית משמט רק בסופו. כותבו גם בשביעית עצמו.
 מיהו י״א לאין שמיעה נוהגת בזה׳יז וכן טהניס [ח״מ סס f]: ימ) ונקט תנא
 רק שס ב׳ לייניס להודיע שצריך להזטר כל שמוהס.אבל באמת כריך להזכיר

ם  ראשונה ש
ד מוסר שמסירה  במיסר שמרותיו לאו במוסר ממש מיירי אלא פרוזבול להלל ק
ן המם ד פ ה. וצל״ע בזה לבלי המזה׳ בסשולח דף ל״ו אהא ל  בע״פ נמי מהני בי
. ובמט המוס׳ אע״ג ט מ ש $ פרוזבול כיון לתדאורייתא מ מ מ  היכי אתי הלל ו
 דלרשינן בספרי ואשר יהיה לך אמ אחין פרט למוסר שערותיו מ״מ לא היה ל1
: יא להו ממוסר שטרות לפרוזבול דהא  לעשות הקנה ללמד ובו׳ מ״ש. ומאי ק
. ונראה דהתוס׳ מפרשים דמקנת סלל ת ט  מרי מילי נינהו כדבריהם במס" מ
 אינה אלא שמותר לכתחלה למסור שמלותיו לכ״ד דעד השתא לא היו מתירין
 להתחלה יס״ל דלהלל נמי צריך למסור השטרות ממש אבל א״א לומר כן לא״כ
. אלא ע״כ ה מ  כתיבת פרוזטל לתה ואפילו אמירה בעלמא מוסרני לכם ל
. וא״כ אפילו ל ׳ או שתיקן צפנץ מלוה ע״פ כדפי' לעי  למסירה ממש לא בע,
י התוס׳ צ״ע. וראיתי מכ  מוסר שטרות מדאורייתא אץ זה מנין לתקנת הלל ו
 בסמ״ע שכתב בשם המיס׳ לפ׳ השולח לגבי פרוזבול אינו מוסר השער ביד
 הלייניס כמו במוסר שערותיו ולא מצאתי זה בתוס' שם ומ״מ מוכרח הוא
. פי׳ הר״ב לשמעת כספים הזה מדבריהם : ג שהתקין הלל '  כלפי
׳ . ודעת רש״י לאפילו למ״ד שממה לאורייתא יטל  ולכך יטל הלל לבעל ט
 לבעל משוס הפקר ב״ל וכ״ד הראב״ל: כשראה שנמנעו מלהלוות . ואי׳ת
 למה הוצרך לתקן ע״י פרוזבול הא איכא תקנה להתנות עמו ע״מ שלא ישמיענו
7 ובפוסקים וי״ל כיון ללאו כ״ע ת דף ג ט מ  חוב זה בשביעית כלאמר כפ״ק ־
 לינא נמירי שמא יעעו נומי ע״מ שלא תשמע שביעית דלשון זה אינו מועיל
ר התם.ופול י״ל כיון לתנאי זה בתורת מתנה אז מ א  דהוי מתנה עמ״ש בתורה מ
 מחילה הוי ולכך אינו משמט חם לא ירצה המלוה להלוותו אלא מד שיתנה
 עמו הרי מחנה v על כרתו הוא וזימנין למסר נמלעא הלוה ומבטל התנאי
 אפילו אין זה חשוב אונס כמתנה ומחילה לא בעי׳ אונס רק גילוי רעתא
 כדאימא במ״מ סי׳ ר״ה . ומיהו למ״ד לפרוזבול מועיל אף בזמן שהשמטה
. בלא״ה גימא דאין כח במקנה לכטל שמעה  מדאורייתא משוס הפקר ב״ד
 לאורייתא אס צא ע׳׳י הפקר ב״ל ולכך, הצריך למסור לבייל לוקא י ושוב מצאתי
 בספר בדק הכית להרב ב״י הביא קושיא w בשם הרימב״א ותירן כמה מרוצים
 אמרים: ד מוסרני לכם . ולא שמוסר להם השטרות מפרוזבול א״צ למסור
 השטר אלא הי׳ק הוסר אני לכם חובות שיש לי שיהו ברשותכם ואפילו חובות
. י נ  שבע״פ יטל למהול כלאיתא בפוסקים וכלפי' לעיל: הדייגים שבמקום פלו

ן תפארת י כ  י
 נכתב פרוזבול: יז) נוטריקון. פרוז ר׳׳ל תקנה. ובוצ ר״ל לעשירים. שלא
ו כל ישראל בא״י בזמן בית שט. והו״ל שמטת  יפכילו ושלא יחעאו.ומדלא ס
 כספים מד״ס היה פת ביל הלל לבטלה: יח) כך כתוב בו. שאמר המלוה
. וקיי״לדאפי׳ שלא בפני דינים יוכל לומר לב׳ עדים  לדינים מוסרני וטי
 הוו עלי סהד שמוםרני שטרותי לב׳יד פלוני וכו׳ וא״צ למסור באמת השע״ח

ה  משנ
 שאימ משמט ועיקר קישית הש״ס התם שאין לתקן לכתחלה לעבור על ד״ת
 כה׳׳ש התוס׳ שם ונראה שהם לא רצו לתקן לכתחלה לעכור מל ל׳׳מי אלא שאם
 מסר אמרו שמועיל מה״ס טפיה לתקן הלל שלא ימנעו מלהלוות ולכך לא אמרו
. וניחא השתא הא לתיקן ת ט  אלא במלוה בשטר לשכיח ולא במנוה פ״ס ללא ש
 הלל לכתוב פרוזבול. ולמה הוצרך לזה ה״ל לתקן שמותר לבממלה למסור
 שערותיו לב״ד ולא יצטרכו שום כתיבה אלא להלל רצה לתקן גם במצוה ע״פ
. וחיית אכתי למה הצריך כתיבה ימתו שימסור לכ״ד  שלא ימנטו מלהלוות בפ״פ
 כל חוטמיו אן* שכמ״פ מאי אמרת למלוה ע״פ אינה נמסרת א״כ כתיבה נמי לא
 מהני דאפילו הרשאה לא ממני בה מדינא אלא מפני התקנה עשה כן יטל נמי
 לתקן צמסול נפ״פ . וי״ל לאין ה׳׳נ לכתיבת פרוזבל לל* לוקא דת׳׳ה בע״פ
ק מסקנת הפוסקים ואע״ג דמלברי  שאומר p לב׳׳ד מוסרני לבם מהכי ו
 הרא״ש כפי השולח דף ל״ו משמע להא דאמירה בע״פ נמי מהני לאו מתקנת הלל
 היא אלא התקנת רב נחמן דאמר אי איישר תיצי אקיימיניה דאע״ג ללא כתיב
 ככתוב למי וע״ש . וכ״כ הסמ״ע בהליא. אבל רש״י פי׳ שם אקיימיניה אע״נ
ט׳ אתקן שתמס מלוין יהו כמוסרין מערותיהו לב״ד לאמ״ג ללא  דלא כתיב ו
 כתיבי נימי בכתיב ע׳׳כי. הרי שלא מילק נין כתיבה לאמירה לומר דלר׳׳נ סגי
 באמירה ולהלל כתיכס דוקא כמ״ש הרא״ש. אלא תקנת ל״כ שאפילו לא מסרו
. וצפ״ז י״ל לס״ל ללהלצ גמי ב  כלל לא בכתיבה וצא באמירה ניהוי כמאן לכתי
 כתיבה לחו לוקח אלא באמירה סגי ולהכי לא מצי לפרושי מל״נ תיקן אמירה
 אלא לל״ג חיקן לסתמא כמאן לכתיב למי וה״ה כמאן דאמר ובזה מיושכ הא
, איכא דאמד' התלוה את חנירו לעשר שנים שביעית ת לף ג ט מ  לאמר פ״ק ל
ן אנו באיש פלוני שחייב לחכימ מאחים זו; ד י ע  משמטת ומומיב ליה מלתנן מ
 מ״מ ליתן לו מכןזעל שלשים יום והוא אומר על עשר שגיםאומלין כמה אלם
 רוצה ליהן ויהיו בילו המעות בין נותנן מיל ובין נותנן לעשר שנים ואי אמרת
 שביעית משמעת טלהו דמי בעי שלומי ליה אמר רבא הב״ע במוסר שערותיו
׳ ס מ  לבייל. ופירש״י מוסר שערותיו הוא פרוזבול :תיקן הלל והקשו התיש׳ מ
 שביעית מוכח למוסר שערותיו ופרוזבול תלי מילי ניכהו עכ״ל. ולמאי לפי׳ יש
דן א« ע״כ במלוה ע״פ מיירי לאי בשטר טמזי  ליישב דבד רש״י דהתיא למעי
 זמן הכתוב בו ולולןק לומר דאין זמן בשטר כיון שהקפיד להחמת ;מן הפרמון
 בפני טדיס למה לא כתבו בשער. אלא במלוה ע״פ מיירי והא דמוקי לה

א  ל
. (סאה״ש): שבמקום סלוני. ש מ י ׳ הדייגים מתמי{ ט ו-,די הס משורשים אע״ס שנא פירשם תוך הפרוזבול. אכל כשכותב הפרוזבול בלי פריס צריך לכתוב הדינים מ  לכס הדיינים ט

 מהכא

 ציונים

 התקין הלל . פיס׳ עיני]
:ס. ן  לנ• : ד זהו נופי • (ימי
 יו״׳ שם הי״יו מושיע שס סי״ני:
 מו©־ אני . נימין צב. :
 והדיינים . ירושלמי 0'מ היו

 נודקין:

 תוספות הרשים
 פשנח ד [תוי״מ דיח]
 איש וט׳ רהב ביי טעמא
 וכף עכ׳צעיין צהרב החביב
 מה שהאריך להקשות ט״ן
 מסוגית הגמרא אך מה
 שהעלה הוא ו״ל לחלק ללא
 איפסקא הלבתא בגמרא
/ אלא גבי ניטול הגש  כר

 משוס

 תוספות רע״ק
 פיי משנה ג [אוח םד]
 גריב דיה פרוזבול.
 ודמן הוא דתקינו) ומשוס
 דהפקרביז־חי׳הפקר-ומים
 בזמן דשמטה מדאורייתא
 לא היה מהראוי להלל
 לתקן לעקור מצרה דאוריית׳
 ,טש״ה מוכרהים לומר
 דמיירי בשביעית בזה*1.תו':

 תום׳ אנשי שם
 וא׳כ עיקר התקנה של סלל
 לעוגת העכידס שלא יעברו
 עלהשמר לך ותיקן פרוזבול
 ודויר^בר״ב דיה פרוסבול
. ׳  כו׳ ורבנן הוא להקינז ט
 ע׳בתוריע בשם התום׳ ורמת
 רש״ סם מאמת למסקכא
 דהפקר ביד היה הפקר א״צ
 לשינזייא לשביעית בזה״ו
 דרבנן ראהילו הוה דאורייתא
 היהכחבידהלללתקןפרוסטל
 מה״ט: במשנה שנמנעו.
 ניל דעעס מניעתם סיס
 בטענה שהיו אומרים כיון
 דמדאורייתא אין שמטת
 כספיס סמן שאין יובל
 כמ״ש הריב אס כן למה
 זה רוצים חכמיס שנשמט
 משוס זכר בי היכי ללא תקיט
 שיהיה יובל מהג לפי שטא
 דבר שאין רוב צבור יכולים
 לעמוד ס כמיש התום׳
 כגיטין. א״ה ה״נ הוא דגר
 שאין אמ יכולים לעמוד
 להפסיד מעותיט. ולבך היו
 ממעיס מלהלוות על שיבטלו
 חכמים זכר זה ויעמדו על
. וראה הלל זה ה ר  לץ ט
 ותקן פרוזבזל.זנ)ה איש ללא
 הרתקנתא לרשיעי. (שיל)
 וא״ח למה הוצרכו לפרוסבול
 הרי יכולין להלוות ולהתנות
 מימ שלא תשמיעני בשביעית
 דאין שביעית משמעתו. וי׳ל
 דבאמה אס היה הלזה מרוצה
 בכך לא היה ציד יותר אבל
 אס אינו מרוצה בכך ומתוך
 כך המלוה נמנע מלהלחת
 עובר מיד על השמר. אבל
 בהיקון פרוזבול אין שום
 איסור דלאו בלוה תליא
 מלתא. (נסר שור במכות):
 ל במשגה םוסר אני כו׳
 אני מעיד אתכם סל כך כן
 פי׳ הרמב׳׳ם. אבל רש״י פי׳
 מוסר אני לכם כסלזלדי .
 (לם״מ): פלוני ופלוני.
 משמע שצריך להזכיר שמות
 הדייניסבפירוכ.זטעמאמשוס
 דאין כוהגין פרוסבול אלא
 צב״ד ישוב לכך נריך לבמ•
 הדיינים כשמס ובמקומם.

 ובמבי״נ! כ׳ אס כתב מושדני



 ציונים
 ה פרוזבול . מיי״ שס הב׳נ
 מישיע ש5 פליב . י»ש!מי «

 גפ ששופ והמיה יסנהדלין י
, ליה 9• ח ב  מטרי חי

 נ״מ n. ענ. נ״נ r>p: >ןע6:
 שנהדרי! לנ. מיי׳ שכיג מסל'
. פמב משין  מלי ה ולוה ה' א נ
 צד . מושיע מ״מ סי״ מג שי) :

 תוספות חדשים
 משוש דלל מיקד אפילו
 שניס אבל בפנ־וזטל לא
 משום דתנן דיינים ודינים

 לא מיקרו אלא ג' עיש
 לע׳ד אחר המחילה איפכ^
 נראה להא אפילו חד מיקרי
ק בל שכן תר׳ לאפשר  ד
 מקרי דינים אגל ביל סתס
 הוא ג״ר של ג' דאץ ב״ל
 שיןל ואפילו לשמואל לא
 מיקרו חלא ביל חצוף א״כ
 כיון לקייל כר׳נ גבי כיטונ
 הגט לתכן בי׳ ניד כל שכן
 דמצינן לפרושי הכי בפרוזבול
 דתנן דיינים והעקר נראה
 כמו דמסיק הרב הנזכר
 לאהינ רגבי פרוזבול נמיסי-י
 שנים. מיהו ום דוקא
 דיעבי והטור נקט לכתחלה
 דבעיק שלשה (שיל) :

 תום׳ אנשי שם
 מהכא חיק מיש סמרדכי
 יאפילו אין המלוה במיל
 םדיינים יכול לומר בפני עדיה
 הריני מושר שטרותיי לביד
 ס׳ שבעיר ס׳ ע״ש. (ש״ל):
חר הםאו הו  ה חייט סדי
 כוי ודלא כהירושלמי. ע׳
 גס׳ הויע שהאריך לסתור
 דבריו ולהוכיח כהירושלמי
 יהא נגיטין ע״א איתא
 לבנן דבי רב אשי משדי
 מילייהו להדדי ופילש״י בלא
 כתיבת פרוסבול אלא בך
 אמל לחבירו הר• אתם ביד
 וחובי מסור לכס לגבותו כיז
 שארצה .ופסקוהר״מ בפ״ט.
 הרי מפורש ללא נתקן בתיבת
 הפרוסבול אלא לבלתי יודעים
 ללתיח היודעים בדטר
 בעלמא םגי לסו. איכ איסכא
 בשלמא בשס׳׳ח כאשר נאמר
 שאיל דין שטר לא •נכה
 אפילו משפת סכתכ דמי
 במלוה עיפ שאינו גובס
 ממשועבדים אבל בפרוסטל
 אף אס נימא דאיל דין שטר
 מ׳מ דגריס היו שס בשעה
 שטמו אוש ולמה לא יועילו
 דבריו לגבות מאותו היום
 ולמעלה ממינדאס הוא ס״מ
 ויודע ששטר זה איט שום
 בלום אס נגבה אותו בשטל
 הדברים לא אתי למטעי
 שהדי הוא היח ויודע
 שהדבדם מועילים. ואם אינו
 חיח כ״כ לא ידע ששטר ום
א פסול מכל וכל ולעולם  מ
 יהיה סגור שבשביל השמל
 אט מגבים לו ולא בשביל

 הדגלים עיש:

ב קפא ת יום טו ספו רה שבידית שביעית ן£ףק י תו ו  ר עובדיה מברטנ

 חותמים למטה או העדים. להכי קתט הדינים או העלים ללמדך לי אצל פלוני. וכן כתב הר״ב שם משנה ג: או העלים. פירש הר״ב
 שיכול העד להיות דיין או הדין עד דבדרבנן עד נעשה דין ופרוזבול ללמדך שהעד נעשה דין. וכך כתב הרמב״ם דבגמרא אמרינן עלה
 דרבנן היא: ה פרוזבול המוקדם. שזמנו מוקדם שנכתב בכםליו כתוב בלשון עדים וחתמי דיינים ופירש רש׳׳י כנון דוכרן סהדותא
. ע״כ. ואשמועינן ן  וזמנו הכתוב בתוכו מתשרי קולס כפר מפני שהורע כחי של מלוה דהוה באנפנא כו׳ וחתמו למעה אני פלוני די
 לאע״נ לעעמא לפרוזבול הוח משוס
 דכל שביל בית דן מבוי למי. והני
 להעיד בקש לפניההאפילו הט כי חתמי
 דינים נעשו דיינים דעד נעשה דיין

ן והמאוחר פםול.מסתברא ך ו מ ד  מ
 דעעמא נמי משוס קנס כמו שפירש

 בכך דפרוזבול איט מועיל אלא להלואות
. או העדיים כ): ךן פרוזבול ה ט פ  שלפניו דמשנמסרו לבית דן הרי ק חותמין ל
. ( ע ל ו ס . והמאוחר פ ( ב כ ר ש  עטיותושובאיןמשמיטותהלכךהלואוה המוקדם ») כ
. ( י ב המוקדמים פסולים כ  הבאות אחריו שלא נמסרו משמיעות שטרי חו

^ והמאוחרים m ם י ד 1 י ה ה ש מ ד ב י ס פ מ ״ ד צ מ  ג

J a m ו ה״ג. למטה ״ושלמי דיי לממן וצ׳׳ה נ מ ר ז ז ר י א ל ש ו ם  פרוזבול המאוחד פ
 והוא הלוה בינתיס וכשמוציא פרוזבול זה ורואים ב״ל הזמן םטריס הר״ב לקמן בשערי חוב המוקדמין [#וכ; נמי סמך לו הר׳יב אדלקק
 שאותן הלואות קדמו לפרוזטל ונמצא גובה שלא כדן: שטרי חוב ולא פירש בכאן דלא נפסל השער מחמת שהעדים כו׳ כךנ״ל. ואמנס
 חמוקדמים פסולים. כנון דקאי בניסן וכתב בשער זמן תשרי שלפניו בירושלמי חשערי חוב דלקמן נרסינן ר׳ יוחנן אמר פסולי׳ ממש רבב״ל
 פסולים אומר אינו מונה אלא משעת הכתב והתני פרוסטצ בין מוקדם בין
̂ל וא״כ  מאוחר כשר ואינו מונה אלא משעת הכתב אם אומר את כן בשערות מה בין פרוסבול מה בין שער ע״כ. והלכה כר״י לגבי רשב׳
 אה״נ דפרוסבול כשר משעת הכתב אבל תימה דהרמב״ם והעור לא כתבו להך ירושלמי והמספות והרא״פ בפרק השולח הביאו לירושלמי
 דלעיל מהא בעעמא דמוקדם ומאוחר דכשר בפרוסבול פסול בשערי חוב וכשר בשערי תוב פסול בפרוםבול והשמיעו לתך ונראה לי דסביר׳
 להו דסתם מתני׳ לא משמע כן דהא בתר לישנא קתני פסול רפרוסבול ופסול דש׳יח ובבבלי לא מצינו שחילקו ביניהם בכך הלכך דתו הירושל׳
 הזה מהלכה ונם הברייתא שהביא הירושל׳ מדבבלי לא הביא לברייתא זו וכן לא מצאתיה בתוספתא דשביעית ושוב ראיתי בתשובה האחרונה
 של הר״ן ז״ל שפוסל לגמרי הפרוזבול לפי שכיון שלא נכתב כהלכתו אין לו דין שער ע״כ. הרי שאיט מחלק ביט לש״ח הפסול וללא כהירושלמי]:
 [*שטרי מוב המוקדמין פסולים. פירש הר״ב למצו העלים לומר שלא באו להעיד וכו׳. ירושלמי. ומדברי הר״ן בשם הר״ז דבכגון זה

 מצוי

 את בניהם כל מה שירצו אף ראשים
ה שירצו. וכתוב מ ל  מנמילין את בניהם כ
 בבית יוסף בחשן המשפע סי׳ ס׳יו שכ׳
 בעל התרומות בשםה״ר יהולה אלברצלוני
 ז״ל זהו טסת השטר של הפרוזבול אנו
 ב״ד החתומין כך היה שבא לפניט פב״פ
 לפנינו לבות• הרי שיש לי חובות

 שלמה
 כתיב ע״כ ושמא הוא זיל סובר דאע״ג
 דהאי קרא כספר יהושע כתיב כיון
 ליהושע תלמיד משה הוא ועוד דעל פיו
 עשה כדכתיב נפרשת מסעי אלה שמות
 הא;שיס אשר ינחלו לכם את האין אלעור
 הכהן ויהושע בן טן ונשיא אחד נשיא אחל
 ממטה תקהו אלא שבכאן רמז הקש ראשים
 ואמ לאמת משיב ליס כאילו הוא כתוב בתולה:

 על פלוני ופלוני והריני מוסר לכס פרוזבול ויהנית לכזן במתנה בקנין ל׳ גרמילי
 מן ארעא לאית לי ועל נביהק ארשיתי יתכון למינבא כל ששר חוב לאית לי
 מל כל אינש ומעתה תהוו צי דייני ותגבוהו ותקבלוהו לי ואם לא תגבוהו אתם
 מעתה כיון שמסרתי לכם פרוזבול זה הריני גונם כל חוב שיש לי עד היום אצל
ו נכונים והואיל ומסר ד ב  כלי אדם כל זמן שאדצה ואנו ב״ל כיון שלאינו ל

 מלאכת
 לאפיצו במלוה על פה כתבינן פרוזבול מ״כ וכן מוכח כפי השולח
ט . ח״ל הר״ן ז״ל שם סרק השולח ו י ס  כמו שכתבו W ז״ל שם ברס׳יל ו
 חימא כיון דבמסירת שטרות סג׳ למה הוצרך לתקן פרוזבול וי״ל מפני
 שאין הכל רוצץ למסור שטרותיהם ועוד שלפעמים אינם בידן ועוד דפרוזבול
 מהני אף למלוה על פה ואף על נב דכמתנה בשעת הלואה על מנת שלא
ה פי׳ שלא ישמט הוא חוב זה י ה נ  תשממנו* בשביעית סגי זימנין דלא ה
ם אפילו בשביעית דמהנ• משוס כ ש : ה ז מ י ש ת < א ר ״ל ! ל ז ׳ י כ « ע ר ט  ד

r . שחייב שצמו בממון שהתורה לא חייבחו W י ד . ״ ו  ד

« איל אס אמר עימ שלא השמטנו שביעית  בנמוקי יוסף הלשו, P מוסיכ״ ל
 פלוני ופלוני הדיינים שבמקום פלוני את צאו כל כמיניה דהוי כמתנה על מה

 כל חוב שיש צי שאגבנו וכו׳ ע״כ וישר שכתוב בחורה ותנאו בטל:
. ושם בשור עצמו הלשון א ״  בעיני מאוד וכן הוא ג״כ שם בבית יוסף בדף פייה ע
׳ ר״ע ו״ל [במשנה ג] והשמטת כספים י פ  כך מוסרני לכס כל חוב בלא שיי׳ן: ב

 בזה׳יז לרבנן וכו׳ אמר המלקט לבי היא לדריש הכי בברייהא בנימין שם. ומה קדמנא מילי דפרוזבול כד אמור רבנן כתבנא וחתמנא ביום פלוני בירח הלוני
 שתקנו רבנן שמטת כספים בזה״ז מפ׳ התם אביי טעמא דיש להם כח משוס לשנה פלונית הא שסרא לפרוזבלא כל נהגנא מיומי להלל הזקן וכתיקון לבנן
 מיומא דנן ולעלם ומדאתעבד הדיןעובדא קדמנא ייפינוכהו דלאחשמטליה
ק וכן החזקנו כתו  להלין פלוני כל חוב ולשו שיש לו אצל כל אדם עד יומא ד
 כתקנתא דרבנן והכל שריר וקיים עכ״ל 1"( ועיש עוד אבל לא ראיתי מי שהקפיד
 בזמן הזה על נוסח ארוך כזה ולא על הזכרת סקנחת ד׳ אמות קרקע כנזכר
ן וכוי-ושסרי מקח אפילו המאוחרין י מ ד ק ו מ ב ה ו י ח ר ט  אפילו לכתחילה: ך, ש

. ובתוספתא דחולין תניא כשר בגט פסול בפרוזבול ך ו מ  פסוציןיכמו שכתוב ש
 כשר

 לשב ואל תעשה הוא ולרבא הוי סעמא משום דהפקר ב״ר היה הפקר ויליף לה
 מקרא לכתיב כל אשר לא יבא לשלשת הימים בעצת השרים והזקנים •חרס הוא

 וכל רכושו ואיכא ליליף לה מקרא* לאלה
ה תמהתי שמצאתי כתוכ בספר י ה ץ ת כ ע ה י מ כ ת ו ו ב א ת וגו׳ ראשי ה  מתלו

־ ראשי n ל&5?י££55»1 « ״  ראשים אצל אבו״ ה״ל ל
 המטות אלא לומר לך מה אבות מנידלין ג״ד היי הפקר דקרא דאלה הנחלות גמורה

 ישראל יכין
 שנעשו אחריו: בנ) שכתט בתשרי וכהי זמנו בכסלו. ואולי ילוה ביני ביני
 וישברו ב״ר סלא ישמיטן שביעית מרפרוזבל מאוחר לשע״ח ויגכה שלא
 כדין. ומשום קכשא פסלוהו לגמרי: כד) דהרי יגבה שלא כדין מהלקוחות

 שלקחו
 ראשונה

 מעליא וכ״כ הפוסקים. והר״ג שכתב שבא לומר &הפד נעשה ליין בדרבנן וכ״כ
 הרמב״ם בפירושו אינו מוכרע ממתני' כלל. ומ״מ אמת הוא שיוכל העד
 להיות ליין בזה היינו כשבא המלוה ללץ מס הלוה לתובעו מפותיו בכמ
 הפרוזבול הזה יכול הפל החתום להיות דיין בדבר. ולא כמ״ש מוי״ע שיטל
 העל לחתום שם ליין או דיין על למה איסור שייך בזה אפילו בלאורייתא.
 ונראה לז״ש הלמכ״ס והר״ב לפרוזבול לרבנן ומל נפשה ליין לפפמייסו אזלי
 שכתבו לפיל ד&רוזטל לא ניתקן אלא משום לשביעית בזמן הזה מרלבנן אבל
. א״כ כיון שכח פרוזבול בא י נ ה  לרש״י וראב״ד אפילו בשביעית לאורייתא מ
. וכתב ל ו ס  להפקיע איסור דאורייתא אין מד נפשה דיין: ה והמאוחר פ
 התוי״ט לבירושלמי איתא דפרחבול כשר משעת הכסכ ולא קנסו כמו שפ״מ

ן .46 •י*  [משניות זרעים] מ

ן תפארת י כ  י
. ג י  שסבל אחל מהג׳. וכן לרך התנא בכ״מ להזכיר ב׳ והם ג׳ [במנחות פ״י מ
 ופרה סיג מ׳י]: כ) לפני מי שאמר לפניהם כך: כא) שכתבו בכסלו. וכתב
 זמט בתשרי שלפניו:בב) להרי הורע כח^מלוה עיי׳ז דאינו מועיל לשערות

 משגה
 לא שצריך לכתוב בכל פרוזבול מקום שעומד בו דלמאי נ״מ יצמכך לכתוב
ם. ופוד לזמן בתיבתו ולאי צורך הוא כדלקמן דהמאוחר פסול ולמה לא  המקו
. אלא מקום כתיבה ודאי לא צריך והא דמני מן כ התנא גס כתיבת הז  ^בי
 הכא שבמקום פלוני אחי לאשמופינן לאפילו הדינים אינם כאן כמקים המלוה
 יוכל למסור ואמר אני מוסר ללייניס שבמקום פלוני וכלאמר כירושלמי אפילו
. אבל אם הדינים ך ״  הדינים נתונים כרומי וכ״כ למ״א בש״פ סי׳ ס״ז ס
 והמלוה במקום אחד א״צ להזכיר המקום אלא אני מוסר לכם: או העלים .
 כלומר אם ירצו הדינים לכתוב לו הפרוזבול יכתבו פלוני אתא קדמנא בי דיכא
 ומסר לנא חובותיו וחתמי בי לינא . ואם לאו יוכלו העדים לכתוב לו בפנינו
 פדים מסר פלוני מובותיו לבייל פלוני ימותמין העלים וגס זה חשיב פרוזבול



תז ו ם ^ב שבידית שבידית פרק י ר עובדיה מברטנ ו ת י ו פ & י  862 ח

, והריב״ש כתב שסיים הרי׳ז וצריךב״ר הגדול ולהחמין פסולים משום לגובה שלא כדן p הלקוחות שבץ השרי לנים! וקנס־נהו ד ע  מצוי דמעו ה
ב פרוזבול. רבנן דלא ליגבו בשער זה מן הלקוחות כלל ואפי׳ מניסן ולהלן גדרה ת ו  הדין. ע״כ בבית יוסף ועוד שם חילוקים אחרים]: כ
 לשון סר״ב כותבין אבל בסיפא נקע נמי כותב. וכלשון הר״ב כן הוא שמא יגבה מאותן שבין תשד לניסן שלא כדן ומיהו לא הוי השער פסול
א על הקרקע. מחמת שתעדס שחתמו ט הוו רשעים שחתמו על שער מוקדם בשקר ל  במשנה שבירושל׳ ויש ליישב דכותב ר״ל הסופר: ן א
ר ק ק דמצו העדים למימר אנחע על ע  פי׳ הר״ב שאז חשוב החוב כגבוי ו
ה המלוה חתמנו ולא על הזמן שלא באנו ש מ ח ד לוה מ ח . א ם כח)  פי׳ הר״ש. [״שכל מה שיוכלו חכמים והמאוחרים כשרי
 להעיד שנכתב ונחתם ביומו:והמאוח־ים
 בשרים. דהורע כחו של מלוה שאינו

ה ש מ ד ואחד כי). ח ח ל א כ י כי) פרוזבול ל ת ו  כ
ד ח א פרוזבול א ל ב »< א ת ו ר אינו כ ח א  לוין מ

ת אלא מזמן שכתוב בשער: ו ח ו ק ל ל ב א ע ל ל א ו ב ה ר ק פ ב ת ו » כ : י א ם ל ו כ  ל
^ כותבי! פרוזבול לבל אחד ואחד* ^ ו ז  Lwvw,.J.ימדת ד

 שכל מלוה ומלוה צריך שימסור שערותיו
 לב״ד ויכתוב לו פרוזבול הלכךכשחמשה

f v ^ k\fs-,k ־ ״ • ^ /A« «״k ז ט מ ג ן ל  .«'חיטה מחמשה כותבגילושלע׳ טחבין מיה נז״מ »
מ # י גוי! מת׳ תיט כותב תנת פרו^ונ ״ ״ ס ׳ נ ו 1 ה ב ז ן 0 ז ג , נ  1 ^ נ

 לתקן כדי שלא יהיו נראין עוקדן דבר
 מהתורה התקיט. הרשב״ם בפ״ד דב״ב
 ריש ד׳ סו] וכלומר לאפוקי מעלעלין
 דאיק חשובין כל כך כגבוי׳ כמו קרקע
 לכל קרקע אינה נגזלת ובחזקת הבעלים
 עומדת והוא מסר החוב לבית דן
 והלכך הקרקע נעשית ביד ובחזקת
 הב״ד [״ובפירוש שהזכרתי כתב לפי

( ל א ו ה ה כ ז ם איי לו מ . א ( ם י ע ק ר ק  ה
 בתוך

raw ו 

 א׳ שאין כאן אלא מלוה א׳ ואע״פ
 שהקרקע אינו יכול להשמיע ולהצניע. א״נ לפי שאין רגילות ללוות שהליין מרובין כשיהיה למלוה פרוזבול אחד על כולן לץ: ן אלא
 למי שאין לו קרקע ובמלתא דלא שטח לא עבוד רבנן הקגתא עכ״ל. על הקרקע. אלא אם כן יש לו קרקע ללוה שאז חשוב החוב כגבוי ביד
. ללות ״)ומלוה יש לו מזכה  והנועם השני כתב גם כן הרשב״ס פ״ד דבבא בתרא בס בשם זקינו ב״ל ולא קרינן ביה לא יגוש: אם אין לו
כה הוא. ומייתי למתני׳ פי׳ד דגינרן לו מלוה ללוה בתוך שדהו קרקע כל דהו וכותבים עליו פרוזבול  ז״ל נ״ל דהיינו רש״י ז״ל]: [*מז
 [לף לז] בזה הלשון מזכהו וכן מצאתי במשניות כתובים : האפילו החוב מאת מנה משום לקרקע כל שהוא ראוי לגבות בה כל

ן 3 ו  *) גד״ו ולמלוה ח

ו קרענ  למפ׳ השם לכיון לאין כותכין שונל לעוצם אינו פרוע על שיקח השפר ו
 וכיון שנקרע השטר חו ליכא למיחש למילי. וכתב הל׳׳ן ז״ל כלפ׳׳ק לר״ה
 המוקלמין פסולין ולא גבי ממשעבלי ומיהו מבני חרי מינבא גני והכי מוכח
 בפ׳ איזהו נשך וא״ת והיכי גבי אפילו מנכי חרי והרי העלים פסוצין הן טון
ן דהוי ד״גה״ה:ראה לדעחו ז״ל נופה לדע־ז ו איכא צמימר מ  שהקדימו הזמן #

ל מוקדם במידי לעבילי איטי ס פ  ה
 למיטעי ביה וכנון שכתבו שטר ללוה
 אע״פ שאין מלוה עמו בשטרי דלא
 אקנייחא שאע׳׳פ שאין כיתבין אלא
 בשטרי אקנייתא וכדרב אסי דנס״ק

 דב״מ כל מאן ללא נמר ללרב אסי לאו רשע הוא עכ״ל ז״ל. ויותר מבואר ענין
. אבל דעת החום' לשסל מוקדם שטל ה ״  זה בנמוקי יוסף פ׳ איזהו נשך דף ק
 לגמרי ואפילו מבני חרי לא גבי ודקדקו בן מלשון פהולין דקתני למשמע לגמרי:
. פי׳ רשב״ס ז״ל נין שכתבו בשעת הצואה ואיחיו הזמן ץ ר ש ן ב הרי  והמאו

 מ־״י בר ששת שהביא בית
/ לעיכ לא  יוסף נחשן משש* סי׳ מ
 אמרו מובה מבני חיי אלא כשלא הקדימו
 הע־יס בכוונה אבל אס הקדימו בכוונה
 ודאי לאשילו מנכי חזרין (t גבי שהרי
 העדים סנולץ שחתמו שקל. ע״כ:

צ מלאכת שלמה  כ

ר בפרוזבול פסול בגט פי' כשר בגט דהיינו מאוחר פסול בפרוזבול בשר  מ
 בפרוזבול דהיינו מוקדם פסול בנס ופי׳ הר״ן ז״ל בפ׳ שני דגיטי; דף תקס״א
 לללעת הרמב״ם ז״ל דס״ל בפ״א מה׳ גירושין לגט מאוחר פסול האי נמ לקחני
ת נקלחות גש אבל לעוצם גט אשה ח ט  בהאי ברייתא גט חוב קאמר דאף ש
 המאותר פסול ומשמע דהוי דינא כגט שאין בו זמן דפםול ואס נשאת הולל
. ובפ׳ מי שמת מוקי להכר״מ דאמר אלס מקנה דשלב״ל ר 5ו ^בק־  כשר ע׳
ת כתב לקנאי ודעתיד  והלכך מאותרין כשרין שצם כתב בתוך השטר שום אחדו
 אנא למקני שאין כותבין אחריות צתצאין דליכא למיחש צמידי וגם אם לא נכתב
 בו אחריות ליכא למיחש כצצ דהא לר׳׳מ צא טריף ממשעבדי נשנים אוחזי; ומיהו
 אם כתב דקנאי ולא כתב בהו לאקני בהא ודאי מולה ר״מ דמאוחרין פסולין
 דיצמא אתי למטרף קרקעות שקנה בין זמן הצואה לזמן כתיבת השפר מיהו לא
 שכיחא מילתא לכתוב אחריות לחצאין ע״כ עם פי רשב״ם ז״ל. ובפ׳ גט פשוט
ן שטר  מוכח למאוחרין כשלין היינו דצא כר׳ מסי דלא מכשר מאזחרין אצא מו
 שזמנו כתוב בשבת או בעשלה בתשריאמשום לבשאר מאוחלין נפיק מיניה חולבה

ה ו ד ל ח ק לצוה להודיעו שפרע בין שלא כתבו עד לאחר הזמן טצן בכצצ מאוחרין הן ובשרן ע״כ: א ת ו נ  כלמפ׳ התם לכיון לס״ל לל׳ יוסי כותבין שובל ו
ט ואמר ליה הב לי  כל חובו הלכך האי שטר מאוחר פסול לזמנין פרע כל חו
ט וכתט שובר ו  שמראי ואמר אירכס לי וה׳יה בלא אירכס היכא לפרע חצי ח
ט שכתוב זמנו אחר זמן השובר  צצוה יכוצ המלוה להוציא אחרי כן שטר חו

. טתבין פרוזבול לכל אחל ואתל לתמשה נוגשים אית ליה. חמשה ה ש מ ח  מ
 לוין מן אחל אין צריך לכתוב אלא פרוזבול אחל כגון מוסרני לכס פלוני ופלוני
ט׳ שאנבנו  הליינים שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי על פלוני ופלוני ופלוני ו
. בניטין שם הי׳ ׳ ט ל ו ו ב ז ו ר ן פ י ב ה  כ״ז שארצה. הר״ש שירילי״ו ז״ל: ו אין מ
 רש״י ז״ל טעמו ללא תקון הצצ אלא בזמן שהחוב כשאר רוב שסחח שהן נגבין
 מן הקרקע דהויא מיצתא דשכיחא כדאמרינן בכמה לוכתי לבמיצתא ללא
 שכיתא לא עגיל רבנן תקנתא ע״כ פירושו. והפי׳ שהניא ר״ע ז״ל הוא פי׳
 רבינו שמשון ז״ל וע׳ בהר״! ז״ל שם בפ׳ השולח שכתב ומסתברא דמאי דאמרינן
 מזכהו בשדהו כל שהוא שאם היה שם וצווח לא מהר שאין אדם זוכה בעל כרחו
 ומיהו אם צא היה שם משמע למהנ׳ ומכאן נ״ל דמאי לקיימא לן זכין לאדם

 בלא

!  ויאמר ממון אחר הוא זה שצוית ממני אחרי ק ויגבה כצ חובו משלם שהרי א!
ת ועשרה בתשרי צא מצי למימר ב  ידוע שהוא מאוחר אבל שסר שכתוב זמנו ש
 השתא הוא דיזנת מינאי וגרםינן התם אמר רב המטנא לא שנו אצא שטרי הצואה
 אבצ שמרי מקח וממכר אפי׳ מאוחרין נמי פסולין מ״ט דזימנין דמזבין ציה ארעא
 בניס; וכתיב ליה בתשרי ומתרמי ליה זוזי ניני ביט וזבין לה מיניה וכי מסי השרי
 מפיק ציה לשטרא ואמר ליה הדרי זבינתה מינך ואמדנן התם דר׳ המנונא
 ס״ל כר׳ יהודה דפציג התם אל׳ •וסי ואמר אין כותבין שובר דלא נפיק חורבא

 אחד לוח • מ״׳ מיס מ&*
 שממה יירנל פכ״א םמ״נ לאוין
 יע&. or r'pp הי׳ סז סכ׳יז;
 חמשה לוין . ס״׳ שם.
 מושי* שםהנ׳וץאין כותבין.
 ניפץ >י. מ״' שה הייפ. מושיע

 שם 0כ'> • סמג שס:

 חדושי מחרי״ח
י מענת ו [תויים ד״ח] י  פ
א על הקרקע. ל  א
 ובםלתא דלא שכיה לא
 עבוד רבנן חקנחא כו׳
 עכיל. וציע לפי סעם זה
 אטאי מהני מה שמזכה
> שלו אש לא חיח לו ר  מ
 קרקע נמצא לא שכיח
 שילווחו ולא עביר רבנן
 תקנתא ואיל שלפי עי׳«ת
 היפ ואם אין לו קרקע
 דהיינו בשעת חלוואח הי׳
 לו קרקע רק שמכרח
 אהיכ ובשעת כתיבת
 חפי־ווגול אין לו קרקע איב
 למוז צריך אכוחו משלו
 הלא לפי טעם «ח תלוי
 בטלתא חבל בשעת חלואח
 ולא שכיח הלא שכיח שהרי
 היה לו קרקע ואין לומר
 שאן8 שמכר הלא הוא יכול
 לטרוף מהלקוחות הלא
 יכול לחיות שעמשח נהר
 אלא גיל דלא ם^וג רמץ

ק: מי  ו

 ישראל יכין
 דאמנה ש::סר הן מעידן: כה) מדהורע כחו של מלוה עי״ז:
 כו) הסופר: בו) לכל מלוה ומלוה: בח) כלומר אין צריך לכתיב:
 כט) שיהיה ללוה. לאן הוה כגבוי: ל) ר״ל מזכה מלוה ללוה :

ה ואשי׳ נ ו ש א  ר
 ונ״ל שאם נחרצה הלוה שיכתוב הוא פרוזטל והיינו שיאמר:ו6 לב״ל מוסרני לכה
ה מהני כמו משירת  כל נכסי פתגבו ממני מה שאני חייב לאחדם ליז שתרצו ח
. ל י ע  המלוה דהא אפי׳ אם לא אמר אלא שמוחל שלא יפמפיני חוב זה בשביעית מ
 ובזה לי פרוזבול אחד לכולם. אלא סתמא דמלתא אין דרך בני אדם נהמרצומ לחייג
 פצמו מה שלא חייבתו החור׳ ולואי שיפרע מה שהוא חייב הלכך מתמא המלו' כותב
. ופול אם יתרצה הלוה אפי׳ פרוזבול אין צריך ה  בעל כרמו של לוה כעיקר המקנ
fix:שיכול לפרופ אחר שביעית מלעתו ויאמר למלוה אעפ״כ כדלקמן: ו מזכה 

ו ו » 

 יכין תפארת
 שלקחו מלוה קורם להלואתו. ופסלים לגמרי משוס קכסא . אבל לא
 משוס שהערים רשעים שחתמו שקר. די״ל לא הערנו רק על ההלואה.
 והכי קיי״ל נמי דאין מעלין משטרות ליוחסין מה״מ [ככתובות לכיד ב]

 משנה
 ע״מ. ונראה טעמו דס״ל כשמת הרמב״ם ורוב הפוסקים לפרוזבול לא ניתקן
 אלא בזמן הזה דשביפית דרבנן. וכיון לאישור דרבנן הM רמלאוריימא אין כאן
 שמטה לא קכסוהו.ובאמת מסתימת המפנה והפוסקים משמע דלגהלי פסול דומיא
מ שי׳ נ׳׳ב כמב השייך ;  דשכי״ח כמ״ש תוי״נו. אבל לאיתי גבי שכר שיש ט כבית בח,
 בשם ספל ג״ת לשמר שיש בו רכית דרבנן אפי׳ כלל הקרן פה הרבית לכ״ננ גובה
 הקרן ללא קנסי הקץ אכנו הרבית אנא בריבית לאודתא מ״ש וכ״כ נס׳ כנה״נ .
. ר מ  ולפ״ז נראה בפרוזבול:מי דיכא הכי כדברי הירושלמי: כותב פרוזבול לכל ח



 *יונים

sfzv .עיי' פס . ו  היחה ל
 or הכיי: כותבץ . ט׳־'
 טס היכ מול ושי! שם שניה:
 T כוורת , עון!ין פ׳ג מי•.

 ג״כ סה: «:

ת ו א ס ר י ג פ ו ל  ח
/ בל שחו י  בל שהוא ג
 וכיה ננ־הץ , חוצפית מי*

 חצפית .

 תוספות חדשים
 משנה ו [בריב ד״ח] אם
ן רגבי והדר גגי  ט׳ מו
 עכיל. אמר המגיה במעשם
 דקנןינא לאב״ בכשוטמ

 יף 5״א :

 תוספות רע״ק
[ ח  משנה ו [אות מ
פ י ט ו ת י ל  בתר״םד״ח ו
 דמתקנת חגאוניס) בפשוטו
 הומיל למנקט כשעבד *
 אביהם נם מטלטלי בפירוע
 או מטלטלי אגיק יםכד
 אחיכ הקרקע דבהך סימא
 דגםרא גובה ממטלטלי
[  ריתמי: משנה ז [אות מו
. כשהיח ת ר ו ו  בריב דיה כ
ח h״ י  מהוברת בטיט) תנ
 רזה לא כסיד דהש״^ ביג
 דפליני בתלוש ולגמף
 חברו איכ םיירי דוק*
. ולמסקנא ט ד  במתובר ט
 נמ ריא מיל דכהלו־ש
 דני . יטעסא דד*• מקרא
 ויטבול ביערת הדבש וקאי
 הבל אדבש. ומיירי אפי*
 בתלוש לנמרי וליבנן דל*
 דרשי כן אפילו בבועגר
* T״T כטיט חיי כתלוש 

ב קפב ת יוה טו ̂ית פרק י תוספו רת שב^ית שבמ ו ה מברטנ ד ב ו  ד׳ ע

ל שהוא. פי' הר״ב דראוי לגטת בו תובו כגון רגבי והדר גבי. וכך . ללוה שדה כ  חוט כגון דגבי והדר גבי עד דמשלי׳ כל חוט: וזיתה לו
 ממושכנת בעיר בין שאחרים משכנו אותה לו בין שמשכן הוא לאחרים פירש הל״ש וכן פירש רש״י בפ״ד דגיעץ [שס] גס התוספות שם
. בגון קרקע של וסוף פ*ב דבבא בתרא ודחו פירוש רביע שמואל דמפרש משוס דאין ו ת ש  טתבין פרוזבול ־. כותבץ לאיש על נכסי א
 נכסי מלוג שהוא אוכל פירות: על ננסי אפוטרופין. שלמין לצורך אונאה לקרקעות ואותו עעם כ׳ הר״ב במשנה ו פ״ג דפאת וכן דעת
ק פסק הרמב״ם ו . ב ה ז  היתומים והיתומים אק לתם קרקע : , הרי״ף בפרק ה
ה בפ״ג מהל׳ מכירה. ור״ת והרא״ש ד . היתד, לו ש ( א ל שד^א ל ך שדהו כ ת בתו ר ב ו ח  ז כוורת דבורים וט׳.״כשהיא מ
. ס״ל דבפלג איכא אונאה. ואי בפלג ל בו ז ת בעירלב) כותבין עליה פרו נ כ ש ו מ  במיע הכל מודם שהיא כקרקע לכל מ
ל נכסי דוקא ואי ביתר מפלג. אברר,בם״ד  דבר ואם היתה מונחת על גבי יתדוס רבי חוצפית אומר בותבין לאיש ע

v * והא סתמא הנן ותו דומיא דםישא ׳ / " ' ' ^ / ״ J ׳ 1 - ״ , W , י ״ ־ י ע ק ר ק • כ י ״ ף י ס כ p ב ^ ; ע . 1 ן ל י ק  הדי ןןיא כ
 בשער ובחזקת כקרקע: וכותבין י דליתומיס על נכסי אפערופסיס ותו
טורת כאילו היה לו קרקע: דבירושלמי פשיט לאבעי לאפטרופוס על נכסי יתומים מהאדעל נכסי  עליה פרוזבול. אם יש ללוה׳
 ואינה אשתו]: וליתומים על נכסי אפוטרופוס. דתקנה זו למובת עניים
 תקעת כמו כן שימצאו מישילוה להם כדלעיל. ולפיכך אמרו כשיש לאפוטרופוס שלוה לעובת היתומים קרקע שכותבין עליו פרוזבול הואיל
. ואילו היה אביהם ח״ב ולא הניח קרקע  והוא לוה אע״פ שלא לצורך עצמו לוה וזהו שכתט הר״ב והר״ש הלוים לצורך היתומים. ע״כ
 *דמתקנת הגאונים גובים ממעלעליס כמ״ש בפ״חדכתובות מסתבראדאע״פשיש לאפוערופא שלהם קרקע. כיון שהאפושרופא לא לוה
 אין שייך לכתוב פרוזבול על סמך קרקע שלו ־• ז כוורת דבורים. משנה זו שטיה עוד בפן* מס׳ עוקצי! והכא אגב שביעית תניית
 והתם אנב טומאה. הר*ש [״ועיין מ״ש עוד שם]: דדי היא כקרקע. כתב הר״ב״ונקנית בכםן* ובשער ובחזקה. וסיים הרמב״ס ושיקנה
י הקרקעות: ךוכותבין עליה פרוזבול. אע״ג דתנן הרי היא כקרקע איצעריך לאשמועינן דכותבין כוי דסד׳יא  מל גבה מטלטלים ושאר דנ

א ל  מלאכת שלמה י
ל זמן *לוע שיסכימו עליו ואז תחזור ת ע ו ד א שאוכל פ ד ו ס  שלא בפניו כל שהלבר בעצמו זכות אע״פ שנמשך ממנו חוב שהוא יתל על משכנחא ד

 המשכזנא לממשק ולא יפלע כלום וכן היה כותב לו במשלם שנייא אילין תיפולן
. ומלת בעיר ן מ ז  אלעא לא בלא כסף ואין לו בה לשות כלל עד ישלם ה
׳  לקחני מתניתין לאו לוקא וכמו שכתב שם ברסב״ם פ״ט מהרי״ק ז״ל: ר
ד חוצפית : . והלכתא כ ו ״ . הרא״ש ז״ל פ׳ השולח סי׳ מ ר מ ו ת א י פ צ ו  ח
. בירושלמי בעי מהו לכתוב לאפוטרופוסין על נכסי י ט ש ו י א ק ל ב ת ו  כ
י אשתו מהו לכתוב לאשה על ס ן לאיש פל מ י  יתומין נשמועינה מן הלא מתנ
ם. וכתב סי  נכסי בעלה נשמועינה מן הלא וכן ליתומין על נכסי אפומרו
ף סי׳ה ליש עמול ל׳ למשמע ליה לרש״י ז״ל  בית יוסף שם בחשן המשפע ל
ם  ממתני׳ שאם היהומין הן לוין טתבין על קרקע האפושלופוס וכן אם ה
 מלווין יכולין לזטת קרקע האפמרופוס ללוה ולכתוב עציו פרוזבול דכדידהו
 דמי אלמא איכא נוונא דבעי יתומים לכתוב פרוזטל וכיון דתנז כמתל'
 לברי ר׳ חוצפית בלא שוס חולק הכי קיימא ל; ומש״ה דתה 'רש״י ז״ל

 ההיא

א כשמזכהו קלקע כל שהוא מתחייב הוא בכך שי*ין  על הזכות זכה וקנה להא הנ
 שביעית משמעת חובו ואפ״ה אמלינן למהני אלא שאפשר צלחות ולומל שאף
 זה מקולי פלוובול והיכא שצווח כששמע צלברי לש״י ז״ל שכתב דהאי לנעינן
 קרקע היינו משום לבעיק שיהא החוב כשאר רוב שמלות שהן נגבץ-מן
 הקרקע וקרוב הלבר לומר לכיון לבשעת כתיבת הפרוזבול היה הקרר^נ בחזקתו
י אבל ללברי רביע שמשון ז״ל שכתב להייט נועמא מפני שאז החוב כגבוי מ  מ
 ביל ב״ל משמע ללא מהני וכן הלין אם הים לו קרקע בשעת כתיבת פלוזבול
ל ה קולם שביעית שהלבר תלוי בסברת שני הפירושים זהו דעתי על׳ כ מ  ו
. וראיתי מם נרמב״ס פ״ח שכתב אין קרקע ללוה מוכר לו המלוה כל ל י  ז
י מ . מפי התם מ א ו ה ל ש ם: כ סי  שהוא בתוך שדהו וכן הוא בכל הלסו
 פ' השולח וכמה כל שהוא קלח של כרוב וכן פסק ברמב״ס וכן בסמ״ק סי'
. כתב הרמב״ם ז״ל ואע״פ שהיא ת נ כ ש ו מ ה מ ד ה לו ש ת י ״ח: ה  רנ

ן תפארת ישראל י כ  י
 לא) ואפי׳ החוב קי מנה. עכ״פ אפשר לגני והדר נבי כל שעה שיפרהו:
 לב) כין שמישכן הלוה לאחרים. או אחרים אצלו: לג) אפי׳ על נכסי מלוג
 שאינן באחריותו רק שאוכל פירותיהן: לד) הואיל ואפוערופס לוה. אף שלא
 לצורך עצמו לוה. אפייה סתבעל נכסיו. והא דאמרק ןגינףן ל׳ז א]
 דחומי׳ א״צ פרוזבול. היימ נשטה אפוטרופס שלק מלוה: לה) במחוברת
 בעיט כעל״פ להו״ל כקרקע. וכמונחת ע׳׳ג יתדות כעל״פ לאינה כקרקע.
ס ו ק  כי ©3יני במונחה ע״ג קרקע־ ואינה מחוברת ואעפ״י שאין מ
 הכוורת שייך לכעל הכוורת(ג): לו) ונקנית ככסף שטר וחזקה: לז)אסי׳

 אין
 כתלוש. צא הבנתי לולאי דהדבש הו״ל כתלוש אבל המורח תלוש ולבסוף חברו בבשלו במקומו לקבלת סומאה ופרוזבצ דינו כקרקע כבכל לוכתי כחוש!
 [שבועות למ״ב בי] בשאל בית ונשרף ססור לסויל כקרקע. וכ״כ הרא״ש [חולין לס״ז אי] וכ״כ נלוכתי סובא לענין קנין כסף שסר חזקה . תלוש

1 לכשו ה ו נ  משנה ראשו
 הייט שאחרים משכני גבי הלוה. ואינו בן אלא ה״ק בין שהלוה משכן שדהו
 למלוה זה על חוב אמר ובין משבנה ביד אמרים. אבל אהלים שמשכנו כיל
 הלוה לא צריכא למימר דאפי׳ לא משכנו נמי וכלמסיק הר״ש ז״ל :
. בעיר לאו לוקא לה״ה בעיר אחרת והרמב׳יס בחבורו ר  ממושכנת בעי
ר לאו לוקא: וליתומים פל נכסי י ע  לא העתיק כעיר וכ״כ הב״י מ
 א&וערופין. פי' הר״ב שלוו לצורך היתומים כוי ונראה לה׳׳ה כשלוו יתומים
. וכ״מ כחיי״מ: ז הרי היא כקרקע. מ״ש הכ״ב כשהיא מחוברת בטיפ ם מ צ  ע
 ל7״ה היא כקרקע וכשמונחת ע״ג יתלומ לל״ה אינה כקרקע ולא נחלקו אלא

 שמונחת

ז ע ו  ב
] וז״צ ן מו״ה עקיבא שליט״א [אות מ״ו ו א כ הר״ב וכ׳ עצה רביט מ ״  (ג) כ
 תמוה לזה לא כס״ל לש״ס ב״ב כוי וצ״ע עכלה״ט ואני האמנתי כי אדבר אני
. לכ״כ ממש הירושלמי . ללברי הל״ב ז״ל ממקום קלוש יהלכו ל א  עניתי מ
. והירושלמי נקט הכי בתר הך דרשא דיער הדבש. שמע מינה דנם לפי ן א  כ
. ולא במונח על גב ע ק ר ק במונח על גב ק  הך למודא ליער הדבש. פליני ר
. לקרא דיערת הדבש א  יחידות י ופליני אם הכוורת מחשב כמחובר או ל
. וכן כתב הרשב״ם [ב״ב לף ס״ז בי] וז״ל מ״ט דר״א י ר י י  בלבש בטורת מ
ד וכר והו׳׳ל מחובר י י ׳ ובלבש במקום גלולו מ ט  לחשיב לכוולת מחובל לכ׳ ו
. הרי לבבלי ירושלמי בחל  אפילו אין הכוורת מחובר ממש בקרקע . עכ״ל
. ומ״ש רביט למחובר בטיט במסקנא הו׳׳ל לרבק ל  שיטה אזלי ולא פציגי כל

. ואננ״פ שהזיכוי זה חוב הוא לו הקילו גשמפה. הכא׳׳ש: שדה  כתוך שדהו
 ממושכנת . פי׳ הר״ב בין שאחרים משכט ללוה בין שהוא משכן לאחרים ע״כ
. לאפי׳ לא משכט כותבין פל קרקפ ו  ולא נהירא לפרש באמרים שמשכנו ל
 שצ החייב ללוה מדרבי נתן כדאמרי״ בהשולח אלא בממושכנת לאחדים מן
ל שישלש כזמן שנותבץ  הלוה ובמשכנשא דסורא שאץ ללוה בה רשוח פ
 במשלם שניא אילן חיפוק טי אפ״ה טחבץ פלי׳ וכ״כ הלמנ״ס . ולשון
 הר״ש שדה ממושכנת בין שמשכן לו בין שמשק לאחרים ואפי׳ לחייב לו
 יש לו קרקמ טמבין מלי' מדר״נ ע״כ ובראה שהר׳׳ב סבור מ״ש בין משכן לו
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כדע שהקרקע המחובר איגו מקבל טומאה: j דלא סמכה לעתא דמלוה עלוה מאחר שהיא מעלעלת. אי נמי ואינה מקבלת טומאח. * ״ ^ ™ « f ״ ׳ 5 
־' אשמועינן אע״פ שאין הכוורת ללוה כי אם הדבש. בפירוש הנזכר. והרודה.מחלות דבש שבתוכה בשבת חייב חעאת כתולש דבר ממקום p
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 ^ ה,?נ
^ ™P & י יי וכ׳ עוד דמיירי שאץ מקום הכוורת ללוה ולא השאיל לו המלוה המקום; חבורו דכתיב(ש״א יל) ויעבול אותה ביערת הדבש וכי מה עכיז יער ־ : v 
 5« לאיי! ופשוע הוא ממתניהין דלעיל]: פטור. פי׳ הרמב״ס ר״ל פעור ממיתה אצל דבש אלא מה יער התולש ממנו בשבת חייב חעאח אהלבש הרודה
ה ממנו בשבת חייב חעאת ואין הל׳ כר׳יא: ס י * וחייב מלקות על כל פנים. [״ור״ל מ  ״" פ
. והרודה ח המחזיר חוב בשביעית. בסון) ה מ ו ק מ ת טומאה ב ל ב ק  מרדות ועיין מ״ש בריש שבת בם״ד]: ואינה מ
ודביא אינה כקרקע• שביעיתדהיינו בשמיעתה שאיןשביעית ה בשבתלח) חייב. נ מ  ח המחדד חובבשביעית.ל׳ הר״כ מ
מאה משמעת אלאבסופת שנאי(לכד׳טו)מקז ת טו ל ב ק מ  בסוף שביעית. דהייטבשמיעתה כלומי ואין כותבין עליה פרוזבול. ו
: םבעשנים:אמרלואעפ*כ.א״להלוה ( פ ת פטור ל ב ש ה ב נ מ . והרודה מ ה מ ו ק מ ^ ב י ואכ^ בסוף שביעית לא נ  ששמ^.
/ A * אעפ״כ אני רוצה לפרוע לך:יקכל מצנו. א | י י ״ י י « - י . « n w w ל ו ש ו י ז י ס א ץ ת ב י ע ב ש ש ב ר  ״ ל ה
י ולאעודאלאשמותרלושתהאידופשועה ^ ^ ו ? ^ י ?  שביעית אי נמי בשמינית רשעה אחרונה ^
ל לקבל בשעה שאומר לו משמט אני: ב " ״ P ״ ק י "י ) א מ * * א ט י מ ש  של שביעית משמעת ע״כ. ורש״י בפ׳׳ד מ

: ממנו מאמי ן ן ר ח  דגיעין [לף ל!.] כתב פלשח א
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׳ אני חצה לפרוע לך. כ״כ הר״ש ודבר תימה הוא דאם יקבל בפרעון א״כ איט משמע ומאי מהני שאמר משמע אני ואינו עושה כן ובגמרא  ט
 גרייהא [שם] כשהוא נותן לו אל יאמר לו בחובי אני עתן לך אלא יאמר לו כן במתנה אני טסןלך ופסקוה ״הפוסקים עיין בח״מ סוף

1 מ י  מלאכת שלמה ס
 ההיא לספרי מ״כ בקיצור: ז ואינה מקבלת טומאה במקומה. וגם מקבלת טומאה כיון לממלטלץ אותה ממקום למקום ולמי לשאר כלים שכבית
. ונלע״ל לבמה שכתבתי כ ״ ת ולוקא במקומה אבל אס וגזרו בס רבנן טומאה לילמא אתי לאיחלופי ע ר ו  סלבש שבתוכה אינו מקבל םומאה לבשל לגבי ט
 כסלה משם אז מקבל הלבש טומאה כמ׳׳ל בפ׳ המזכל את הספינה ללא בעי בשם תוס׳ ז״ל מתוח קצת ללא מצי למתני וחכמים חוצקין בכולן :
ב בשביעית. פי׳ חוב שהיה חייב בשביעית מחזירו בשמינית ו ר ח ד ה מ ן לנמלה ה ה  מחשבה לאיכא מאן למצליך התם מחשבה הלכך אחא לאשמועינן לטו
ל לאמר  ממקומה אין צריך מחשבה והלכך אצמריך הכא גבי סומאה למחט במקומה לשעה אחרונה של שביעית משמשת. מימין שם אמרינן ותלי ליה ע
ת הכי פי׳ רש״י ז״ל יתלהו על העץ אם נברה יזו עליו על שיאמר לו אעפ״כ ל ב ק מ  ים״ה לכל הנך מיצי עכ״ל רשנ״ס ז״ל בפרק המוכר את הבית: ו
. נמתנה אני טחן לך ויש שהקשה עליו וכו׳ ופירשו הס שרוצה לומר שיהא עיניו ה נ י פ ס  טומאת. ונם הלבש ללא בעי מחשבה כדתניא בפ׳ המוכר את ה
 וחוס׳ ז״ל הקשו שם וא״ת מה טעם נקט גבי טומאה במקומה לאין חילוק בין של מלוה חלויות כלומל יושב ומצפה ע״כ וכן הוא כסמ״ק סי׳ ל״מ דמה
 במקומה בין שלא במקומה להא לאו מחוברת היא ואומר ל״ת דשלא במקומה שאמר בתלמיד וחצי ליה על לאמר הכי הוא מה שאומר בירושלמי ליכול לומר

 ככפז

ז ע ו ן תפארת ישראל ב י כ  י
 אין לו קרקע כלל: לח) חלת מש שבתוכה. הו״ל כתולש ולבסוף חברו הו״ל כקרקע ולק בע״ז כגון בית שנעבל כתב הש״ך [י״ל
בר. אבל בית נ]ללוקא אילן.מריש לו שורש בקרקעהו״ל כמחו ׳  ממחובר : לט) אבל אסור מד״ס: מ)ר״ל אחר שביעית. לאין קמ״ה סק׳
. י מ . ובצינור אף לקיי״ל לחקקו ולבסוף קבעו כתלוש ל אסר נ : כתלוש למי ו ה ו ל מ ה ל ו ק בשעה אחרונה: מא) מלוה ללוה: מב) ל  שביעית משמט ר
ד זהי' עליו הורת ק י ע . עכ״פ מלחקקו מ י מ  ולא התם ה״ט דאעי׳ג לכמחובר ל
׳ (כנימין לצ״ז) ובחברו בטינא ע״כ בסג . וכ״כ רשב״ס ב״ב להליא ומכ״ש לעניין סדוזבל לבהשאיל לו מקום קלח כלו ה נ  פ3י. לא מתבטל תו שם כצי מ
. עכ״ז מדברי ראשונים כולם לא משמע כן תו׳ ב״ב (לס״ה בי) כי ללמעמא ו י ר ב ד ״י מיחש׳ מוכח כ י יפה כ' ילילי הלבנ ג ב ש ם. ה  הושאל לו המקו
. ללמא לא חיישי׳ שיהא מחובר ממש. אבל עכ״ס צריך שיהי׳ ׳ ורת. ולא חיישי׳ בחיבור הכוורת [ולא אובן זו הראי  לאתקיש ליעל קאי אלבש שבתוך הכו
 מונח עי׳נ קרקע] וב״כ מרמבי׳ס סכי׳א משבת וק בא״ת(שכ״א סי״נ) משמע לצרבנן אפי׳ במונח איתלו׳ אסור בשבת משום שבות. וכ״כ מתו' שבת (דמ״ג
. וכן מוכת מפרוזבול לאילו במונח ע״ג קרקע ׳ ו חל  בי) ל״ה לחשיב מללא תרצו למיירי במונח איחדו׳ מזה נ׳ לס״ל לבמסקנא מייל׳ ר״א אפי׳ במונח אי
ד במונח אסיכי [לפע׳יל אין מזה לאיה לי״ל להכא מיירי בלא השאיל לו מקום לכוורח י י  לרבנן כותבין פחזבל כדאיתא בפ׳ השולח להה^א לעציץ נקוב מ
כמה דוכתא מוכח . ומ״ש ילידי הרב נ״י לנ ן  כמ״ש לתוי'׳ט]וכ"כ בס׳ שנות אליהו. וא״כ אף מירושלמי כ׳ למיירי במונמ עג״ק. הא ע״כ בבלי לא ס״ל כ
. ימחול לי מה בכך לכוורת כמחובר מ״מ מללא לרשי יעלת לבש הו״ל הלבש כפת הלבוק לתנור (כתוססת ב״ב שם) ר ב ו ח מ לכסף חברו הו״ל כ  לתלוש ו
. זה מולינא לפחזבול י ג ת צאו לביתיה בתנול . משא״כ בלבש] ומ״ש מעכ״ת מכ״ש בפרוזבול לבהשאיל לו מקום ס פ  [לפע״ל כבר יישב הירושלמי קו׳ זו ל
. ״י . ומה״ט אפילו במונח אקרקע צאו חיבור וא״כמאי ראיה שמביא ילילי הרב נ ו בר. רק משום קרקע השאול ל ת כמחו ר ו מ  טתבין ואפילו בלאוטעמא ל
יד ע״כ במונח אש כי וסלונתייסו אם הכוורת כיער . ופלוגתא לחולש בשבת מיילי בכל גווני. ודברי הירושלמי קשין בסברא כיו;  אני אומל לפרוזבול מי
ב . לה/5ש הו״ל כ ער א״כ מה הפרש ב״ן מוכת ע״גקרקע או ע״ג יתילות [לפע״ל מוכיח הילושלמ׳ ממקרא מלא מלנתי מ ב  לאט לנין מקלא ליערת ל
: ש נ א /׳מקולס ליליף מיעלמ ל י ג  והנה לבש ע״ם השלה. משמע למונח על מחוכר לאלץ] ואולי באמת סתמא לילושלמי מה אנן קיימינן צא אזלא אליבא מ

 משנה ראשונה
ד כחגט שם דר״א . וגאממ טע שטי במיספמא הביאה פירשו לא בכאן ולא במס׳ םוקצין שוס חילוק מלונחייהו פו ן פוקצי מ מןרגןע וטי וכן «י׳ במס׳ מ ו מ  מ
 הל״ש כסוף מס׳ שקצין אבל שם כתבנו ההיא דמוס&מא ימידאה היא דמשמא דכי לאמר הכי היא כקרקע האי אשרווייהו אכוורת עצמה והדבש שגחוכ: ושם פי׳
. פי׳ הר״ב אעפ׳׳כ אני לוצה ט מ  יהודה איתמר ומתני׳ ע״כ פליגא כמו שהוכחנו משאר מיל« לאיתמר כמי התםדתנא ראיוס ללכר : ח א״ל אמפ״כ יקבל מ
 למחני׳ לא ש״ל ובהך נמי ולאי לא ס״ל לתנא למתני׳ למחוברת במיע הוי כקרקע לפרוע לך וכ״כ הר״ש . ותוי״ט המה שצריך שיאמר במתנה אני נותן לך.ולע׳׳ל
. אלא לללווחא למלתא ו  להעלים להא אדרבה בכמה משניות אשכחן בהליא איפכא לאפי' מחובר לקרקע לאפילו אומר אני רוצה לפרוע מותר לקבל ממנ
. ומדע לאס מתנה בשפת הלוואה ואומר ה נ ח  אינו כקרקע לחכמים בלתנן פע״ו דכלים מ״כ ופ״כ דכליס מ״ד ובפ״ד דמקואומ הצריכו שיאמר לכתמלה דרך מ
ר לשון מתנה ד ז . וגם בספי״ז לשבח פי׳ ע״מ שלא אשתימ חוב זה מהני ואיט משמם אע״פ שאינו מ א ד ה  ופול בכמה לוכתי וכ״כ העור ח״מ סי׳ צייה כ
. וה״ס בשעת פרעון למאי שנא . ה . ובנמרא שם אמר וסתמא משמע פרעון שהרי אומר חוב ז  הר״ב ללמכמיס כלים המחוברים לקרקעות בקרקעות דמו
. וגם מ״ש הכ״כ כאן במנחא אסיכי מולם ולשון אספ״כ לממני׳ נמי סתמא משמע בפרפון כמו לשון אעפ״כ לרוצח. ו מ  בהפך לאלרבם לכ״פ לאו כקרקע ל
ק כיון למקרא יליף לה כמו שהארכנו בכ״ז בפוקצין. אלא ולכאורה נראה למיכח ללשון פרעון כמי שגי לאי לשון ממנה לוקא למה לי קרא מ  ר״א נם זה לא י
ה. ומיהו י״ל משוה לגבי  מחוורמא למלמא לממני' כמשמעה דלר״א בכל ע:ין היא כקרקפ מיזכח הכתוב. לזה לבר למהיכי מיתי לאינו רשאי ליחן לו במתנ
. ומ״מ לדינא נלאה כדפי׳: ר ת ו ̂ג״ל דהכא מ  ולחכמים אה* מחוברת אינם כקרקמ כמו בכל לוכחא, גם הרמב״ם והל׳ש לא רבימ אף ממנה אסול ר

 שנאמר
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 תוספות חדשים
 משגה מ [תמיט ד״ח]
' בקדושץ  ואס ההוד ט
 כו׳ עכ׳ל. וכןפירשו תופי
 שס איל רשיי והרא״ש פירשו
 איסכא לאם היה לידהו
 כקרושה רוח חכמים טחה
 הימט וכן פשק בחימ סי'
ק השכימו האחרונים.  קכ״ז ו
 (מממרש׳ח זציל) כיי :
 רוח חכמים נוחה הימנו
 עיין רש״• דביק לף
 ציד עיב ורשיי למציעא דף

 מיח עיא . (סריח):

 ראשון לציון
 משנה מ [תויימ ריח]
 ואם החזיר מח חכמים
 נוחם הימנו. מה שכחב
כ .כפירושו . מ״ י  הר׳נ כו
 דהכא נשה לפירוש כריש
 ודלא כפי׳ הרמביםשכתב
 ואס החדר רוח חכמים נוחה
 הימטעניט שחכמים אוהבים
 אוהו על וה ףשר מיניהם
 מה שפשה אס היה צילש
 הכנים כקדושה ומולד•
 כשהיה עוכל טכבים אין רונז
 חכמים נוחה מכל .T שימיר
 אליהם עיש ודע דלפי' ר'•
 שכתנו חוס׳ בקדושין יח. דיה
 כאן הדי; ג״כ כהייש והריב
 ונתן גופם לדגר דבלילתו
 כקדושה והורמו 8לא גקדו;»
 אין רוח חכמי• נוחה לפי
 שהוא קרוב להיות כישראל
 ואתי לאיחלוסי ולשוויי9
 כישראל גמור לעניןיבומניש.
 וא״ב הפירוש אין רוח חכמ״ם
 נוחה הימנו ממש משום די:
 למוש לנ0יק חורבה מיניה
 ברט לפירש״י ושכרת ריח
 שס העיקר כפירוש הרמכ״ש
 להי:א ללידתו בקדושה אז
 ר1ח חכמים מתה אגל כש:0

 לידתו שלא בקדושה אז
 רוח חכמים מחה וכן קי׳

 במושיע חימ סי׳ קניו העיף
 ב׳ כסירשיי וסייעתו. וההן
 תודפ מ״ש בתקוני כלי שרת
 בשיד כסוגיא לקדהדן יו:
 עובד טככיס את ה;ר וגר
 את הגר אינו לא מד״ת ולא
 מדיה דתניא לוה מעש מן
 סגר שנתגיירו כניו עמו לא
 יחזיר לבניו ואס החזיר אץ
 רוח חכמים נוחה הימנו
 (והתניא 5״ל) והתנן רוח
 חכמים טחה הימנו (והיא
 משנה לשביעית שלסנינו) לא
 קשיא כאן שהורהו ולדתו

 שלא כקדושה וכאן שהורהו
 שלא בקדושה ולידתו בקדושה
 וכתב הריש אחר שהביא
 פירשיי ואכתי קשה היכי
 מהוקמא מתני׳ בלידתו
 בקדושה הא נתגיירו בניו
 עמו קחני ונראה להיכא
 להורתו ולידתו שלא בקדושה
 רוח חכמים מחה שמא ימזר
 לשורו כו׳ אכל הורתו של{*
 גקרושה ולדתו בקלושה ט׳
ח חכמים פוחה הימנו  אין מ

ב קפג ו ת יום ט ו ספ ורה שביעית שביעית פרק י תו  ר׳ עובדיה מברטנ
ק ס״ז]: שנאמר וזה לבר השממה. פירש הר״באיןלך אלא י . כלומר דבור בעלמא שמוציא מפיו ם ה ט מ ש  שנאמר חה דבר ה
 שהוא משמע דיו ובדבור ראשון שאמר משמע אני סגי ואין צריך דבור, ראשון. וז״להר״ש מדכתיב וזה דרש לא״צ אלא לדיבור אחד:
א יחזיר . שנויה עוד בסון! פרק ב דמכוה: ט ל טי  שיאמר וישנה שנאמר וזה דבר אין לך אלא דבור ראשון וכן וזה דבר רוצח ו
: ט המחזיר תוב בשביעית. לוה שאומר למלוה אעפ״כ לבניו. דאע״ג דמד״ס גר יורש אביו כמ״ש הר״ב במשנה י פרק ו ח צ ו ר  ה

 דדמאי. דוקא אביו עובד טכבים אבל
. ( ה מי ט מ ש ר ה ב (מריס *0 וזה ד  ממנו«)• שנא׳
ט ורצו ל ק ה לעיר מ ל ג  כיוצא בו רוצח ש
. י נ ם רוצח א ה . יאמר ל ו ד ב כ  אנשי העיר ל
ם ש ) ר מ א נ . ש ם ה . יקבל מ כ י פ ע  אמרו לו א
ב : ט המחזיר ת ח צ ו ר ר ה ב ה ד ז ) ו ט  י

. ו נ מ וחה מ ם נ . רוח חכמי ( י מ ת י ע י ב ש  ב
א יחזיר . ל ו מ ה מן הגר שנתגיירו בניו ע  הלו
 לבניו«<.ואס החזיר רוח חכמים נוחהממנו*).

 באביו נר צא תקנו כדאיתא בפ״ק
 דקדושין דף ת ועעמא נראה בעיני
 משוס דכשאביו כמו כן גריסלין ישראל
 לזכוה מן הדין בנכסיו כשמש ולפיכך
 לא תלןנו להפקיע זכות ישראל. [*ועי׳׳ל
 לאם אביו גר לא יועיל לו חזרתו
 לסורו דאנן לא נתן לו ירושתו מהנר
 ומיהו בכפופים תחת יד עובדי כוכבים
ם החזיר א  צריכים לתירוץ הראשון]: ו
. מה שכתב  רוח חכמים טחה הימנו
 הר״ב דאם היה הורתס שלא בקדושה
 ולידתם בקדושה המחזיר להם אין רות
 חכמים טחה הימנו. אוקימתא דברייתא בקדושין דן) יז. וכתב הר״ש וליכא איסורא אלא אין חכמים מחזיקים לו עובה שלא הצריטהו

י כ  מלאכת שלמה ל

ב י ו . כי ר מ א נ ם ש ר גשנגז שס משו כ א נ . ש ו ו נ־משלמי הימנ  חיג , ממנ
ב. מקלם במכוש י ו כי ו ׳  בירושלמי מהחיל כא! מ״ח \כ״ה נל׳׳ה ו:ס נ

ו וכ! נ:ל המ»• מנ : ט ממנו נילו;{מי הי י ט ל ק . שס מ מ י ל ? נ ; כ  ו

 ומחזיר לו מעותיו רוח חכמים טחה
 הימנו: לא יחזיר לבניו. אינו חייב
 להחזיר לבניו אס מת הנר: ואם החזיר
. ודוקא לבניו ו  רוח חכמים נוחה הימנ
 שנתגיירו עמו משום דעובד כוכבים
 יורש את אביו מן ההורה דכתיב(לברים
 כ) כי ירושה לעשו נתתי את הר שעיר
 ואס לא יחזיר לבניו יש לחוש שמא יחזרו
 לסורם שיאמרו אס היו עובדי כוכבים
 היו יורסיס אביהם והיו צריכץ להחזיר
 להם. אבל אם היתה הורתם שלא
 כקדושה ולידתם בקדושה דמעולס לא

 .ירשו

 רוח חכמים נומה פי' נוחה עריבה ומיושבת עמו כלומר אין מתרצין במעשיו:
 הלוה מן הגר שנתגיירו וכו׳. יש מן הפוסקים שמפרשים לדין פקלון שביל
 ישראל מהגר כלין מלוה ויש מחלקין לומר לדוקא גבי הצואה שעשה לו סובה
 רוח חכמים נוהה הימנו שאינו משלם רעה תחת סובה אבל גבי שקלון שטרח
 לשמרם אע״פ שלא יחזיר אפשר שרוח חכמים נוחה הימנו ובקלושין פ״ק מייתי
 בלייתא לקתני אין רוח חכמים מחה הימנו ומשני להו ללא םליגי וכלמפ׳ ר״ע
 ז״ל אלא שרש״י ז״ל מס׳ התם בהפך להיכא ללילחו בקלושה רוח חכמים נוחה
 הימנו משום למיחלף בישראל גמור והקשו עליו מעובלא לאיסור גיורא לבפ׳
 מי עמת וכו׳ ועול ללשון מתני׳ דקתני נתגיירו גניו עמו משמע ללאו בלילתו
 בקלשה מייד וכמו שהאריך רבינו שמשון ז״ל ע״ש ונם בהר״ן ז״ל בפי׳ק

 לקלושין

 בשפה רפה משמט אני והיל פשוטה לקבל ע״כ: שנאמר וזה דבר השמטה.
 ממלת וזה לרשינן לאין צריך אלא לבור ראשון וכן גבי וזה לכל הלוצח אבל
 רש״י ז״ל פי׳ שם פ׳ השולח שנאמר וזה לבר השמטה צריך לומר לבור של
 שמטה ע״כ ולפי זה ארישא מהלר כמו שכתב הריין ז״ל שם פרק השולח :
 ורצו אנשי העיר לכבדו וכו׳. ירושלמי א״ר יוסי זאת אומרת מי שיולע
 מסכתא אחת וממלין אותו על שתיים צריך להוליעם במסכתא אחת אני חכם
ט המחזיר וכו׳. ובלישא תני המחזיר חוב בשביעית לקאי אלוה : תר ו  ולא י
 שלא אמר למלוה אעפ״כ והשתא תנא המחזיר חוב בשביעית שאמר הלוה למצוה
 אעפ״כ: רוח חכמים נוחה הימנו. חח חכמה וחסילות בקרבו לאיט
 רוצה ליהנות מממון אחרים אמנם בפ׳ כל כתבי דף קכ״א פי׳ רש״י ז״ל אין

ד י  י

ft 

 ישראל
 שיעעה בחרתי. ונ״ל רר״ל כעבור צערו על איבול ממונו. ימאס בדת
 יהדוה. ולא שיחשוב לירש השהא.או נ״ל לר״ל שירש אז בכח עובד כוכבים.
 [ודברי רשויינו כאן דיה לא יחזיר תמוהים. ועיש] מיהו לוקא בטתה הורתו ולידתו
 שלא בקרושה. חששו לזה. אבל בהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדושה.
 אין רוח חכמיס נוחה שיחזור. דאז טפי איכא למיחש. מרומי לישראל.
 ואש יחזיר לו ידעוהו כישראל גמור ויפטר אשת אחיו בחליצה או ייבם
 במקום אח אחר שהורהו בקדושה. כמרדכי פ״ק לקדושין. ולרש״י בקדושין

 לי״?
 ראשונה

ד כוכבים ובאותה שעה היה ראוי לירש ב ו  פי׳ כיון כקודם גירותן היו שניהם ע
. אבל אם לילתו בקלושה שלא היתה לו מעה אתת  איכאלמיחש.שיחזור לסורו
 ראויה לימישה בהא לא מיישינן. וא״ה כי נמי היחה לו שעה ראויה לירש גנכשיו
 כשיח^ לסורו אינו יורשו שאין מובל טכבים יורע אמ הגר ולא ירויח כלום .
 וכ״ת משום שבדיניהם יירש א״כ אמאי קאמר מעמא שעובד טכבים יורש אכיו ר״מ
 הלז זה לאו מן ההורה בא.ואפשר לאו שיחזור ממש קאמר אלא שמא יתמרמ בלבו פל
 שנתגייר והיינו שיחזור לשורו שלט לע״ז. אצא שהסוס׳ ישנים בקדושין לף י״ז הקשו
 אם יחזור לפורר הוי ישראל מומר לעטלח כוכבי' למיד שנהגייר הוי כקטן
 שטלד ותרצו להוא יממה לומר שתכה בירושה ע״כ משמע לס״ל יחזור להוכו
 ממש חיישינן. ובזה נרחה מ״ש תוי״ע טעם כלא מקנו שיחזור לבניו לכתחלה
 משום ה״מ שלא יחזיר לשורו כלאמרינן שאס החזיר שפיר עביל . וכתב מל מרוצא
 שאס יחזור לנןורו לא ימית שלא ניחן לו ירושה מן הגר פכ״ל ולא יתכן בין
. וכ״ש לעעמא לילן ה פ מ  לפי טעם התוס׳ שמא יטעה שיין כמי הכא שמא י
 שלא יהא לבו לע״ז לשייך נמי בהא. ומ״ם עול מירוץ לבגר שיטלץ ישראל

 לזכות בנכסע לא רצו להפקיע זכות ישראל. צ׳׳ל דס״כן ללכווהיה בעובל כוכבים
 לא יוכל ישראל לזכות אע״ג מהלוואה עסקינן והפקעת הצוואה היה שרי זימכין
 לאסור כילועלעובלי כוכבים לאיכא חילול השם. ויש ליחן עפה אמר כיון לעובר
 טכבים איט יורש את אביו נר אי טמא לנר יורש אביו נל יאמרו בשביל מעוחיו
 נתגייר זה כלאמר הך מפמא בפ׳ איזהו נשך לף פ״ב ופסקוהו הפוסקים שם .
 ומיהו יש ללחות ללוקא התם אלו לא נתגייר היה צריך לשלם לבי* בין
 בדיניהם ובין בדינינו . אבל הכא בליניהס הוי יורש את אביו אילו לא גחנייר

 וצא

ן תפארת י כ  י
 מג) ולא עור אלא שמותר לפשוע דו לקבל המעות בשעה שאומר משמע
 אני: מד) בדיבור א׳ סגי. מיהו אעפ״כ אינו רשאי ליער לו שרוצה לכ-רוע.
 רק צריך הלוה שיאמר לו אעפי׳כ אני במחנה נותן לך המעות אלו [ח״« סי׳
 ש״ו]:טד.)ר״ל שאומר אעפ״כ ככ״ל:מו)א״צ להחזיר להס כשמי. הגר:מז)שלא
 יחזור לסורו.ואילה"ק מה יועיל שיחזור לסורו הרי עכ׳יפ יהיה דעו־טשראל
 מומר לעבודת כוכבי׳. ואייל שיטעה שנדעהו אז כעובד טכבי/כעין סברת
. הרי גס עובד כוכבים אינו יורש לגר. ודוחק לומר [  תוס׳!קדושין ליי! ג

 משנה
. לשון לבר משמע לבור בעלמא וכן ברוצח. וכן בספ״ג  שנאמר וזה לבר
. וכן פי׳ לש״י בפי׳ החומש פ׳ תצא גבי פל לבר אשר לא ד  לב״מ בשליחות י
. ועיי בסוף גיפין גבי לבר פרוה • מ המחזיר ׳ ט  קלתו סל העצה שייפצו ו
. וצריך טעש נהי ללא סביל איסולא ו  חוב בשביעית רוח חכמים טמה הימנ
. ושמא כלי ו  כליצפינן למיל. מ״מ מאי מצוס איכא שרוח חכמים נוחה הימנ
 שלא ימנעו מלהלוות. א״נ כיון שהקילה התורה שאם אמר אעש״כ מוהר מוכח
 מזה לעיקר מצות השמעת כשפים אינה אלא פלא יבוש המלוה וכ׳׳כ הרמב״ם
 בחבורו שאם אמר אעפ״כ יקבל שנאמר לא יגוש והכי לא נגש ע״כ וכשאין כאן
. ו מ  נגישה הדר ה״ל מצוה כשאר פריעת חוב: הלוה מן הגר שנתגיירו בניו ע
 וה״ה מי שזנה בירושת הגר איט חייב להחזיר לבט ואס החזיר כוח חכמים נוחה
 כמו בהלוואה לחל עעמא הוא ורבותא למימני מלוה דיאשתעבוד נכסיה לאביו
 אפ״ה אינו מחזיר. וא״מ מאי איריא לוה מן הגר שאין גר יורש את הגל אפי׳ מל״ש.
 אפי׳ לוה מן העובל טכבים שיש לו בן גר איט חייב להחזיר לבט אפי׳ כמל״ס יורש
 אביו בהלוואה לא מיחייב לעובד טכבים גופו לא מחייב דקי״ל הפקעה הלוואתו
 היה מותר כלאמרי׳ בב״קלף קי״ג ואם. החזיר נראה שלוח חכמים נוחה הימנו לה׳׳נ
 שייך שמא יחזור לסורו.וי״צ להא.לא צליכא למימני לפשימא הוא כיון ללאביו גופיה
 לא מיחייב אין כאן ירושה ופשיטא ללא יחזיר לבניו ואי לאשמוסינן לאם החזיר
 רוח חכמים טחה שמעינן לה מהך למה לי אביו גר או אביו עובל כוכבים.ופוד
ד כוכבים לא פשיקא להיכא לאיכא חילול השם אף בהפקעת ב  י״ל לבאביו מ
 כצוואתו חייב להחזיר כלפי' לש״י שם בב״ק וכלאיתא במ״מ סי׳ רפ״ג ושמ״מ:
. פי׳ הר״ב ולוקא לבניו שנמגיירו עמו כוי פ״כ . ה ח  ואם החזיר רוח חכמים ט
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) ״ שיהא לאו שלך צדק והין שלך צדק :  בלילמ בקרישה חקשי ־ו דברים ואיכא בהדייהו מעות האי באבל נ
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^ וכל זמן שלא ימשוך יכול כל אחד מהם לחזור באותה סחורה ואפי' אתר נתינת המעות בלומר מן הדי; ומיהו קאי באבל. ומ״ש הר״ב דהכי הניא ^ } ^ m 
 קדשו. (פול לא w מ״ט איפת צדק והין צדק שיהא לאו שלך צדק והין שלך צדק. הכי תניא בפ׳ הזהב דף מט ר' יוסי בר יהודה אומר מה ת״ל הין צדק והלא הין בכלל
 איפה היה [דהץ י״ב לוגין ואיפה ג׳ םאין שק עיב לוגין] אלא לומר לך שיהא הין שלך צדק ולאו שלך צדק. ואע״ג דבקרא לא כתיב אלא הץ
ת שביעית כ ס א מכלל הן אתה שומע לאו כי טעם אחד לשניהם [״ואסמכתא בעלמא הוא דאלת״ה א״כ עובר בעשה ה״ל למתני]: סליק מ ל ; ס ח ״ ״כמיס מ  שאץ מ

. L . באי מע>ץ זה בלום 
 ומעמו של דבר ממני נעלם) מלאכת שלמה

. מיין ובניי לבני ישראל אבל אס היתה הורתן שלא בקדושה ולידתן בקדושה אע״צ א ק ו  ומה שכתב סר׳ן בקידושין לקדושין ק< חרכ״«: כל הםטלטלץ בקניין ממשיכה. לאו ל
. בלי למליגא נם זה אינו יורש את אביו מ״מ אם עשה לפנים משורת הלין והחזיר ל המקיים את דברו כ : ו * במה שכתבתי בפ׳ שלישי ללמאי סי׳ בי f ^ r ^ V ^ 
ד שאם נתן דמים החוזר בו קאי במי שפרע. וכתב בסי הלבוש לבניו לוח חכמים טחה הימט שעשה צפנים משולת הלין וגס לא הקל כ״כ בכבול י ת למים מי נ תי * ^ נ 0 j , , V * w , 

: ל ״ ח חכמים נוחה הימנו כשהורתן ולילחן ישראל להשותו להן כיון שלילתו היחה בקדושה עכ״ל ז : חשן משפט סי׳ קכ״ז ואס החזיר אין מ ר פ ס ה ן מ א ב ו ע ר ס  וההכרח ח
י זלזול גלול לבני ישראל שמקל כ״כ בכטלן שמשוההגר  שלא בקלושהלהו

ת: מו ת ודומות נתחיל מם׳ תרו ו  סליק פירקא וסליקא לה מסכת שביעית ובעה״י שוכן עליות תחתי

ן י כ ן תפארת ישראל י י כ  י
ה דנא איפנא. דבלידתו בקדושה מללמי לישראל . וגס לא משן. אבל בנתן מעות ולא משך צריך לקבל מי שפרע  יי״! ב׳ *
/ לבימ]: נ) דתניא הין צדק יהיה לך שיהיה הן שלך צדק ולאו פ ר כ • no) ובלא [ : [ ז ׳ כ  ריח חכמים נוחה שיחזור והכי קיימא לן [ח׳מ ק

 משךאפי4 נתן מעות יטלים לחזור בהן: סט) אפי׳ בלא נתן מעות שלן צדק: סליק מסכת שביעית

 משנה ראשונה
. איכא למילק כיון לעיקר הן המכירה ואפי מנא לאשמועינן מבי מתנה כמי המקיים אמ מלו רוח ן  ילא שיין שמא יאמרו גכה״ג: כל הממלעלי
 מצמא משום סיפא תני לה הבא צאשממינן כצ המקיים את לברו רוח חכמים חכמים נוחה הימנו ואם איט מקיים ה״ז ממחוסרי אמנה . ומשום מחנה
. לאילו קרקע כשאינו מקיים אינו מחוסר אמנה . ן  >וחה הימנו וההיא שיין בין בקרקס ובין בממלסצין לכלברים בסלמא אפילו צריך צמימגי מטלסצי
ה מוסמח הוי מחוסר אמנה ולא במתנה מרובה כלאיתא  בלא מסות איירי וא״כ אמאי נקע מטצמלץ. ונלאה דמייריהכא בין במכירה לקי״ל לוקא מסנ

ק א בה: ס  נין במתנה שהנותן ממנה למבירו צרין־ צקטה ג״כ באחל מלרכי הקנאה כמו בס״מ ד״ס רמ׳׳א וקרקע אעיצו כצ שהו הוי ממנה מרו

א דפרק י ל ל א גבירתא כ ת כ ל  ה
ל, דהרי יטרוף מלא כדין מהחובות שבין תעדי לכםלו  פרס י משנה א תיבף כששקעה החמה בליל שקידם ד״ה של שנה שמינית בתשרי והזכיר:ם; כסלו פסו
י או שבעיפ. בין שהלוה בשביעית או קודם שלא מליח!. יש כח בפרוזבול. םשאיכ בשטיח הדין איפכא. מוקדם פסול דיעןריף ס ע  נשמט כל מלוה כ
. הקפת מלקוחות עקחיס ההלואה שלא כדי;. prrwcm כשירץ . אס א' לוח מחמשה. ו ב  שביעית. כל שכבד הניע זמני לסרוע. ואין המלון! רשאי לתבוע חו
 החנות שלא הוקבע זמן לפרעו! אינו משמט. רק בקבע לו זמן פרעון קידם ר׳׳ה של צריך לכל מלוה פרוזבול לביד. אבל ח׳ ליין מאי. םגי בפרוזבול א' לכל תחובות:

 ח' נשמט. [וייא דנם כשצייף ההנח־ני כל מה שזה חייב לו. וכתב כן בפנקסיו
. אפיה משנה ו אין כותבץ פרוזבול רק בשיש קצת ypy ללוח. ואפילו אק נוף חקרקע  נשמט [חימ סיז סי׳״ד]. אפילו שכר שכייר. שיש מצות ביומו תת; שברו
. רק שיש לו זכות להניח שם שום דבי באין מוחה. או שאין לי  לא הוה כקכיסז זמן פרעו! ואינו נשמט . רק בקבע זמן פרעו! בפירוש ר^דם ר׳ה שלו
 ח׳ נשמט ג קרקע אבל סי שחייב לו יש לו קרקע. או להעיב נהלואה וו יש לו קרקע. או
. כל שלא , * נ פ  משנה ב לקח ממנו מאכל ביוש א׳ דד׳׳ה. אם היה אלול מעובר נשמפח ההלואה שאי; ללוד. אבל הפליה nyr לו קצת קרקע משלו. אפיאי שלא ג
 כשתשקע החמה באותו יוט. אעינ שבייה אסור לשלם . עכ״פ חדי מיתה הלוה. מזכה לו המלוח. וכותבין עליי פרוזבול. ובותבץ על איש הלוח. אפי׳

 יכול לתבעו שית; לו משכון. כבבל זמן ערעון שאירע בשבת [כחימ עינ ס׳ז] וחו״ל ךק על סמך נכסי מלונ של אשתו; וכיש על נכםי ציב שלח • ועל יתוצויס על סמן^
 בלא ינש. נ׳ שקל שחייב כבד" ביד לאונש או מפתה. או ק׳ של מ־ש״ר . וכ; כל נכסי האפוטרופס. אבל יתומים המלוי; איצ פרחבול :

. כותב•! ד. וכתבו פסק דין. הוה כגבוי ואינו נשמט. ואש לאו נשמפין. משנה ז אעינ שאין נוף המרקע של הלוה אלא שהשאילו או השכירו לו  דז־וכ שהייבו בי
. אבל חיבר שס שום כלי  יכן הםלוה על המשכון. ואש אינו שוה כדי חובו. משמט עייפ מה שהמלוה יתירה עליו פרוזבול. ואם לא השאילו או השכירו לו
: וייא דאף מה שהשלוח יתר על המשכון אינו נשמט [חימ םיז םיינ]: בטיט. או שתקע בקרקע יתידות והעמיד עליהן עציץ נקוב דדינו כמחובר. כותבין ן ו  זנל ממכ
/ יתירות חניל איז . אינו נשמט: עליו פרוזבול ־ אבל עציץ שאינו נקוב או כוורת שהעמידו ע . שיכבוש הס י  וכן המוסד שטרותיו לביד קווים ריח ח
 משנה נ כשראה הלל חזק; הנשיא. שנמנעו העם להלוות למאן דדחיקא ליר, דינן כקרקע. לקנות בכסף שמי וחזקה . ואינה כקרקע לפרוזבול < והרודה מכוורת
 שעתא ובאין לידי חטא. תיקן פרוזבול שלא תשמט שביעית: כזה דבש בשבת. וכן התולש מעציץ [שאיני] נקוב כזה בשבת. פטור [ויש מחייבי!

 משנה ד וזח נוסחתו שחמלוה אומר בפני ב׳ [וי״א בפני ני] קודם שקיעת החמת [רק] בשל עץ. ויש מחייבי! יק בשל חרס]:
 שקודם שנת ח׳ הנני םוסי בל חיכיתי שבשטרות ושבעיס לפלוני משנת ח לוה שהחזיר הוב אחר שנשמט משביעית, יאמר לו הםלוה, כמי פטור
 יפלוני ופלוני הדיינין שבמקום פלוני שאכבה אות; כל זמ; שארצה . והן כותבין אתה מדנשמס משביעית. ואם העיבו הלוה אעפ״כ אני רוצה ליח; לך
. כנת ן . כל עשעידץ שכך אם־ לפניהן מתנה. רשאי המלות לקב£. ורשאי הטלות להעירו שחפץ שיענהו הלוח כ י מ . וי׳א דאף בלי כתב ס  וחותמין לו שכך אמר
ב ת  ^ [תימ סיז סיכ]. ואיצ למסור חשפרותלביד. רק כאמירה לחוד סני: שרק בשפה רפה יאמר שהחוב משוממ. והםחזייהוב אחרשנשמט. הוא א
מ . ו  סשנה ה פרחבול המוקדם ; דהיינו שכתבו בכםלי וכתב זכנו תשרי שלפניו. לחכמים, וייא שבזחיז שאין יובל נוהג. אפילו סדים אין שמיטת כספים נ
. מדהורע כחו על חובותיו שבין תשרי לכסלו. אבל בכתבו וכן נוהגץ * וניל דכיון דיש םחלו^ז טתי זמן השמטה. חייל ספק דרמן •ל^לא:  גשר
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 בתי כלאים א
. ד) כלאי בגדים ה מ ה . ג) כלאי ב ,ב) כלאי ברם י הלאים המבוארים גםםבת זו. מסתעפים לארבעה ראשים • א) כלאי זרעים. מ • 

 ואנהנו בשם ה׳ אתנו נבאר בס״ד כל כללים הנצרכים לכל א׳ וא׳ מאלו הדי הלקים :

 ד׳ מקב. שהוא חלק כ״ל מסאה של המבעל. ואילו חרדל שנתערב בסאה סכואה
 או קטניות. םגי מהערב חלק כ״ר מקב חרדל בסאה קנוניות או חטאה:

 ט וכן נמי לקולא. כגון סאה תבואה או קעניוח שנתערב בה זרע פשתן וכדומה.
 שזורעין ממנה ג' סאין בביח סאה. לפיכך א״צ למעע או להרבות זו״;. עד שיהיה
 מעורב בסאה תבואה או קטניות. חלנןכ״ד מניסאין. שהוא פמיגוח סאה זרע
 פשתן. ואס הוא פחות עזה. מוהר לזרעו כמו שהוא. וא״צ להוסיף או למעט זה
 או זה. ובן בכל מין ומין בזרעוני ננה שנתערב במבואה או בקטניות - הולכין תמיד

 לפי חלק ב״ל* שזורעין מאותו מין בבית סאה:
 י ונ״ל דסאה ובית סאה מקעה משנתינו בזה י מ״כ ברמב״ס ובש״ע י״ד. סלה
 לאו לוקא אלא ה״ה בפחות או יותר מזה - בין בתבואה וקטניות. ובין בזרעוני
 גנה. דלמשל אס רצה לזרוע חצי סאה תבואה או קטניות. שמעורב בו מין אחר
 מתבואה או קטניות. והרי ידוע שאלו המעי{ כזרע חצי סאה כנסן על נ׳ אמה אורך
 על רוחב כ״ה אמה. סגי כשיהיה המתבטל הלק כ״ד מחצי סאה. ואז צריך להוסיף
 או למעע כלעיל. ואם נתערב בחצי סאה תבואה או קעניות זרעוני גנה. יש חילוק.
 דאם מהבטל הוא חרדל וכדומה צריך שיהיה מהבטל חלק מ״ח מקב. ואס מתבטל
 הוא זרע פשתן וכדומה. שזורעין ממט הרבה בבית סאה. משערן נמי בחצי השיעור
 שכתבנו למעלה גבי פשתן. וה״ה נמי בטה המבטל כפליים מסאה. א״צ למעע או
 להוסיף כלעיל עד שיהא מהנעל ג״כ כפליים מהשיעור שקבעו חכמים בכל א׳ ואי:
 יא עוד נ״ל דבנהערט זרעוני גנה בזרעוני גנה. או תבואה בזרעוני גנה. תמיד
 משערין בהמנטל כמה זורעין ממנו בב״ס. ובמתבטל כמה הוא חלק כ׳׳ד ממה
 שזורעץ ממנו בב״ס . למשל אם בג׳ סאה זרע פשתן נהפרב חלק כ״ד מסאה תבואה.
 או אס בקי חרדל.נתערב קב פשתן. צריך למעע או להוסיף וכמבואר.וכן כל כדומה לזה:
ב בריא בשלא היה ניח״ל בהתערובוה. בין כשעה שנתערבו הגרעינים. בין בשעה  י
 שנזרעו. איל במיח״ל בתערוכת! בזה או בזה. אט׳ חטה א׳ בכרי אשור [שם]:
 יג מירר בנמצא בשדהו נחלי כלאים. אף שנזרע שלא בכוונה. וגם השתא לא ניח״ל
 בתערובת!. כל שהוא חלק ליד ביית סאה וכדאמרן. חייכ לעקר המין הנהבעל.
 מפני מראית עין שיחשדוהי שבכוונה עירב הגדעינין או בטונה זרע התערובות [שה]:
 T ולפיכך בכראיס הדנדס בהגדולץ. שלא היה כאן טונה. וכנון שגדל בתוך
 שרט מין שמפסיד התבואה. כגון חרדל או חריע. א״צ לעקרן. דהרי א״א
 לחשדו שטפה כן בטונה. ורק בעקר מקצק. צריך לעקר סלן. דמדהניח משאר.
 ש״מ דאימ חושש להפסד! בהתבואה. ודכ־ז׳׳ל טפי בגידולן טפי מההפסד שיתהוה.

 עי״ז בההבואה. ולכן אכתי אינא חנדא [שם]:
 טו כבר אמרנו שאין כלאי זרעים טהנ רק בא׳יי. אבל בחו״ל מוהר לכתחילה

: [yc י״ל לצין] לערב כל מין במין אחד. ולזרען כאחת 
 טן אין כלאי זרעים נוהג גס בא״י. רק בג׳ מיני זרעונים הלל [סי׳ ר n׳] .
 אכל מתערבו הנך עס זרע פירוח האילן מותר לזרען. ואפילו לכתחילה מותר
 לערכן ולזרע! יחד. וה״ה מטהר לזרען סמוך לאילן. ולנטוע אילן סמוך לזרע

 זרוע מהן [רמבים פ״א מכלאיס];
 P אבל להרכיב ירק באילן. או אילן בירק. או מין אילן במין אילן אחר. ואפי'
 באילן סרק. או ירק בירק בל מך אשיי בחו״ל אשור מדאולייהא ולוקין עליו. ואפי׳
 ע״י עוכל טכיים אשור להרכיב. ולא עוד אלא אפילו הרכיבן העובד כמיס
 בשדה ישראל שלא מדעת ישראל אסור לקיימן. [משוס חבדא]. ורק הסירות שמאלן
 המורכב . מותרים באכילה. וכ״כ כ; כלאי זרעים שנזרעו מישראל נאיסור מותרים
 באכילה. וכי־׳כ מוהר ליקה ענף מאילן המורכב. ולנטעו ע״י ישראל בעצמו בשדהו
 [טור סם״י רצ׳ה כשם ירושלמי. וניל לאע׳־ג דמשוניכ פירות ענף כמורכב. משאר פ־רו:ז :כמיני.
. מדמשזנה ע:ף שזרכיט מ:־ר ו . מיכר שהרכיבו ג  הפיה לא חיישינ;. לחשד'. דדולןא באילן'שהרכיט בו
 ענפי האילן שהה ממין אחר. :פיל איכא.r״h . שיאמרו שבעל השרה בעצמו הרכיב. אבל עכ^ 1ה שחץ
. ; כ ז ו ז נ ה  בעמיו שוס שנוי. אעינ שיב :טי בשירותיו. אפ״ס א״א שיאמרו רק שהוא ננמ הענף זז מ

 והרי זה באמש ::והר]:

 יךן והא לאשור הרכבה. הייני במרכיב בתוך מזע. ואפילו תתת הגזע של אילן.
 אסור לזרוע זרע. מחשש שיעלה גידול הזרע לכוך הגזע [ככלאיס ע״א מינו]. אבל

: [c: סור וש״ע] במרכיב תוך השרשים שהתפשטו לצדדי האילן. אין כמן חבש 
 יט אולם שיעור הרחקה לכתחילה בין ב׳ מיני זרעים שבנלאי זדעיס. י: בזה ג'
 אופנים חלוקים . דהיינו לפי הטין, ולפי גודל השדה. ולפי ההפשטות

 העלין. ונפרשם אחד'לאחד:
 כ לפי המין רי׳ל אס הבי המינין שרוצה לזרען סמוכים יחד. היה מין א' מדן אותו
 שרגילין לזרוע עמנו בדה שלימה. וכגון שרוצה לזרוע תבואה וירק סמוכין זל׳׳ז •
 והרי ידוע שרק מתבואה רגיצין לזרוע שרה בלימה ולא מירק. יכ״ש כשהיו ב' העיק
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 א כלאי זרעים איט רקבב׳ מיני זרעים המשונים זמ״ז. בשם. או במראה.
 או בטעם. [כהריב פ״א מיה] וסי'שמט. אולם דבר זה מסור לחכמים. דיש
 מהן רומין זל״ז כמין א׳. ואפייה אסרום חכמים. ויש מהן ממין לבי מיכין.
 ואפ״ה התירוס. מטעם מה [ירושלמי ס׳ק דכלאים. ורמב״ס רסיג לכלאים]. כל מיני

 כלאים שכמכילתן אסורים בכל מקום. ורק כלאי זרעים אסור רק נא״י:
מ רק בזרעים פגדוליהן ראויים למאכל אדם בריא. אבל  ב אץ כלאי זרעיס ס
 לא כשהן ראויים רק לרפואה. וכ״ש במרים שאינן ראויין למאכל אדם כלל [רמבים
. מיהו כל זה לעטן ללקות עליו. אבל לעני[ איסורא. כל שרוצה ד]  מכלאים ס״א הי
 בקיומו אפילו למאכל בהמה או לשאר עני! אסור [כך ג״ל כזונת סרמכ״ם. ומתורן בזה
 ?שית רכ׳מ עיש. ומה שמרמה רב״מ כלאי ורעים לכלאי כרם. שכ' רנינו בעצמו ככל שכמוהו

 מקיימין הרי! קידש [נכלאים פיה סי״ח]. י״ל הרי חלוקים ומין בכמה ובריס]:
 ג כל כלאי זרעיס אשור מדאורייתא רק בא״י. [ועי׳ לקמן סי' ליו]. ורק בשזרען
 במפולת יד. לטיט ביחד. או אפילו שלא במפולת יד. אבל היו מונחים ב׳
 מיני גרעיני הזרע בארן וחיפה אותן בעפר ביד או ברגל או בכלי. או שכבר נשרשו
 ו;'המינים םמיטס שלא מדעתו. וניכש אותן מעשבים הרעים שביניק. הר״ז לוקה
. אבל אם כבר היה זרוע מי[ [  | ומכיס פ״א ה״ב זרפ׳׳מ ספיר. וכן מוכח ממשנה(פ״ג מיה)
 א׳. וזרע מין אחר חח״כ בצדו. אסיר רק מדרבנן. מיהו גם אס נזרעו באופן חיוב
 וכדאמר! - איע לוקה עד שיהיה זריעתן תוך רווח עפח בין א׳ לחבירו. אבל לכתחילה
 צריך להרחיק זמ״ז ירק מירק ו״ט [רמביס סיג מכלאים ה״י]. ולהראב״ד שם לא נפער
 ממלקות עד שיהיו רחוקים זמ״ז רובע. ודוקאבכל הנך דלעיל רעשה קצתמעשה.
 אכל בראה בשדהו כלאים. אע״ג שאסור לקיימו. וחייב לעקור מין א'.אפייה אס

 קיימו איט לוקה [שם ffp היג]:
 ד כל הערובות גרעיני זרעיס שיש בו כ״ג חלקים ממין א׳ וחלק א׳ ממין אחר.
 אפור לזרע!. ואס זרען או היפה או ניכש החערובות הזה. הר״ז לוקה. איל
 לבאי להוסיף על המבטל. או למעע המתכעל. על שלא יהא המתבטל חלק כ״ל
 מהמבטל. ואז מותר לזרוע הערובותהגרעינץ [ייל רצי! ס״ה].טיהואםמצאבשלהו
 כלאים שלא נזרע בטונה. אס יש בהמתבסל חלק כ״ר מהמבעל אינו מועיל רק
 נשימעע המתנטל. משום חשדא שיחשלוהו שזרען כך בטונה. אבל לא ממי בשיוסיף
. מ]  בל המבטל. דעל כל פנים איכא חשדא קודם שיצמח מה שהוסיף [עיין שש הי
 יאע״נלבכצ מחובר הו״ל קטע ולא שייך גביה טעול[כרשיי גיסי! ביר ל זים הר״!].
 הכא בכלאים שאני שלא אסרה תורה רק בשנראה תערובות [כלקמן סי׳ ל״ו].

 ושיערו חכמים שכשנתערב חלק טד. לא נראה תערובות :
 ה כל שהוא כלאיםעס המבטל. אפילו ה! מעין הרבה.כולן מצטרפין להמתבטנ.
 שכשכולןיחד חלק כ״דמהמבטל.חייב למעע המתבטל או להרבות המבטל [שם]:
 ו בד״א כשההערובות הוא מב׳מיני תבואה.או מבי מיני קטניות.או מתבואה
 בקטניות או איפכא. שבכולן זורעין מהם סאה בניה סאה. שהוא נ' על נ' אמה
. שמלת שועל • שיפון. [וסי׳ השך שש] ! י מ כ  [תבואה הן ה׳ מיני!. חיעין, שעורים. ס
 וקטנית ק כל כורעים שהגרעינים עצמן נאכלים. כאשונין. מלי;. וקטניות . ועדשים. אוח .

:  ודומ; - מאהן. וחרדל. העזע גרינון. ונחמה]
. והן אותן המעין שאין גרעיני הזרע ה נ  ז אבל כשהתערובות סא זרעוני ג
 עצמןנאכלים. רק העלץ. או שרשן או הפרי הגדל בהקלח נאכלים. ככרוב.
 מלשין. שומין. ובצליה. לפת. וצטטה. ואפילו זרע פשתן וקכבוש וצמר גפן
ז פיד ת ט ב  בוימוומללע. אע״ג דאלו הגי מינים לא חזו למאכל אדס [עיירפ׳ו לביב. ו
 מיח. למשמע חרע פשתן חזי קצת לאכילה], אפ״ה מדרוצה בקיומן למלבושים או למאכל
. וכן כל זרעוני גנה כדומה להן . [ ׳  בהמה אסורים בכלאים עכ״פ מדרבנן [כלעיל סי׳ ב
 שטלן יש מהן שנזרע מהם בבית סאה יותר מסאה. ויש מהן שנזרע ממינן פחות מסאה
 בבית סאה.ולכן כל המיניןהללו שנתערבו בסאה תבואה או קטניות. מין משערין
 שיהיה המהבעל חלק כ״ד מהסאה תבואה או קטניות.׳אלא בסאה תבואה או קטניות
 צריך שיהיה חלק כ״ד ממה שזורעין מאותו מין בבית סאה.בין שהוא רב אומעע.
 [וניל דכ׳ש בנתערב מין ח׳ מאלו במכירו, ואפילו נתערבו מהן יחד ב׳ מינין שאי מהן נורע הרבה
. ואי מכן רק מוענן. לעולם משעי ין:־היה כמבשל כשיעור שזורעים ממנו בב״ס זהמתבמל •היה ס י נ  כ

 חלק כ׳׳ר ממה שנזרע ממנו בביס :
 ח כיצד סאה הסאה או קטניות שנתערב בה חרדל. והרי חרדל אין זולעיס ממט
 רק קב בב״ס. לפיכך אפילו לא נתערב מהחרדל בסאה תבואה או קטניה. רק
 חלק לד מקב. חייב למעט החרדל. או יוסיף על התבואה וקטניות. נמצא שחררל

 שנתערב חמור מתבואה וקטניות מהערב א' מהן מין בשא״מ. באלו כשנתערב א׳
 מק בסאה של חבית.אינו חייב למעט צו להוסיף כנ״ל. עד שיהא הננתבעל חלק



 2 בתי כלאים

 כל מהו א״צ שיהיו מסולשין בין כ' השדות. אלא כל חל וחל שיעור המשכו כליט. יה״מ אומן שצרץ
ן מ. גס ה ׳  ביניהן הפסק רובע. גס הנך שיעור המשכן כן הוא. ואותן ששיעול המשך הפסנןפן ו

 סגי בהמשכ; בשיעור זה]:
 כט וכ״כ בשה היכר הבדל אחר בין ב׳ מיני הזרעים. ואפי' בתמונת הזרוע

 עצמו. וכנון שראש השדה של מין אחד טנע ברוחב
 או באורך של שדה שממין האחר בראש תור. והוא מין

 תכשיט שנושאות הנשים ממעל למצחן. ותמונתו משולש \
. וכ״ש 5  והיינו שזרועים ב' המינים בתמונה כזה ^

 כששני המינים טנעץ זב״ז בעוקציהן. ששניהן זרועין כל א'
. שבתמונה זו או זו. נוגעים ־ ^ ה ז  בתמונת משולש כ

i ב' מיני הזרעים בעוקץ ומתרחקין והולכץ זמ״ז. כל הנך 
1 : [!  נוונא מחשבו הפסק ואין כהן איסור כלאים!סיב מ׳

ד יש הפרש היכר בתמונת הזרוע עצמו. אע״ג שאץ  ל עו
 הרחק בין מיןלחבירו.דטעו בשיזרע מין אחד שתי.ומץ אחר בצדו ערב [רצי! סלינו]:
 לא בד״אדצדך הרחקה והפסק. באדם א׳ שזורע ב'המינים בחון שלו. אבל
 ב׳ בנ״א ששדותיהן סמוכים יחד. מותר כל א׳ מהן לזרוע מץ אחר סמוך לו.

 ואין בו חשש כלאים [י״ל רצ׳זסכ״כ]:
לא עוד אלא אפילו נראה המין האחר כאילו הוא של חנירו אעי׳פ שבאמת  לב ו
 ב'המינים שנזרעו סמוכים שניהן ק שלו ונזרעו בתוך שלו. וכנון שחצי שדהו
 הצפוני זרוע חיטין ולחבית בשדהו. בצד דרוס משדה חיטין הנ״ל יש שדה זרוע
 שעורים. מוהר אותו שתצי שדהו הצפוני זרוע חיטין. לזרוע חצי שדהו האחר
 הדרומי לזרעו שעורים סמוך להחיטץ. בלי הרחק כלל. והיינו משום שהשעורים שבח<
 שרט הדרומי. נראים כאילו הם של הבירו מרהם בהמשך א׳ עם שעודם של חבירו.

 אע״נ שבאמת אינו כן [ס״ב מיז]:
ד יש קולא בין שדהו לשרה חבירו. דאס שדהו ושדה חבירו שניהן ממין א'.  לג עו
 נמצא שא״צ הרחקה כלל בין זל״ז. אבל [אס] אעפ״כ מיח א' מהן הרחק בין ב'
 מבולים תלם אי. מותר לזרוע אוהו הלם עם פשתן סמוך למין של זה ושל זה בלי
 בוס הרחק. דהכל יורמין שהלם א׳ של פשתן לא חזי למיד. ולהט לא זרעו רק לבדוק
 שדהו. לראות אם ראוי לזרוע עליו פשתן. ולפיכך ס״ל כזורע להשחהה. דאין בכה״נ
 איסור כלאים דלא אסרתו תורה רק בזרעו לצורך אדם. אבל באמצע שדהו אסיר
. דאע״ג דאין כאן זורע לצורך אדם. אפייה מרכולו בתוך  לזרוע אפי׳ פשתן הלם א'
 שלו מבי הצדדים. חיישינן למראית עין שיחשבו אולי א״צ רק לתלם 6׳ . ורק אס שדהו
 זרוע מץ אחד ושדה חבית מין אחר ־ מותר לזרוע ביניהן בין מין של שדה חבית
 ובין מין של שדה שלו בלי שום הרחקה אבל לא מין שאיט כמין שלו ולא מנין של

 חיית רק פשתן - וכדאמרן ןרציו םכ״י]:
 לד וכיון דסגי כשנראה שאין זרועי! בערבוביא. לפיכך אש ד מינין או פחות זרועים
 סמוכים תוך נומא אתת. והטה הענפים שגדלו מכל מין. לצד אחר חון לגומא.
. וני׳ל דדוקא תוך נומא מותר כה׳׳נ. מדלא כזרע מהן רק [  אין כאן כלאים [סי: מ״נ
 תמיד מעט מעע. איל עלקרקעשוה. אע״נ שמטה הענפים של כל מין לצד אחר.
 אפ״ה אשור. משום רבשדה שלימה לא ממי כה״ג. לפיכך משוס לא פלוג נס במעע
 מעט אסור. פיד* אפשר דגומא לרבותא נקע . דאפי' כטסיס נעך;ומא אפ״ה שד:

ם ר י כ א ל  ב) כ

. (א) איזה כלאי כרם אסור מדאורייתא. ולוקה על ם י מ  לה יש לבאר בזה ד׳ ע
 זריעתו ואסור באכילה ובהנאה. (ב) ואיזה שאסור מדר1דיתא. ואס״ה
 איט לוקה על זריעתו. אבל אסור באכילה ובמאה. (ג) ואיזה כלאי כרם אסור
 רק מדרבנן לזרוע. ואסור באכילה ובהנאה. (ר) ואיזה אשור מדרבנן לזרוע. אבל

 בדיעבד מותר באכילה ובהנאה. ונפרשס חחת לאחת:
 לו איו לוקין על זריעת כלאי כרם מדאורייתא. עד שיהא בו ג׳ הנאים. (א) שיזרע
 כאחת ג׳ מינים. דטינו ב' מיני תבואה. וחרצן והוא גרעץ הזרע שבענכ. או ב'
 עיני גרעיני ירק וחרצן. או גרעין הבואה. וגרעין זרע ירק. וחרצן. (ב) ושיזרע כל ג׳
 הגרעינים במפולת יד. או שהיו שלשה הנרעיניס מונחים על הארץ סמוכים. וחיפן בעפר
. ^  [ונ״ל לבין כך או כך . דוקא כשכל ג׳ הגרעינים הפילס או נפלו תוך הרתק ספת. ועיי לעיל סימן ג
 (ג) שיטה הזריעה ההיא בא׳׳י דוקא. וכשיהיו ג' תנאים מ״ל בזריעתו. הר״ז לוקה
. א׳ משוס כלאי כרס , יא' משוס כלאי זרעים. ופשוט דחסיר נמי בהנאה מדאורייתא  ב'
 [׳״ד רציו]. אולם לחות׳ [יבמות לפ׳א א׳ ליה מאי] לפי מה דקייי׳ל נייד של״א סיג] דתרומס
 1זה״ז בא״י מדרמן. מדבעלה קדושה האין. א״כ גם כלאי כרס שם בזה״ז מדרבנן.

 וספיקו שרי. ולרמי׳ל [פ׳׳י ממאיס הי״א]. מהי׳ט גס ערלה וחדש שס רקמד״ס:
. ואץ בכלל  לן אין בכלל תבואה הלל לק ה׳ מיני הבואה שנזכרו לעיל [סי׳ ח
 ירקות שאמרט. רק אותן ירקות שהמין לגפנים. כקנטסולוף וכדומה. דהייט

 ששרשיסן

 הללו. פניק ממין שזורעים ממכה שדה שלימה. מון שרוצה לזרוע ב׳ מיני תבואה
 סמוטן זל״ז. בכל כה״ג צריך להרחיק בין ב׳ המינץ שיעור ביה רובע. דהייט י׳
. בץ שיש הרחק זה בקצה השדה  אמוה וחומש על י׳ אמוה וחומש. ובמרחק כזה סבי
 בהחלה או בסוף או אפילו רק באמצע. ובשאר גבולי ב׳ השדות סמוכים יחד מאד.
 שד אף לכת״לה אבל איט לוקה רק בשסמוטם יחד פחוח מו׳ ספחים בכל גבולי

: [ ז ׳ ט  בי השדה [רציז ס
ל אס ב׳ המינים שרוצה לזרע! סמוכים. שניהן ממינים שאין רגילים לזרען ב  כא א
 שדות שלימוה. וכגון ששניהן מיני ירקות. אז א״צ הרחקה רה ו' עפחים על ו׳
ס הם סמוכים י נ ט  טפחים. בין בהחלה ובין באמצע ובץ בסוף. אע״ג שבשאר מ
 ביוהר. אפ״ה שרי. ואפי׳ בשטה א׳ מהמעין שדה של רלעית שעליהן מסתבכין

: [ ג ׳ / מ . והיינו כהר״ש פ  ביותר . אפ״ה סגי בהט [יצ״ז ס״כ
 בב לפי גודל השדה. ר״להאדאמרען לעיל לכשהאחד מהמעין הסמוכים הוא
 ממין המורנל לזרוע ממט שדה שלימה. צרץ להרחיק ב' המינץ זמ״ז בית רובע.
 טיט רק בשזרע באמת ב׳ המינין שדות גדולות. דטיט שטה כל מין זרוע ב' שותת
/ ״f] . אבל אם רק א׳ מבי המינים א ד׳ אמות [ככלאיס פ  [כשית דפיה נ׳]. וכל שורה ס
א פחוה מרו אמוה. אז אפילו שניהן  זרוע ת אמוה והשני שרוצה לזתע סמוך לו ס
 הן ממינים שרגילץ לזרוע מהן שדה שלימה א״צ להרחיקן זמ״ז רק ששה טפחים על

 ששה טפחים. [כ״כ הר״ש פיג מיג] :
 בג וכ״ש כשב׳ המעין שרוצה לזרען סמוכים אין בכל א׳ זרוע ב׳שורות. דטיע
 שאין בכל א' זרוע רק פחות מח׳ אמוה. אזי ודאי ד במרחק מ״ל. אולם
 בשו״ע [י״ל ר!״! סל״כ] פסקינן דבכה״ג ירחיק ב׳ ראשי קצוות ב׳ המינים ב׳ על ב׳
. ויתקצר המרחק הזה בין ב׳ הגבולץ בכל אורן ב' השדות. עד שלא ישאר ת מ  א
 ביניהן בסוף רק כל שהוא. א״כ כ״ש דצרין מרחק זה אס רק זרע אחד מהן הוא
. מיהו גס כשהערונות אינן מרובעות רק ארוכות. [  פחות משמונה אמות [כסימן כ״נ

: [ ו י  צריך בי על בי אמוח מרחק ביניהן [פיו מ
 בד לפי התפשטות העלין. ר״ל דיש מעין שעליהן ארוכים בחוטי! הרבה
 ונסבכץ יחד. כגון דלועין. קשואין. ופולין וכדומה. בהן צדך הרחקה יהירה

: [  מכפל המעין [רצי! סכ״ו
כך כשיש כאן שדה של תבואה רחב ח׳ אמית ובא לזרוע בצדה טרה של י לפ  כה ו
. י י  דלועץ וכדומה. אע״ג דבשאר ירק בכה״ג בהרחקה ו' על וי מפחים ס
. צדן שירחיקם . הכא שטרק הוא מין שעליו רחבים ומתפשטץ עפי [ כ ׳  [וכסי' כ
 מהתבואה ברוחב ו״ט על אורך י' אמית וחומש. ובתב. הר״ש [ס/ מיז] וז״לובהא
 קיל שורה של דלועץ מדלעת יחידת. דבדלעה יחידיה שנעוע אצל הבואה צדך
 להרחיקה מהתבואה בית רובע. והכא הרי סגי בהט. אבל בשו״ע [רצ״ז סכ״ח] פסק
 דבי; בדלעת יחידיה. או שורה של דלועין שרוצה לזרען אצל תבואה אס כזרע הדלעת
 מחלה. צדך שירחיק ממנה ההטאה כשיעור בית רובע. ואס שדה התבואה נזרע
 תחלה. סגי בשירחיק ממנה הללומין ו׳ על ו׳ עפחים [כ! משמע בשי׳ רצ״ן סיב וםכ״ח] :
ד יש ב׳ חומרות בגדולין שעליהן מתפשטץ. (א) דאע״ג שאמרט לעיל(סי׳ ו  בן ע

 כ׳א) שב׳ מיני ירק א״צ הרחק ביניהם רק ו״ט. אפייה כשבי המיניס הן מאותן י
 שעליהן מתפבטי' טוהר. מון קשואים ודלועין ופול המצרי. אז חקא כשכל א׳ מהן
 זרוע ברוחב רד אמוה [דהיינו ב' שורות. כלעיל]. סגי בשמרחיק בין ב׳ המינים ו״ט .
 אבל בזרוע כל א׳ מביהמעיספחוה משיעור זה. צדן רובע ביניהן.(ב) בשאר ב׳
 מינים שנזרעו בהרחק ביניהן כדיט. אפילו אם אח״כ התפשטו הגדולין ונטו זה על זה.
 איט חושש. מדכבר הורחקו כראוי. אבל בדלעת וכדומה. אפילו אס נזרעו בהרחק
 כראד בין א׳ לחבית. אס״ה אם אח״כ שוב התפשטו עליו לתוך מין האחר. צדך

 לעקור לפניה. עד שלא יהיה נראים סמוכים [י5״ו סכ״ו וסכ״א] :
ל מקום שאמרט לעיל שצריך הרחק בץב׳ המינים בית רובע. טיט בין כ  כז ב

א טר או מקום חרוש [כלאים פ״ב מ״ח] :  שהביח רובע ס
 בה וכיון שכל מה שאסרה תורה כלאים בזרעים. טיט רק כד שלא יראה כאילו
 מרעו בערבוביא. לפיכך גם אם יש טכר הבדל אחר בין ב׳ המינים הנזרעים.
 וכגון שישביניקגדר נטה י״ע ועב כיש.או אפילו מבדל ביטהןאבלס שמונחים
 זע׳יז בלי טוח עיט או סיד ביניהן. וזמ מקרא בלשון המשנה גפה [וני׳ל למדהוא מסתמא
. לא יהיה להן חיזוק לסשאר יחל זעין. ע ר  עב יותר מגלר. לאל״כ מראין האבנים מומים יחל ובין מ
. ולהכינמי הפסיק תנא [סיב מיח] עם מלת דרך בין י  לכן אפילו אינן ;בוהים יחד בהנפה י״מ סג
. וה״ה כשיש בין ב' מינים מזרעים חריץ [ 1  גפה לגלד. דלא ה׳מא לגבוה ׳׳־ע גם אגפה קא
 או סלע הבולט מהארץ. שזה עמוק י״ע וזה גבוה י״ע. יזה t זה רחב ד״ט .
 זכ״כ כשיש כאן אילן המיסך על הארץ. דטינו שענפיו סביב חלויין ומשולשלץ למטה.
 מוהר לזרוע לפניס מהענפים המשולשלים מין אהד. וחוצה להן בסמוך מין אחר. אף
 שאין מפסיק ביניהן רק הענפים הדקין. וב״ב מחשב הפסק דרך היחד. שסא רחב
. [אטנס ניל דשיער המשך ע ב  די אמות. אפי׳ בין ב׳ w זרע שצריך ביניק הפסק ת



 בתי כלאים ב
א סאםפען בליא . וגס לא מרע במשולמ יד. רל, זרע סהשוסא ת  וסירק לא היה קניוס ולוף. רק מ
 סמוך למרס הנטוע כבר. כמ5א שיש כאן ל׳ עכותץ מלבד האמירה לעובר כוכבים שהיא ג׳כ סבות.
ס שבות לשבות אסיר כלכר הרשות. עכ׳ש הכא לאיכא במה שמתק מסתבר / אשי׳ שמה דקיייל מ ה נ ב  ו
 היה ר;ס אמירה לעוכר כוכבים גלול שרי. ורק משום למחלף בישראל גדול. לפיכך אסור. אבל בעובד
 כוכבים קטן. לאין כאן רק גזירה לגדרה שרי. ואייל שהרי רכימ [םפ׳לז מכלאים] כ׳ בפירוש. דהן
 עיידא דרכ משרשיא [שבת קל״ט אי] דמינה ילפינן הך דינא. מליהיב פרועה לעובר כוכבים וזרע בכרמו.
 על כרחך מיירי שזרע ב׳ מיגים האסורים עם החרצן במפולת יל . לאליכ הרי היה יכול הוא בעצמו
 לורע; בח׳יל. וכמ׳ש הרמגיס שם נעצמו. בטחכ׳׳ר איא לומר ק. דמלבד דקשה דאיכ אי! כאן רק
 ב׳ שבותין מדהיה בח׳׳ל. ובאמירה לעובד כוכבים. וצא והבא לך אף אהה היכן מציע שבות לשכות
 שיהיה מותר לכתחילה ברבר הרשזת ובקטן לוקא. קשיא נמי לכל כסוגיא שם משמע ברור שהיה כבר
 שם כרמי. ונא לזרוע בתוכו כפותא . ובה רב פמרש מנגיל עלה. ורב משרשיא קעביר לה עיי כמגד
 כוכבים קטן. ואי משום קישית רכ״מ. דאי שלא במפולת יד. הרי נם עיי ישראל עצמו מותר בחיל.
 זנמ״ש הרמג״ם יעצמו שם . י״ל דהרי הרמביה כ׳ שס כסיף הפרק. דעב״ס היה אסיר באכילה. ורכ
 משרשיא להכ׳ עשה כן עיי עובד טכביס כדי שיהיה יכול ליהנות מהכשות׳. אינ "ל משום ללוי שם
 אסיר לבני בככר לזרוע כסותא בכרמא מלאינן בני הורם. ואנן כולנו אין אנו כני תורם . להט צריך
 והוה שרי עכ״פ לזרוע עיי תינוק עובד כוכבים: אחר כתב• זה מצאתי למינו הרא״ש בהלכות קטטת
 שלו. בהלכות כלאים [ססי׳ גי] לגיכ מוקי לה־ לרב משרשיא שזרע כשותא בכרמא . וכן מוקי לה הר׳ץ
. מרמחלף בישראל גדול. ל מ  שס כדברינו הנ״ל. ואית למה דאסרי׳ הכא לזרוע עיי עובל כוכבים ג
 א״כ בכל דובתא רשריכן שבות דפנות עיי עובד כוכבים. כגון מרןזס מציה & פםיד׳ וכרומה [ונמ״ש
 בס׳י בקופת הרוכלין בכלכלת שבת ריני אמירה לנכרי סי׳ זי]. למה לא חיישינ; בהו לאחלופ1
 ביש ־הל נ לול. יילדהתכ ליש מצוה או הפסל או ר׳א שמכרימו למשות הפעולה ההיא. להבי לא חיישיןן
 בה ל£ח'1פי. משאיכ הכא רפות גמור הוא. עוד היה נ״ל ללהכי הודיענו השיש לר? מפרשיא יהיב
 פרוטה להיגוקא . היינו כרי לדקדק טשי האישור של אמירי לעובר כוכבים. כדי לנוכל נמ• לומר מוגי
 כוכבים אזעתא מפשיה קעכיל ולא בשליחת ישראל. וכסברת ה:מיר שהניא רמיא [׳׳ד רצ׳ז סיר].
ע עיי ד  אבל מה אעשה שהרמב״ס והעור והרג״י בשו״מ י״ל לא הקפידו בכך. אכגם ק״ל אט״ג מ
. ועוד בדוכתי טובח בקונטרס זה]. וה״נ כל ג י  קטן בהיתר. עכ״פ נתסור משום חשדא . [כלעיל סי' י
 הרואה כלאים בתוך שדהו יאמר שהוא בעצמו זרען. ואת׳׳ל הכא שאני מדהוא בתיל דאהור רק מלרמן.
 ליתא להרי כבר הוכחנו [בקופת התבלין שם כדלי רעגענשירם]. לגם בדרבנן מיישינן למראית
 עץ . וגיל דמכאן נמי מוכח מה שהחלטנו שס בש״ר. ללוקא באיסור לאורייתא חיישינן לחשדא
 שיחשוב הרואה שהבעל דבר בבר עשה כחטא. אבל באיסור דרבק. לא חיישינן לחשדא לק כשיחשוב
 הרואה שהבמל דגר השתא עושה אישור. או שיחשדו שהבעל דגר עוד יעשה איסור להבא . אבל לא
 חיישינן שיחשדהו הרואה שכנר עשה איסור. דאדרבא אחזוקי אינש׳ גרשיעא לא מחזקינן. וספי למי

 עלן לרון אותי כלכל ידם לכף זכות. שלא עשה האיסור]:
 מג אע״ג דכלאי כרס לא נאשר בהכאה רק בשגרלו יחל רגע. התבואה משהשריש.
 והגפן משיהיה בו ענבים כפול הלבן [כלקמן סי׳ מ״ע]. אפ״הנל״פ דכל מורע
 כלאים בין כלאי זרעים או כלאי כרס. אף שקודם שנשתרשו הכלאים. חזר ולקט
 הגרעינים שזרע מתוך הקרקע. אפ״ה חייב מלקוה מיד אחר שזרע [,ד^ ?יישמע
 לכאורה מפסחים [לף כ״ה אי]. דהתס רק לעני! הנאתן קאמר]. וראיה ברורה לדברי. דהרי
 המרכיב ירק באילן. חייב משוס מרכיב כלאים [כש״א לכלאים מיז ורמב״ם כלאים ה״א
 ה״ס]. הרי אע״ג דאין מתאחין. וכרקאמר ההם בירושלמי. אפייה משהרכיב נתחייב
 מיד. ה״נ תיכף משזרע נתחייב. ואפילו לר׳ יסדה דפוער בהרכבה ירק באילן.
 התם טעמיה דכיון דאין מתאחין א״כ אץ כאן הרכבה כלל רכל חד וחד לחודה קאי.
 אבל הנא עמינת הגרעינים בעפר . היא נקראה זריעה. ותיכף כשטמן הגרעינים.
 נחחייב מיד. וכ״כ נ״ל לעכין שבת כשזרע גרעינים וחפס בעפר. אע״נ שחזר וליקט
 הגרעינים. אפ״ה כבר נתחייב משוס זורע משעה שטמן הגרעינים בעפר. ולא דמי
ץ . דהתס ט [  להדביק פת בתנור. וחזר ורדה אותו קורס שנאפה דפעור [כשבת ל״ד א׳
 שרדה אותו קודם שנאפה. אץ כאן אפייה כלל. והנחת הבצק תוך התנור לא שכניה
 אפייה. כמו שהושבת הקדירה אצל האש וסלקה קודם בישול דלא ס״ד שיתחייב
 משוס מבשל. אבל זורע. מיד שטמן הזרע בעפר. כבר עשה מעשה הזריעה :
 [אבל חין להביא ראיה לאי סיל שזורע כלאים יתחייב רק אחר פיישרש. א״כ הו׳ל התראה ספק .
 לשמא לא יקלוט הזיע. ואעיג רקיי״ל התראה םסק שמה התראה [כרמכ״ם פט״ז מסנהמ־ין] מכ״&
 הרי ככר כסבמ מירושינו [כסיל סכסררין פיט סי׳ כ׳כ בכלל די]. רכל ספק שתולה במקרה. כגון
. לכיע לא שמה התראה. איכ ה׳נ אף ללשמא ילקטם לא חיישיכ!. עכ׳פ לשמא לא יקלטו  זולק אק לגו
 הנרעינים לתלוי במקרה ודאי ראוי שנחוש. ונה>׳ התראת ספק. ייל רכבר כתבו שום׳ [מטה רט׳ו ר׳].
 רכל שצריך מעשה לסטורואמרינן למסתמא לא יעשה כמעשה. ולאהויל התראת ספק. ונזה יחות נמי
 קושיתס [גינףן ל׳׳ג אי] שהקשו האיך אפשר לחייב הבא טל א״א. ניחש שמא ישלח לה בעלה גט ויחזול
 ויבטלנו. ויפקעו קדושיה למפרע. וכי: הקשו. [שבח ליל אי] בפופת בשבת קלירה לבשל או הדביק
 סת כתמר היאך יתחייב . שמא יסלקו הוא או אחר קודם שיתבשל ושיאפה • איב ה׳׳נ אין מוששין
 שהמעשה שיעשה לעקרו קולס שיגיט זמן חיובו. אלא אמרינן מסתמא ׳שאר כלהשתא. ואע״ג ראבתי
 איכא למיחש לשמא לא יקלוט הזיע כאין. הרי יש רוב כנ:דו. דרוב גרעינים הנזרעים קולמץ שפיר.
 והרי כבר אממי•. שם [בפיט דםנהלרין הנ׳ל] דכל שיש רוב כנגדו לא מחשב התראת ספק. ושם
 הבאתי ראיה בחרה ללברי [נמלה מ׳׳ו 3' וסנהררין סיט אי] בבא טל הקטנה שהיא איא. ללא מפטר
. דחלוי ו  מטעם ספק שמא תמצא א״לוניח. מדאיכא לוב כנגדה. ולפיכך לא למי כלל לזורק אבן לנ

: [ ה ל ג  ולאי במקלה , ואין רוב מ

 מד האדמצרכינן שיזרע ב׳ גרעינין וגרעין חרצן במפולת יד. זס דוקא למנין
 מלקות [וכסי׳ ליו]. אכל לענין לאסור הגדולין. אפילו זרע גרעין א׳ מתבואה
 או מזרע ירק אצל גפן הנעוע כבר. או נטע גפן או זרע חרצן א׳ אצל שטלת. או
 זרע גרעין זה ואח״כ זרע החרצן בצדו. או איפכא. הרי בכל אופן שהגיעו לעונת
 חיוב כמבואר [בסי׳ מיג] וססיף הזרוע מקודם חלק ר׳ מבתחלה. משעה שהושרש
 חביד. הרי נאסרו שניהן מדאורייתא בהנאה. וצריך לשרק באופן שלא יהנת

 בשעת שריסתן מהן. ובין התבואה והירק. או גזעי הגפנים. והקשי( של תבואה
: [ ג י ס  כולן אסור למות מהן בשעה שישרפן [

י«נמת מ f >׳] .  :שרשיהן מתקיימין בארן בחורף. ובענפיהן גדלין כעין אשכולות [יש׳
. ורטו״ז כ׳ גשם רכ״מ לקיבוס איט ג  וגם נגמרים בזמן אי עם ענבים [רמב״ם כלאים פיה סי
 י״לל רק ער ג׳ שכיס [כשיב לכלאים מיס] לוגמת הכרם שאסור משוס ערלה. ולא חזי להנאת ארס
 עי אמר ג׳ שיים. וכן מצאתי באמת ברב״מ [פ׳ה היג מכלאים] • ותמוה להרי עמי ראו ולא 1ר.
 ולמלאה מינינו כולנו השפיט. שכקנמס [הוא שם לאמיני למין הנקרא בליא האנף]. הוא צומח מן האדן
 אחר איוה ימים מועטים כשזרעיהו. והוא הולך וגלל ער כי נגמר הון איזה חרשים מועטיכ .
 ואעיג לבמשנה שם קאמר שאין עושי! טר ג״ש. עיכ הכי קאמר תנא. ריש מגרעיני זרע הקנבוס.
 שצומח רק אחר גיש. ולפיכך לא ממי ליה מה שיהפך מה פזרע ממט. ותדע שכך פי׳ המשנה .
. פ י  ראל׳כ יהיה עכיפ מותר לזרוע עליו השתא מין אחר. דהרי הקנבוס לא יצמח רק אחר עגור ג
 ואייל דאעיג שאינו נגמר טכ׳פ יך שרשי׳ מיל . לא׳כ גכהיג היה רשאי להמתין עד שיתליע ויופך
 כבמשנה ג׳ שם. אעיכ כדאמי! שיש בין גרעיני זרע הקנבוס גרעינים שאינן מחליעין רק אחר גיש.
 (א״כ במה מין זה חמת ב!כ לכלס. והל׳ יש במין קנבוס רוגא דלזבא שגלל זצומה ונגמל מיל ללא
 ככרס. ותו ואפעו היה כך שכל גלעיני הקנבוס לא היו נגמרים רק אחל ג׳פ . מה ענין שייכות יש
. וכי בשביל פ י  לבידול הקנבוס נטבע שנגמר אחר ג״פ. להיתר ערלת סכלס שאסרתו תורה טר אחר נ
ו אייליי. יציע]. ולהר״ן [חולין לשית א׳] הא דאסיה הורה בכלאי כרם רק ירקות  זה מקנ
 דקנבוס ולוף. היינו משוס רענפיהן מתפשטין ביותר. ויש לחוש בהן עפי לערטביא.
 [וגיל דהר״ן ס״ל כרש״י ורמב״ם הכיל לגחלי קנבוס דומין בתואר לגפנים. רק להוה ק״ל איכ צמר
 גפן שגידולו גיכ דומה לגפן [כהרא״ש כלאים סיז מיג] נמי לתשר מדאורייתא. לגס צמר גפן אינו
 מין אילן רק מין ילק כידוע [וכן מוכח מגוף המשנה שונרט]. לפיכך הוסיף רגינו לומר דלהכי
 נאסר רק קנבוס מדאורייתא משוס דענפיהן מתפסטין ביותר כענפי הגפנים. ומדדמין בתואר ג״כ איכא
 למיחש טפי לעלבוביא. אבל אייל דלהרין סגי ליה בטעם חסורן מדאורייתא משום דפנפיהן מתפשטין
 ביותר דאיכ טסי הוה ליה למיסר נמי קשואין ודלזעץ וכדומה . להנך מתששטין טפי ונופי מקנבוכ

 ולוף [כדלעיל שינק כיז] ] :
 לח אבל שאר מיני ירקות אסורים לזרען בכרס רק מדרבנן. הא כל מיני זרעים
 וקמניות [עי׳ לעיל סי׳ ז׳] מוחר לכתחילה לזרען בכרם. ואצ״ל מיני פירות אילן.
. ולהראב״ד שם גס מיני זרעים [ ו  מותר לזרען או לנטען בכרם [למב״ס פיה מכלאים הי
 וקטניות אסור בכרם מד״ם. אמנם לתום׳ [מנחית טיו ל] וגם להר״ן [חולין דש״ח א׳] נס
 שאר מיני ירקות וזרעים וקטניות אסורים מדאורייתא . ורק ירקות שאינן נאכלים
 לאלס. ואעפ״כ מקיימין אותן לבהמה או לשאר צורך. הס הן שאסורים בכרס רק

 מדרבנן. וכן החליע גס רכ״מ [פ״ה מכלאים ה״ג]:
ט אולם שאר מיני ירקות שאמרט דלרמב״ם אסודס מדרבנן. ולשאר רכיהינו  ל
 אסורים מה״ת כבר כ הרמב״ם [ספ״א מכלאים] דטינו כל מין ירקות שאין נזרעים
 שדה שלימה רק ערוגות קטטת. כלפת. וצכונות. שומיס ובצלים וכדומה. בין
 שאוהלץ שרשיהן או עלץ או פירות שבהן. ואפילו א״צ למאכל אדם כלל. עכ״פ טון
 שרוב בני המדינה מקיימין אוהן לבהמה או לצבע או לשאר צורך הר״ז ירק שמתקדש

 בכרם לכל מר כדאית ליה:
 מ ימיני זרעים וקעכיות שאמרנו. דלרמב״ס מותרים לכתחילה בכרס. ולראב״ד
 אסורים מד״ס ולשאר רבוהינו אסורים מן ההורה בכרם רק דאין לוקין עליהן.

 טיט אותן שנזכרו לעיל [סי׳ ו׳ ״'] . ע״ש:
ם החילוק בץ מה שנקרא ירק דשליגי בה בכרם. ובין מה שנקרא  מא אמנ
 אילן דלכ״ע מוחר לכתחילה לזרוע או לנטוע בכרם. אמרינן בשו״ע [י׳ד
 רצ״ו סטיו] לכל שעליו גדלין. מעיקרו הר״ז ירק. וכל שעליו גדלין מענפיו הר״ז אילן.
 [ואילה״ק הרי קנבוס [הוא האנף בליא] עליו נרלין מענפיו. ואעסיכ אמר בכרס. י״ל דכבר הקשר,
 הירושלמי כדומה לזה אהך כללא [ספים לכלאים] והרי כרוב שאין עליו גדלי! מפרשיו. ואפיה הוא ודאי
 מין ירק. ותירן להך כללא היימ לק במין שאנו מםופק־ן בו אם הוא מק ירק או אילן. ולא במה שהוא
 ודאי ירק. ולכאורה תמוה לעניה במה אדע שהוא ודאי ירק עד שלא יהיה נכלל ככלל כל שעליו
. י״ל דכאמת ההוכחה האמיתית בין ירק לאילן היינו במיש המרדכי בשם הגאונים ׳ ט  נדלין מעיקרו ו
 [בפיו מלכות] והובא בא״ח [סי׳ ל״ג] דכל שהגזע מתיבש בחורף. והדר נביט בקין מהשורש. זהו
 ־רק. ילהכי קאמר בירושלמי דכל שאינו יודע אם מתיבש הגזע בחורף. יהיה כלל וה בידך . כל פעליו
 גדלין מעיקרו וכוי. ואעיג דמקמי הכי מחלק הירושלמי שם וקאמר כאן לברכה וכאן לכלאים. והכא

 מדמינ; להו אהדדי. ״ל לאו בכל מירי מדמינן כלאים לברכה]:

 מב אע״ג דאמרינן דכלאי כרם אינו אמר מדאורייתא רק בא״י. אפ״ה מדחמור
 איסורו דלוקין עליו וגם אסור בהנאה. להט אסרוהו חכמים נס בח״ל וגם
 בהנאה. אבל זס רק כשזרעם במפולת יד. או שחיפה הגרעינין שכאלץ דבכה״ג
 בעשה בא״י לוקה. להבי נם בחייל עכ״פ אסור במאה. אבל בשזרען סמוכין זא״ז.
 אע״ג שגס זה אסור אפילו בח״ל. עכ״פ טון שכשעשה ק באי׳י אינו לוקה לפיכך גם
 בח״ל אננ׳׳ג שאסור לעשות כן. אפ״ה אם עשה כן בח״ל מוהר במאה : וי״א דגם
 בכה״ג אסור בחיל בהנאה. מיהו ליע מורו דעכ״פ מותר לצוות לעובד כוכבים קטן
 לזרען זא׳ץ. ורק לעובד כוכבים גדול אסור לצוות בן מדמחלף בישראל גדול ןלצ״ו סס׳ט]
 1ואית האיך רשאי לצוות לעובד כוכבים קטן לזרוע כלאים. הרי המירה לעובד כוכבים שבוה בכל מילי
 כבימ ל׳צ. וי׳ר רצ״ז ס״ד. ואהיע הסי׳ הי]. ואט״ג דאיסור כלאים בכרס בחיל אינו רק מדרבנן.
 והו״ל רק שטת דשבות. ליחא. להרי קיי״ל רגם זה אסור [כרמגיא שיז סקי!]. ותו דאיכ מיש עוגל
 כוכבים גלול או קטן. לבגילול נמי תשתיי מםיט. ואת״ל לבעובל כוכבים גלול ס״ט דלא משוס די׳א
 דש שליחות לעובד כוכבים למימרא [ייד קס״ט ס״ה] להכי עדיף טפי לעשות עיי עובד כוכבים קטן.
. והיכא  לאפי׳ בישראל אק שליחות לקטן [כ״מ דעיא ב׳]. ליתא דאיכ גם בשאר מילי נמ• גימא כן
 מצינו לחלק באמירה לעובד כוכבים בין עוכל כוכבים גדול או קטן. דכבל דוכתא גדול וקטן שם הוא
 יהתמיר בשניהן. וי׳׳ל דהכא פאני מכל דוכתי. מדאיכא הכאכמה שממין. דהרי מדאורייתא אין כלאי
 כרס אסור רק באיי. ורק ג׳ מינים וחרצן. ואכ ב' מזמין סן ירקות . צריך שיהיו קנבוס ולוף. וגם
ד. ואיכ הנא הרי בחיל היי. ולא היה רק מין א׳ ירק סמוך לכרם.  גרי־ שיןרע « הגי מינין במפולת י

 יחןים חיא ייינ מח



 כלאים
oft ם. ודוקא י א עציץ נקונ אסור לםאו פחת גפנים או מון* ל' אמות מהגפנ  נ
) דוקא כשיש בהעצין ב׳ «״! ׳  יש בהעצין תבואה או ירק שהושרש [ולהד״ן מיל(סי
 מיצי ירק או חטאה שהושרשו]. ואם השכירו אף שהוסיף בהעברתו חלק ר׳ מגידולו כמחלה. אפיכהל
 שלא הושיב העצין בארן החת או סמוך להגפכים. מוהלים. אולם להריב [סס״ז לכלאים]. גס בלא
 הושיב העצין באיז. כל שהוסיף חלק ר׳ בשעת העברתו תחת הגפנים שבה! ענבים בפול. נאסלו

 סורעיס. אבל הגפנים שהוסיפו ר׳ לא נאסרו. וכן משמע מירושלמי ומפשטות לשון המשנה שם כדבריו
. אסיה מותר הכל. אבל חייג 1  מיהו מצץ שאינו נקוב. אפילו הושיבו תוך הכרס והוסיף חלק י

 'מכות מריות [שם סי״)]:
ב שיעור הוספת חלק ר' מגידולו. כי הרמב״ס שמשמרין כך בכל מין ומין כמה  נ
 שעות צריך לו משיעקרו על שיתיבש כל כן עד שלא ישאר בו ספה ליחה .

 לאם למשל צריך לכך ק׳ שעות אז אס נשתהה הירק הזה בכרם חצי שעה הרי הוסיף

. דאל״כ קשואין ודלועין לא יהיבשו  חלק ר׳ ונאסר. ונ״ל דדייכינן מהירק על הפרי

 רק אחר זמן מרובה מאד. ולהראב״ד [ספ״ה מכלאים] כך משמרין. שתיכף כשיעקור

 קלח התבואה או הירק ישקלנו. ואס למשל יהיה משקלו אז ק׳ קווינע. ולאחר שעה שוב

 ישקלט וימצא שחסר ממשקלו חצי קוויכמ עי״ז ישער שכשם שתוך שעה חסר ממשקלו

. כך כשישאר בקרקע בזמן גדולי הוסיף חלק ר׳ מגיחלו בריטובתו: '  חלק ר

. מותר ק א ן שיבש לגמרי. כי מת שרשו. אע״ג שעדיין עימל נעוע ב פ  ע ג

 לזרוע בצדו תטאה וירק. אבל גפן בחורף אע״נ שעומר אז ערום מעלים ופירות.

 אפ״ה כיון שבקין הבא יוסיף תת כחו. לפיכך אסור לזרוע בצרו. ורק אם זרע

:  אע״ג שהושרשו תחתיו מותרים ןשס]

ד שיעור ההרחקה שבין הנפניס להירק או התבואה. יש בזה ג׳ חלוקים :  נ
. אפילו יש בהשורה ק׳ גפנים. אס״ה ם י נ פ ה אם אין שם רק שורה א׳ של נ  א) נ
 דיט רק כגפן יחידי. וא״צ להרחיק בין הגפנים להירק אי התטאה רק

ם. ואם לא הרחיק כשיעור הזה ביניהן. והגיעו הגפן והצמחים לעונח  ו׳ ספחי

. הרי כל מה שיש מהגפנים ומהזרעים הון [ ס י / ושי׳ מ  החיוב שזכרנו. [לעיל סי׳ מ

 הו״ט ?הקדש ואסור בהנאה :

. דהיינו שיש שם כמה שורות של נפנים [כמבואר ם ר ם אס יש שם כ ל ו א ף  ב) נ
^ יש חלוק. (א) דאס  לקמן(ס•׳ סג) ] . ובא לזרוע בצדו תבואה או ירק. ב
ם. וגס כל גפן רחוק מחבירו. לא י א כרס גדול שיש ט הרבה שורות של גפנ  מ

ד אמות ולא מרוחקים זמ״ז ח' אמות. וגם כל השורות הללו מוקפות גדר  פחוה מ

״ע. ורחבו דהיינו המשט . הוא לכה״ס ל״ע [יעיין הריש ורתיו״ט פיג  שנבוה לכה״פ י

. אז אם בא לזרוע בצד הכרס. דהיינו בין הגדר לכרס. [ ד  דכלאים מ״ח וסימנך חד י
 צריך שיהיה הרווח ההוא שבין הכרם להגדר י״ב אמוח. ואז מרחיק הזרע מהכרס

 ד׳ אמוה. שהוא עבודה הכרם. וזורע את המוהר. ואס אין שם רווח י״ב אמוה. לא

רק. כל שהוא הוך ד  יביא זרע לשם. ורק בדיעבד. אם אעפ״כ זרע שם הבואה או י

 אמוה מהכרס נאסר משניהן. והשאר מוהר בדיעבד [רצ״ו םמ׳יג]: (ב) אבל אס חסר א׳

 מההנאים הנ״ל שהשורוח רחוקים או קרובים זל״ל עפי מהשיעור שאמרנו. או שאין

. א״צ להרחיק מעקרי הגפנים רק ד' אמות וזורע המותר: ו  בהגדר התנאים שאמרט ב

 נז בבל מקום שצריך להרחיק מדינא ד' אמות מהגשנים. הרי אס לא הרחיק .
ר אמות. הרי כל הזרע שגדל תוך הדי אמות  וזרע ירק או תבואה תוך ה

 שמעקרי הגפנים נאסר בהנאה. וגם מכל הגפנים שעומדים נגד הזרע נאסרו ב׳

 שורות דהיינו אפילו השורה השנייה שרחוקה מהזרע עפי מדי אמות. אפ״ה גס

 היא נאסרה בהנאה [שם סל׳א] :

ח ואפילו היו שוחה הגפנים רחוקים זמ״ז ח׳ אמוה או פחות מדי אמות. דאז  נ
 אין דינן ככרם. ולפיכך כשירצה לזרוע בין השורות . א״צ להרחיק הזרע מעקרי

 הגפנים רק ו״ט. אפייה זה מקא בזורע תוך הכרס. דהיינו בין השורות. אבל בזורע

. צריך להרחיק ד' ם ר כ  חון מהכרס שמצויים שם עוברים ושבים שלא ידע מהן בעל ה

. שהעומד בחון איט יודע שכרם זה ן י  אמות משורה החצונה של הגפנים משום מראית ע

 גפניו נעועים-סחוה או יותר משיעור הראוי [שם סל״ד]. ונ״ל דכיון דרק משוס מראיח

. ואם רק הרחיק ו״ט מותר בריעבד.  עין מרחיק א״כ אס אעפ״כ לא הרחיק כראוי
 [מיהו אילה״ק למה תוך ובין השורות מותר לזרוע חון מו״ט ותוך ד״א מדאי( מצוי שס רואין. הרי כל
. י״ל זהו רק באיסור (  מה שאסרו תכמיס מפני מלאית פין אפי׳ בחדרי חדרים אסור (ביצה ל״ט א׳
ן בכלכלת שבת כדיני רעגענשירס]:  ד6ורי"(כימו״ז איה של״ז שק׳ט.ועי׳מ״ש בזה בסיד בקופת התבלי

ם ההרחקה שאמרנו שצריך מעקרי הגפנים אס הוא כרס גדול ויש לו ל י ) נט א  ג

 גדר כראוי. היינו רק בזורע בצר הכרס חון מהכרס והון הגדר. אבל

 אס זרע תוך הכרס בין שורות הגפנים. אפי׳ הזרע הוא חון מדי אמות מעקרי

ב.  הגפנים. אזי נאסרו כל הגפנים שעומדים תוך הע״ז אמה מהזרע בכל צד סבי

 אבל אס עומד גפן א' או ב׳ חון מהט״ז אמה מהזרע. לא נאסר. ורק אם תוך הד׳

ד אמות מצומצמות אילו עומד . או בסוף גבול ה ל ״  חמות סמוך להע״ז אמות מ

 שיב שורה של גפנים הרי גם הס נאסרו כהנאה מדרבנן [ולרק היטב ברמב׳׳ם ס״ו מכלאיט

 וככ׳מ שש ןבי״י יצ״י העי' י ״ג׳ זכ׳] :
 וזג
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נה. רק ראה כלאים בכרמו וקיימו. כיון שראה  מה וכ״כ אפילו לא זרען בטו
. או סכך גפנו על ירק או תבואה . בל שטשרשו שניהן  כן והניחו ולא עקרו

 והיה על הגפן ענבים כפול. אס הוסיף זה על זה חלק ר' על מה שטה נמל

 בהחלה. הרי נאסרו שניהן בהנאה. וה״ה בסכך שטלה ע״ג גפן וכדומה :

 מן ולא עוד אלא אפיי עציץ נקוב שזרוע בו ירק או תבואה והעמידו תחת הגפן
 ושהה שם עד שהוסיף בגדולו חלק ד על מה שהיה בתחלה. הרי נאסרו שניהן

 בהנאה. ולהר״ן [בראשית w] לא נאסרו הגדולים בכל אופנים הנזכרים בגי סימנים

 אלו. רק בשטה הכלאים נ׳ גרעינים. דהיינו ב׳ מתבואה או ירקות ואי חרצן. או

 ב׳ מחטאה או ירקות אצל או תחת ענפי גפן שטעון ענבים כפול. ורכ״מ [פ״ה

 מכלאים ה״«] נסתפק דאפשר דגם הרמב״ס מצריך ב׳ מיניס סמוך לגפן או לחרצן.
 ואני בעניי לא הבנתי ספיקתו של רבי' בזה. דהרי הרמב״ם [שס ס׳ כיג] שפתיו

. משמע . והוסיף חלק ר׳ נאסר  ברור מללו. דבהניח עצין נקוב שט ירק החפ הגפן

. ולהרא״ש הלכות כלאים [סי׳ ד׳] ס״ל להראב״ד דגס מין א' בכרס ׳  וראי אט' מין א

: ה א מ  אסור רק מדרבנן בהנאה. וכתב עוד דלהר״י מין א' בכרם גס מדרבנן מותר ב

נים.  מז בחו״ל מוהר לזרוע ירקות או תבואה בצד הגפן או הכרם. אפילו ב׳ מי

. ואעפ״י שמותר ד  דלא נאסר בחו״ל מדרבנן רק לזרוע כל הג׳ במפולת י

 לזרען. הגדולין אסורים לאכלן. ובמסופק בהן אם כזרעו כלאים מותרים [למכים

. מדלא ן י ל ח  שם סס״ח]. ובשו״ע [סוף סי׳ רצ״ו]. דבחו״ל בכל גוונא מותרים מ
: ד  שכיח שיהיו נזרעים במפולת י

 מה נם עובד כוכבים שזרע כלאי כרם בשדהו. אסור בהנאה וטעון שריפה כשאר
 כלאי כרס שזרעו ישראל [רמב״ם פי׳ ממאכלות אפורות. ותמהני שלא נזכר זה ביויר

 סי׳ רצץ]. אולם ישראל שזרע כלאים בשדה חבירו. ולא טדע לחבירו. שרי דאין
 אדם אוסר דבר שאינו שלו [רצ״ו ש״ל]:

. וגם  מט אין כלאי כרס אסורים רק בשיש תרתי לריעותא. דהיינו בהגפן
. משעה שעעון ענבים כפול עד שעה שנגמר  בהתבואה שנזרע בצדה. בהגפן

 כל גידול הענבים. ובהתבואה וירק משעה שהשרישו. עד שעה שנגמר כל צרכן.

 ואס בתוך זמן של זה וזה היו גדלים יחד אפילו רק רגע א׳ בלי הרחק כראוי. נאסרו

 שניהן מיד בהכאה. ואפילו הקש של התבואה והעצים של הגפנים כל מה שגדל מהן

 באיסור נאסר בהנאה [לציו שיג]. ואם הגפן והתבואה היה א׳ מהן גדל תחלה בהיתר.

ר וט ענביס כפול הלבן. ת ט ה נטוע ב  ואח״כ גדל באיסור כלאים. וכגון שהגפן ט

 ובא א׳ וזרע בצדה תבואה והושרשה. הרי התבואה נאסרה כולה עס הקשין מיד

 מדגדל כולו באיסור. ובהגפן יש חילוק. להענבים שבו שאין ניכר בהן מה שטסיף

ד קצ״ע חלקים שגדלו תחלה  בם באיסור. להט אס ישוער שהוסיף חלק ר' באיסור ע

ה. אז הגדל  בהיתר. כולן אסורים בהנאה . ואם ישוער שהאיסור הוא פחות מז

 באיסור בעל ברי שגדל בהיתר. ומותרים סלן בהנאה. אבל עצי הגפנים שניכר בהן

. ו ר י ת ט . ומה שגדל החלה בהיהר נשאר ב ר  מה שגדל באיסור. הגדל באיסור אסו

 וכ״כ בהיה איפכא. שהיה התבואה תחלה קצת ממנה גדל בהיתר. כגון שהיה כאן
 שבלים שהושרשו בהיתר. ולא היה בהן גרעינים עדיין. ובא א׳ וסיכן גפן שבו

 ענבים כפול. ע״ג שבלים הנ״ל. ונתהוו נרעיניס בשבלים. הרי הגרעינים שגדלו

 באיסור אסורים . והקשין שכבר גדלו בהחלה בהיתר מוהריס. וכ״כ עצי הגפן

. ומה שכבר גדל בהעציס ר ו ס  שסככו. מה שניכר שגדלן אחר שסככו על השבלים א

 בהיתר . נשאר בטתירו [עיין רציו סס״!. והוא עיפ הירושלמי פיה לכלאים וכ״כ תוס' פסחים

 דכיה א׳ ל״ה עיקרן] :

 ב וכל זה ביש ב׳ לריעוהא׳. אבל ביש רק חרא לריעותא דהיינו או בגפנים או
 בהתבואה יש חלוק. דאס הריעוהא רק בההטאה כגון שהושרשה. אבל ענבי

 הגפן לא הגיעו לפול הלבן. רק היו עדיין סמדר [ובשו״ע רצ״ו קאמר שהיו בוסר. וכן כ׳

 ג״כ ברמב״ם ס״ה מכלאים. ותמוה הרי הוא גרוע הוא בוסר הוא פול לבן.. ושיעור זה כזה
. אז רק התבואה אשור בהנאה רק מדרבנן. מדעכ״פ שניהן הושרשו [ ( '  (ששחים נ״ג א
. וצריך לעקרם קודם שיגיש הענבים לגודל פול הלבן. אבל הגפן ן  קנשוט רבנ

. ואפייה ך  וענביו שארו בהיתירן. ובייש אס לא היה בהגפן ענבים כלל שהדין כ

 עכ״פ התבואה אסורה ומסעם הני׳ל [פס ס״י]. אבל אס נשרו כל עלי הגפן כדרך

 האילטת בימי חורף בקור. אף שיש ריעותא בהתבואה כנץ שהושרשה. אפייה הכל

. כגון שיש בהנפן  מותר [פס סי״ב]. אמנם אם הריעותא האחת היא רק כהגפן

 ענבים כפול. וזרע בצדו תבואה או ירק שלא הושרש עדיין. הכל מותר עד שיושרש.

. ואפי׳ יש הריעוהא  ואז נאסרו שניהן מדאיכא תרתי לריעותא וכלעיל [פס סייא]

 בהתבואה. כגון שסשרשה בצד הגפן שבשלו ענביו כל צרכן. אע״ג שלכתחילה אסיר

 לזרוע ירק או תבואה אפ״ה בדיעבד מותרים אפילו הושרשו. וכן תבואה או ירק שישלו

. אע": שעשה בידו ע ט  כל צרכן. אע״נ דלכתחילה אסור ליטע גפן בצדן. אפייה אס נ

 ענבים כסיל הלבן. הרי הן מותרים [כל זה היא בהלמב״ם ש״ה הי־; והייד ונשמט בי׳׳ז רנ״ז];
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 הכל. אבל בהשטבם על שבכה של קנים או אילן שלק. אע״ג שאמרנו לעיל לנדעבד
 כשזרע סחת המותר מותר. אעפ״כ כשחזמ והשתרנו השריגים על המותר ממעל
. אינו מועיל להסכ ולהחזיר השריגים מעל הזרע  להזרע. ״אע"ג שלא הוסיף חלק ד
 שתחתן כמותר אילני מאכל לעיל. אלא צריך לעקור הזרעים משס ולשתלן במקום

: כיט]  אחר [שם סימן כי! וכיח ו
 עב הא שאמרנו שאין נקרא כרס רק בשיש בו ב׳ שורות נסנים. זהו הקא
 במישכביס גזעי הגפנים על הקרקע. אז אם הס בשורה אחה אפיי ק׳ זה
 אצל זה בשורה . ריק כגפן יחידי. ומרחיק מהם הזרע רק ו״ט. אבל אם נטע ה׳
 נפנים בשורה אחת. וערסן ע״ג סהל גבוה י״ט. או ע״ג קנים גבוהים י״ע .
 וכתמה. זהו שנקרא ערים. שאע״ג שהוא רק שורה א׳ דינו ככרם. וצריך להרחיק
 ממנוי הזרע ד׳ אמות מכל הצדדים. וערים חמור עוד משאר כרם. דשאר כרם שמיקף
 גדר. מותר להסמיך גפנים בצד זה מהגדר. וזרעים בצדו השני. [וכלקמן אות פ״ס].
 אבל בעריס. שמפנים ערוסים ע״ג ראש הכותל. כמו שבאותו צד שמסכים שם צריך
 להרחיק הזרע מגזע הגפנים ד אמות. כ״כ באותו צד של הכותל שאין שם הגפנים
 צדן להרחיק הזרע מגוף הכוהל ד״א. וכן הדין כשערס שורה א׳ של ה' גפנים תוך
 חריץ שעמוק י״ע ורחב ד׳יט. הרי דן החריץ כדין הכוהל. וצריך להרחיק הזרע מב׳
 שפחי החריץ ד״א. כמו שצריך להרחיק ד אמות ממפניס באוחו צד שמפנים שם:
 ואם הה' גפנים או יותר הערוסיס על הכותל. רחוקים מהכותל ד״א או יותר.
 אין המרחק ההוא שבץ שורת מפניס למוהל נחשב בכלל הד״א. אלא כשבא
 לזרוע באוהו צד של הכוהל שמפנים נטועים שם צריך להרחיק ד״א מעקרי הגפנים
. וכשבא לזרוע באחורי הכוהל שאין שס הגפנים. א ד  אע״ג שהוא רחוק מהכוהל יותר מ
 הר״ז מרחיק מהכוהל ד״א אט״ג שרחוק מעקרי גפנים יותר מד״א [שם סלו מיז ולח] ־.
ף כל זה הוא לדעת הרמב״ס ושו״ע. אכל להראב״ד. וגס לרבינו רבי׳א זצוק״ל  ע
 [פיו דכלאיס מ״ו] דוקא באותו צד של הכותל ששם הגפנים. צריך להרחיק ד״א הזרע
 ממסכים. אבל באחורי הכותל שאין שם גפנים. א״צ להרחיק כלל הזרע מהכותל.
. ואע״ג דהכא מפניםערוסיס בראש  דהרי אפי׳ רק גדר מפסיק [כללןמן אות פיה]
. י״ל התם הרי מיירי שעומדים [ ז  הכותל. ומי בכה״ג אין הגדר מפסיק [ככלאים פיל מי
 גפנים בב׳ עברי הטפל. וערוסים יחד מב׳ הצדדים בלאש הטתצ. משא״כ הפא
 שאין גפנים רק בעבר א׳ מהכותל. .[ומה שהקשה על וה רכימ(פיח מכלאים) דלפי לנרי
 רבותינו חלה צי5 דמה דקאמרו ביה(לפיו לכלאים) למודד! הו״א מן הגדר לשדה. היינו באותו !י
 של הכותל שנטועיס שם הבפנים . דאס השורה מרוחקת מהכותל למשל ב׳ אמות. א; א״צ להדחיק
 הולע ליא מעקלי הגפנים. אלא מודל הל׳א מהכותל. דהיינו ב׳.אמות מה;פנים. ועל זה ק׳ והיכא
 >x׳ בהכי. וכי עדף הך גוונא מאילו היתה שורת הגפנים סמוכה להכותל. לסיה צריך להרחיק
 מהגסנים ר׳ אמוש. והכא שמרוחקת השורה מהכותל. תסגי במלחיק הזרע מעיקרי הגפנים 5'
 אמות. כבר תירן הגי רביא זצוקיל. דה״ט משוס דבאמת הרי יש כאן רק שורה אי גפנים דדינה
 שא״צ להרחיק ממנה רק ויט(וכלעיל אוח ס׳ב) ולק הכא ממם שהשורה עמסה עיג הכותל. נידונת
 השורה זו ככרס. נמצא שרק הכותל היא שעשתה השורה ככרם. לפיכך רק מהכותל צריך להרחיק חיוב
. דהרי כשהשורה גפנים מרוחקות מהכותל למשל ד׳ אמות.  ההרחקה מהכרס. אמכם לי אני העני ק׳
 וודאי לח תיסק אלעתן דמכח הך סברא דחשבינן הטפ* שהוא הכרס ולא להשורה. יהיה מותר לזרוע
 סמוך לשורת הגפנים מיד. וכן מסתבל דמה״ט נקע הראב׳י ונשא משלו בשמרוחקת השורה מהכותל
 ב׳ אמות. היינו משוס לאילו כיתה מרוחקת השורה מהטתל ג׳ אמות. היה צריך להרחיק הזרע מהשורה
 לייא. וכיש במרוחקת השורה מהכותל טפי. ואיכ איך שתמו וקאמרי ביה למוללין סר״א מהכותל.
 והלי איכא גווני עובא שאין מודדן מהכותל. ואולם לרברי הרמב׳ס הלל הרי לרן כבושה לפנינו
 במשנה. לב׳ה לקאמרי למודדין הריא מהכותל. היינו באותו עבר פני הכותל שאין שם השורה. גס
 פס צריך להרחיק הזרע ד׳א מגוף הכותל: וא״ת א׳כ יהיה ביה לחומרא. ולא נשנה בעליות (פ״ו).

 י״ל כדאתשיל בבהמ׳ד . היינו בסצל שסגפנים שם. דסו׳ל לקולא לב־ה(כחולי! דמיב ב׳):

 fjJJ ועוד נ״ל דאליבא דכ״ע גס בעריס צריך שיהיה כל גפן מרוחק מחבית
ק  לכה״פ ד״א - ולא יטה מרוחק מחבירו ח״א. דעריס לא עדיף מכרם. ו

: דלק] . ו ו  משמע מהר״ש והר״ב [כלאים פיו מי
. להרמב״ם הל  ען והא דצריך להרחיק הזרע מהערים. היינו רק בזורע בפני מו
 בב׳ פניו. ולראב״ד והגר״א רק באותו פני הכוהל שמפנים המוכים עליו.
 אבל לכ״ע. בזורע בקצה שורה הגפנים והסמל. א״צ להרחיק רק ו״ט כמגפן יחידי.
 כך כ׳ הגראי׳ו זצוק״ל [פיו מ״ו]. ונ״ל רעל כרחך מוכח כדברי רביט. דאל״כ הא
 דאמרי׳ לקמן וסימן ע״ז] בפסקי עריס. דביש בין ב׳ הפסקין ח״א וטפח. מרחיק
 רע וזורע. וקי במאי עסקינן. אי דשרי לזרוע בפני השורה וגס שם שרי לזרוע בהרחק
 ו״ע. וט ס׳׳ד כן. דמי עדיף זו מב׳ עריסין. דאסור לזרוע בפני השורה רק בהרחק
 ד״א [וכן הקשה באמת הראביד בפיח מכלאים]. אע״כ דביש ביניהן ח״א וטפח. מוהר לזרוע
 רק באמצע פסקי העריסממש. דהיינו מכוון בץ ב׳ הגפנים שבבי ראשי השורות של
 ב׳ העריסין בהרחק ו״ט. והא תינח חי נימא דבכל עריס דעלמא. א״צ להרחיק הזרע
.  מצד ראש שורת העריס רק ו״ט. א״כ ה׳׳נ אע״ג שיש כאן ב׳ מריסין סמוטן
 ותו שכבר היה פס גפן במגקוס הממוצע בין ב׳ העריסין. לא תימא דהו״ל ככרם
 שחרב באמצעו. דדינו כבתחלה [כלקמן שי׳ עית] או כשביל שבאמצע כרס [לקמן סי׳ פ״ע].
 אפ״ה בעריס שאינו רק שורה א׳ הקילו דדיט ככל 1'- ראש עריס דעלמח וסגי במרחיק
 ו״ט. ורק באין כאן ביניהן רווח ח״א וטפח אסור לזרוע ביניהן. מדיש עריס

 בצל

 ם וכן כרס שיש באמצעו מקום פכר מגפנים. אם מתחלה היו כל שורות כרם זה
 מרוחקים זמ״ז ח׳ אמות. הרי אין זה כרס. ורשאי לזרוע סמוך למפנים במרחק
 ו״ט. אבל אס טו השורות מרוחקות מתחלה זמ״ז ד״א או פחוח מחי. ואח״כ
 נעקרו גפנים באמצען. אז דוקא אם מקום הפטי הוא השתא ע״ז אמה על ט״ז
 אמה. רשאי לזרוע במקום הפנוי הזה במרחק מכל צד ד׳ אמות מעקרי מפנים .
 אבל באין מקום הפנוי ט״ז אמה על עז״א. אסור לזרוע כלל במקום הפנוי.
ים. הר״ז מותרים [שם סלד מלב];  ובדיעבד אם זרע שם במרחק ד״א מעקרי מפנ
 סא וכן שביל מפולש שבין כ׳ כרמיס. כך דיט דאם הוא רחב טז״א. מרחיק
 רק ד״א מעקרי גפנים מבי הצדדים וזורע את המוהר. אבל באין השביל רחב

: [ א ל  כנ״ל אסור לזרוע שס אפי, במרתק ד״א מהגפכיס [שם ס
 סב כבר אמרנו לעיל דכל כרם צריך להרחיק הזרע ממנו ד״א. וכשאין דינו
 ככרס סגי בשמרחיק״ו״ס. כמו בגפן יחידי דסגי ליה נמי בהרחקה כזו
 מהזרע. ולק צריך שתדע שאין נקרא כרם רק כשיש שם ב׳ שורות גסטס או יותר .
 וכל שורה יהיה בה לכה״פ ג׳ גפנים. ואעפ״כ יש חילוק. דאם אין בהכרס רק ב׳
 שורות . צריך שיהיה כל גפן שבהשורות מרוחק מחבירו לא פחות מד״א. ולא מרוחקים
 זמ״ז ח׳ אמות. וכל זה חון ממקום שהחת גזע הגפנים עצמן. אבל במקורבים תוך
: [ כ ל  ד״א. או מרוחקים זמ״ז ח״א. אין רינן ככרס. ומרחיק מהם רק ו״ט וזורע [שם ס
 ונ״ל דעכ״פ חוצה להשורות צריך להרחיק מכל שורה החצונה ד״א. משוס מראית עין.
 דמ״ש ב׳ שורות המרוחקים או מקורבים יותר מהראוי. מאילו היה שם ג'שורות
 שמרוחקיס או מקורביםיותר מהראוי וכמבואר בש״ע בסעיףל״ד וכמוזכר באות הסמוך:
נ וה׳׳ה בטו שם ג' שורות המרוחקות זמ״ז ת׳ אמות. אס בא לזרוע בין השורות • 0 
 מרחיק רק ו׳ טפחים מעיקר הגפנים וזורע המותר. ורק בשבא לזרוע חון
 מהשורוה אע״ג שהשורות זמ״ז ח׳ אמות ואין דינו ככרס. אפ״ה צריך להרחיק ד״א
ים. מפני מראית עין שהעומד חון להשורוה אינו יודע שהשורות  מעקרי מפנ

 זמ״ז ח״א [שם שליד] :
 סד ואם היו ג׳ שורות. אעפ״י שיש ביניהן פחות מד״א. הרי אלו כרס. ומאין
 את האמצעים כאילו אינם [שם סל״ג]. ונל״פ רזה דוקא כשב׳ שורות החיצוטת

 מרוחקים זמ״ז לכה״פ ד״א :
 סה הנוטע ה׳ גפנים. ב' כנגד ב׳ וא׳ יוצא זנב. כזה. ° ° o זה נקרא כרם
ק שט ד״א לכל צד. והוא שגפניו נעועין  קטן. שצריך נמי להרחיק מכל ג
 בהרחק הראוי כמו שאמרנו בסי׳ הקודם. אבל כשנטועים ב׳ נגד ב׳ וא׳ באמצע
 טה ° ־< % או ג׳ בשורה א׳ וב׳ כנגד ב׳ הסמוכץ שבהג׳. כזה I ° ° . או נ׳
 בשורה אי. וב׳ כננד הבי הקצוויוה שבמ׳ כזה ° ° % כל הנך אין דגן ככרס ומרחיק

 מכל גפן רק ו״ע לבל צד וזורען [שם סליז]:
. אבל מ]  סו השורות הללו שאמרנו צריך שיטו מסוטה כל גפן מול לחבירו [שס חי
 כרם שחינו נטוע שורוה שורות. אלא מעורבב. הרי אנו רואים אם יש בכל
 הכרס ללקט בין הגפנים הנטועים בערבוב ב׳ כנגד ב׳ ואי יוצא זנב. הרי אט רואים
 אה האמצעים כאילו אינן. [וכלפיל בנטועים הגפנים בקירוב יותר מהראוי] ודימ ככל כרס [שם]:
 סז שתי שורות שאמרט שנקראים כרס. א״צ שיהיו עומדם ע״ג קרקע שוה.
 אבל צריך שלא יהיה עקרי גפנים שבשורה א׳ גבוה י״ט למעלה מעקרי הגפנים
 שעומדים בשורה השנייה שעומדת למטה מזו. דבכה״ג. אין ב׳ השורות מצטרפות .

 ולא נקרא כרם . וא״צ להרחיק מהן רק ו׳ טפחים לכל צד [שם סליו]:
ח וכ״כ א״צ שיהיו ב׳ השורוח שייכים לאדם א׳. אלא אפילו שייך כל שורה לארס  ס
 אחר ויש הפסק בין השורות שדה או דרך של ארס שלישי. או שדרך הרבים
 או גדר לגמוך מי״ס מפסיק ביניהן. אעפ״כ מצערפין לטות דנן ככרם. כל שאין רווח

: ה]  ההפסק שכין ב׳ השורות רחב ח״א [פס סלי
 סט והא שאמרנו שההרחק ר׳ אמות שצריך להרחיק מכרם. זההרחק ו״ס שצריך
 להרחיק מגפן יחיד וכדומה. כולן נמדדין מעקרי הנסכים ־ מ״מ בשאין שריגי
 מפנים מתפשטין ממעל להזרע. אבל במתפשעין לשם. אפילו בשרחוק הזרע מעקרי
ים. נאסרו  מפניס ק׳ אמה. הרי כל שהוסיף חלק ר׳ בהירק ובהענביס שבגוף מפנ

 שניהן במאה [שם סכ״ז]:
 ןן ולא עוד אלא אפי׳ אם השכיב שריגי הגפנים על שבכה של קנים או על אילן
 סרק. אסור לזרוע החת מוחר הקנים או מותר ענפי האילן סרק. אף שלא
 השתרגו לשם ענפי הגפן אס רק ניח״ל שישתרגו הענפים על מותר ההוא. ורק אס
 זרע תחת המותר. כל שהרחיק מעקרי הגפנים כשיעור הראוי מותר בדיעבד. אבל

 מה שתחת הענפים. אפי׳ מורחק כשיעור מעקרי הגפנים נאסר :
 ?[א אולם אם השכיב השריגים על ענפי עץ מאכל. מותר לזרוע תחת הענפים
 שלא עלו לשם השריגים. ואם אח״כ התפשטו גם לשם השריגים. כל שלא הוסיף
 חלה ד משעה שטדע לו. הר׳יז מחזיר הענפים לצד אחר ומסירם מעל הזרוע ומוהר



 השנכה. או אפילו חוצה לה אכל הוא תוך ד' אמות מעיקרי הגפנים 6 בתי כלאים
 פג אע״ג שאמרנו לעיל [שי: עי] רתחת מותר השבכה שאין שריגי הגפן מונחים שם
 אסיר לזרוע. עכ״ס כשעומד ארס תחת השבכה ואינו יכול לקטוף האשטלות
 —   מעל השכבה. אע״ג שתחת השבכה אסור לזרוע . עכ״פ כנותר לזרוע סמוך ך

 לשבכה ולהון. איג״ג שמפנים מעורסיס על השבכה. ולא עוד אלא אפי׳ I •־־"
I *בשיש ב׳ כותליס סמוכים יחד כמין גאם וערוסיס עליהן ה׳ גפנים כזה 

-  או הזה 8^ שרץ מפנים הללו כדין כרס. מדמעורםין על בי הכותלים האלו. ן—י
 אפ״ה א״צ להרחיק הזרע רק ו״מ מעקרי מפניס שמונחים על הכתלים. ן:

 ונם מותר לזרוע סמוך למותר הטתליס שמפנים ערוםים עליהן אס רק
: [ ג ׳ ס ס ס ב  הוא חון לו״ט מעקרי הגפנים [

׳ י י ס י מ  פד אע׳יג שאמרנו לעיל דגפן שמוקף גדר צריך להרחיק ממנו הזרע ד״א [
. אפ״ה גנה קענה שמוקפת גדר. וגפנים ערוסיס על ראשה סביב להגנה [ א ־ ׳  פ
 מבחון. הרי אם יש במנה כדי רוחב בוצר וסלו מכל צד וצד סביב. דהיינו ב׳ אמות.
ה דע״ד אמות על פני כולה. מוהר לזרוע כל הגנה. ואכ נ  ויהיה לפ״ז רוחב מ
. ףיל]: ג ״ , ע י ל ס י ע ו ל נ א ב ה ע ש ׳ ש׳ ם ז י כ מ ר ת ה ע ד מ ל ) וקק׳יל מ א ׳ ס ס )  לאו אמר לזרוע בתוכה [
ק שצריך בין כרס לזרע. או שבין ב׳ שורות גפנים. בשלא יחשט ב׳ השוה׳; ס פ  פה ת
 ככרס. היינו רק בשיטה הגדר שמפסיק ביניהן גבוה י״ע. ורחב ד״ע בהמשס.
 ואס מפסיק ביניהן הרין. צריך שיהיה עמוק י״ע ורחב ד״ט משפתו לשפתו. ור׳ 1
 אז מחשב הפסק ומותר ליטע גפנים מצר זה ככרם. ולזרוע על שפה האחרת [סמ״ה].

: [ כ ״ ם ס ש  ובלבד שלא יהיו הגפנים מסככים בראש הכוהל או חון החרין [
 $ן ולא עוד אלא אפי׳ מפסיק ביניהן רק מחיצת הקנים. שאין כל קנה מרוחקת
. וליסע  מחברתה ג״ע. הר״ז הפסק. ומותר לזרוע בכל מקום המופסק מצד א׳

: [ ה י מ ס ם ש  גפנים שבכרם סמוך להמחיצה בצד האחר [
 פז גרר שנפרץ. עד י׳ אמות . מחשב כפתח. ומותר להסמין טרק אפי׳ במקוס
ק י ח ר ה ך ל י ר ת צ ת ס ם ה ו ק מ ס ג ך ג כ י פ ל . ו ו מ צ ר ע ל ב ה ת מ ת ס ת ה י ז ף ר י ד א ע ס ל ״ כ ע  הפרוץ [וג׳׳ל ד
. אולם אם הפרוץ הוא יותר מי׳ אמות אז צריך להרחיקן [ ל ד ג י ה ב ו ע ס כ י נ פ ג ה ע מ ר ז  ה
 זמ״ז במקום הפרוץ כדיע. וכ״כבכל פרוץ המרובה על העומד. אפי׳ אץ כלפתן
 ופרוץ רחב י״א. רק שהוא רחב טפי מג״ע. אסור לזרוע נגד הפרוץ עד שירחק

: [f מ ם ס ש  כדינו. אבל בפרון כעומד. אף נגד הפרוץ א״צ להרחיק [
 פח חצר קטנה שבפרץ במלואה לגדולה כזה21£§ד־. אס
 מפנים בגדולה נאסרו טרעיס שזרע בקטנה אף
 שהרחיק כדינו ד״א. ואפילו אין הפרצה רחב י׳ אמות,
. אבל מפנים מותרים. [וג״ל [ א ׳ ע ב ס ׳ ן דצ׳ י ב ת י י ע י ש ל י י ע ] 
. אולם אם [ א ׳ ׳ י ת מ ו ח ה פ צ ר פ ה ש ז ב . א א י ע ד ר ז ה ם מ י ק ח ו ר מ ש א ב ק ו ד  ד

 י3
3 

. דהקא בחרתי לריעותא שהכרם יהיה בגהצ. אז ה ל מ  מפנים בהקטנה מותר לזרוע מ
! צ״ב ני]: י ב ו ר י ׳ ע ש ו ת ע . ו ע ׳ י מ ם ס ש . וט״ל כזורע בכרם [ ה ל ס  נקראת הקענה על שם מ
 פט שביל שבין ב׳ כרמים. אע״ג שטא מפולש ביניהן. הרי טא ככרם שחרב
 באמצעו. דדוקא כשרוחב השביל טז״א. מותר לזרוע שס בהרחק ד״א מעקרי
 הגפנים בב׳ הצדדים. אבל הרץ שעמוק י״ט ורחב ר״ע שמפולש בין ב׳ הכרמים.
 מותר לזרוע תיך החריץ אפילו סמוך להגפניס שבחוץ. אבל אם אין החריץ מפולש.
 אסור לזרוע בתוט עד שיהא רחב טז״א. ואז שרי לזרוע בתוכו בהרחק ד אמות

: [ א ״ נ ס נ ו ׳ ם ס ש  מכל צד מעקרי הגפנים [
 צ גפן ילדה שאיכה גנוה טפח. אע״ג שיש בה ענבים כפול. אינה מקדשת הזרעים.
 בד״א בכרם קטן דטינו ט נגר ב׳ וא׳ יוצא זנב . וא׳ מהבפנים היא ילדה כזאת.

: [ ב ״ כ ס ס ש  אבל כרם גדול וכל גפניו כך. הרי׳ז מקדש בלא הרחיק כדינו [
 צא אע״ג שמפנים רחוקים מהזרע ד״א. חס נכנסו עקרי מפן לתוך הד״א. צריך
: [ ז ־ ס ם ם ש  לעקור השרשיס ההס. אבל שרשי התבואה שנכנסו לתוך הד״א. מותר [
 צב ג׳ גפנים שהבריק ראשן החת הקרקע. אס ניכר היטב מקום מזע ששם תחתיו
ים. רש בין כל גפן לגפן שבאלו הג׳נא פחות מד״א. ולא רחוק  שרשי מפנ
 ח״א. הרי אצו מצטרפין לג׳ גפנים אתרים להחשב יחד כרם. אבל אם לא ניכר גזען.
 או שניכר אבל אינן רק ב׳ גפנים שהבריק. אז לא השיבי כל כך להצטרף לגפנים

: [ ו י כ ם ם ש  אחרים שבצדן. ומרחיק מהן רק ו״ט וזורע [
 צג בית שבכרם. חציו מקורה וחציו איט מקורה. וגפנים בצד זה מותר לזתע בצד
 האחר סמיך להן. אעי׳ג שהגסניס והזרוע טלס תוך ד׳ סתלי הבית סביב.
 אפ״ה פי תקרה יורד וסותם בין מקום המקורה להמקוס שאיט מקורה. אולם אם
ה רטו״ז  השווה את קרויו. אסור. [אולם פי׳ של דבר זה מהו שהשווה קרדו. מ
] פי׳ דר״ל שקירה גס חלק הבית שלא היה מקורה בהחלה. ואחמכ״ר זה ז י ׳ י ק ם ם ש ] 
 אינו במשמעות המלות. דא״כ טפי הול״ל ואם קירה סלי אסור. ותו דא״כ פשיטא
 ומאי למימר׳,דהרי אץ כאן הפסק כלל. ובאמת רבד י־מ״ז אלו לקוחיסהסמסי׳

ו ׳ ;  ר

 בצר זה וערים מצר זה. אבל אי נימא דבכל צד ראש עריס דעלמא נמי צרין להרחיק
 שם הזרע מראש השורה ד״א. ק׳ איך נקל הנא בין ב׳ ראשי עריסין טפי מנכל
 צר ראש עריס׳ ש;דך להרחיק משם הזרע ד״א. והכא שיש גם עריס אחר בצדו.
 תסגי בהרחק ו״ט. ודוחק לומר דגם .בין ב׳ פסקין צדד להרחיק מכל ?ד ר״א .
] וזורע אה המותר. טיט חומו טפח שיש שס יותר ו ״  והא דקאמר במשנה ןסיו מ
 מהח״א. ליתא דהרי ברמב״ם ובש״ע קאמר בפירוש שכשיש שס הרחק א״א ועוד
 בין ב׳ הפסקין. סגי בשמרחיק מכל צד ו״ט. אע״כ כדאמרן. דמן הצד של ראש

 העריס א״צ להרחיק רק ו״ט :
 עז אם נטע י״א גפנים בשורה 6׳ זערסן ע״ג הכותל או על גבעולין ושבכה. ונעקר
 מביניהן הגפן האמצעי. ונמצא שנשארו ה׳ גפנים עתסין מצד זה. וט גפנים
 ערוסין מצד האחר והרווח באמצע . זט מקרא פסקי עריס דקיל עפי מכרם שחרב
. אבל הכא שאיט רק שורה א׳ סגי כמרוחקים [ ח י ן סי׳ ע מ ק ל כ  באמצע רצריך עז״א ף
. א נ ת ר ה כ ז ל ש ו מ ר ה ו ע י ו ש ה ז . ש י מ ל ש ו ר י ש ב ר ו פ  ראשי הפסקין מהדדי ח״א וטפח. [כך מ
ק ל ח ז א י ח ם ״ ר ) מ ׳ ן י ח ל י כ מ ד ד פ ) א ת פ כ ז ת ה ט ב ט פ ל א ש פ ר י ג י ה פ . כ ו ל י א מ ל ש ו ר י י ה ר ב ו ל י ה  ולפ״ז י
ח י פ ) מ י ב מ ר . אולם ב ( י ג ב ן ד י ב ו ל י ע כ ) כ י ח פ ' ט י ו כ ט ב י י ם ה י א ל כ ת ל ו מ ל א י כ ר ה  ששי׳ באמה׳ ד
י ת י כ ה . ולא ז נ : א ם ב י ש ק ש ל ח א ו ת פ ס ו ת ם ב ה א ל ס ר ג ה ה י ה ה ש א ר ) נ ס י ׳ו ס ד רצ׳ ׳ י ע ( ״ ש נ ) ו ם י א ל כ  ד
. ד י ב א ל ק ה י ת ע ן ה כ ח . ו 2 ם ט ש ש ר ו פ י מ ר ה . ש י מ ל ש ו ר י ה ה ב ז ם ב ה א ל ס ר ג ה ה י ־ ה ן י א ן ה י ב ה ל ע ו ד י  ל
ל כ . ו ם ו צ מ צ א ב ל ט ש י י ה . ד ( י ג ב ׳ ן ל י ב ו ר י ע כ ת ( ו ק ח ו ת ש ו ד ד מ ם נ י א ל ת כ ו מ א ס כיו.־ ד מ י ת נ  ועוד א
כ ׳ א . ו ע ב צ 2 א / א 5 ו ם ה מ א ם ב י ש ק ש ל א ח צ מ . נ ן י ל ל ו ' ג א ד ו ח ה פ ל ט כ . ו ט ת ר א ב ו ם ה י א ל ת כ ו מ  א
י א ד ו ה ב י ה י ר ש מ ו ל ל ו כ י י מ ע . ד ב צ 2 א / ר 5 ו ם . ע ו צ מ צ א ב ל ו ש ד ד מ נ א ש ״ ר ח ו ע י ל ש ף ע י ס ז ה ל ל כ ו ך נ א י  ה
ת צ ! ק ב ר ק ו י . א ה מ י א ח ל ה ט ש י ו ב ע ש ב צ א ע ל נ ן ץ א ת נ צ ק ק י ח ר ם י י א ר . ה א י ח ר מ ת ו ע י ב צ 2 א / 5 

ך] : ע שצרי ב צ 2 א / ן 5 ה י נ י ע ב ל ב ו ה מ י ה ר י ב  כ
 עח אולם אס יש בין ב׳ ראשי פסקי העריס ח״א וטפח שהזכרנו בסי׳ הקדום.
 אז א״צ להרחיק הזרע מראש כל פסוק רק ו״ט. ואס אין ביניהן מרחק כזה.
 אסור לזרוע שם. ורק בדיעבד אס זרע שם באמצע בהרחק ו״ט מכל ראש פסוק
 מותר בדיעבד. וגל׳יפ דרוקא באמצע הרווח ממש. או כל הרווח שכנגד הרווח
 הממוצע בין ב׳ העריסין מותר לזרוע במרחיק ו״ט מהגפניס שבראש שורת העריס.
 הא בבא לזרוע מול פני רוחב שורת העריס. ודאי צריך להרחיק ד״א. בין שמקורבץ
 או מתחקין הב׳ ראשי פסקי הערים טפי מהראוי אי פחות מהראוי. ואם זרע תוך
 ר״א מול פני העדס. הר״ז קידש הכל. דהרי גם פסקי ערים. רק ב׳ עדםין המה.
 בעלי ה׳ ה׳ גפנים. וכי נקל בפסקי ערים טסי מבכל עריס דעלמא. ואין נ״מ בין
 זל״ז רק ברווח המכוון בין ב׳ העדסין. שבכל ערים מותר לזרוע בצדו בהרחק ו״ט.
 אבל מדיש להתוה שבאמצע עריס מכאן ועריס מכאן. וגם כבר היה בהתוח גפן.

 רק שנעקר. החמית דלכתחלה לא יזרע שם אם אין בהרווח ח״א וטפח:
] ואח׳יכ נחרב - ב ״ ל סי׳ ס י ע ל כ  עט כרם גדול שהיו כל שורותיו מרוחקות זמ״ז כדק [
 דהיינו שיבשו או נתעקרו כמה גפנים מכמה שורות. אז אם נשאת בהכרם י׳
 גפנים שגדלץ על רווח נ׳ על נ׳ אמה ויטו מטוניס כפני פעמים ב׳ כנגד ב' ואי יוצא
. -הר״ז ׳  זנב. או שנשאר י׳ גפנים על רווח נ׳ על נ׳ אלכה. ויהיו ששה מהם ג׳ עד נ
 כרם דל שצריך להרחיק הזרע מכל גפן שבקצוות הכרס ד׳ אמה. אע״נ שכל גפן

: [ ח ״ ל ם ס ש  מרוחק מחבירו טפי מח׳ אמות [
 פ ג״ל דכל מכוונות שנזכרו בגפני כרם. א״צ שיהיו כל א׳ וא׳ מרוחק מחבית
 במרחק שוה. אלא בשלשה נגד שלשה. סגי כששלשה שבשורה זו עומדים מכוונים
׳ שבשורה השנית אע״ג שבכל שורה ושורה אין הגפנים שלה עומרים  בשורה א׳ נגד מ
 במרחק שוה. וכגון שגפן א מרוחק מגפן ב ד׳ אמות. וגפן ב מרוחק א ג ג

 מגפן ג ו׳ אמות. וגם שורה אחת מתחקה מחבירהה ז׳ אמות. כזה

I .7ומרחק ב מן ה .  זנב. ג״כ א״צ רק שיהיה מרחק א מן ב כמרחק נ מן ד
o o כהרחק ב מן ד. אבל א״צ שיהיה . . וכ״כ הרחק א מן נ  כמרחק ד מן ה
 ההרחק בבין ב׳ השותת כההרחק שבין כל גפן לחבית שבאותה שורה: ג ד

 £א אע״ג שאמרנו [לעיל סי׳ שיה] שכל שאץ דין מפנים ככרם סכי בשמרחיק מהם
 הזרע רוחב ו״ס. זהו רוקא בנטועים במישור קרקע שוה. אבל בנטוע בנקע
 שהיא כעין גומא. וטא עמוקה עפרה טפחים ורחב ד״ט. אסור לזרוע הין הגומא
 ההיא מד שירחיק ד״א לכל רוח. ואפי׳ נטוע שם רק גפן יחיד. וב״כ גפן אפי׳
 יחיד שמוקף גדר גבוה י״ע ורוחב הגרר בהמשך מצד לצד ד״ע. אסור לזרוע בהיט

: [ ה י נ ל ו י נ ם ס ש  עד שירחיק לכל צד ד״א. ובדיעבד אס זרע רק בהרחק ו״ע שרי [
 פב עריס שהשבכה שמפנים מושכבים עליו . מתפשט על השדה. אס עומד
 בשדה באר; תחת השכבה. ויכול ללקט האשכולות מהשדגיס שעל השבכה.
 הד זה אשור לזרוע תוך ד׳ אמות מקצה השבכה ולחון סביב . אבל.אס השבכה
 גטי* כל כך עד שאינו יטל ללקט האשכולות כשיעמוד למטה . וכגון שהשבכה
 עס גסכיה שעליה עומדים על מדריגה גבוה, אז אינו אסור לזרוע רק החת



 בתי כלאים
 בהן מלאכה. הרי הסית רעתו משמירהן(כשפרי שהביאו הר״מ והל׳ש ספיל לפרה). ואיכ מה ממי מימא
 למחשבתו לישקל כנגדן נהיי כמאן זליהא. הרי עכ״פ לא ממרו כראוי. להכי ככל כה״ג אמליגן אום
 אוסר לבר שאינו שלו מדלא חשב לשמרן כפי שהיה ראוי לחשוב. מיהן פשוש דמ״לי שעשאו שומר
 להמי חטאת.לאל־כ היכא ס״ל שיחייב ביריש.וני מחריב לשמור מי חטאת של חבירו, אע׳כ שעשאו כומר.

 וחייב משוס סשיעה. ולק מלהו־ל היזק שאינו ניכר פטור מריני ארס. אכל חייב רק ביריש]:
ס שגזל שדה מחבירו. וזרע בו כלאי כרס. חס נשתקע שס הכפלים מהשדה. נ  צו א
 אז אע״פ שלא נתיאשו ממנה. הרי׳ז אסור מן התורה. ואס לא נשתקע שם
 הבעלים ממנה. אע״ג שכתיאשו. אסור רק מד״ס. ובב׳ לעיבותא שלא נשתקע. ולא

 נתיאשז. מותר הנזרע [רצ״ו ה״ו]:
ה כלאיס בכרם חבירו. והיה בכתו ובידו לעקרו. ולא עשה כן. אלא א ו ר  צן ה
 הניחו. והבעלים לא ידעו כלל שיש שם כלאים בכרמו. הרי כל שהוסיף ר׳ משעה
 שראה אותן הארס ההוא. הוי׳ל כלאים לאדם הנכרי שראהו והניחו ואסור לו בהנאו: .
 אבל להבעליס ולשאר כל אדם מותרים אפי׳ באכילה. אבל בעל השדה שראה
. נאסרו כל הגדולין בהנאה לכל אדס נשם ס״ה]: ׳  כלאיס בכרמו והניחו עד שהוסיף ר

. ה מ ה י ב א ל  0 כ

 צח איסור כלאי בהמה יש בו ב׳ אופנים דהיינו (א) איסור הרבעת ב׳ מינים.

 (נ) איסור מלאכה בב׳ מיני אגודים יהד. ויש חילוק ביניהן בכמה דברים.
 ואנחנו נקצר בכל א׳ משניהן. בכל דבר שאינו מצוי. אולם נפרש תחלה איסור הרבעה:
ז. נין בבהמה. חיה. ועוף ע זכר על נקיבה ב׳ מינין. אפי׳ דומין זל״ י ב ר מ  צט ה
 ואפי' באותן מיני חיות שביס ששייך בהן הרבעה. בין עמאים ובין טהורים.בין שלו
 ובין של חבירו. בין בארן ובין בח״ל. חייב מלקות מדאורייתא. וכל זה כשהכניס כמכחול
 בשפופרת. אבל כל שבאופן אחר. אפי׳ עוררם בקול. אסור רק מדרבנן ולוקה מידות.
ם הרבעה אינו אסור מלאורייתא רק באחד טהור ואחל  [ורבינו הש״ך רכ״י רצ״ו כ׳ רלהרמביס ;
 טמא. ובמחכיד לא לק. להרמג״ם (פיט מכלאים) לא חילק בהרבעה בין טמאה לטהורה. רק
. וכבש עס יעל.  אסר סתמא כל ב׳ מינים. וכן שם (היל) אסר הרבעה זאב עס כלב . וצבי עס עז
 הרי נם בשניהן טהורים או שניהן טמאים. ואייל דהיינו מדרבנן. ליתא דהרי שם (ה׳ז) באיסור
 מלאכה גב׳ מירן. שם שפתי הרמנים ברור מללו דדוקא באחד טהור ואחל טמא לוקס מדאילייתא. ושם
 (ה״ח) מסיק טלה ח״ל הבל מדברי סופרים כל ב׳ מינק שאסורים בהרבעה (דהיינו אפילו בשניהן טהוריס
 או שניהן טמאי;;). אפורים נמי בחרישה וכוי. הרי מלהלה השווא־ז איסור מלאכה לאיסור הרבעה.
 לאסרו חכמים במלאכה משום הרבעה שימ לבהרבעה אין חילוק להרמנ״ם בץ טהור לטמא מלאו׳.
 וגם עיקר טעם הרמב״ס שמחלק בין הרבעה למלאכה. היינו משוס לבהרבעה כ׳ סתמא בהמהך
 לא תרביע כלאיס ־ משמע כל בהמתך נין טהור או טמא. אבל במלאכה כתיי לא תחרש בשור והמור
 יחלו. משמע לוגמת שור וחמול שאחל טהול וחחר טמא. וכבד הקשה עליו כרח׳ש בהלכות קטנית.
 הרי ילפינן שור שור משבת; ונדחק לתרן דסיל גהרמכיס ללא נילף משלת אלא לתסגי בכל המינים
 אפיי אינן שור וחמור. אבל עכ״פ בעינן לומיא לשור וחמור. להיינו אחד טהור ואחד טמא. ואפיה
 מסיק ללא כוותיה • עכ״פ הרי לגס הרא״ש ס׳ל רלרמב״ם אין חילוק בהרבעה כין טהור לטמא]:
ר להכניס ב׳ מינין יחד לדירה ואם רואה שמזדווגין א׳יצ להפרישן זמ״ז. אבל ת ו  ק מ
 1 אפור לומר לעובד כוכבים להרביען. ולא עוד אלא אפילו לומר בפני עובד טכבים

 כל המרביען אינו מפסיד. אסור. דרוקא בשריפה בשבת שרי כה׳׳ג [כאיח שליל]
. אולם אס עובד כוכבים מרביען א]  דמפוס פסידא ל״ג בה רבנן [ככתוטת דיס טי
 מעצמו. א״צ למחות. דעובר כוכבים אימתיה דנפשיה קעביד. שיודע שישראל יחזיק
. ולא חיישינן בכה״ג [ ׳  לו עובה וישיב לו חטיבא עטר זה [כא״ח שליל ואה״ע סי׳ ה
ל דכיון דאמירה לעובד כוכבים ״  למראית עין. שיחשבו שישראל א״ל להרביע[. ד
 אינו אלא שבות דרבנן. ובל דמדרבנן לא חיישינן בלשעבר למ״ע [וכמו שכת׳ בס״י

 בקופת הרוכלין בכלכלת שנת בדיני רעגענשירס] :
ף ץ שיש בו מדברי יישובי. אע״ג שמשונין קצת בתמונתן. בקוטן וגודל עו  קא ם
 1 או באבריהן. או בצבע שערן וכדומה. אפ״ה טלן חשוכים כמין א׳. אבל

 במשוניס זמ״ז שנוי גדול. כגון אווז ואווז הבר - שזה ביציו מבחוץ וזה מבפנים.
 הרי אלו ב׳ מינין:

ם מכלאים. אם שניהן אמותיהן שוות [ועל כרחך שגם אבותיה! שיין] מותר לדי ו ב הנ  מ
 1 להדביק יחד. אבל באין אמותיהן שוות אסור להרביען. אבל אינו לוקה. מדהוא

 ספק. וכ״כ אס אמותיהן שוות. אבל אין אבותיהן שווין. כגון פרידה שאביה סוס
 ואמה חמור. עם חמור. או פרידה שאביה חמור. ואמה סוס. עם סוס. אסור.

 וכ״ש באין אמותיהן שוות אפי׳ אבותיהן שרן דאסור:
לם מולד מהרבעת ב׳ מיני! ששניהן טהורים. מותר באכילה. דאע׳׳ג דאמר j או p 
 ״ רחמנא לא תאכל כל תועבה. ודרשינן כל שתעבתי לך לא תאכל. הכא רחמנא
. וסתם  אפקה. דמדאםררחמנא כל כה״גלגבוה. ש״מ דלהדוסשרי [כחוליןקעיזא׳

 נמר מינה גס כלאי זרעים דשרי להדיוט]:

ה שילדה כמין סוס. כל היוצא מטהור טהור [בכורות ש״א מ״ב]. ואפילו ר  קד פ
. אפ״ה  1 ראיט שנרבעת מסוס. והרי יש ספק אי חוששין לזרע האב במילין לעיע]

 גמירי דאין טמאים וטהורים. ולא בהמות וחיות. ולא גסה ודקה. מתעבריס זמ״ז
. [ . אלא ודאי רק חגמא הוא. ומדיוצא מטהור טהור. [י״ד ע׳ט כדג [ ׳ ת דף ז׳ א  [מסרו
 ונלי׳פ דמותר (הרביעו עם מין אמו והערביעו עם דוגמתו לוקס. ובזה שאלו למהו

 וללו

 רש״י [עירובי! ציג א] ולא זכיחי להונמן. אולם בסוכה [י"מ ft] סירש״י באופן יותר
 מתקבל לאוזן במשמעות הלשון של השווה את קהיו. וז״ל שס. שממיך קרויו של בית
 וכו׳. וטונת רש״י ז״ל. ר״ל משוס שהקורה שמניחין ממעל להפתת. רגילין לעשותו
 כמיןדומד. דהיינו שיהיה בעוביו ׳כמין זרת.ומניחיןעל זרח זה קררו של בית.
 שהם קנים ונפדים רקין. ועליהן עחין טיט למעזיבה כדי לאשורי גומות שעל פני הקטם
 ומסרים [ככ״מ ק״! א]. אמנם ע״י שהניחו הקרוי תוך הזרת של הקורה שממעל להפתח.
 ע״י כך כל העומד תוך הבית רואה בליעת פה הקורה שממעל להפתח. כמו שנראה

 בציור זה 8^־ בנקודת א. ששם היא הבליטה הנראית תוך הבית.
 ובליטה. זו נימנה כאילו היא קצת כותל שממעל להפתת. וזהו הקצת
 סתל שנעשה ע״י פה תקרה יורד וסותם.אמנם מה דקאמרבש״ס
 שהשווה את קררו. היינו שהניח הקרוי של הבית נמוך ושוה עם תחתית
 פני הקורה שממעל לפתח כזה 55* ועי״ז לא נראה שום רופס כותל

 קרוי

 בית זפתח

 בית פתח

 קרוי •

 ממעל לחלול הפתח . ולפיכך בכה״ג א״א לומר פה הקורה יורד
 וסותם. מראין כאן שפה בולטת. רנימא מהוי כהתחלת כותל דורד
 וסותם. וזה מוכח מדברי רש״י למעיין שס. אולם ל״מ מרבותינו

 ז״ל. היה נראה גס הכא בכלאים ראוי לפרש כמו שפירש״י בסוכה. רהישב לפ״ז
 ספי לשון שהשווה את קררו. ר״ל שהניח ההקרה נמוכה ועי״ז

 פתח
 ו

נוחם. חיכ הינ הכת בכנחיס P - אבל רטו׳ז  גפה התקרה . מימח שיולד ו
ט. יע״ש]:  (שם ס׳ק בי) כשב דגם בקורה משופע מה:׳. אבל צריך שיהיה פני הקורה רחב ד׳
. ואח״כ נעקר הגפן  צד ירק שנטעו בסמוך לגפן. ונאסרו מדהוסיף חלק ר׳
 ונשאר הירק במקומו שבתחלה. והוסיף בגדולו עד שהרבה גדולו שאח״כ
 בהיהר מאהיס יותר מבחחלה אעפ״כ טלו אסור. שאין גדולי היתר מבטלין את

 העיקר שכבר נאסר נשם סייח]:
. בזה אין אדם ל מעשה האסור שאינו נאסר רק בהתכוון הארס לעשות כן  צח כ
. לפיכך המסכך גפט על גבי תבואה [ ׳  אוסר דבר שאינו שלו [תופ׳ -במות דסיג ב
 או ירק של חבירו. או סיכך גפן חבירו ע״ג ירק או תבואה של עצמו. או ששניהן
. לא נאסר  של חבירו. אע״ג שאחר שסיכן זע״ז הוסיף מסן והתטאה או הירק חלק ר׳
 רק מה שהוסיף מהגפן או התבואה וירק של עצמו. ולא מה שהוסיף בהשייך לחנירו
 [שם ס׳ד] • [ואגב ראתא לירן הך מלתא: ראינו לדקלק בה. כי היכא ללא תקשי לן שמעתתא אהלדי.
 עלש מדריגות יש בזה: א) כל מעשה שאסור . שא״צ בה כוונה לעשותו. לה״נו שאפי׳ היה נעשה
 המעשה מעצמו. היה אסור. כגון שזרק חלב ולס וכדומה לסוך תבשיל של חבירו. והרי אס גם היו
 אלו נוסלין מעצמן לתוך התבשיל. היה נאסר. בכל כה׳׳ג אדם אוסר אף דבר שאינו שלו(כתוש' יבמות
 הגיל): ב£ אבל כל דבל שאין המעשה אוסר שום דבר אס לא התכוון לקך. וכגון שסיכך גפנו עיג תבואת
 חבירו או איפכא. והרי אילו הניף הרוח את הגפן וסיככו ע׳ג תבואה לא היה נאשר אס לא ידעו הבעלים.
 אפי׳ הוסיף חלק ר׳ תחתיו. אפיה היה מוהר. מדכתיב אשל הזרע ולא שנזרע מעצמו(כסי' רציו סייג).
 בכל כה״ג אמר" כיון שחשב p שלא ברצון הבעלים. דל מחשבתו מהכא. והו׳ל כנעשה כלא כוונה . והרי
 המעשה בלי טונה אינה אוסרת. ולפיכך המסע גפנו עינ תבואה וירק של תכרו או אסכא לא נאסר של
 חברי. ומה׳ט גסכה( שפיגל קרנןמבירו אמריגן בנררים(דל״ו אי). דאי נימא דכהני שלוחא דידן
 כינהו. לא נאסר הקרבן והיינו כדאמרן. רכיון דלפגול בעי מחשבה. אמרינן מחשבתיה כמאן רליתא
 דמי. וככהיג אין אדם אוסר דבר שאינו שלו. ורק אי כהני שלוחא דרחמנא נינהו איכ אפקה רר״מנא
 להקרבן מרשות בעלים לרשות כהן. וכלידיה דמי ושפיר מצי אסיר לה (ועי׳ רא״ש שם בנדרים) .
 ואת׳ל הרי קיי״ל דמומר לעכודח כוכבים ששחט בהמת חבירו לעטדת כוכבים נאסרה (כייד סי' ל׳
. דהרי ה׳נ רק מחשבת המומר אשרה. ונימא ל י  סעי׳ ד׳ וקמ״ס ם״ח). ואמאי. ומיש זו מסגול מ
. עכ׳פ ה) ' ס׳  גם הכא רל מחשבה מהכא דנהו׳ כליתא. אעיג דעכיפ שחיטת מומר נבילה (ט׳ד סי׳ נ
 תותר בהנאה. י״ל התם אע״ג דשחיטה גופה אם לא היה בה מחשבה לעיז אין בה איסור. אפיה לא
 דמי כלל למםנל ולמסכן גפנו על תבואת חבירו. משניהן אין המחשבה קשורה כהמעשה להיות
 אדוקה בה. דלא מבעי' מפגל. דהייט ששותט הקרבן עימ לאכלו למחר. הרי היה מצוס (שחוט
 הקרבן. ורק במחשבתו לאכלו למחר קלקלו. אמרינן מחשבתו כמאן דליתא דמי. ואעיג דאיכ לא היה
). אבל בשחט בהמת מבירו x (כזבתים ד׳נ כ׳  כאן מחשבה כלל. י״ל דהרי קייל כל שנשחטה סתס כ
 לכבוד עיז. כל עיקל המעשה באיהור הוא. והו׳ל מעשה זה לאגילא במחשבתו כזורק חלב לחוך
 תבשיל תבירו תאשר - ואתיל עכ׳פ מ״ש שחיטה לעיז מכפיפה גפן על תבואת חבירו. רמשם
 שאין אלם אוסר דבר של מכירו. חשבינן לכל המעשה כאילו לא נעשה ומוהר. אעיג דגמי המתשנה
 אגירה כהמעשה שפיל. להתכוון לסכן הגפן עיג התבואה. וה״נ גני שחיטה לע״ז נ:מא למלאינס
 שלו. וכאילו לא נשחטה כלל. ואע/ רא״כ הו׳ל כמתה מאליה ותתםר כאכילה [ונמ״ש הרין ססינ
 למלין. וכ׳כ רטו׳ז י״ל ס" ד׳ םק׳ה]. עכיפ תהיה מותרת בהנאה. י׳ל דשאני מסכך דכיון ראפשל
 לאהלזל׳ להגפן מעל התבואה. להבי חשבינן לכל המעשה עם המחשנה כאילו לא כעשה כלל. פשאיכ
 שוחט לכבול ע״ז. סיכא נימא רהויל כאילו לא שחטם. והרי שור שחוט לפניך. והשחיטה שנראה
 הוא האישור. כמו החלכ שכלאה מקלידה שהשליך לתוכה • ואעיג דבמפגל ג׳כ שור שחוט לפניך.
 י״ל הלי מהיט באמת לא מבטלינן השחיטה וכxה . למרחשנינן לים להכהן כשליח של הגעליס.
 מצי א״ל שפיר לשחיטה עשיתיך שליח ולא למחשבת פגול שלך. וכדאמרינן כה״ג (כתובות לצ״ט אי).
 רבדא״ל לשליח זבין לי ליתכא וזנן כורא. דודאי מוסיף על לבריו הוה וקנה ליתכא (כחימ קפיב ס׳מ).
 איכ ה״נ השחיטה מהני ולא מחשבתו. נ) אמנם כל זה בשאסרה במחשבה שלא היה לו לחשוב.
 אמלינן למדעשאה שלא ברצון בעלים חשבינן לה כליתא. וכשר. אבל כשלא חשב המחשבה שהיה
 ראוי לו לחשוב. וכגון שעשה מלאכה במי חטאת של חבילו. למוקמינן לה (גיטין לניג") לשקל
 לנר אחל כנגדה. ואמרינ; סתס לפטור מדני אדה וחייג בדיני שמים. ומדחייב ביליש. ש׳מ
 רנפסלו. אע״ג לאין כאן מעשה כלל בהמי חטאת עצמן. ולק עיי מחשבתו להיות משקל נפסלו.
. דהיו  לא אמרינן דכיון למחשבה זז לשקול כנגלן שלא לרצון בעלים היה. ונהוי כמאן ללא חישב כן
 ?p׳p כשירים • מדכא מיון לכל סשוצ מלאכה במי חנןאת ה״ט מלכתיב למשמרת למי נרה. ומלעשה
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ד שלא היה מצוי $שי י אסרו חכמים לתפור בגד צמר במשי. מרדיוו יזמי ו ע  מיג ב
 משי לחומי פשתן. אכל אח״כ כשנתהווה משי מצוי. חזרו פרושים והתירוהו.
;. והיאך היו רשאים פרושים להתירו אח״כ. י״ל מדלא אסרוה רק משום  [ואית הרי כבר נאסר במ:,
 חשש חשד. והאימא ליכא הך חשש חסד. בכל כה״נ ־אפילו כ״ד קטן יכול להתיר מה שאסרו נ׳ד
 שלפניהן. ולא דמי לתלב עובד כוכבים. דגם כן האימא אינו מצוי לחלוב בהמה טמאה. ואפיס באימרא
 קמא קאי. החס לא משום חשש חשד אסרוה . רק מחשש אכילת איסור דאורייתא. ועיין מ״ש בסיד

 בפירושינו לעדיות פרק א' סימן ל״ס. שהארכנו שס]:
ת שעטנז שאמרה הורה גבי כלאי בגדים. מקובל לכו שהוא נוטריקון ל ד מ  מי
 1 שוע. טווי. בוו. והיינו משום דמדאורייהא אי! איסור כלאים אלא בשיהח

 הצמר והפשחן. כל א׳ לבד שוע. דהיינו סרוק במסרק. ואח״כ כל א׳ טווה לבד.
 שיעשה מכל אחד חוט לבר. ואח״כ ימה כל א׳ נוז לבד. דהיינו שזור. צווירנק
 בל״א. שיגלגל החוט ע״י פלך וכדומה כדי לחזקו. ולאחר שעשה בהצמר לחוד
 ובהפשהן לחוד כל אלו הגי מלאכוח אס אח״כ חיבר ב' המינים יחד. באיזה מין
 חיבור שיהיה. דהיינו בין שארג מהן יחד בגד. או שהפר בחוט של מין א' בגד
 שנעשה ממין חוט חבירו. או שקשר או דבק ב׳ החוטין הללו יחד בדבק ליים
 בל״א או בדבר אחר המרבק בדרך קיום. או שארג מכל מין הנ״ל בגד לבד.
 ותפר בימיני הבגדםיחד כמשיאו בקנבוס או דבקן יחד בדבק או במחטי! או
 ביתידות קענות. עד שמדובקין היעב יחד בדרך קיום. כל זה הוא שעטנז דאורייתא.
 וכ״ש בהיו הצמר והפשתן שועים ומיסרקין יחד. ואח״כ עוון יחד ואח״כ שזרן יתד,
 ועשה מהן בגד. או כרך על גופו חוטין כאלה. הו״ל נמי שעטנז דאורייתא ולוקה
. אבל בגד ששתיו צמר וערבו פשתן או איפכא. כיון דדוע שחוטי שתי 7  עליו מ
ח. או אפילו כשא׳ מב׳  וערב שאורגים ממט בגד. אינן רק שוע וטווי אבל לא נ
 המינין הוא שוע טווי ונח. אבל בחבירו חסר א׳ מג׳ המלאכות. וכ״כ לבדןפילץ
 בל״א. דהיינו ככובעין שלנו הוט או קפלוש בל״א. כל הנך אינן אסורים רק מדרבנן.
 ואפי׳ כובעין שלנו או מנעלי פילץ שספורים מבפנים בליינוואנד. או שהפיר צלצול
 בענדכען בשפת המנעל סביב עם חוט פשתן. אע״ג שהלייגוואנד או חוט הפשהן.
 זה וזה היו שוע טווי וטז. אפ״ה כיון שעכ״פ המנעל של צמר הוא פילץ. דהיינו רק
 שסרקו הצמר. להט כל זה אינו אסור רק מדרבנן. כל זה הוא שיטת רוב הפוסקים:
] שאין שעטנז דאורייתא עד שיהיו ב׳ המעין שועץ ל דע# רש״י [כלה ס״א י ב  מטו א
 1 יחד. ואח״כ עווין יחד. ואח״כ גס נוזין יחד. פי׳ נתין יתד. דהיינו שק

 ארוגים יחד. והקשו עליו שם רבעתו״ס דא״כ למה הוצרכה חורה להתיר כלאים
 בציצית. הרי תערובות הצמר והפשחן שבציצית. איט רק שכל כרן חוט שבק. כל
 א׳ הוא שוע לבד וטווי לבד. וגם נוז לבד. ונם אינו ארוג כלל. ולהט מסקו כמש״ל
 סימן קי״ר. מיהו אפשר דרש״י מורה דגס בכה״ג אסור מדאורייתא. רק דאין לוקין

 רק בשהיו שועי[ טווין וטזין יחד:
ם [פ״כו מכלאים] פסק דגם כשרק הצמר והפשתן שופץ׳ יחד לחוד. ״ ב מ ר ה  מטן ו
 ועשה מהתערובות הזה לבדין פילץ בל״א ככובעין שלנו. או שלא שוען כלל.
 רק ערף ב׳ המינין וכווון יחד ואח״כ ארגן. הו״ל דאורייתא. והרא״ש ובנו הטור
 נתקשו בדברי רבינו הרבה. דהרי כפי הנראה פסק הרמב״ס ברב אשי בסוגיא הנ״ל
 בנדה. דס״ל דבחד מהנך ג׳ פעולות סגי. וק׳ והרי בש״ס שס קאמר בפירוש במסקנא.
 והלכתא כמר זוטרא דכולה תלת בעינן. והגם שבפי׳ משניות כ׳ רבינו. דמה דקאמר
 בש״ס והלכתא כער זוטרא. אינו לשון התלמוד. אלא איזה מפורש הוסיף כן. ולא
 קיימא לן כוותיה. אבל לא הודיענו רביט טעמו מה הכריחו למאן בהוספה זו.
ד סי' פ׳ ס׳יק אי) כ׳ רהיט דהרמבים. לאי נימא לבעיכן כל הגי יחל. וכמר וימלא. איכ י י ) ז רטר ו ] 
 כלאים בציצית היכא משכחיל. דהרי בציצית אין בהחיטין כל הגי יחד. ולמה הצריכה תורה להתירו.
. אין . אבל לדידן דקיי״ל דררשינן כך  אע־כ דלמר זוטרא באמת לא דרשינן קרא להתיר כלאים בציצי ת
. יעיד האריך רביט וה למעניתו ולדבריו מטין נמ׳ דברי  לנו רק לומר דקיייל כרב אשי לכחד חל בגי
. דעדיין העני עומד בחון. ומקלו ותרמילו בילו. ללא זטמ« א  רביט באר הגולה. ואבי אנה אני נ
א אינו חייב רק כשיהיו הצמר והפשתן ר ט ו  להבין כלל דברי רבותינו אלו. להא תינח אי למא דלמר 1
 בכל הג׳ מלאכות יחד. דהייט -שוטין יחד. וטווין יחד. ואח״כ נתין יחל. אבל הרי לר׳ת סיל למר
 !וטרא דגם כשנעשה בכל א׳ מהג׳ מינק. ג׳ המלאכות בכל א׳ לבד. ושוב חברן יחד. ג״כ חייב
 מדאורייתא. א״כ שפיר שייך כלאים בחוטי הציצית כשעשה בחוט התכלת ג' המלאכות לכל. וגם בחוטי
 הפשתן שבציצית ג' המלאכות לבל. וכשיקשרן יחד כדין ציצית. שפיר הרל כלאים דאו'. ואסיה בריא
 רחמנא. וא׳״כ שסיר ק' מנ׳׳ל להרמביס לומ* לכשיהיה בכל מין שוע לבד. או טווי לבד. או כוו שזור

 לבל, שכשיחבלם אח״כ ע׳י לבד יחד או ע׳י אליגה יחל. ג״כ יהיה כלאים לאו'. וצ״ט] :

ן מיהו לכ״ע. אפילו כשיהיה בבל א׳ רק שוע. או שהיו ב׳ ר&ינין רק שועין י  מ
 י יחד ועשה מהן לבד. או שהיה כל מין טווה לבד וקשרן יחד. או שטווה ב׳ המינין
 יחד ועשה מהן חוט. וכל כדומה לזה אסור. והיינו לרמב״ס מדאורייתא וכראמרן:
 ילהרא״ש מ״ל אסור עכ״פ מדרבנן. [וג״ל דהיינו מס דקאמר בשים (כלה מ״ל) כמעשה שהיה
 תיך הבגד צמר חוט א' של פשתן ארוג. 1כתק החוט ההוא . והיה המכהק מסתפק אם כשק כל סחוט.
 ועל זה קאמר מר זוטיא דספיקת דרבכן הוא ושלי. דמדאזרייחא צריך שיהיה כל מין ומין מכצו״פ שוע
 וגם טיוה וגס כוז שזור. ואז אס יארגס אז ידנקם יחדיו אח״כ אסור מדאורייתא. אבל הרי סך בגד.
. חוטי השתי והערב שבאליג הנגד. אינן רק כל מין שבחוטיו ק ש פ  שמסופק בו אם נשאר נו מחוט נ
̂ן בכל מין ומין שבהוטיו כל הגי מלאטת  שוע וטווה לבל. אגל אין כל חוט שבהן שזור. ולפיכך מדא

ק ושרי]: מ  אינו אסור רק מדרבנן. וכיו; למסופק אוצי «1p כולו הויל ששק ל
fipm 

 דדלו דילי. אחורה לכם חדה. דבשור עם שור יש כלאים ולוקה. ובשור וחמור מוחר
 לכתחילה. ואפשר דעס אמו אסור מר״ס משוס מראית עין [בס״ קייב]:

ק הבי שבכלאי בהמה. היינו איסור מלאכה מב׳ מינין. דבין ב׳ מיני ל ח  קה ה
 בהמות. או ב׳ מיני חיות. או ב׳ מיני עופות. או אפי׳ ב׳ מיני דגים וכ״ש
 בהמה עם חיה. עוף או דג. או חיה או עוף או דג עם א׳ מהן. בין ששניהן טהורים
 או שניהן טמאים או א׳ טהור וא׳ טמא. כל שקשרן יחד בחבל. ונשאו החבל. וכ״ש
 באסרם לפני עגלה יחרשו או נזרע על ידן. או שנירש עי״ז כשהן אסורים יחד. או
 שנעשה עי״ז שום מלאכה. הר״ז חייב מלקות מן התורה. וחמור הכא מכלאים
מא בהנהינ  דהרבעה . דבהרביע כלאים בקול אסור רק מדרבנן [כלע׳ל סימן צינן]. ו

 ב׳מיניןבקול לוקה מ׳ מדאוריתא ןרצ׳ו ס״ט] :
ה או מלאכה רק בב׳ מינין שא׳ מהן מ מ  קו מיהו להרמב״ם אין איסור כלאים ב
 עטר ואי עמא. אז לוקה מ׳ מדאורייתא. והיינו מדכתיב לא תחרוש בשור
 וחמור. להט בעינן דומיא דשור וחמור. שאי טהור ואיטמא־ ואפ״ה גס בשניהן
 טהורים או שניהן טמאים אסור עכ״פ מדרבנן אטו כלאיס רהרבעה. דלכ״ע כל ב׳

 מינין אסור מדאורייתא:
 קז וי״א רכל ב׳ מירן שהגרים שיעשו מלאכה בגוף א׳ או ישאו מפא א׳ אפילו אינן
 קשורים יחד. חייב מלקות. וג״ל דעכ״פ גס לפי דעה זו. צריך שיגעו שניהן בהגוף
 הא׳ שישאוהו. וכגון שהניח רף א׳ על שור ועל חמור ונשאוהו יחד. אבל לא בהי׳ השור
. או שהיו שניהן  חוש לעצמי והחמור חורש לעצמו. והוא מחמרס בקול בשעה א׳
 ישין בתבואה זה לעצמו וזה לעצמו והוא מחמרן בקילו. בזה אין כאן איסור כלאים כלל:
 קח לפי דעה זו. הרוכב על הסוס. אסור להנהיג כלב בחבל שביד הרוכב .
 והכלב הולך בצד הרוכב. חבל כשהחבל שהכלב קשור בי. קשור נם באוכף
 שע״ג הסוס או שהחבל קשור בהעגלה שהסוס אסור לפניו גם לכ״ע אסור מדאורייתא.
 מיהו כל זה'כשהכלב הולך ברגליי. אבל כשהכלב מונח על הסוס אי על העגלה.

 אע״ג שקשורים יחד הכלב והסוס בחבל א׳ פשוט דלכ״ע מותר:
ה שנמשכה ממין א׳. אסור לקשור מין אחר בצד העגלה. או אפילו אחורי ל ג  קט ע
 העגלה. ואם עובד טכבים מנהיג עגלה שכלאי בהמה מושכין אותה. אם המשא
 של ישראל אסור לישראל לילך בצד העגלה. מדחיישינן שיזרזם ישראל למהר להוליך
 המשא שלו. רעשה איסור דאורייתא. ונ״ל ראם העובד כוכבים אסר הכלאים בהקרון
 מדעת עצמו. אז אפי׳ כשהב׳ בהמות והקרון והמשא שלישראל כל שאין הישראל הולך
 בצד הקרון. א׳יצ הישראל למחות. וראייתי מהרבעה לעיל [סי' p'] . ואעפ״כ י״ל
 ראסור משוס מ״ע. והתם שאני דהרבעה רק ברגע נעשה ול״ח באיסור דרבנן בשכבר
 נעשה.משא״כשרואיןשכלאיסמושכיןבעגלתו. שפיר יש לחוש שברצון ישראל עושה:
ד המנהיג כלאיס. או משכן קשורים יחד בחבל. או מנהיגן בקול. או ח  קי א
 אפי׳ רק יושב בעגלה שנמשכת מכלאים. חייב מ׳ מדאורייתא. והרא׳יש הביא

 דעת רבי׳ יצחק דהיושב בעגלה כשלא.הנהיג בקול אסור רק מדרבנן:
ט דבין כלאים דהרבעה או דמלאכה. אין חילוק בין שב׳ המינין הם ו ש פ  קיא ו
 שלו או של חבירו. אי של עובד טכבים. או א׳ שלו וא׳ של אחר. בכל ענין
 חייב מן התורה. ואע״ג דבהרבעה כ׳ בהמתך. אפ״ה קאמרינן בת״כ דמדכתיב
 גבי הרבעה את חוקותי השמות. ריבה הכתוב [דאתין וגמין רבי׳׳. או מדכתיב חוקות- בליר].
 וכן פסק כמי הרמב״ם [פ״ט מכלאים]. ואעי׳ג דלא אשרי׳ [סרציז] לישראל לילך בצד העגלה
 שנמשך מכלאים. רק בשהמשא של ישראל. משמע דעכ״פ דבשהמשא ג״כ של עיבד
 כוכבים מוהר לילך בצד העגלה. הייט דבשהמשא של עובד טכבים לא חיישינן שירים
 ישראל קולו לזרזה לילך. דמדאין המשא שלו. מהכ״ת יזרזה לילך. אבל בשבאמה
 ישראל מנהיגה. אז אפילו הבהמות והעגלה והמשא של עובד כוכבים. לוקה מ׳:

ם י ד ג י ב א ל ) כ  י

 קיב אין אסור משוס כלאי בגדים. רק בצמר מעורב בפשתן. טיהו עז שילד
 כמין רחל. אין צמרה אשור בפשהן רק משום מראית עין.'[וא״ת מ״ש מנגעים
 דג״כ אינו רק בצו״פ. ול״ג בכה״ג משום מ״ע [כרמכ״ם מצרעת פי״ג ה״ג]. י״ל נגעי
. ער״ל ההם משוס פשידא [  מדים מלתא דל״ש היא ול״ג בה רבנן [כביצה דף י׳׳ט אי
. אם נטרף יחד מוכי צמר רחלים ברוב צמר נמלים.  ל״נ בה רבנן [ככתובות לף ס׳ עיא]
 מותר בגד שנעשה מתערוכות זה לתופרו בפשהן. וכ״כ מוכי פשתן שנטרף ברוב
ד הנעשה מתערובתן מותר לתפת בצמר.  מוכי קנבוס או ברוב מוכי שאר מינים. מ
 ולא עוד אלא אפי׳ נתערב מוכי צמר במוט פשתן. מבטל מין א׳ מהן ברוב מין
 שאיט צמר ופשתן. כגון צמר גפן או גמלים. ומותר בגר הנמשה מהן לתפרי בהמין
 שבהערובות זה שלא נתבטל. אבל צמר שנתערב ברוב פשק או איפכא. אשור.
 דאע״ג דבו׳יח בטל בכה״ג. התם בטעם תליה מילתא. מיהו כל זה בנהערבו מוכין.

 אבל חוטים טורי! שנתערבו. לא שייך בהן בעול [רצ׳׳ט ש״א]:



 בתי כלאים ה
 תחיבה אחת שאינו חיבור. ל״ש שתחב בל תחיבה והחיבה בכ״א ממעלה למסה. או
 שהחב בבגד א׳ החיבה א׳ מלמעלה למעה והחיבה האחרת שבבגד האחר מלמסה למעלה
 או שתחב כל תחיבה שבכל א׳ ממטה למעלה. בכל גווכא שאין ב׳ תחיבות לכל בגד
 ובנד. לא מחשב רק כתחיבה א' ואינו חיבור. אמנם כשיש ב׳ החיבות כדאמרן
 אע״ג שלא חזר וקשר ב׳ ראשי החוט יחד. או אפילו כשהיה מחוברי! יחד רק בהחיבה
 א׳. אבל קשר ב׳ ראשי החוט יחד. או שהחב המחש שבו החוט פשתן החיבה א׳
 בבגד צמר. וקשר ב' ראשי קצוות החוט יחד. או שתחב המחט שבו החוט צמר החיבה
 א׳ בבגד פשתן. וקשר ב׳ ראשי קצוות אח״כ יחד. והיינו כחחיבת חוטי הציצית שתחבן
 תוך הנקב שבכנף הבגד פשתן. וקושר אח״כ ב׳ קצוות חוטי צמר הציצית יחד כל זה הוא
 כלאים דאורייתא. אבל בב׳ לטיבותא שתחב המחט עם החוט רק פ״א. ונם לא קשר
 אח״כ ב׳ ראשי החוט יחד. אינו חיבור ושרי. וי״א ררק בב׳ לריעותא הוה חיבור. שהיה
 ב׳ סחיבות בכל מין. וגם קשר אח״כ ב׳ ראשי החוט יחד. ונל״פ דא״צ שיקשור הקא
 ב׳ ראשי החוט. יחד אלא כל שעשה קשר בהחוע בקצה א׳ וקשר אחר בהחוטבקצה
 השני כיון שאינו יכול להוציא החוט אם לא ינתקו. מחשב חיבור לכל מר כדאית ליה.
 [ומה שהקשה מוו״ו להעיר. שפסק דדוקא שהוו: ב' תחיבומ וקשר אחיכ נ׳ לאשי המזט. הוה חיגור
נ שנפנף. וקשר ק  איכ (מה הוצרכה תודה להתיר כלאים נציגיה. הלי שם אק רק החינה א׳ חון מ
 אח׳כ כ׳ ראשי החונו יחי. ובמחכ׳ר מה שהתירה תורה כלאים נציצית אינו משוס הנגד רק משום
 החוטין נעצמן. שני מהלי חמוץ הוא תכלת עמרא. ושאר הנ׳ חונףן הן השתן שעושה וקושרן ימו
' קשרים. אפיי לא היו מחזנלין כלל בהבגל הוה כלאים דאו' נ . ומדקשל כ׳ מיני החזנוץ יחל נ ד מ  ב

 נם להשיר. ועל כרחך ציצ כן לנעל האנע״ [מנחות דצ״כו נ׳] לנעי פשתן מהו שיסעור כצמר
 ומה קמכעי ליס . הרי ע״כ לגס פשתן בצמר פוער. ראליכ מה איצטריך לחמנא לומר גדילים תעשה
 לן מהם להתיר כלאים כציצית. אע״כ רהוה מוקמינן לה אחוטי ציצית גוסייהו שהם כלאים. ודו״ק]:

 מבא הא דאמרינן לעיל דבקשר חוטי צמר בחוטי פשתן הוה חיבור. זהו דוקא
. שיניח ב׳ מיני החוטין  בקשר של קיימא. והיינו בב׳ אופנים: אופן א׳
 זה אצל זה. ויעשה עם שניהן עיגול קטן. ויחזור ויכניס ב׳ הראשים תוך העיגול

 הזה ממטה למעלה. ויהרק וימשוך ב׳ קצוות החוטים מצד זה. וב׳ קצוות האחחה
 מצד האחר. עד שיסגיר העיגול ויתהווה עי״ז קשר . אופן הב׳'הוא שיכרוך
 חוס א׳ סביב לחבירו ויקשרו. ושוב סמוך לקשר הראשון. יעשה קשר גם עס
 החוע הנכרך במחלה. אבל אם עשה ב׳ קשרים *או אפילו ק׳ קשרים זע״ז בחוע
 א׳ סביב לחוט אחר. אינו חיבור. דהרי יכול שפיר למשוך ולהוציא החוט הנכרך מתוך
. אס הידק מאד הקשר סביב ה  הקשרים של חכירו. מיהו נם בקשור באופן מ
 המגן הנכרך. ער סא״א להוציא החוט מתוך הקשר שסביבו מהחוט האחר. ודאי

 גם בכה״ג הוה חיבור לענין כלאים [ש׳ ס״ג]:
. או שיש בהבגד עצמי נקבים. ובהבגד ד שיש בו קרסים שעשויין כמין ס ב מ ב  ס
 r שממין האחר ישבו מין להכניסן בהקרסים שבהבגד שממין האחר. או שיש

 בהבגד שממין זה כפתורים להכניס הכפתורים תוך מקבים שבהבגדשממץ האחר .
 טון שבחיבור ב׳ מיני הבגדים שעי״ז הוא רפוי. עד שיכול לנתקן מהדדי מבלי שיצטרך
 להפשיט הווין או לקרוע הנקבים. אינן חיבור. ורק במהודקין מאד. עד שאין יטל

 לנתק! זה מזה רק בדוחק גדול. מחשבו חיבור [שם]:
 קכג ומה״ט בגד פשתן שעתה בשפתו נקבים נקבים סביב. כמו שרגילין לעשות
 1 בכיסי!. ומכניס תוך הנקבים ההס חבל של צ5גר. או איפכא שמכניס חבל של

 פשתן. בנקבים שבבגד צמר. כיון שהחבל רפוי תוך הנקבים. כרי שיהיה יכול למתחו
 ולסגרו סביב גופו כשילבש הבגד שבו הנקבים והחבל שבתוכן * אין בזה חשש כלאים.
 רק שיהיה נזהר לבלי לקשור ב׳ ראשי החבל בקשר של קיימא יחד. והרי בכה״ג לא
 גרע מאילו תחב תחיבה א׳ בחוט פשתן בבגד צמר. והרי בכה״ג בקשר ב׳ ראשי החוט

 יחד בקשר של קיימא הוה חיבור [כצעילסי׳ ק״כ]:
 מכד ומה׳יט בתי שוקיים שקורין שארע ווארק. שהן רחבים ביותר. במכנסיים
 שלישמעלים וקאזאקען. שיש בשפתו העליון במקום החגורה כמין פרגוד
 חפות. דהיינו שכופל שפת העליון של החגורה שבמכנסיים. ותופר שפת כפל הזה קצת
 רחוק משפת החגור כדי שישאר חלול תוך הכפל. ומכניס תבל תוך הכפל. כדי
 שכשיחגור המכנסיים וירצה להדקן סביב למתניו יפה. ימשוך ב׳ קצוות החבל שהכניס
 בהחלול שבהחגורהד כיון שההבל ההוא רפוי תוך החלל. אף שהמכנסיים פשתן
 והחבל צמר או איסכא אץ כאן כלאיס ושרי. ובתנאי שלא יקשור ב׳ קצוות החבל יחד

: [ ל ״  בקשר של קיימא. אלא רק יענבן יחד [שם ס
 מכה מנהיג בהמוח. שכל בהמה ובהמה מהן קשור בה חבל. יש של פשחן.
 ויש של צמר. והמנהיג מכניס כל החבלים יחד תוך ידו מותר לכרוך כל
 החבלים סביב לפס ידו כשיוליכן. רק לא יקשרם יחד דאז הו״ל חיבור. וי״א דנם
 לקשרם מותר. מדאין מהכוץ כלל להתלבש בהן. ואס כל החבלים כבר קשורים יחד

 בקשר של קיימא. אשור לכרכן סביב כסו לדעה הראשונה [שם שיי]:
 מכן כלאים דאורייתא אינו רק בישני על האדם דרך מלבוש. דהייט שהכלאים
 1 על גופו אפילו במופםק בבגד אחר. וכגון שלובש הבגד שט הכלאים ע״ג

 בגד אחר פתחתיו. אבל כל שאין הכלאים על גושו. אע״ג שמחובר הכלאים בהבגד
 שעל

. ועשה לבדן פילן בל׳׳א. או כשכל א׳ מב׳ ע f ודוקא מכל א׳ מב׳ המינין £ t p 
 המימן טווה. וקשר ב׳ החוטץ־הטווין. או ששזרן אח״כ יחד. אזי לתום׳ אסור
 עכ״פ מדרבנן. ולרמב״ם אסור מדאורייתא. אבל כשא׳ מב׳ המינין אינו אפילו
 שוע. אע״ג שהמין האחר הוא שוע וגם טווה וגם טז. ודבק ב׳ המעין יחד. וכגון
 עורות ככשים עם צמר שעליהן. שתפרן יחד עם חוטי פשתן. והרי חוטי הפשתן הן
 שוע טווה ועז. וא״א שיהפור בהן העורוה. אם לא יהפיס בתפירתו שערוה הצמר
 שבעורות תחת התפר. אפייה כיון שהשערות שבהעורות אפילי שוע אינן. מוהר ואין
. וכ״כ שק פשתן. שחוטי אריג שבו הן שזע נףוה ונוז [ א ׳  בהן חשש כלאים [רצ׳׳ט ס
 וגם ארוג. ומילא השק זה עס צמר מזוז מכבשים י והפר פיו סביב. והרי לא
 ימלט שבתפרו פה השק. יהפס בהתפר שערות הצמר. אס״ה מוהר לישב על השק.
/ דמשס משמע מדברי  והיינו משום שהצמר שנתפס בהתפר. אפילו שוע אינו [ועי ס״ ש׳ ס
 רמ״א דגם בכהיג אסור. לולא שיכול להוציא הצמר מתוך התפירות]. אבל בממלא השק עם

 בלאי בגדי צמר והרי כפתופר פה השק תופס תוך התפר גם מטלאי בגדי צמר
 של המלוי. והרי השק והבלאות של המלוי שניהן הן כ״א שוע טווי ונוז. להכי אסור
 לישכ על שק זה [סי׳ ש׳]. ואפ״ה נ״ל דכייר שקורץ פאפיער שעשוי מבלאי בגדי
 צמר או מבלאי בנדי פשתן. או מבלאי של זה וזה ביחד שכוהשין אותן ברחיים עם
 מים ביחד. עד שיהיה כמו דיסא. ומערבי! בדייסא זו דבק שקורי! ליים. ושופכין
 ימרדדין דייסא זו ער שיהיה עלי( דקין. ומייבשין העלין. והוא כייר המורגל. מותר
 לשוס נייר זה תוך הקראגען של בגדים בין של צמר או של פשתן. דאע״נ דהבלאות
 ההם שמהן נעשה הנייר היה בתחלה בגד שחועיו שוע טווה ועז וגם ארוג. אפייה
 מדכתשס אח״כ עגשאן רייסא נתבסל מהן כל מלאכות הללו. ואפי״ שס צמר ופשתן אין
 עוד עליק. ומדנשתנה שמם וצורתן לפיכך בץ שהמיר עטי מבגד צמר או מבגר פשתן.
 או משניה! יחד. אין בהן חשש כלאים כלל. ואפי׳ שם לבד אין בהן. ואע״ג דלפעמים
 מוצאין תוך הנייר איזה חוטין שלימץ של צמר או של פשתן. א״צ לבדוק אחר זה מריש
 ס״ס. ספק אם יש בהנייר חוט כזה. ואס גס ישני שם ספק שמא לא יתפשו עם התפר.
 אבל להניח וואטטען של פשתן חוך בגדי צמר בין עליוכו וחחהיט של המלבוש.
 והרי הוואטטע זו של פשתן שוע הוא. יש לאסור ולכן אין להאמין חייט עובד כוכבים
 על זה. אם לא ית! לו וואטטע של צמר גפן. דאז לא חיישי' שהחליפו [כלקמן סי׳ קמ״א]:
 קיט בגד או רצועה שיש בקצהו א׳ חהיכת בגר צמר. ובקצהו השני חתיכה בגד
ק או. משי או קנבוס או עור.  1 פשתן. ובאמצע שניהן יש חהיכח בגד צמר נ

 הרי כל שאין הצמר והפשתן כדבקין ממש יחד. ע״י תפירה או קשירה או שאר דיבוק.
 אין בזה איסור כלאיס. ולכן בגד צמר שתפורין תחתיו עורות. והרי עורות ההם תפורים
 בחועי פשתן לחבר העורות יחד. אפ״ה כיון שהמורות שתפורין בקציהן בהבגד צמר.
 הסמפסיקין בין הבגד צמר לחוטי הפשתן מותר ללבוש האדר ההוא.רק צריךלזהר
 שלא יתפור העורות לבגד הצמר במקום הפירת חוט הפשתן שתפורין בהן העורות [י׳ל
 ש״ ש׳ ס״ה]. מיהו להרמב״ס אע״ג שמפסיק העור וכדומה בין הבגד לצמר לחוט
 הפשתן שספורים בהם העורות אפ״ה אסור מדאו׳ ןשס]. אבל נוהגין כסברא הראשונה.
 [אולם השיך(סי׳ ר5'ט ס״ק כי) הקשה לברי רג״ אהדדי. דפשק כתם בעשה בגל שמלו צמר
 גמלים וכוי. וארג מוט של צמר בקצהו א׳ וחוט פשתן בקצהו השני. אסור ללבשו משוס כלאים.
 זהיינו כלעת הרמב׳ם. ומ״ש הכא בעזרות התפורים בחוט פשתן. זאלר העזרות הם תפורים החת בנד
 צמר. לפסק שאין בזה מפזם כלאים. והניח בצ״ע. ותמהגי מאד. מיש דלשיל(רצ״ט) פסק כרמב״ס.
. והרי מבואר כן כתוספתא סיף משכת כלאים בלי שום חולק. ועל כלחן א  כאילו יש חולק על לינא מ
 צליך לחלק בין הך דעא לתוספתא לכך דינא להכא דהתס כיון לחוט הצלןל שנקיה זה וחיט הפשתן
. אע״ג שמפסיק ביניהן מין שאינו כלאים להיינו ף א׳ וכשטח א'  שבקצה שני. שניהן ארוגים צו
 חוט צמר גמלים. הלי בתפר צמר ופשתן יחד נחוט צמר גמלים נמי הזה כלאים. וה״נ הרי הצמר
. מפאיכ הכא בהארר של צמר. [ ב ׳  ופשתן אלוגיס יחל תחת חוש שתי אחל [ועי׳ םי׳ ש׳ ש״ך סק
. לא מחשנו  שמחופה תחתיו בעורות התפורים בפשתן. מדאין הבגל צמל וחוט הפשתן תמת פטח א׳
 כנוף א' ולי; בה רבנן. ומזה ניל דהעושין בגל צמר ראק לעצמן ורוצים שיהיה אותו חלק שסביב
 הצואר. להיינז רקראגען קצת מקשה שטייף בגיא. להכי מניחין בתוך הקראנען. דהיינו בין
 יחוס׳ תקרא איבערצוג. ובין שתחתיו הנקרא אונטערפוטטער בגל פשק מקרא שטייפע
 ליינעאנד. ומדחוששין משום כלאים. דהרי החפו• ותחתית המלבוש מצמר. לכן כורכין השטייפע
. כדי שיפסיק עי״ו בין הבגד צמר להשטי׳פע ליימואנד. ר ״  ליינוואנד הביב עם מטלית משי או נ
 ולכאורה היה נראה שזה מותר. דעד כאן לא נאסר לישב על שק בגד פשתן שממולא עם מטלניות
 טל בגד צמר. אצא משום דנתפרו יחד הבגר צמר עס בגל פשתן כשתפר לכתום השק (כסי' ש׳ ס״ג).
 אבל הכא שכרך השמייפע ליינוואנר במטלית משי או צמר גפן הנקרא קאטון. הרי מעתה אין בו
 חשש זה עוד. ושרי. אבל באמת לא היעילו בזה כלוס. להרי ׳לוע להחייטיס התוסלים הקראנק •
 לאחר שמיחו החופי איבערצוג למעלה ותתסיות הקראגען מתחת. והשטייפע ליימואנד באמצע .
 תופרים כל ג' החתיכות יחד בהמה שחיבות . כלי שיתקשו יחל נשוה . וא״כ מה יועיל שמעלית המשי
 או הצמר גפן מפשיק הרי עכ״פ חתיכת הבגד צמר וחתיכת השטייפע ליינוואנד תפורים יחד

: [ . ואעיג שמפסיק דבר אחל ביניהן לא ממי '  בכמה תחינות בשטח א
̂לעיל [סי׳ ירי] דכלאים על יד הפירה מחשבו כמחוברין . ב הא דאמרינן   ק
 1 זהו דוקא כשתפירין יחד ע״י ב׳ חתיבות או יותר. ור״ל שהניח הבגד צמר

 1בנד פשתן זה על זה. או זה אצל זה. יתחב ב׳ חתיבות מחט בזה וב׳ תחיבות מחט
 במין שבצדו או שתחתיו. ונמצא שחוט המשי או הקנבוס שמחבר הב״צ והב״פ. החוב
 ב״פ בזה וב׳ פעמים בזה. בכה״ג לבד. הו״ל חיבור ואסור. אבל כשהמחע שבו תוע
 המחברן. החט פ״א בבגד הצמר. ופ׳יא בבגד הסשתי שבצדו או שתחתיו. זהו הנקרא



 כלאיים
 כשימשוך בדפנות הקוטשע. p נכפפץתחת ובצד היושב. והרי בכה״ג פברכ׳
 רב״י [ש״א ס״א] דאסור מה״ט. ואעפ״כ מצאת• היתר בדבר. ונפרע בשעת הדחק
 כמסע על הפאסט וכדומה. ד״לדהרי רוב הפוסקים ס״ל דאי[ כלאים דאורייתא
 עד שיהא כל אי שוע עווי ונח לבדו. ואח״כ אמם או יחברם יחד. והרי ידוע שכל
 עוך בגד צמר וגס ב״פ שלנו ־ עשוי רק מחונרן שהן שוע ומוי. אבל כל חוע וחוט
 משתי וערב שלהן אינו טז שזור . וכיון שכן א״א בטוךאוליינוואנד שלט. שטענו
 דאורייתא . דאפי׳ אס יחפור זה או זה בחוט של מין חבירו. בנון ב״ס עם חוט צמר.
 או טוך עס חוט פשתן. והרי החוט ההוא שתפר עמו הוא ודאי שוע טווי ונוז שזור.
 עכ״פ גם חוטי הטוך והב״פ צריך שיהיו בו כל ג׳ המלאטת הללו. וכיון שכן. כל
 שכשיהיה בגד או כר זה עליו אינו רק מדרבנן. אז כשהוא תחתיו אפיי הוא רך שרי
 אף לכתחילה. וכ״ש כשיש כאן ספק אם יש בגד פשתן תחת הטוך. מהיכא תיתא
 נחזיק איסירא. הרי בגד קנבוס מצוי בינינו. אולי אין שם ב״פ תחת הטוך רק בגד
 קנבוס. והרי כל שתחתיו הו״ל ספק דרבנן. ומותר. דהרי מדיושבין בקוטשע מלובשין
 אין בשרו נוגע בהמושב. וממש א״א שיכפוף כל כך הכר שבמושב עד שיעלה קצת
 מהכר על גוף היושב. ואם נס יעלה. הרי לא מתטון לק״ וכתופרי כסות ומוכרי

: [ ז י  כשות דמותרים בכה״ג [כשי׳ ש״א ם
ל הא דאמרינן לעיל ראפילו בשמציע כלאים תחתיו אסור מדרבנן. זהו דוקא  מ
 י ביריעות ושמלות רכין דבכה״גיששפיר לחש שכשיהיו תחתיו אפשר שיתקפלו
 עד ממעל לגוף היושב.אבל כריס וכסתות שהן עבים ומרודריס. וקשין קצת כעין
 שקורץ שנףיף בל״א. והד באלו אין לחוש שכשהן תחת הארס שיתקפל קצת מהן
 על הגוף היושב. גם מדרבנן רשאי להציען תחתיו. רק צריך ב׳ תנאיס. (א) שלא
 יהא בשרו נוגע בהן דהיינו שישב עליהן והוא מלובש. (ב) שלא יהיו הכרים והכסתות
 מלאין מוכי; או תבן. אלא שיהיו הן עצמן סגוס עבה. וגס לא יהיה הסגזס הזה
 פרוש ע״ג מוכין או תבן. דבכה״ג שפיר חיישינן שיתכפף מקום מושבו י ויעלה
 השעטנז על גופו. ואע״ג דהוה ספק דרבנן. דהרי כיון דקשץ ק שעייף בל״א.
. אינו רק איסור מדרבנן. אפ״ה כיוןדמצוי כך שיכפוףמקום ף ו  אפילו יעלה על מ
 המושב הו״ל כודאי דרבק ואסור [עי׳ סי׳ ש״א]. וה״ה גם בגד כלאים רך במקום שעור
 האדם קשה אס הוא תחתיו. אע״ג שעור הקשה של העקב נוגע בהכלאים. שרי. ומה״ע
 שרינן להנית זאהלע כלאים רכה במנעל תתת העקב. מדעור העקב קשה [ש״א סי״ג]:

 מלא מיהו כל זה בשאפשר שיהיה בגד זה כלאים דאורייתא. אבל אס הוא כלאים
 דרבנן. דהייט שאין חוטי שתי וערב שלו שוע טווי וטז שזור. אז אס הוא
 בגד קשה מושר גם ללובשו על בשרו ממש. דהואילאם היו רכים ג״כ אינו אסור רק
 מדרבנן. מדאינן שוע טווי ונוז. לפיכך בקשים מותר לכתחילה ללבשן ממש [ש״א ס״ב]:

 מלב ולפיכך לבדין קשין פילץ בל״א קילו טסי מאריג קשה. דאריג עכ״ס הוא
 שוע טווה ונוז. אבל לבדי! אינן רק שוע. ולפיכך מותר ללבוש הומ או
 קאפלוש הנעשה מלבד צמר. אף שבתון בית ראש שלו תפור בגד פשתן. ראע״ג
א p . עכ״פ הלבד הוא קשה. ושניהן אין בכל א׳ מהן ג' המלאטת שוע  דהב״פ ס
׳ מלאכות היה מוהר. מכ״ש  טווה ונח שזור . הרי אפיי בהיה חסר רק באי מ
 שחסרים הן בשניהן. ורק להרמב״ם דלבדן אסורים מה׳׳ת כל זה אסור. ואפילו

 חחתיו אסורים כל שבשרו נוגע בהלבד. אף שהוא קשה [שיא ס״כ]:
 ל/לג שני בגדיס שאי צמר ואי פשתן אכ1ר ללבשן זע״ז כשא״א לפשוט התחהון
. דבכה״ג מחשבו כמדובקין או קשורים יתד.  אם לא יפשיט תחלה העליון טלו
 ולפיכך ב' פוזמקאות שריטפפע בל״א. אסור ללטש ב' מינץ זע״ז. מדאין יטל
 להפשיע התחתון עד אחר שיפשיט העליון כולו. אבל ביכתונות פאי מהן צמר ואי
 פשק. רשאי ללבשן זע״ז. דהרי יטל להוציא ידו א׳ מב׳ בתי הזרועות שהן זע״;
 ויכניס שוב ידו זה רק לבית יד של הכהוכת העליון. ושוב יעשה ק בידו השנית לבי
 בתי הזרועות האחרות. ונמצא שהכתונת התתהון יפול טלו למטה מבלי שיצטרך
 להפשיע כל העליון. ומה״ט נ״ל דגם ב׳ מיני מכנסיים שרי ללבשןזע״ז. מדאפשר
 שיוציא רגל א׳ מחלק א׳ של ב׳ המכנסיים. ויסד ויוציא החלק הזה של מכנסיים
 החחהוניס מתוך החלק הזה של מכנסיים העליונים. ויחזור ויכניס רגלו תוך חלק
 זה של מכנסיים העליונים וכן יעשה לרגל השני. נמצא שיטצ שפיר לפשוט מכנסיים
 התחתונים מבלי שיצטרך להפשיט המכנסיים העליונים כולו. וכן בבי יאקקען ובבי

: [ ד ״ ס ׳ ש ׳ «  רעקקע בל״א [
 מלד אותות הכובסין שתפרו חוט צמר בבגד פשהן או איפכא. וכן ר״ה של
 שם בעלים שתופרים בבגדס וכתוטה. שהבגד ממין א׳ והאותיות ממין אחר
 אסור ללבשן משום כלאים. דאף דאין הלובש מתטון לאותו התוע. עכ״פ הרי

 מהטון להבגד והרי הבגד טלו אסור משים כלאים [סםש״א]:
 מלה עראי אשור בכלאים. ואפי׳ לא חזי כלל לאדם שלובשו. ויודעים הכלעי״ז
 שרק דרך ארעי לבשו. וכגון אדם גדול שהתכסה בבגד של קטן. ואפילו

ע  ג

 בתי
 שעל גופו, ועץ בנד שבקצהו הא׳ יש כלאים. והוא מתלבש בקצהו האחר שאץ בו
 נלאים. והקצה הב׳ שהכלאים בו מרושל ע״ג קרקע. אינו אסור מדאורייתא. מדכתיב
. [ ג י  לא יעלה עליך. והרי איט עולה עליו. אבל אסור עכ״ס מדרבנן [ש״א ס
; צמר. וצדו השני פשחן. אשור עכ״ס מדרבנן להתעטף  ־ה״ה בנד שצדו א

 בהקצה שבו המין הא׳ [כסס״ש]:
 מכז וכ״כ ילפינן ממתיב לא יעלה עליך דמותר להציע כלאים חחתיו מדאורייתא.
 ואפי׳ בשרו נוגע בו. דעכיפ לא עלה עליו. אבל חכמים אסרו גם להציע
 כלאים תחתיו. אפילו מפסיקין בינו להאדםכמה מצעיה רטה. שמא חכרךנימא

 מהכלאים על בפרו [סי׳ ש״א ס״א]:
 מכה נ״ל דהא דממעטינן ממלת עליך. הצעה מתחת. ה״נ ממעטינן מזה צדדים.
 דאע״ג דקיי״ל [מנחות דס׳׳נ א] כרי דעל גם בסמוך משמע. וכדכתיב ועליו מטה
f ב] דעל ! ה ב ו ס  מנשה. והייט מצדו. עכ״פ הרי ק׳ על זה ממה דקיי״ל נמי ברבק [
 רק על ממש משמע והא דכתיב וסטה על הארון אה הפרוכת. דהיינו דניכף ביה
 פורתא. דמחזוכסכך. ע׳יכצ״לדדוקאהיכא רכהיבעל לחודא משמע הכי ומשמע
 הכי. וה״נ אילו הוה כ׳ וכתת על הארון את הפרוכת. היה אפשר לומר דהאי על ר״ל
 בסמוך ־ אבל מדכהיב הכא וסטה על האדון. הרי מלה וסכות ודאי על ממש משמע.
p על על ממש. וא״כ ה״נ הכא מדכהיב לא יעלה. ודאי גלה לן קרא  להשמיענו בא ד
 דעליך דכתיב בהר הכי. עליך ממש משמע. והא ראסרינן לעשיה ווילן שבפחח
 מכלאים משני שהשמש מתחמם כנגדו [כסימן ש״א סי״א]. י״ל התם רק מדרבנן אסור.
 דכמו שאסרו תחתיו. כ״כ אשרו מצדו. ולא משוס ספיקא שמא יתחמם כנגדו. רא״כ
 הו״ל ספיקא דרבנן. אלא משוס ודאי נאסר דוראי יהחמם שס השמש בצדו. א״נ הא
 דקאמר התם שהשמש מחחמם כנגדו. לאו משוס דעומדבצדו. אלא משוס שהשמש
. והרי כל עיעוף היינו כמלבוש ממש שמונח [ . וכן סי׳ רש״י [ביצה ליי! ב ט ף ט ע ה  מ
 על גוף האדם. ואדרבא משם ראי׳ לדברינו. דמהוצרךרש״י לומר שמהעטףט.
 דהייגי על ממש. ולא סי׳ שעומד בצדו. מוכח כדברינו. דאי משוס הא לא הוה חיישינן
 לה. מדהו״ל םפיקא דרבנן. שמא יעמוד בצדו כדי לההחמם. ושמא הכרך משם נימא
 על בשרו. זהו״ל ס״ס נגד איסור הורה. וחד ספק נגד איסור דרבנן. דשרי אבל
 מדחיישינן שמא יהעטף בה. דהו״ל עליו ממש. שפיר הו״ל ספק דאורייחא ולחומרא:
 מכט ולפיכך מרכבה שקורץ קוטשע שמוקפה מבפנים מבנד צמר וב״פ מכל
ה בשעטנז שלמעלה שהוא כעץ אהל על היושב  הצדדים ולמעלה ולמעה. מ
 תוך הקועשע. ודאי אין לחוש. כיון דאין גופי נוגע בהאהל ההוא [כסי׳ ש׳א ס׳א]. אבל
 אכתי איכא למיחש להכלאיס שתחתיו ושבצדו. ואע״ג ששמעתי שהטאפצירער העושים
 כרי הקוטשען תופרין בכל מלאכתן בחוטי קנבוס. מפני שחזק יותר מחוטי פשתן.
 עכ״פ הרי יש תחת הבגד צמר שבמושב ושבצדרי הקוטשע בפנים. בגד פשתן.
 והם תפורים בקצוות המושב יחד וגם נקבעים שם יחד ביהירות קטנות. ואע״גשהוא
 יישב על ב׳ מיני הבגדים במקום שאינן תפורים יחד. וא״כ במקום מושבו אין
 כלאים. עכ״פ גם בכה״ג הו״ל עכ״ס כלאים דרבנן [כססיש. וכלעיל סי׳ קכ״ו].
 ואע״ג דיש סניס לומר דדוקא מצעות כלאים אסור לישב עליהן דמדמרושלץ
 שפתות בגד הכלאים מכל צד. שפיר יש לחוש שקצה משפה המצע המרושל. הכרך
 על גוף היושב. וכן נראה דעת רב״י שכ׳ [בריש סי׳ ש]. דדוקא יריעות ושמלות שהן
 שעטנז. אסור לישב עליהן. אבל כרים וכסהות שהן קשץ. שרי. עכל״ר. ומה
 האי מלח קשים אין לפרש דר״ל הארט בל״א. שהן קשים כלוח p או כאבן. דא״כ
 למה צדך רב״יהולההטהשאיןרשאיליסבעל אותן כריס וכסתוה. רקכשמונחיס
 על אצעבא של p או אבן. ול״ל טלה האי. והרי קעצמן קשי! כאבן. אע״כ
 דמלת קשה שהזכיר רב״י. יתורגם במלת שטייף בל״א. דהייט שהכר וכסת. רק
 איט רך. אבל לא קשה כאבן. רק קשה קצת ועומד תמיד מרודד. ועי״ז א״א שיתקפל
 קצת ממנו על גוף היושב. וא׳׳כ ה״נ במלאים שבקוטשע. מאחר שהבגד צמר
 יב״פשהפורץבקצווהיהן יחד. קמחוחין בכלקצווה שפהותיק סביב וקטעיןשם
 ביהדוה. וא״א שיקפל קצת מהכלאיםעל גוף היושב. ליה לן בה. דכמו כריס וכסתות
 הקשי!. שהן מדרבנן. שריק לרב״י בא״א שיהקפלו על הגוף היושב. כמו כן בגד
 צמר שמחובר p הצר עם ב״פ. והאדם איט יושב על מקום חיבורן. דנ״כ אסור רק
 מדרבנן. ג״כ שריק מה״ט כשא״א שיחקפל מקום חיבורן על האדם היושב .
 אלא דעדין יש לעיין בזה. דכל מה שאמרנו לא היה מועיל רק אס הטוך של בגד הצמר
 והב״פ שתחתיו לא היו תסירין יחד רק מקצוות שפתותיהן. דהיינו שלא תחת מקים
 המושב . דאז מה״ע תיט אשור רק מדרבנן. להט יש שפיר לומר דכשא״א שיתקפל
 פרי. אבל הלא עינינו רואות שכמה כרים וכסתות שמחפץ בהן תוך הקוטשע ברוב
 הפעמים תפורין גס באמצע כ״פ במקום המושב. וא״כ מ״ל הכלאים שיושב עליו
 במקום חטרןכלאים דאורייתא ולפיכך אף בא״אישיתקפל על גוף היושב אסור.
 וכדאמרינן אפילו יי־ מצעות וכלאים תחתיהן. שרחוק שיתקפל אפ״ה אסור. ועוד הרי
 המושב והצדדים ממולאים ברוב פעמים במוכץ רטן כל כך עד שכשישב עליהן אי



 ו בתי כלאים
 דייקא ומנסבא. י״ל הנא אע״ג ללא אתחזק איסורא אפ״ה אימ נאמן. מד״ל למהטון
 להשביח מקחו [ש״ב ועמ׳ש בס״ד סיג לבכורות בפירושינו]. ורק כשהפשהן יותר ביוקר
 מקכבוס. ודאי נאמן מה״ט. אם לא שהעובד כוכבים המוכר בעצמו תפרו שהוא
. מדניחא ליה כןפי לתפור בפשתן מקנבוס. מיהו  חייט. אז גס בכה״גאינו כאמן
 בנותן בגד לחיינו לתפרו. ונותן לו קנבוס או משי לתפרו אז לא היישינן שהחליפו
 בחוטי פשתן. דאומן לא מרע אומנתי׳ בדבר שיכולין לעמוד עליו. אע״י דלא דמי
 לקפילא שכל אומנתו הוא הרגשת הטעם. אבל אומנת החייל׳ אינו תלוי בהכרה שבץ
 פשתן לקנבוס. י״ל מה״ע באמת בהעיד על בגד של עצמו שתפרו בקנבוש. א״נ.
 מדאין אומנתו תולה בהכרת החילוק שבין קנבוס לחוס פשתן. אבל להחליף דבר שנתנו
 לו בדבר אחר. גם בזה תולה אומנתו. דדחיל שלא יתט לו בגדים להפרו [זע״ סי׳ ש״ב]:
 ממב בגד שאבד בו כלאים אסור למכרו אפי׳ לעובד כוכבים מדאפשר שיחזור
 י וימכרט לישראל.דאע״ג דהישראל הקונה לא יהיה רשאי להאמין להעובד
 סבבים המוכר. ויצטרך בל״ז לבדוק כל התפירות שבהבגד. עכ״פ חוס הפשתן
 שאבד בו. כמו שלא יכול למצאו ישראל המוכר להעובד טכביס. כ״כ לא ימצאט
 נמי כישראל הקונהו מהעובד טכבים. והרי הוא לא ידע שנאבד בו החוט

 של כלאים [ש״א ש״ח] :
ם רואה אדם כלאים בבגד חבירו בשוק. או בחדר שאין שס דרת הלובש  ממג א
 י לא יאמר לו בפירוש שהוא לובש כלאים. דאז יהיה מוכרח להפשיטו מיד. והרי
 גדול כבוד הבריות. אלא יאמר לו שילך משם לביתו. וכי שם יאמר לנ דבר הנצרך
 מאד. ולהרמב״ם אף שלבשו האדם בשוגג. קורעו מעליו אפי׳ בשוק. ואפי' הוא רבו.
ת מ״ש מכהן שישן באהל המת. לפסקינן דכשיעירו איצ לזמר לו ״ א  וכך כתכ רב״י (סי ש׳*) • ו
. כדי שיהיה לו ס;* להלביש היע כראוי. ולא יצטרך לגרות ערוסממטתו למוז. ת מ ם  שהוא באהל ע
 [ט״ר שפ׳ב]. י׳ל הכא פשע להו׳׳ל לדייק במלבושיו קידם שלבשו אם אין בו כלאים. משאיכ התס

 הרי לא היה לו לחוש שמא בשעה שישן ימזפ ci החולה. והויל כמי שישן. ובא מבירו וישן בצדו
 והזיק הראשון נהפני. למחשב אונס גמור (כח״מ הכ״א ם״ד).

ל זה בכלאים דאורייתא. אבל בכלאים דרבנן. אז לכ״ע אפי׳ מודיע כ  ממד ו
 1 להלובששיש כלאים בבגדו ח״צ להפשיטו מיד. רק ימהר הלובש לביתו

 להפשיטו [י״ד ש׳ג]. ולא דמי להרואה חבירו שנפסל א׳ מציציות לבושו שא״צ לומר
. התם שב ואל תעשה: [ ג  לו מיד להפשיטו [כא״חסי׳ ״

 ממד, משונה דן בלאי בגלים מכל מיני כלאים . שכולן אסורים לעשותן. אבל
 1 כלאי בגדם מותר לעשותן. וגס מותר ליהטת מהן בכל מיני הנייה. ואין

 אמר רק להעלותן על גופו דרך מלטש. ומדרבנן אסור גס לרך הצעה.

 חסלת בעזהש׳יי ובהנלך

 ג״כ כוונתו רק להעביר המכס. נמצא שאץ ממטון כלל ללבישה אפ״ה אסור [שיא סיס]:
 מלן מיהו דוקא בכה״ג שעכ״פ מתטץ שיתשוב המוכס שטא מלבושו. אבל
 במתכוון להראות להקונה מדת אורך ורוחב המלבוש. והיאך הבגד יושב נאות
 על גוף האדם. והרי בכה״ג גם הקונה יודע שלא התטון כלל ללבוש הבגד ההוא .
 מותר. אמנם להטור גס בעושה להעביר המכס ממוכס גזלן. כיון שלא התכוון ללבשו
 באמת. שרי. טית לכ״ע מותר חייט.לתפור בגד כלאים שמונח על ברכיה;. מדאץ
 מהטון כלל ללבישה. ובלבד שלא יתטון להתחמם בו או להגן על עצמו [ש״אס״ו]:
ח אסור לעשותו מכלאים . משוס שהשמש שומר הפהח מתעטף ת  קלן וילון שלפני מ
 בו לפעמים. אבל פרוכת שלפני ארון הקודש. או חפוי שבפנימית ארון
 הקודש מותר לעשותן מכלאים. ורק םענטעלכק ומפה שטרכין הס״ה. אשור לעשותן
 מכלאים. מדשוהץ הרבה ביד אדם כשמלביש וכשאוחז הס״ת בזרועו [רטויז ש״א םק׳׳א]:
ת שמסתפגץ בהן הידיס. או שמקנחץ בהן כלים. או כסויין ה פ ט  מלח מ
 שמכסין שולחנות י ואפי׳ כסוי של שלחן ביהכ״נ שקורין עליו בהס״ת. יאו
 מטפחת שטרטן בהן ספרים. כל הנך כיון דדים משמשיות הן באלו במורגל. לכן

 אסורים משוס כלאים [ש״א ס״ט]. ואפ״ה נ״ל דכשהן קשין מותר :
ר לאתה דבר חם או קר מאד בבגד כלאים כדי להגן על עצמו [ש״א ו ס ט א ל ן  ל
 סי׳׳ג]. ודוקא במגיןעל עצמו בכלאים שסמוך לגופו. אבל ביש הפסק אויר
 בין גופו למנגן כגון שפירס ע״עאהל של כלאים מפני החמה או צינה. אע״ג שהמגן

 הוא כלאים. אפ״ה מותר לכנס תחתיו [שיך שם סקי״א]:
י יש משוס לועג לרש [ברטת י מת מותר לעשותן מכלאים. וא״ת מ כ י ר כ  ממ ת
. זאתי׳ל דההס רק בציציה אסור מדשקול כנגד כל המצות [כתוש׳ נלה [  יח א
. במח״כ ליהאדהרי להתפלל ג״כ אסור סמוך למה [י״ל־ שלימ סי״כ]. אלא נ״ל [  ס״א כ
 רכל לועג אינו בדבר שאין המה מחוייב. דא״כ כ״ש דהיה לחוש לכבוד חי בכה״ג.
 שלא לעשות מצוה בפני אדם שאיט מחוייב בה. ועץ ללבוש תפילין וציצית בפגי
. אע״כ דבמילי שאין מחויב אין [  אשה. והרי מעבירין מת בפני כלה [כשטס י! א
 בו משוס לועג. רק כשאין החי או המת יכול לעשות המעשה שעושה החי איכא
 משום לועג. ומה״ע גם מעשה חול שא״צ להמת כטן לאכול או לשתות בפני המת
. א״כ במלבישו כלאים דליכא ה׳יע. וגם אין הוכחה משמלבישו [  אסור [שד״מ ני״י

 למת. שהוא אסור לחי. פרי:
 ממא בגד שמוכר עובדטכבים לישראל. איט כאמן אפי׳ במסלפ״ת לומר שהפור
 בקנבוס. ואע״ג דקיי״ל דרק באתחזק איסורא אין עובד כוכבים נאמן
 במסלס״ה.ורק בערוה אפה נאמן במסלפ״ח אףדאתחזק איסורא. משוסדאיתתא

׳ יוסף רייזין ז״ל אבד׳יק פלאגים (בעהטי׳ח ס׳ עדות ביהוםף וסי פורת יוק*).  D$?t2 לב יוסף להגאץ י
 מצות אינם צריכין כונס. מקרא מתעסק בעלמא . וטיק שם בטורי אבן. ולפי מה שמתרן סגמ׳ בסוגיין
 דלמ״ד מצות א״צ כונה . מאי אם כוון לבו לאפוקי בקורא להגי׳. וא״כ י״ל דסזצרך המשנה לנקומ
 והגיע זמן המקרא. דהיינו שהוא יודע דכעת הוא זמן ק״ש וגם כוון לבו להוציא מסיו תיבות קיש
 דהיו השני דברים שבהם יצא מגדר מתעסק. אז אף אם לא כיון לכו לצאת יצא : פיג ג נשים
ס מ׳ע  ועבדים וקטנים פטורים מקיש ומן התפילין. וטטמא דפטוריס מן התפילין משוס דתפילין מ
 שהזמן גרעא דלילה ושבת לאו זמן תפילין. וקשה דגעירובק ד׳ ציה מוקי ה;מי הסתם משנה דקאמר
 זוג אחד משוס דסובר שבת זמן תפילין. וא׳יכ לכאורה יסתרו דברי המתני׳ אהדדי. אמנם יש לישב
 עס״י המבואר כירושלמי דעירובין דאף למיל שבת ויו״ט זמן חפילץ אפ״ה נשים פטורוה מתפילין
 מקרא ללמדתס את בניכם ולא בנותיכם יט״ש. ואיכ אין לאיה ממסני׳ דשבת וירט ל& זמן תפילין :
 שם ומן התפילין . בסוס׳ רעיא הוכיח דלעת רפיי דמוה״מ זמן תפילין ממיפ בסוכה דף מיו ע״א
 דיה מצות הרבה ליטול לולב לישב בסוכה להניח תפילין. וכמהכית זה אינו אחרי דהסוגיאדשס הוא
דמ ודיי סוברים בסרק בתרא דעירוכין דשבת  אליבא לריי ור״מ . [דסחס בר סלוגתא רד״ הוא רימ] ו
 וירט זמן תפילין. א׳יכ איש פילשיי. מפאיכ לדידן אפשר לגם לפת רש״י זיל לחוהימ פוס ליויט:
 פ״ג ה אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא חנן החמה יעלה ויתכסה ויקרא.הלכיט יונה
 מוכיח מקריאת הותיקין להם סוברים דלכתחילה אסור לקרות ק׳׳ש אחל נן החמה . ולכך נמלו ק׳׳פ
 עס הנן החמס . ולא משוס דמצוה להתפלל תיכף בהחחלת הנן והביא לאיי ממתניתין למשמע דמשו׳ה
 הצריכוהו לקרות במים כדי שלא תעבור זמנה . ולא מששו למה שאינו סומך גאולה לתפלה . מפני
 שראוי לחוש יוחר שמא הנץ החמה בנתיים ויעבור זמן ק׳׳ש דלכתחילה. ואע״ס שאינו סומך גלית
 שכרי אחיכ יש לו לעלות ולהתכסות. ואין לך הפסק גדול מזה. יע״ש בל״י. ולדעתי אפשר לומר
. דקא פריך  דאין זה מוכרת כ׳כ דאפשר דכונת המשנה שיתפלל ג״כ במים . ויש להוכיח מסגמ׳ כן
 והרי לבו רואה את העלוה. ולכאורה קשה הלא כשלבו הוא חון למים לא נחשב ללבו רואס את העלוה.
 אפילו במים צלולים כדברי הפוסקים דמדייקיס זה מהגמ׳ לקאמר ישב עד צוארו וע״ש . וע׳כ נצרך
 לאמר לפירכת הגמ׳ הוא אתרי למשני שם דהמשנה אתיא נותיקץ . רע״כ מתפלל גיכ שם. לטעמא
 דותיקין הוא כדי לסמוך גלית להתפלל בעונתה . ונתפלה צריך להיות הלב גיכ במים. כמבואר בפרט
 רבתפלס צריך לכסות הלב. ולהכי פריך פס הגמ׳ והרי לבו רואה את העתה . ועיין פי׳ זה בביאורי
 הגר״א סי' ע״ל. ואיכ מוכח להיפוך לעיקר הקפידה דמתניחין שיהא התפלה תיכף בשעת התחלת
. ואחיין ן  הנן ולהכי אס אימ יטל לעלות ולקלות על שלא הנן החמס. וא׳כ יקרא קיש לאתר מ
 יתפלל. ועיקר מצות תפלה בהתחלת הנן תיכן ומיד. להכי יתכסה במים ויקרא ק״ש ויתפלל שם חיכף
 במן החמה. ולהכי פריך הגמ' והרי לבו רואה את העלוה. ואיכ אק ממתניתין ראי' לר״י וגשו׳ת
 שלי לחלק ארח בהלכות תפלה כרביתי להקשות על הריי והבאתי ראי׳ מגמ׳ ללא כשיטתו. אכן אכמ״ל:
. ועיין ברמיג מ׳ש ואיכא כץ תיק לר״י כוי וכ! ׳  ס״י ז רי״א משמו כל מקום שיש חבר עיר ט
. ומ^חי נילדא להישות על סרבינו יונה שכתב דצת״ק לראב״מ יחיל שלא בחכו  מגולש להליא בגמ׳

 עיר

ת פ״א א עד סוף האשמורה הראשונה דברי ר״א . לכאורה יש להקשות לפי המבואר  ברכו
 גפים ובירושלמי לסוף פיט לשביעית ובסיב ה״ח דסוכס ובס״ד רביצה ובפי י״ג
א מתלמידי ב״ש . וב׳׳ש סוברים בברכות דף י״א חמן ק׳ש הוא כל הלילה .  ליבמות דל״א שמותי *
ע זלא לקולא. והא לבסוגיא מלה לף ז׳ ע״ב מבואר לל״א ל  ועיכ לחת דרק לחומרא עביר ריא כ
 שמותי הוא אף להקל יעיש בתום׳. צ״ל דרק במידי לרבנן עביד גם לקולא ובמקו״א בארתי בזה הפרט
. ׳  מסוגיית הפיס באורך ואכמ״ל: ׳שם. מעשה שבאו בניו מבית המשתה ואמרו לא קרינו אה שמע כו
 ושאלתם הי׳ אם החכמים סליגי על ריג בהדרפ משכבך או רק משוס סייג . דאס פליגי בהדרש
 לבפכיך א״כ הוה יחיד ורבים והלכה כרבים . משמע הא אם םליגי רקבהסייג. יקראו עתה קיש. ויש
 לדקדק לפיטת לבינו יונה ז״ל רלההכמיס אף בליעבל אינם יוצאים לאחר חצות. ובמקו׳׳א הארכתי בזה.
 ואיכ אס פליגי רק משום סייג ג״כ אין לקרות כעת . ונראה לאמר דכונתס ה" דאס פליגי רק
 בהסייג . א״כ פלוגתתס איבו אלא בדרבנן. ובדרבנן לא אמרינן הן כללא דיחיד ורבים הלכה כרבים .
 כמ׳יש התוס' בשבת. ובכ׳׳מ הלכות ממרים . ובתשובות לחלק אויח בת׳ להחומין למעלה מעפרה
 הארכתי בזה - ואם כי בכאן לכאורה אדרבה לרבנן הוה קולא לסטור מלקרות אמנם זה אינו
 אחלי דמיקר סלונתתם הוא אם צריך להחמיר על עצמו ולקרות קודם חצות . ואיכ הוה ל״ ר״ג
 לקולא . [אף דללמת לבינו יונה לליה צריך לקרות בצה׳יכ] ועוד חה ג״כ הוה כח דהתירא שלא
א. וא״כ להבי איש דאס הי׳  יופקע מחיוב מצוה דאולייתא. ועיין בחילושי על ש״ס ככדכות ת< כי
 סלוגתתס משוס סייג לא היי הלכתה כזותייהו. או לייל דבני ל״ג היו אנוסים קצת [לבאטסים לנמר׳
 נש לאחר עיה יוצאים ידי קיש] ובזה גם לחכמים יוצאים אם הי׳ כווגהס רק משום סייג . ואחר בל
 מ״ל קפה כיון שעכ׳ס הוצרכו להתפלל. ומסתמא גם הברטת של ק׳־׳, דהא זמן ברכות דינם שוה
ת כמש״כ  עם זמן הפלה. ואיכ יש להס לקרות קיש אף גדעכר זמנו כדי לעמון בחפלה מתוך ד
 הראשונים זיל. וגס כיון שקורא מרכוש יש לו לקרות גס ק״ש כמבואר ?פו״ע . עוד יש להקשות
 אמאי לא איבעי להו גס על התפלה לפמיש בתשובות׳ לחלק או״ח הלכות ק״ז׳ידהס״ג דריצות הוא גס
 לענין הפלס. איכ כוס להם לשאול גס על תפלה. אמנם באמת ניחא למבוא; 7פו״פ סי׳ רל׳ו הטעם
 למה אין מחזירין התפלה של ערבית כמו של שחרית מפום דת׳ע רשות. וא״ג :׳חא דר״ג סובר תיע
 חובה. וא״כ לדידה היו מחזירים ההפלה ש״פגיכ. וטול סובר בסוףריה ־העין מוציא עם שבשדות
 משוס לאטםי אף אם בקיאים הס [רק דאנן לא םסקינן כותי׳ רק בברכות ר״ה] ואיכ כשהם היו אנוסים
 היה השץ מוציאם לשיטת אביהם ולא הוצרכו להתפלל. ואיכ להכי איש לשאלו רק לענין ק״ש :
 פ׳ב א היה קולא בתורה והגיע זמן המקרא אס כיון לט יצא. קשה להבין *1מאי הוצרך המתני׳
 לתשמעיק להגיע ״ק המקרא . הלא זאת אינו נוגע להאי דינא למתני׳ ובקצרה טיל למינקט הי׳ קורא
 בהורה פ׳ קיש אס טון לבו יצא וממילא נבין דבזמן קיש קא׳. אפר זמנה מפורש ג״כ במפנה. מאימתי
. ובעזהשיית נראה לתת עפ״י מ״ש הרין בדה גבי כשא1הו לאכול מצה דבעינן ׳ ו  קזדן את שמט כ
 שיהיה יולע שמא אוכל מצי: וגס שהוא מגן חיוב לאכול מצה כעת, ונלאים W יצא אף למ£ לשובר
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 דאורייתא לא הוה הפקר ללידה עד שיפקיר בפירוש ואו מלל (מור ולוטת איכ ה״נ למנץ פאה י־
א א המלין שבדמאי. נהג התויינו דלהכי אק 5ריך להפריש מעשר ראשון אף לר״מ ׳  דמאי פ
 משום מאיסור לאו לא גזלו. ועיין מושי חדשיה. ולפלא עליו מפוגיא ליבמות דף קי׳ט
 דקאמר רבא מכדי הא דאורייתא והא דאורייתא מם לי איסור לאו מה לי איסור כרת. ואמנה דמפירשיי
. והתם הוא ן . אכן באמת הלא ביבמות ד' פ׳ב פרין;*כ כ  שם משמע רלענין נזירה לא אמריק כן
 גזירה בעלמא. רחיכ ראיתי לבתיה סי׳ ר׳ן הקשה זאת טלפירשיי. ובזה קשה לי מיבמות דף ציח טיב
' ומתרז הגמ׳ הא כליי והא כל״ע. והתס הוא אליבא לרבא  מתה אשתו מותר בחמותו ואיכא דתני ס
 ולא לאכיי. [ועיש בתום׳ דלאביי ליתא לברייתא]. ואיכ קפה הא נס לרבא ליהא ועי׳ בשו״ת מהרייק סי, טיב
 דף ל׳ טיב שהביא דברי רפ״י מ״ל ולפלא שלא וכר כל זה וא״כ צ׳ע דברי התוייכו מ״ל שכתב דאף לרימ אין
 צריך להפריש מעשר ראשון משוס דבלאו לא גזרו. מדברי רבא דמה לי איסור לאו מה לי איסור כרת.
 ועיין בת׳ נו־ב מ״ס חלק אויח סי׳ נ״ר דמרחס דברי רבא מהלכה ואוחז לעיקר כרי: המולק עליו.
 ולדעתי דבריו לא כלאו כלל בזה. ומ״ש ללחות לברי הרב השואל שכתב שאין לרמות בגזירות חכמים זו
. ומחפלהו לטועה . ובמחכ׳ת הרמה אישתמיט לי׳  לוו וכתב הנאון הנ״ל שאינו יודע מה לענות לו
 דברי הה׳ים סי׳ ר״ן שכתב להדיא שעיקר כדברי רבא. ואף שמבואר בכמה סוגיות לחלק בין איסור
׳ מ  לאו וכרת משוס דאין לדמות גזירות יזצמיס זו לזו וא״כ מבואר בדברי השואל. וביושר שלברי מ
 דבב״מ לפ׳ השוכר את הפועלים הוא מ: בלי ריפ והוא תלמידו ללבא. ועכ״ז מחלק שם בין איסור
ו מ״ש. דאביי מחלק בק  סקילה לאיסור לאו ולדעתי היא סזגיא מפורשת לסליני אמוראים בב״מ ד׳ ל
 מיתה דכידי שמים לגין מיתה שבידי אדם ובין מיהם ללאו. ושמואל ורב ששת אינם מחלקים . ורבא
 דקאמר שם שפיר משני שמואל אזיל לשיטתי׳ ליבמות. והוא ברול. והנה לפ־׳׳ז ע״כ אינו הגירסא
 לגרסי בקדושין ד׳ י״ב ע״ב אם הקילו בשבוי׳ לאיסור לאו כו׳ יע״ש בתום׳. להא הגמ׳ קאמר זה בשם
 אכיי ורבא . ולרבא ז־ להא וכמ״ש דלדילי׳ ל״ש בין לאו או כלת או מיתת ב״ל. כמו דמוכת מדברי
 הנמ׳ מ״ל. ובחידושי להש׳ס הארכתי גזה והטלנו מדברי התיס׳ דמנמות. ומדברי הישועות יעקב אכן
 אין כאן מקימו להאריך: עם המלין שבדמאי. וכתב הרעיב בפירושו דהאוכל טבל שלא הורמו
 ממט מתנות כהונה חי־ב מ;תה . וכתב ע״ו בתוס׳ רע׳יא לשון זה איט מוין לגס בטבל למעשר ראשון
ת כרמב״ם דהוה רק איסור לאו. ועיין בתוס׳ ליבמות רף ע  ולעני חייב מיתה כו׳ ו5מ״ק שלא הביא מ
א ירושלמי מפורש בפ׳ב דקדושין לא מ  פ״ו ומיי ביויד סי׳ פל״א. אכן באמת דעי] הרמב״ם צע״ג דס
 דרים בשם רבי האוכל טבל של מעשר עני חייב מיתה. ואיכ ע״כ טנס רב בגמ׳ דידן דקאמר לוקק
 לחייב מיתה. כדברי הכ״מ שם לכתב דמנמרא דידן אין ראיה. אמר כתבי ראיתי שבירושלמי דדמאי
 מביא ג״כ הא דרג דבטכל למעשר עני חייב מיתה. והובא גתוי׳ט לדמאי פיד. וכן הובא במדרש
. עיין בתוי״ט מה שהביא בשס הירושלמי. ועיין ׳ ה שאני עתיל לשייר כו  איכה בשם רב: פ״ז ב מ
׳ רע״א מה שהקשה טל הירושלמי מדברי השו״ע או״ח. ובאמת הוא ירושלמי מפורש בפ״ג דסוכה ס  מו
 הניחו פל הארז [ר״ל הניחו להלולב ביו״ט הראשון. של ח: שחל להיות בשבת] אסיר לטלטלו. ועיין
. ובחידושי לפיס הארכתי להקשות על ראית הגריא שם אכמ״ל: ׳  בביאורי הגריא ץיד סי׳ רם״ו ס״ק ג
ו נקוב אינו מקדש. הרמב״םז׳־ל בהל׳ כלאים פ״הה׳ט׳ז כ״ וכן הזורע געצין נ ז ח ושאי ׳  כלאים פ
 שאינו רוב המונח בכרם ל6 קידש. ומכין אותו מכות מררות. וכ׳ הכ״מ דדין זה נלמד ממתניתק
 לקתני לא קידש ולא קהני מותר למל לבינו לאיסורא מיסא איכא מדרבנן. ומכין אותו מכות מרדות .
 ולפלא גדול בעיני שאישתמיטלי׳ גמרא מפורשת במנחות ל׳ ע׳ עיא ראימא התם אמר רבי טיביומי
 בר קיסני אמר שמואל הזורע כלאים בעצי! שאינו בקוב אסיר אמר אבי׳ בשלמא אי אפמטינן לוקה מכות
 מרדות מדרבנן שפיר. אלא אסור מאי קמיל דמדרבנן הויא זרימה תניגא תרם משאיט נקוב על מקוב
. וזהו כמקור לדברי הרמבים וגס הגמ׳ לא הביא הדיוק ממתניהין:  תרומה ויחזור ויתרוה עגיל הגמ׳
ט ב אין טלאי לכלאים. וכתב הל״ש דמשנה זו פלינא על הא למוכרי כסות כו׳ ותמה:׳ דאיכ י  פ
. וגסוניא למנחות דף ה׳ דכלחיס ס  יוקשה הא דמבואר גסוגיא דערכק דף ג׳ לכלאים הותרה אצל כמי
 הוכיח לאסיר להדיוט ומותרים לגבוה [בגדי כהונה] ולדבריו הלא לריש גס בהדיוט שרי בכהיג לכלאים
 לכהנים. אחרי להכהנים אינם לובשים להעלים לשם מלביש. לק עפ׳י מצות השי״ת. ומה כמוכרי
 בכות. והוא קושיא גלולה. אכן לפי מה שבארת׳ בחידושי לאוית שיטת הרי״ף והרמב״ם בפ״ר יהי׳
ת הספלים אסורות משוס כלאים. פי׳ הרע׳׳ג לבהא מודה תיק לפי ו ח פ ט מ : ג ו ל ״ מ כ ^ ל ו כ  י^'ש ה
׳ רעיא וזיל תמוה ס  שיש להם בית לאש. ולובשים אותס לרך מלבוש. ופן הוא גשו״ע. והקשה מו
 לי לאף באץ לו בית לאש ואינו לובש דרך מלבוש מ״מ כיון למא על גופו ומה העלאה . ומגין פלא
 יתלכלכו בגדיהם ליתסר כמו מרדעת על.כתפו דאיט דרך מלבוש ואסור אפילו להוציא הזבל לאינו לרן
 חימום לק להציל מטינופת. ובמחכ״ת לגרי הרע״ב הוא מרירי הירושלמי יעו״ש. והא לכתב להצלה
 מטיטף מי מאה גמורה ציכ אישתמיט לי׳ דברי הירושלמי מ״ל וזיל. רבי יומן יהיג מפה על מנוי.
. ואחיכ מביא הירושלמי הא לרב אבימי לח  ופריך ואינו אוסר משום כלאים. ומשני ללא ינבלו! מטי
 רצה לקבל ביעתא במפה דאית בי׳ כלאים. וא׳כ דמפום דלהצלה שלא יטנפו הנגלים לא נחשב להנאה

 גמורה. והא למרלעת אסור אפילו להוצאת זבל עיין בשימ:
ר נטיעות מפוזרות בתוך בית כאה תורשין כל בית סאה גשבילן מד ר״ה. ש ת פ״א 1 ע י ע י ב  ר
ס׳ לעיא דמאי;  ופי׳ הרטיב שה לבפביל ג׳ נטיעות אין מלשין בית סאה. ומתמס מו
 לקח לפרש כן כו׳ ובמחכית דברי הרעיב מא תוספתא וירושלמי במת:׳׳ דמפורש פס משני דברים חלוק
 נטיעות מאילנות . עיש גפ״מ. ובזה יתור! קושית הט״א המובא בהוס׳ לע׳׳א כפילקץ מיח. להקפה
 להכא משמע דר״ע אית ליה הלכה דעשר נטיעות. להתיר עד ר״ה . וסוגית ה:מ׳ לפיק רמיק דקהמרינן
 הלכתא לר״י וקרא לר׳ע. מוכח לל״ע אינו סוכר הא לעשר נטיעות. ולפמיש אין כאן קושיא דאפשר
 דדברי ר״ע הם לענין זה לנשביל ג׳ נטיעות אק הולפין בית סאת והוא נכין וברור. ובאמת מבואר
ל פנגמם והוציא חליפין  בתום׳ דר״ה דאפפר דגם ר״ע אית לי׳ הלכה דעשר נטיעות יעיש: ח אי
 מטפח ולמטה כ:טיעס. מטפח ולמעלה כאילן כו׳. והקשה פם בתום׳ רע״א על הרמב״ם דבפ״׳ מהל׳
 נטע רגעי במכין ערלה פסק כחכמים דאיט חייב עד פ־גמוס ובס״ג מהלכות שמיטה פסק כריש .
 ובירושלמי מפוי להדד. והניח בציע. גה הקשהדהלא הרמב׳׳ס גפיי מהלכות נטע רבעי פסק כריא גן
 יעקב דלרה בפחות מטפח חייב בערלה לעולם. א״כ בגומס כפמח מטפח אמאי פטור. הא בפחות
 מטפח מיחזי כנטיעה בת שנתה . ולא זכיתי להבין דבריו הק׳ דלא למי כלל זה לזה. למשנהינו מיידי
 דמתחלה נכרתה עד פחות מטפח ואח״כ נתגדלה הנטיעה. וכסוטה מיידי שהיא לעולם פחותה מטפח
ל מהם שביעית שנתנה להדלקת הנר. כתב הרעיב ובמעשר פני כתיב ולא גערתי  וצפ״ג: פ״ח ב ק
 ממט בטמא אבל כטהור מותר לבער. ומתמה בתוס׳ רע׳א ע״ז דמנ״ל לומר לכטמר יהיה מותר.
 וכותב לאחיכ מצא מפולש גפירשיי ליבמות ל׳ ט״ג ע׳א לכותב לקרא ללא גטרתי ממנו בטמא אתי
 לאולויי ללא נימא דמשום כטומאה הותרה ההבערה. ולפלא שלא שם עיט ברש״׳ שם בעמוד ב׳ דכחב
ת ר ו ו  מפורש לכיש ממל אסור כביעור. ולפלא שבשנות אליהו לא העיר בזה כל מאומה: פ״י T כ
. ועיין בפי׳ הרע״ג למוקי מתניתין במונחת עינ קרקע . ואינה מחוגלת בטיט . וכתוש׳ ׳  לבורים ט
 לע׳א הקשה שזה לא כהם״ד של הגמ׳ לבגיכ ולא כהמסקנא. ובמחכ׳ת הרמה והנשאה איפהמיט לי׳
 ירושלמי מפורש וזיל מם אנן קיימין. י אס במחוברת לקרקע כל עמא מודיי שהוא כקרקע. אס גנתנה
 מיג שתי יתדות טיט מולי׳ שאינה כקרקע אלא כי אנן קיימין 3מו;ר.ת ע׳׳ג קרקע. ואתיא כדאמר
. והרשג״ם ׳  ר' ועירא בשם ר׳ ירמי׳ בותבין פרוזבול מל מקומה של תנור וטל מקומה של כירה כו
. ולא ל  בביב ד׳ סיס פירש כוורת לגורים למחוגרת היא כקרקע וטיט וזהו שלא כמרי הירושלמי מי
 זכיתי להבין דברי השטת אלימ לסירש למיירי במונמת ט״ג יתדות. וקשה דהלא בירושלמי מגואל
̂צ לו מסו•  דכמונחת עיג יתדות שיט מולו לאיכהכקרקע. ומכחת השטת אלימ מהא דאפילו השי
, מ א ^ ק א ה י &  טמבין עלז 6רוזבול ש לתנין כאשר נ&מיכיז באורן גמילושילשיס במס׳ גיג ל

 עיר חייג בההימ . ומסיים דהיינו ליי משמיה לראג׳ע ומא יגל םגמ' והשגתי דלפי שמדברי רב
 אלפ ס משמע דא־ט גורס כ״ז בגמ׳ לבן מפרש הרבינו יונה כן :

. וכתב הר״ש והאי למעשר ומהן לו ואפילו ׳ ו ה פ״א ג סומך לו משוס פאה כ א ת פ ב ס  מ
 מיפטר מדאירייתא מיחייב מדרבנן כיון ומירחו כדאפכחן בפרק כיצד מברכים
 יאמר ל״י כו׳ הלקט והשכחה והפאה במשאן לגורן היקגעו עכ״ל. וכן פירשיי בב׳ק דף ציד פ׳ב
 ותמוה מאד לדברי רש״י זיל סותרים א״ט בזה דגםוטה דף מ ׳ג וכן בברכות שם פירש שהעני עשאן
ד t קמה ופדה  גורן. וכן מוכרח מלבר׳ הגמ׳ לסוטה פס ללבעה׳כ אין לחלק בין עיר לפדה : פ״
 טוחרין פטור ס שבשעת הוכהה היתה פטורה . וט״ש ברעיכ פכהכ רלענץ שכחה פליגי ר״י ורבנן
 בהקדיש קמה ופרה עומרץ כי היכי לפליגי בעובל כוכבים שקצר שדהו ואח״כ נתגייר ועיין במס׳
 רעיא פריל דמה גס ר׳׳י מודה. ואישתמיטתי׳ הא דמבזאר גירופלמי וז״ל רבי כפס ריח במחלוקת
 עכ״ל ועיין שס במפרש [מהרא״פ] • ח כיוצא בו המקדיש סירותיו עד פלא גאו לעונת המעפ-רות
 כו׳ וסי׳ הרע״כ דלא באו לעיכת המעשר היימ מימת. והוא הימה גדולה דבירושלמי מדואר דכונת
 המשנה הוא הבאת שליש. [ועיין בתוייט] ובמסכת חלה הכמה לענין מירוח. אמנם אפשר ללפי
 מסקנת הירושלמי לזה הלוי בפליגתת ריפ וחכמים ואנן ססקינן כחכמים להכי מוכרמץ לפרש כונת
: ט ר׳יא זכה לו. י י  המשנה טל מירוח. אמנם בירושלמי מתר־ פס אף אליבא דרבנן בקוצר מ
 עיץ בריש מס שהקשה על שילפ״י לפיק מב׳׳מ מדברי הירופלמי שהקפה על המתני׳ המן הוא אומר
 זכה לו כוי כמו שהביא הר״ש מסקנת הירושלמי ולעניד אינו קפה דאפשל דהמשנה דפיה גיכ מיירי
 כשגולת לקט של אחרים שנתערבה והא לצריך לעשר הזא משים דהוא יעשר חין משבולת לקט שנתערב
 ולזה צריך גם כן ליהן להעני ניכ מעושר : שם הלקט והשכחה והפאה של עובד כוכבים
ה המל׳׳מ פיב מתרומות הוכיח דפיאה לא פטור במעשר אלא איכ זכו בו עניים  חייג במעשרות. מ
 ומחלק בין פאה 'ללקט יע״ש . זבתוש׳ רע״א במחניהין מתמה על המיל וכותב לאין חילוק בין פחה
 ללקט, ונס לקט לא מפטר עד שזכו בו עניים. ונפלאתי כאיבתמיט למ דברי הילופלמי פיז ה״ג
 דשאה לאיתא שס הלא אמרה פרט משירתו קודש. ועיש באורך. וגס להגאון ברשגולא במכנה כס
 שפירש בפפיטות הטעם משוס לפרט. בנשירתו זכה. אישתמיטתי׳ דברי הירושלמי הניל. ועיין בריטב״א
 בימין: פיה ב אלא מזכה את העני בכל הגריש. ושי׳ הרע״כ למזכה לו במתנה מימ להחזיר .
 והקשה מאון רע״א דאמאי צריך לזכותו בכל הגדיש. ואמיאי לא פיד: לכוונת המפנה למזכה לו
 פבולת אחת בכל הגליפ. ובממכית אישתמיט ליה דברי הירושלמי לפס וזיל הניא קומי׳ סבר׳ מימר
 אינו מזכה את הפני בכל הגליפ אלא שכולה אחת ותנא אחרייא סכלי מימר מזכה את העני בכל
 הגדיש . והתנא קרמיא םברי מימר מזכה מימינא לפמחלא ואינו זכי׳. [היינו לכי מזכה שגולת אחת
 בכל הגדיש אינו כלום] והתנא אחרייא ככרי מימר דאינו מזכה מימינא לפמאלא. וא״כ מבואר מלברי
 סירופלמי לפלוגת תיק ור׳א הוא בזה הכברא אס זה נחשב לזכי׳ [היינו פיולת אחת בכל הגדיש]
 אחר דמא מעורב או לא יצט״ג: פיו א בשיא הבקר לעניים הבקר ובהיא חינו הבקר כו׳. ומיץ
 בירושלמי רפליגי ר׳י ור׳ל בהפקיר לאדס ולא לבהמה לישראל ולא לעובד כוכבים ובתוספתא דפיג
 דפאה מבואר לביש וביה מודים דבהפקיר לאלם ולא לבהמה לישראל ולא לעזבל כוכביה דמה הפקר.
 ומא דבר חדש . אחייב באיזה מפך הזמן ראיתי בדרך אגב בת׳ ט״ב מה״ת סי׳ נ״ט להאריך בזה
 הפרט יטן דליי ור״ל הלכה כל״י. לק למדייק מדברי הגמ׳ דבבימ דף ל׳ ובמחכ״ת איפשמיט ליס
. ותירן על ראיהז מגמ׳ דגב״מ הובא בריפ בפ״ז לפאה י  דגלי התוספתא מ״ל אפר מבואר כרי
 דסגמ' לוגה לתרן גס לליל ולא כדבר* הגאון פם פלא ניחא ליס בזה. ומיין בפימ גב׳מ שם :
 יא אם אמר הרי אני קוצר ע״מ מה פאני שוכח אני אטיל יש לו שכחה . וסי' הרטיב משום
. ן  ומתנה ט״מ שכתוב בתורה דתנאו בטל. ונחוס׳ רעיא האריך להקשות עליו. כאילו מעצמו פי׳ כ
 ובאמת מפורש זאת בירושלמי. ומה דפלפל אי שייך לאמר הלא מתנה עימ שביב. נסלאתי מסוגיא לנזיר
 לף י׳א טיא באומר הריני נזיר ע״מ שאהי' שותה יין ומטמא למתים הרי זה נזיר ואמר בכולם .
 ומפרש הגמ׳ דגם ריש מודה בזה מפום דמה מהנס עמשכ׳׳ב. והוא ממש כעניננו. אלמא דגם בכזה
 שייך מתנה עמפכ״ב. ואמנם דדכר׳ ריביל שם לאמר האי ע״מ כחזן דמי מכוון כדבריו. אכל לפלא
ז ז אמר לו ר״ע וכרמך לא העולל אפילו כולו עוללות. ופי׳  איך לא הביא כלל לברי הגמ׳ בזה: פ׳
 הרע״ב וריא אומר דלא חימא הואיל ואין לעניים בעולות קידם לבציר. יזכה כהס נע־יב לכך נאמר
 וכרמך לא תעולל. והוא מבואר בירושלמי. וכתב בשנות אליהו בפי׳ הקצר. וזיל דהויא מאיל לאין
 לעניים עד אחל הקצילה ועל שיקצור הוה הפקר ויכול בטה׳ב לזכות כתיב לא תעולל. עכיל. ולכאורה
׳ אחלי  יש להקשות איך אפשר לאמר רהקרא לכרמך וגוי אתי לאולוי״ למאחד דאין לעניים מקורס ט
 דהקרא הזה הוא מקדם מהקרא לכי תבצור כרמך למיני׳ •לשינן לאין לעניים על אחר הבציר. רהקרא
ל. וא״ג איך הפשר לומר רהתב ההורה א בדברים כי א בויקרא ייט והקרא לכי תבצור מ  דוכרמך מ
 וכרמך וגוי פל סמך הקרא דכי הבצור. וי״ל עפיי הא דמכזאר דאין מוקדם ומאוחר בתורה עיין
. דסלא ו  בפסחים ל׳ ייא. אכן אי קשה לי הא קשה לי. למה לן קרא לזה דבעהיב לא יוכל לזכות ב
 ממילא גלע לאין בידו לזכות קודם לבציר. לאל״כ בטל דק עוללות דהלכת לחצירו של אדם קונה לו
 שלא מדעתו. ואיכ לעולם יזכה בעת׳ב בהעוללות ע״י שלהי. ואין לומר דיתכן לין עוללות באנו עומל
 בצד שדמ והיה הצר שאינה משתמרת דעדיין יקשה לר׳ אבא בבימ ל׳ י״א לאותביה לעולא ממעשה
 לוקניס. ומוכיח מזה למצר שאינה משתמרת ג״כ קונס. נראה לאמר דוה להצילו פל אדם הוא רק
 במטלטלין וכאן דהענבים מחוברים לאילן אין רינס כמטלטלים. זלפי״ז •הי׳ תלוי פלוגתתס בפלוגת
 ל״מ וחכמים בענבים העומרים לבצור אס חשובים כקרקע . ונימא רריא סובל כחכמים. לענבים
 כעומדים לבצור השעיס כקרקע. להט לא מצי חצירו לקנח. וריע סוגר דחשוביס כמטפלים. ולהכי
 איש דר מ זר״ש דהס תלמידי דריע סוברים לחשובים כמטלטלין. ועיין בסמ״ע ובש״ך סי׳ ציה וגב״י
ע במיט פי: לממשלות בגפן שהיא נטועה בי׳ דר״ע סובר לצריך  סי׳ קציג. ואפשר שזה טעמו של ד
 לגרגר מפום דםובר מעומדים לתלוש כתלוש דמי. ולהכי חצר קובעת ועיין בירופצמי םם על המתני׳.
 וא״כ לפי יו הרמגים בפ״ל מהלכות מתנות עניים דפסק כריא. א׳כ עיכ בפלוגת רימ וחכמים סוגר
 כחכמים להענביס העומרים לבצור הוה כקרקע. ואפשט ספיקת הראשונים בסי׳ צ״ס מ״ל שמסתפקים
 בדעת הרמגים במחלוקת ל׳מ וחכמים הניל. ולפי״! יהיה נסתר חילוקו של ליי הלוי. לדוקא לענין
א כן כדברי השייך בסי׳ צ׳ס  שומרים מברי' חכמים לכקרקע דמי. ולפמיש ממתניתין מוכח דלכל דבר מ
 הנ־ל ועיין מה שנכתוב עור אייה בזה בחידושינו בפ״ח מ״א עיפ: פ״ה א מאימתי כל ארס מותרים
' רע׳א דאמא׳ לא ׳קט; השדה לבעהיב את הלקט אחר סנתיאשו ס ו  בלקט משילכו הנמושות. והקשה מ
 ממט העניים ונעשה הפקר. ואי דהבעליס אינם עומדים שם. ומס חצר שאינה משתמרת מימ תיקשה
 לדא דרצה להוכיח דגה הצל כאינה משתמרת קונה. וכמו כן קשה דבלי הגמ׳ דנדריס ד׳ ס״ב ע״א תני
 מקפלו רוב המקצועות מותרות מכוס גזל ט״פ כרש״י הטעם משוס יאוש. וקשה כמו כן קנה לו שדהו.
 אכן כ״ז יהי׳ איש עפ״י הא דמכיזתי כס:רי פרה יוסף באורך להא לחצירו של אדם קונה לו שלא
א דוקא שאינו יודע כלל מהדבר המונח שם. אבל כשיודע ואיט מתכוץ שיוכה לו החצר איט  מרטמ מ
 קינה ובזה יתור! גם כן קושיתי מ׳ש בפ״ז מ׳ו . ועוד ניל לישב קושית רטיא עס׳י לבלי
 הירושלמי דאיתא תני מתנות עניים שבשדה שאין העניים מקפידים עליהם [מינו שהלכו הנמושות]
 הרי הן של בעה״ג. רבי בון בעי וכי יש אדס קונה סאה לעצמו ומתרץ תני לפגיי לעני ולגר
 תעזוב אותם ולא לעולביס ולא לכלבים עכ״ל הירושלמי. [אמר המעתיק בירושלמי לסוס זיטאמיר הגי׳
. רבי בון בר תייא בעי והי יש ארס קורא שם פיאה לעצמו. תני רשביי ל«י ולגר תעזוב אותם  לך
 ולא לעורבים ולא לעטלפים עכ׳ל]. ואיכ אפשר דר׳ אנא סובר כקושיה הירושלמי וכי יש ארס קונס
ר. וזיל רבי חוקיה הוה סלק לגבי  &יאה לעצמו ״ והלגר מול יותר מבואר בירופלמי לשביעית פימ ה׳
 ל׳ ירמיה 6׳> מיתי גהן לו׳ איל לא p אמקרשי׳ מר חכה בפן מכיל אם p מטאל להפקל



ה זהב ז מ ד מ  משגרת ה
. ולפעמים נדי לחבר ולקשר בקמר ר ב ח מ . פעמים כדי להוסיף גיאור באיזהו מקומן של שבחים על לברי קדשו' של רביגו הגאון ה  מקוגמדיס מםגרה זהב חברתי
. געמק תהום העיון , ויפנו בה וכה לתרץ איזה קושיא סוגרת עליהפ ו ח י . חולבי על דרך ש י ל י  טעדנוח עמהם שאר חידושים והערות קצרות המועילות לבגי ג
י ת הרבר המבוקש כתוב בסשר. או אולי מבין ערפלי מתשנ . אולי ימצאו שם א כי . דברי עגי בחורה כמו ר ד . אז יחפשו חשש באהלי ק ן נ ע  דרך הביאור והכנת ה
. מ אש המצא המצא בין דברי ת ע ר . הולך ואור למבקשי דעת רודפי אמת עד נכון היום, ווה ל ת י ק ד . זוהר חדש כמלא מחט ס י  ד&שיקות יציץ עליתם ע״י דבר
. ולהעריך מלתמד. ה. לדלג כאיל פסח על ההרים הרי ישראל  איזה השגה על דברי גדול אחד לא יחשוב תקורא עלי מחשבת פיגול • שאגי באתי ח״ו לידי מדת הגאו
. המעכיקים את דaמה ושמש ר,תורה כקומחם • ק נ . ומה לגנם שפל אגשים את בני ע ר ב  את אלה הגבזרים אשר מעולם אגשי השם, כי מה לתבן מוץ יסוער מגורן את ה
. והגגי כתלמיד יושב על הרצפה לרגל רבותיו אשר דבש י ל  קומח איש איש במלאכתו מלאכת אלהים חיים אשר הם עושים. ואני ירעתי מך ערכי פחות שבערכים ע
. ויאמר הסריס ' . וממקום קדוש יהלכו , בבוקר בבוקר יעירו לי אוזן לשמוע כלמודים, למורי ה ו א י ^ ת לשונם . ונששי צמאה לדבריהם . מעיר הקדש ג ח  ותלב ת
. גיגת ביתן אלו שרי הפרחשים, רואי פגי א צ ח. ושל ילין בקצירי, ועל גינתם יונקתי ת פרי , מריח מים י ם י . ועתה שרשי פתוח אלי מ תי י  וק אני עץ יבש הי
, גוטפות מור , ואצבעות ה ה. ואגי מהפך מתוך אהבה רבה וחבה חבת הקדש בדבריהם ובםברותיהס הבנויות לתלפיות * הפוך בה והפוך בה רכולא ב נ  המלך בראשו
. את הכס!* חו ו כ . זהוא גגש וגעגה בתפלתו ויבא בהיכל המלך וירא את בית ג ו י ת ת . פתה הלבגון דלתותיו לעגי שוקד שומר על מווזות פ ל ו ע נ מ  עובר על כפות ה
 ואת הזהב ואת הבש0ים.וישמח עליהם וידבר בדברים האלה,קב לקב זעיר שם זעיר שם,והכל בקידה והשתחויה והכנעה ומורא יראת הכבוד גגד רבותיו הגאונים ג״ע, נצרה על
. שלום על ישראל ו ת ו כ . גחרן אותי לבן* זנות כך המקום ידין אותו לכף ז י ר ו ל שפתיו לבלי לכגוע בכבודם ח״ו כשלא גיטא. זאת אמרתי להקדים ולהודיע לכל באי שער חב  י

 ברוך יצחק ליפשיטץ

 מסכת ברכות
 במקצת לוגשככך ובקומך היים ככל החולה. ווקשרתם היימ חלק פרמי מהכלל דהיינו הל׳ פרשיות .
 וסדר כתיב וכתבתם דהיינו עוד הלק יותר קטן שהם הב׳ פרשיות דפמע והיה אס פמוע. תד»
 להרי גם גוהיה אם שמוע נפי כתיב וקשרתם וכו׳ לדבר בם וכו׳ ואסיה לדבר בם בלבלי תורה

: ׳  כתיב בברכיה דף ייג ב
ל צווחו גס. בענין המנהג שלנו לקורין סק״ש לערבית עם הקהל בבהכנ״ס בפיל יום ב כ T H 3 n 

 >f»j׳ רבינו רשיי בש׳פ בפירושו על המשנה והתוס׳ בשם ר״ת !הריי והרא״ש. ואני לא
ת מהממים שתמס עליו רבינו ד  באתי לכאן אלא לשני לברים. א) לשרן לברי רבינו מאור עינינו ה
 בעל שאגת אליה בספלו סי׳ ג׳ ללדת הקריאה לבהכנ׳ס עיקר משוס רנךל כרבי יהזלה בברכית דכ״ו
 חמן תפלת המנחה עד פלג המנומ ומיד כשכלה זמן מנחה מתחיל זמן ערבית. ומה שאנו מתפללץ
 לפעמים מנחה אחר פלג המנמס ברננן לפליגי על ל״י סמכינן אמה לאמרה הגמרא שם דעבד כמר
 עביר ורעכר כמר עביר. ותמה השאגת אריה דהרי הגמרא אמרה שם השתא דלא אשמר הלכתא
 לעבד כמר עביל וכו׳ אלמא דמשום ספיקא מקילינין לעשות כמו שנרצה וא״כ הא תינח בתפלה דרבנן
 םפיקא ללבנן לקולא משא׳כ ק״ש לברייתא והרי ספק דאורייתא לחומרא. וע״כ p^s להתאחר
 בקליאתה עד אחר צאת הכוכבים כדי שנצא אליבא לכל הדעות. ומאי לאיה מביא בית מתפלה לקיש.
 ואנע״ק של לבינו ש״א הייתי אומר דראיית ל״ת הוא סוב ויפה. להבי מביא ל״ת לאיה. לאיך אמרת
 הגמרא לנוכל להתפלל תפצח ערבית כריי דהיינו אחר פל; המנחה הרי צריכינן לסמוך גאולה לתפלס
. איכ אס זמן קיש לעליית דווקא אחר צה׳כ אז בוודאי ראוי ׳  לערבית וכרבי יוחנן ברכות ל' ל׳ ב
ת. דהרי גפ  לתקן זמן התפלה דערבית באופן שתוכל להיות מיד אחר ק״ש שאז נצא אליבא דכל כדעו
 לדי יכול להתפלל אחר צהיכ. רק דלדיליה זמן ערבית מתחיל מיד אחר כלג המנתה. הבל מורה
 דיטל להתפלל אחר צהיכ ואיכ איך אמרה הגמרא השתא ללא אתמר הלכתא דעבד כמר עביר ולטבל
 כמר עביל. ועול לכיון לתפלה לרבנן וקיש דאורייתא וכל מה לתקון רבנן כעין לאורייתא תקון כוודאי
 מן הראוי היה לתקן זמן התפלה דערבית כאופן זה שתהיה מסכמת עם זמן קיש לערבית. אעיכ להא
 פשינןא ליה להגמרא לקיש לערבית יכול לקלות אליבא לכל סדיעזת מיד אחר פלג הנמחה. דאיכא
 אינשי דנני בההיא שעתא. אלא דמספקא ליה אס תפלת ערבית דהיא כנגד אביים וסדרים לתמילשל
 בין ערבים יכיל להתפלל ג׳כ אז. ע״ז אמר השתא דלא אחמר הלכתא רעבר כמר וכו׳ דגם תפלת
 ערבית יכול להתפלל מיל אחר פלג המנחה. ויסמוך גאולה לתפלה. או אם רצה יכול לפשות כרבנן
 ולהמתין עד אחר צאת הכוכבים . בי) אגב זה אודיע עוד בכאן לזכות הרבים מה שצוה לבינו הגדול

 ת״י בצוואה שלו לבניו בענין מצוה לקיש. חדא שיכונו באמירת פסוק שמע ישראל ג׳ שרשי אמונה.
. שבהתורה נשמע ר\ל ה׳ וצוויו  אי) שמע ישראל מורה על האמנה כמציאות ה׳ ובהתגלות התורה מה׳
 וצריכים אנחנו לשמוע בקולו. בי) בהיא מרומז האמונה בשכר ע״י ה׳ שהוא מלת הרתמים. ובעונש
 ע״י אלסיס מדת הדין. ג׳) במלות ה׳ אהד. נרמז האמונה בהשארת הנפש. שכמו שה׳ אחד כן
 הנשמה שהיא בדמות זיוקט של הקכ״ה. אחת. ואי; לה חלקים וכל דבר שאין לו חלקים לא שייך
 אצלו פירור החלקים ולא כליון ומות. ואמר רכינו זצוקיל בצואה שלו שהוא תמיר כשאמר שמע ישראל
 צייר בכספו הקדושה כאילו הוא ילל קטן. ואמו(שיה נמשלת כנס׳•׳) עומדת מצלו וקוראת עמו פסוק
מ עוד בצואה פלו. מנהגו שכשעמד בביהכנ׳׳ס בשעת הפלר י  במע ישראל מלה במלה. פנית הזכיר מ
 ערבית. ולא היה לו מנין אח״כ להתפלל ת׳ע בזמנה . היה מתפלל ת״ע בלי קיש וברכות עס הצבור

:  ואחר צה״כ קרא קיש עם כברכות. והוזכר מנהג זה ברא״ש ברכות סיא ספי׳ א׳
ו בחידושים בסוף הפרק הביא קושיא בשם הגאון מכרע״ק זצ״ל על המגיא םי' רליס דפ׳ להא ע ב  ר
 דכתכי בדד ב׳ דמשהגיע ומן קיש אסור להעיד היינו דווקא לסעוד אבל טעימה מותר. והקשה
 הגאון סניל א״כ ליל לתוס׳ לדייק הדין סלהם מברייתא. הרי משנה ערוכה היא בשבת פ״א מ״ב
 [כצ׳יל לא כמו שנדפס פ״ב] מפסיקין לק״ש. ועי׳ מס שחיל; רבינו זצוקיל להמס' מיירי בחצי שעה
 קולס. וזה לא מוכח משבת לשם מיירי כשהתחיל ככר זמנה לא חצי שטס קולם דאי בחצי שעה קודם
 הרי הא לאמלה המשנה מפסיק׳[ לקיש אתאן לרית והרי לד׳ת באמת מותר כחצי שעה קודם. והעלם
 לבינו לטעימה שרי כמג״א. ועי׳ במרדכי שהביא גיכ לשון התוס׳ וסיים דשמא ישתה וישכר ומזה
. ול״מ ו רטעימה מותר וכמיש רמגיא דשיטת התוס׳ והמרדכי אחד הם נ  מוכת ג״כ בסדא כדעת מי
 נ״ל לקושיית הגאון מהרעיק זצוק״ל יש עול לתר! בלרך אחר ומרוח. למה קושיא דהויל לכסוס׳
 להוכיח הדין שלהם ממשנה ערוכה לשבת. הרי בשבת מוק׳ לה הגמ׳ להאי סיפא בלית. ואפי׳ אס
 גאמר כר״( דכי היכא דמד״ת מפס־קין לק״ש כיש לאכול ולאידך למכה שם במשנה. עכ״ס הרי אין מפולש
 כ״כ להליא כמו בגמרא כאן. ועול הרי הסיפא בלליכא פעות מיירי וכלין בשם בעל המאור וכתום'
. וכאן בברייתא באיכא שעות נדיר• להר* בתחילת הלילה מיירי שאלס ו  שבס ל״א א' ד״ה כגון אנ
 בא מן השדה ומכיל לאמור להתחיל בסעודה ולהכי שפיר הוכרחו סחוסי להוכיח הדין שלהם מהברייתא
 לא מהמפנה. וראיתי להמוציא ספר המנהיג לאור הלםוס הרב מוה' יעקג משה גאלמעלג שיחיה שכ׳
 גהקלמה להספר הנ״ל לתרן קושית הגאון מהלע״ק זציל. דמפנס ערוכה לשבת אין הוכחה לרין דתוס׳
 לפס כסי המסקנא דגמי בד״תמיירי. ולילמא אכילה מותר לפני קיש כלמב׳ם פ״ב מק״פ. והרב מ״ל
 שמח כ״כ על תירוצו על שכ' על קושית הגאון לאימה קפה כלל. ובמח״כ מריו אינם נכונים כלל:
 להרי תוס' מייל׳ להתחיל באכילה בזמן איסור וכי זה עלה מעולם על לעת הרמב״ם להתיר. שהלי
 להרמב״ם דווקא בהתמיל כגר כאכילה אינו פוסק וכמבואר צהליא ברמבים שם ה״ו ודל היה עוסק
. וכמיש להליא בק* ר מ  באכילה וטי גומר ואס״ה קורא £״ש. משל/״כ להקחיל באכילה גם לרמכ׳ס א
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. כדכ  י וניל דלטעס רביט דק״ש הוא במקיס תית . וכל המצוה דת״ת נכלל כו
 ושמתם . א״כ יש ליתן טעם לשיח וסמוכים לעד למה דאמרה הגמרא . מכדי כהנים אימת קא אכלי
 בי^מה משעת צאת הכוכבים לימי משעת צה׳כ ותרציקימלתא אגב אורחא קמ־ל כמים אימתקא
 אכלי תרומה משעת צאת המכבים. דלכאורה קצת תמוה דמה ענק קיש לטהרת כהן עד דתנא הא
 אגב הא, ואס מפני שיווי הזמן פשרהס בצה׳׳כ. הרי זהו רק קישור ושיווי חיצוני לכאורה. אשר
 איננו עקרי ובלתי מונח בעצמות הרגרים. אמנם ללברי רבינו בתפארת ניחא. שמרומז בכאן עיר
 בפתיחת התירה שבע׳ס שהיא המפנה. עני! הלמוד תורה. שלימולה ומלאת הריניס שלה הוא עיי
. וכמ״פ ובאת אל הכהכים וכו׳ ע״ס התורה אפל יורוך(דבלים מרב י׳א) וכלאמלינן ביומא ו׳  כהן
 כיו אמר לבא לא מפכחת צולבא מלבנן למורי אלא לאתי משבט לוי, וכלררשינ! בילקוט יורו משפטיו
/ ובבר מימות יעקב  ליעקב מלמל שכל מראות אינם יוצאות אלא מפיהם וכרמכים פ״א רה׳ ע־ז ה
. ואיכ מה טוב ומה נעים הכניסה שנתן לבינו הקרוש ׳  אבינו נבדל לוי ללאש ישיבה ללמל לרך ה
 כאן לטרקלין מעור המפנה. וזהו מפאת ג׳ צדדים. אי) שמצות׳ קיש מא מצוה מיוחדת שמורכבת
 מפני לברים. שבקריאתה נעשה מצוה במעשה וגם נשלם בה חובת לימוד התולה. הלי מונח בהשלמת
 מצוה זו מעשה וגס לימוד שהם ב׳ חלקים הראשים של כל הקורה שיש בה צד המעשה וצד הלימוד
ט ויפ״ק נקיבון ואסיפת חכמים כעלית בית נתוה בלוד.  מקידושין דף מ׳ ע״כ שחלקו אבות העולם ד
ג גה׳ ת״הפי  איזמ מהם קדם טד שנענו טלם כרע״ק דלימול גדיל למביא לילי מעשה כרמביה ה׳
 דיל ס״ רמיו(וצ״ע מכתוכות דפיד ב׳ ךאמרינן לרבי יוחק רנ״ט לט לריע ואי! הלכה כל־ע נגל
« וכדאמרינן נעט כולם. ואפשר לשאני הכא למסתכל י כאן רפסקינן כריע נגד ד  לנו ומה יתרן ד
 מעמיה ללעיק). נמצא למשונה מצות קיש משאר המצות שבתורה לא לבו במכין הזמן שעומדת
 ככוכב נוגה המאיר שחל וערבית באופק שמי התולה. פמצותס בשכבך ובקומך. אלא גס מצד כללות
 התולה. ntox לקיש הוא פלא יוט; שר שלום למשיח שלום במדמ־ו. כין ב׳ חלקי הראשים
 שבמרס. הלק המעשה (פראקסיס) וחלק הלימוד (שהעאריא), בי) הלילה שמא זמן קיש לערבית היא
 ג8 היא הזמן הנאות ביותר לתורה פבעיפ.וכדדרשינן כילקוט עיפ ולילה ללילה יחזה דעת.שבשעה שהקב׳ה
 היה מלמדו למשה בתוך מ׳ יום שהיה משה בהר מקרא היה יודע שהוא יום. ובשעה פמ׳ מלמדו
 משנה היה יורע פהוא לילה. גי) ועול בה בפתיחה זו דמאימתי וכוי שלישית. דהייט שהבהנים
 המקודשים והמזומניס להפצת זרע אמונה ולימודי התורה בתוך הלבבות. הס בעצמם וכגופם סימן
 נראה למדע זמן קיש לערבית וזהו לעת עסקם נמהלה ובכניםתס אחר הטבילה לאכול תרומת קודש.
 ואין נפלא ונעלה הציור שלעת עלטת לילה באה והחושך יכסה ארן. הנה זה הכהן נוסע ובא מן
 השלה. איש נישא התולה. לח ורטוב ממקות מיס מי הטהלס שפס נתהווה לבדה תרשה. ועומר
 ומאיר כעמוד אש לילה במחנת ישראל. וכמורה שעות אלקי עם ס;י להגים [גאטטליכע אוהל מי»

 איינעם פייריגען ציפפערבלאטט] :
̂ןךך כתבתי בחיבורי דבל נכבד. לתת טעם מפני מה קבע רבינו הקדיש מלת מאימתי בראש התורה  
 שבעיס שהיא מלח השאלה המושכת עצמה כשאלה על מקום אחר בלתי נזכר. וכמו דמקפס
 הגמרא באמת הנא היכא קאי דקתני מאימתי ותרצינן תנא אקרא קאי. ללכאורה עדיין קשה. דמאתר
א ההחלה לכל התחלות של התורה שבע״פ. לא ה" מן הראוי לקצר בכאן אלא  לדש מסכת ברכוש מ
 להזכיר גסירוש יסוד המקרא פעליו קאי שיעור הזמן דק״ש. ולדעתי להורות בלבנו & מלת השאלה
 הזאת של מאימתי שמרה בגכהב ומרה שגעיס הס פני תאמי צגיה לא ילכדו ולא יתפרדו זה מזה.
 זעיכ פיה פתחה בחכמה אם כל חי הורה פבע״ס נמלת השאלה השואלת אחל תורת שבכתב והמכרהת
 להביט אחור על נקודת היציאה הוא חלק תורה שבכתב המפלים לחלק שבע׳פ. והרי המלה מחת כעוגן
. וזה יש לומר ג״כ שמא מכוון  זהב (אנקער בל־א) המחיר שני כפינות או שני איי הים לעשותם אחל
. ועי מיש עול אייה כלפ׳־ו:  ומרומז בקופית ותימן הגמרא תנא היכא קאי וכו׳ תנא אקרא קא׳
 ןזךך אמלתי במה למקשה הגמרא מיש לתני ערבית ברישא ליתני דפתרית בדשא ותרצינן תנא אקרא
 קא• בשכבך ובקומך ואבעיא יליף מברייתו של עוצם לכתיב ויהי ערב ויהי בקר. ללהט
 מ5רכה הגמרא לומר ואגע׳א ולא היה די בתירון הא׳ לקשה איך נאמר דתנא נקט סידילא לקרא
 לכתיב בשכבך בדשא וסדר ובקומך דמם ראיס יש מקרא. לבפלמא בקרא דלא כתיב לפון שחרית
 וטלבית אלא לשון ובשכבך ובקומך. והלי אין קימה אלא אחל שכיבה שקדש לפניה. להכי שפיר הקלים
 בקרא בשכבך ברישא. מפא״כ הממה ונקטה להליא לישנא לערבית ושחלית. איכ אמאי לא >קטה
י אבע״א יליף מברייתו מ  המשנה לגרים בשילול הטבע. מרישא יממא וסלר לילה. ולהכי תירצה מ
 של עולם לכתיב ויהי טרב ויהי בקל . דבק״ש מקבל עליו עול מלכות פמים. שהוא האמנה כמציאות

 ה׳ שהוא בורא. ולהכי סימ־ התנא למולו כסרר הכליאה . ולו״ק :
ד ק״ש כרב ימלה ן כמו שיצא בקיש ידי הורה P יש דמה בגמלא איסכא לבתורה יצא י ך ע ן  ן
 אמר שמואל בברכות דף כיא א׳ לקרא בשכבך ובקומך בדברי תורה כתיב. והקשה רטט
 תפארת ישראל גגליון שים שלו וזיל סמהני הלי בחלא מחתי מחתינםו קרא עם וקשרתם לאות מל
א דכתיב אלא ודאי באותה פרשה עצמה ה״נ ובשכבך ובקומך דוקא  ידך וכי סיד להאי נמי ככל ליס מ
. ולימ ניללתל! להל׳ אפילו אס נאמר לושכבך ובקומך היינו ק״ש אכתי לא ל כ  באותה פרשה ע

. אט׳כ לעכ״פ דמי במקצת :  למי לו־ברתה. לשם סם ¥1 שלשיות וקדש והיה כי יביאך משא״כ בקי
 ימיט געגע שמע והים אם שמוט. איכ היה כאן באם נאמר דוככע ובקומך בדית עכ״פ למי
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 וכל העוכר על דגליהם. דמלת חכמיה לכאורה למיסטי אהא .rei ששיר הירן למלת חכמים אלרבה
 לרבותא וחידוש קאתי, דלמוה אהא גס סייג לנוף הזמן. חה הסייג הד אמרו לק החכמים להזמרא
 יה־רא . פבענין הדן החכמים מ! דיס לריג לזמנה כל הלילה. וזהו החילוש דאפ׳ה חייג מיתה .
 ולא קשה הרי כל איסורי דרבנן הס כן דמצל הדי: הוא מותר וחכמיה אוסרים מצל הסייג . ואם
 בכל איסורי ללבריהם חייב מיתה א״כ ממילא גהסייג הזה למיש. רולאי שאט ושאני. לנשאל איסורי
 לדבריהם ההיתר הוא רק מצד הדין תורה וחכמים משו סייג ומשמרת ואסרו מדבריהם. מםא׳כ [כאן]
 דלחכמים גם מצד הדין לרבנן מותר לקלות אחל חצות בגון בדיעבד שסזיל ולא קרא עוד קודם עס״ש.
. וקצת פ ד . לעל״ קאי התדי [ובודאי זס חולק על סבלת לרבו לתריי ב  וכמיש הלי״ף בדף ד א׳
 צ״ע דלא הזכיר התליי בר״פ מדעת הד״ף בד׳ ד׳] ורק לכתחלה אמרו תכמיס טל מצות ואפיה העוברי
 חייב מיתה. ובדברינו אלה תמצא מתורצות קושיות חזקות. א) איך הביאה הגמ׳ סיוע מהברייתא
ג ושאמרו דבריהס רק משום בלא יבא אדה לידי עבירה. מה הוכחה היא  שחכמים סוברים כד
 מהברייתא הרי החכמים פ!«גי על ל״י״ בכיף הזמן. והבדיחא איירי רק בהתחלת הזמן. ב) מפני
 מה אמרה הברייתא ונמצא יכן כל הליגה הלי הברייתא אליבא לחכמים הוא ולחכמים זמן ק״ש על
 מצות. ואע״פ לזה יש למלן אליבא ללעת הרי״ף לגדיעבל אפי׳ במזיל קורא על עה״ש. עכ״פ לרעת
 רגו דתר״י לאיני קורא טול אחר חצוח למה נקיט כל הלילה בבדיתא . ג׳) מוקשים לברי תר״*
/ ולק גדלו ר  עצמם כני שהקידוש הוא כחייב מיתה על דבר שמוליכ חכמים שמצר הדץ הוא מותר כ
דג למיירי בסוף הזמן לסייג להביאה הברייתא דהוא  משוס סייג. מה שייכות יש לפלוגהא לחכמים ו
) המזהים לבלי הדי שם בר״פ  בהתחלת הזמן לבזה מורה ליג וכמ״ש התר״ עצמם במשנה בדפ . ד
. תדע ם י ע ט ן מומ ללכתהלה צדן לקרותה מיד בצאת ה י ג ט!  לכ׳ וזיל ומיהו בק חכמים בין ד
 להא אמד׳ לקמן כלי שלא יהא ארם בא מן השדה בערב וכו׳ ומס ראיה מהברייתא הכיל לדג הלי
ג היא . וכמו שהביאה הגמרא ראיה מהבדיתא ואת לחכמים  הברייתא הזאת לחכמים לפליגי על ד

 לבלו לגריסם משוס סייג. מיהו לרבלינו רלעיל הכל מתורן לוק ותשכמ כי קצרתי :
D ב מ״א בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב. עי׳ בגמרא דמביאס אבעיא בהלל ומגילה I D 
. ומסיק אמר לבא ימים שהיחיד גומר בסן את ההלל כין פרק לפרק פוסק באמצע  1 מאי

 הפרק אינו פוסק. וימים שאין היחיד גומר בהן את ההלל אפי׳ באמצע הפרק פוסק ועי׳ בתריי
 דהביא כמה פירושים מפני מה בהימים שאין גומרין ההלל לא יפסיק רק מפני יראה או מפני הכטר
 לא בשיתה. דלר״ת תמיד מברכין על הכלל ואפי׳ יחיד בר״ח ואיסור השיחה הוא משוס שבירך. ולתר״י
 סעס איסור שיחה משום שהוא שבח והודיה לה׳ אבל ברכה לא יברך ביחיד. ואנן קיימא לן באיח
 כדעת ל״ח לאפילו יחיל מבלך על הלל ואכ־לו בריח ומברכין תמיל לקלות ולא לגמור אפילו נימים

 שגומדן את ההלל:
ה ליעלהטולבאימ תכ״ב להביא כל הדעות כעני[ הברכה מל ההלל והשמיט לעת הדיף הובא  וחמי
 בתדי להציבול יברך והיחיד יקרא כלא ברכה. עול תמיה צי על רביי כמור שם שכיעלהא
ת כ׳ ללא שנא יחיל ולא שנא ציבור אומדן אותו ומכלכין עליו כל יחיל דחיל. ד  שכ׳ הטור וז״ל ו
 וכ׳ עץ לביי וזיל ומיש לבינו בשם ר״ת לליש •חיל ול״ש ציטר אומדה אוהו נלאה שכפל לומר חפי'
 כל יחיל ויחיל לאסוקי מהיג שפי׳ לציבור נמ׳ נקראים יחידי: כל זמן שאץ כל ישראל ביחל עכ״ל ולא
 זכיתי להבין רבריו הקלושים להמעיין בהדי ולאיש •ילאה לאין שייכות ללבד בהיג לכאן לבה״נ פילש
 הא לאמרינן בתענית לכיא יחיל לא יתחיל היינו בענין עיקר התקנה לקרות הלל טל צרה שלא היוא
 טל הציבור. בז: כתב בסיג לציבור בנעשה להם נס נמי נקרא יחיד. כ״ז שאין כל יכלאל בכטפיא
 ימד כשנעשה להם נס כמו בקליעת ים סוף וכדומה. ואיכ מה שייטת לדברי כהי; באן דכאן מייד
 מקריאת הלל וברכתו עליו לא לתקן מתחלה לקחת הלל מל נם שנעשה. ואדרבה המעיין בתריי ולאיש
 יראה שלעת ר״ת מסכיס עס דעת ה״ג כפירושו ליחיל לא יתחיל שאמרה הגמלא . למדסירש הגמרא
 גמה לאמרה לא יתתיל היינו שלא יתחילו לחקן מחדש קריאה של סלל מל נס שנעשה מחדש. לפיכך
. ואינה קושיא מהא דחיל לא יתחיל, ת ד  שסיר פסק ל״ת לאפי׳ יחיל יבול לקלות ולברך על ההלל ב
 משא״כ באס שהדת אין מפרש כבהינ. ע״כ האי לא יתחיל היינו לא יתחיל בברכה [לאי בלא בלכה
. ומ״ שם בסמוך לכ׳ בעצמו י ד  אמאי לא יתחיל. וכי מונעי,׳ לו לומר הפסוקים להלל. כ׳כ ת
ת הגאונים הפי' לא יתחיל איצ להתחיל. לא שאין רשאי להתחיל וצ״ע] וא״כ קשה על ר״ת מ ל  י
 דקאמל ליחיל מברך. היוצא מכל זה דלעת ליה ודעת בהיג יתד תאומות ותמימות תהיינה ועולות
 נקנה אחד. ורב״ הפריד בין הלבקים והמשיך לבלי בה׳ג לכאן במקום שאין להס שייטת כמ״ש .
ת כעין דעת  ואס גאמר לכוונת תלב״י אינו ממש לאפיקי דכה בה״ג אלא שלא נטעה לפלש לבלי ד
 בהינ. שמה שאמר בהיג בענין עיקר התקנה להק; הקנה חלשה לענין קריאת סלל על נס חיש. כן
ת בענק קריאת הלל בל׳ח דמה לאמר ליש יחיל וליש צבור היינו בין צבור שלא  נוכל לפרש לברי ד
 נכנופיא של כל ישראל הנקרא יחיו. ובין בכנופיא של כל ישראל מקרא צבור. מכיל לטעות ולפרש
. דהרי כמה פעמים הזכיר הטור בהימן זה מלת צבור וכוונתו במלת צטר תמיד צבור בעלמא ן  כ
 להייט מנין של עשרה כמו שהוא תמיד בכל הפוסקים הכוונה פשיטה במלח צבור. ואיך נדחק להעמיס
 כאן כוונה רחוקה כיכ כמלת צבור שדל בכנופיא של כל ישראל. לבל הבלתי נמצא כלל וכלל בזמן
 הגלות בעוה״ר. עד שיבאמשיח גואל צדקנו ביב. ולימ מקרושת מרן דכי• הייתי מפרש וכרי הטול
 כפשוטו דלהכ׳ אמר וליש צבור אומדן אומ ומברכין עליו אפי׳ כל יחיל ויחיל . ללא תאמר שיברך
 הש׳ן ויוציא הרבים בברכה [וומיא והגרת רב יהודה בברכות ל׳ ל׳ א׳ דיחיד פוטר מתפלת המוססין

 באם עומד במקום עשרה ששיצ פיטרו] אלא כל יחיד ויחיד שעומר בצבור גיכ מברך. זדו׳־ק :
ס תיי ולת״ק ליל י  מ״^ הקירא שמע ולא השמיע לאזמ יצא רבי יוסי אומר לא יצא. עי׳ מיש מ
 בכל לשון שאתה שומע. וכ׳כ הרעיב. ודבריהם הקדושים צריכים אצל׳ מיון לסד לפי מסקנת
 כגמרא בברכות דטיו ע״א ג׳ רבי יהודה נמי כרגו ס״ל ררק בדעבל יצא לא לכתחלה וכפשטות לשון
 המשנה הקורא דיעכל אין לכחחלה לא. ושמע לדש רבי יהודה נמ׳ כרב• יוהי. השמע לאזנך מה שאתה
 מזציא מפין. וכראב״ע רבי׳ דדי לדריש כן בהליא. חלא ללרכי *ושי אפי׳ בדיעבד לא יצא. ולרב*
 ימרה עכ׳םבדעבל יצא [ולא קשה דאין מצינו חילוק כזה בדאודיתא ביןלכתחלהלדיעכד. להרבה
 מצעו בן בשיס וכמס׳ פסחים ל׳ ייא א׳ דיה קוצרין. וכ״כ באיסורי הנאה מוודאי אשור למכרן
 לכהחלה מן התולה ואפיה בליעגד במכרן דמיהם לא נאסרו לשיטת לוב הפוסקים לק באילו יתוססין
 למיהן. ועיי ביויל סי׳ צ״ס סיהכשיךסקץ לענין איןמבטלין אישור לכתחלהרלראב״למאמלאוד״
י לכתחלס  ואפ״ה בליעגל מוסר]. וגמילושי אמרתי לישב לבלי רש׳י תמוה שה בגלטת ליס אלא ד
 קאמר. לבסיל רצה הגמרא לפרש ללבי יהווה לכתחלס קאמר והא לחגי הקולא להוליען כמו לרבי
 יוסי דאפי׳ בדיעבד לא יצא [ולא קשה הא כתו דהתירא עדיף להיכא רכח לאיסורא מא חילוש יותר
 תנא חילוש לאימל כתוספת עץ ומ״א א׳ ל״ה אמר] וכי רש״י דלשיטה מ סא לחנן בתרומה חרש
 המלבר ואינו שומע לא יתרום ואם תרם תרומתו תרומה. אתיא כרבי יוסי ללק בקיש לאורייתא לא
 יצא אפי׳ דעבל הא בבלכות ללבנן ליטכל יצא. והא לתנינא לא יברך אלם בהמץ בלגו ואם בירך
 יצא אתיא כלבי ימלה משמיה לרביה ראביע ראמר צריך שישמיט לאזנו לכתחלה הא דיעבל יצא. והוא
 תמוה ללמה לא כ׳ לשי• לגס הא לתרומה גיכ אתיא כרבי יהודה משמיה לרביה וכבל ממד לבינו
 מהרשיא בזה פ״ש. ול״נ לולאי הסברא מתנת ולרבנן נתית חל דרגא מדאורייתא וא׳כ לרבי׳ לד•
 לסבר לאפי׳ גק״ש ואוי יצא ליעבר.>yf בברכה לרבנן מליל לאפי׳ לכתחלה יצא. והא לרצה
 םגמרא בתמלה לאוקמ* הא לתרומה כלבי יהולה. אף להיה הגמרא רובה לומר מקיש לד* בליטבל
א ואמר גבי קיש נמי ליעבר^ין לכתחלה לא.  «tt וכלאמרק שם ללמא הא להלומס לגי יהודה מ

Of 

 מהי הפלה היה דכיון שיגיע זמן מנחה גדולה 5סיל להתחיל אפ״ באכילת עראי וברישא דמתניהין
 לשבת דהוא בהם משנה. ואס בתפלה דרבנן אסזל כ״ש ק •כ לאו׳. ואיכ בפיר תו קשה קישיה הגאון

 מהרע׳ק זצוק״ל דהויל למס׳ להוכיח ממכנה עלוכה לשבת מדשא למתני׳ לאסור להתחיל באכילה'
 בהגיע זמן תפלה זכיש בהגיע זמן קיש. והא רהגאון הזכיר בקושימו רק מסיפא דמפהיקין לקיש הוא
 משוס ללשיטת המאיר ותוס׳ שבת וכל הפוסקים למפשיקין בהורה וכיש לאכילה ואינך דמנה המשנה
 דשם. כקושיא היא יותר חזקה. אבל בוודאי לענין איסור להתחיל ולאכול קשה כבר מלישא. ובדן
 הזה אין שוס פוצה ומצפצף וגס הרמב׳יס מולה בזה להוא סתס משנה ואיזהו פוסק יכול למלוק כנגלס.
ד. י ת מייד וכתום׳ גאיכא שהות מי מ  ואית הרי גס להתירון שכתבתי לעיל לסיפא למפנה נרליכא ־
 ולהכי לא היו יכולים החוס׳ להוכיח ממשנה ערוכה לשכת ג״כ קשה . להרי עכיס הי׳ להמס׳ להוכיח
 לין שלהם מריפא למתניתין לאמרינן לאסור להתחיל באכילה בזמן הפלה איכ כיש בזמן קיש. והרי
 הדשא שם אפילו באיכא שהות מיירי וכמו פהזכיה הרין שם בפס המאור. לאליכ אין אמרה המפנה
 ברישא ואס התחילו אין מפםיקין הרי גס בתורה מפסיקין למי שאין הורתו אומנתו כלשדי וחביריו.
 כמו דאמרה בס הגמרא להדיא . אמ׳כ הא דאמרינן בגמ׳ דמפסיקץ בתירס בליכא שהות והא לאמרה
 המפנה ברישא אס התחילו אין מפסיק׳! גאיכא פהות מיירי. ואפ׳ה אמדק בריפא לרישא דאסור
 להתחיל לאכול. ואיכ שפיר היו יכוליפ התוססת להוכיח מרישא לדשא למתני׳ לאסור להתחיל ולאכול
 בזמן קיש אפי׳ גאיכא פהוה בק״ו מתפלה . עכיש על זה ייל לאולי לא רצו הוס׳ להאריך בפלפול כ״כ
. ועול לעליין יש פתחון פה לבע״ר לחלק ולומר ראע׳פ לסיפא ה מ ר  ועיכ מכימ בקיצור מברייתא מ
ד. מכ״מ רישא לרישא בליכא שמה איירי ולהכי אסור להתחיל מכא׳כבאיכא י  דרישאבאיכא שהות מי
 שהות מותר להתחיל ולהט הוכיחי המס׳ מברייתא דגרכות דפס מוכח להדיא לאפי׳ באיכא שהות אסור
 להתחיל. ואייל א״כ רריפא רריפא בליכא שמת מייד הדל למפנה לאבמועינןחידופ יוהד נמל דאפי׳
 התחילו מפהיקין. דיל לכח להתירא עליף !אפמעינן רבותא ׳ותל להתיר דדוקא העודה גדולה דחיכא
 למיגור שמא ימשוך לומיא דיפיגהלפל הספרזכניסה למדתן ולבורסקי למנה שם המפנה רק זה אסור
ת או כרין בשה המאור ללוקא  סמוך למנחה. הא סעולה קטנה אפי׳ להתחיל מותר וכהראיפ בפס ד

 סמוך למנחה קטנה אמר להתחיל הא המוך למנחה גדולה אפיי כמודה גלולה מותר להתחיל:
 1הנה אגב גררא אעתיק בכאן מים רגינו ת״י בגליו[ הפ״ה שלו בגמ׳ מיל בברכות ד׳ ד׳ ב׳ דאמרה
 הנמלא שס מיש בכל דוכהא ללא קתני חייב מיתה ומ״ש ה:א דקתני חייב מיתה. אכ״א
ל אע״ג לודאי חייב מיתה טל כל דרבנן כעירוב? . וזיל רביט ד ׳ ט  משים לאיכא אונם פינה ואביא ו
א כמו  לכיא ב׳ אס״ס לא הזכירו החיוב מיתה אצל כל לרבנן רק כאן וזהו נריך טעם. והטעם מ
 שאמלה הגמרא דהחיוב מיתה להזכירה הברייתא כאן בפרט הוא כמזכיר ומזהיר האלם שבל יפכח באיזה
 מצוס הוא עומד. שבקל יבול לעבור בכאן על ללבנן דאיכא אונס שינה ויהיה או חייב מיתה. וע׳
׳ ב׳ ליה נעקר.עכ״ל. הנה לבינו לצה בדבריו הצחים האלו לתרץ דברי כגמ׳דלכאורה  חום׳ סוטה ל׳ ו
 הם תמוהים ומה תירצה הגמרא מכוס ואיכא אונה שינס להכי הנא כאן חייג מיתה. ואס נאמר
 וכוונת הגמרא במהדמקשה מ״ש בכל לוכתא דלא קמי חייב מיתה כלומר דמשוס ללא הדיר באמה
 איט חייב מיתה . זמיש הכא'לחייב. איכ מה מעילה הגמ׳ מ בתימן למשוס דאיכא אונס שינה
 חייב מיתה. בהמיה ובי הא בהא חלו׳. ובודאי חין כוונת הגמרא כקדושה לומר דמשיס דאי־א אונש
 שינה תנא כאן גלשו; גוזמא לאיים טל הבריות. זהו אינו עולה על הדעת כלל. ולפי׳ רביט זצוקיל
 הכל ניחא לכגמרא לא הקשה כאן אלא המכרה יהירה דחיוב מיתה לשנה הברייתא באן יותר מכשאר
 דלגנן ״ אמנם באמת בכל לרבנ; איכא חיוב מיתה. ובדברי רביט אלו תלצתי גיכ מקוב תמוה בתריי
 שכל העובר ישתומם עליו והוא בד״ף בלטת ד׳ ד׳ א' וו״ל יש לתמוה למה אמרו בזה חיוב מיתה יותר
. ז״ל מפני שבזה אפ״ חכמים מודים דמן הדן זמנה כל ם ד  מנשאי מקומות שאסרו חכמים כמה מ
 הלילה חלא שעפו סייג כדי להרחיק האדס מן העבירה ואולי יאמר בלבו טון שאין זה אלא סייג
 בעלמא לא אחוש למר כי עדיין יש לי פנאי כל הלילה. משיה מצרפו בכאן להזהיר יותר ולהודיע
 פהעובל מל לכליהם אפי׳ ברבר שמותר מן הדן כיון שגדרו הס והוא פורץ גלל ישכנו נחש עכ״ל.
 והדגריה תמוהיה מאד דהקושיא מזכיר תר״ היא קושיה הגמרא והוא הזכירה כאילו הוא חידש הקושיא.
 ועוד יותר תמוה התירוץ שכתב מרן אמר מסירן הגמרא. וכבר התעורר עין לבינו מטייט בפירושו
 מל הרא״ש וכי שלהר" לא היה הגירסא זו בגמלא. ולמיש ע״ל אאמ׳ו זצוקיל הכל ניחא. לתדי
. רק  בהליא כ׳ בע׳ל וכל העובר אלרבנן מ״כ מיתה וכומוכח מעוגלא לרעיק בעירובין וכ״א ב׳
 שהוםיף לאפי׳ ברגר שלא אסרו רבנן מצל הדן לק מצר הסייג גיכ מייב מיתה. וגזהתי׳ תר״ הלפון
 לברייתא לאמרה זכל העוגל על לבלי חכמיה k לגמלת חכמיה משמע הסכמים לחלקי על ריג להלי
ג סיל והא לקאמרי על חצית מפום ד  באופן וס לייקא נמ׳ הגמרא כשרצתה להוכיח דחכמיס למתני׳ כ
 כלי להלהיק את האלס מן העגירה. הוכיחה הגמ' מלפ1; הנלייהא. מכמיס עשו סייג ללבליהס וכו׳.
 וא׳כ גמס שאמרה הברייתא בסוף וכל העובל על לברי חכמים חייב מיתה. ג״כ אחכמיםדפליגי אדג
 קא*. ועיו הקשה יזי״י ולמה לא שנה הברייתא כקיצור והעמילה לץ וכלל לקאי על כל מין האיסורים
 הכיל למינו איסורי דרבנן. והיה להברייתא לומל שכל העובל על לבדהם חייב מיתה וכן לרך הלשון
 תמיד בפיס. מפאיכ בלשון הזה לשנה בברייתא משמע ררק קאי טל לבלי חכמים וכאן לרק כאן מייב
י ומלת חכמים לא אמרה הברייתא כאן לליוקא ולמיעוט איסורים ד  מיתה. וזה הימה. וע״ו תירן ס
. להרי בהוין מודים חכמים ן ד  אמרים. רק לרבותא לאפ״ בהסייג שהעמית החכמים האלו שאימ מן ה
ג אפיה המוגר חייג מיתה. נמצא רקופית ותירין הגמרא וקושית ותירן התר״י אינם אחל כמו ד  ל
 בחשב לבינו מעייט. רהגמרא מקשה ללמה לה להברייתא להזכיר האזהרה זאת כאן כלל. מאחל
 לסדן ק בבל איסורי רגדהם ועיז תירצה הגמ׳ והוצרך כאן למהיר אזהרה יתירה משוס ואיכא אונס
 שינה. מפא׳יכ תר״• הקשת על לשון הברייתא למלשון זה מפמע מיעוט לבשאר איסורים ללבנן אינו
 ח״ב מיתה. וזה בוודאי איט מולה ניל הדעת כלל. ותירן לאלרבה הברייתא ללבותא יתירה נקטס
 הלשון כן לאפי׳ בהאיםור לכאן דאינו מן הדין רק משים הייג נמי חייב מיתה. ולא קשה א״כ למה
. לי׳ל להרי  לא ת־רצה הגמרא כתירון הריי ואו יהיה הכל מתורן הן קושית הגמרא הן קושית תליי
ג ללמכמיס קיש ולילה רק עד חצות ולדג על ד  ישנס כאן ב׳ סייגים. סייג הא׳ שגו חליץ חכמים ו
. למיל גתחילת סלילה ואפי׳ סמוך לזמנה קורס שיגיע הזמן בעצמה א  עלות השחר. וסייג השני מ
א טונת הברייתא ג וכמבואר בתריי דש סרקי[. וכן מ  אסור לאכול ולשסות ובזה הסייג מולה גיכ ד
 חכמים עשו סייג למדיהם. כלומר סייג כפול ה! בסוף הזמן הן בהתחלת הזמן. ואס״ עול קורם
. ר כ  שיגיע זמנה. והזכירה הבדיתא לק הסייג הוה וגהתחלס. רהסייג לבסוף מפורש במפנה כ
 וזה שאמרה הברייתא. אמיכ שלא יהא אדם ובו׳ וסיימה וכל העובר על לברי חכמים. נקטה הברייתא
 מלת וכל ולא אמרה יהעיבר על מרי חכמים. ולרבות אתא גס הסייג דגסזף ממן [ועי׳ בתריי ר״ס
 שהביא ב׳ דעות ללי״א אחר חצות אליבא לחכמים אמר לקלות קיש בברכות רק בלא ברכות. ולרבו
ג וכמ״ש תדי ה מורה ד  לתליי אפיי ק׳ש אסור לקרות] מיהו עיקל הסייג הוא הסייג והתחלה מז
 בריפ. ואמרו חכמים למוחוינן ונעשה הסייג כזה אליכא ודיה. לפיכך נמשה ג״כ אנחנו הסייג
/ ואמר לזמנה על שיעלה עמול השמל. ולסיץ אתיא  כסוף. לומן קיש רק טל חצות. ובהא פליג ר
 שפיר ללא תירצה הגמרא מל קושיהה התירוץ לחל״י״ והרי מסייג והתחלה לנזכר להליא מדיתא
א להמצוה כן לדה לקרות בתחלת . והסייג הזה מלינא מ ג ד  אין כאן שום פלוגתא בין חכמים ל
 סלילה וכמיש תדי שם. ומיכ מרצה הגמ׳ שאני כאן לאיכא אונס שינה ולהט מצרך לוקא כאן למטר
 6זהרה זאת אע״פ לבכל לרבנן מ״כ מיתה. מ״מ סזסיל כאן לאזהרה יתירה. משאיכ תדי לרצם
ר על לבלי מכמים ומס לשון מכמיס מקמה הברייתא ולא אמרה כ ו  (סרן הלשון לברייתא לאמרה וכל מ

 נט׳ו זרעים)



ת ח ט ר  כ
 כםיא נדפסה בלמביס מיסחא היא. מההפסד יש 5ft 13 יאצור לגגך מוו הבי״ת. ולפי יאיסמא הלת
 יש לומר דבזוכה הראב״ד על בי״ת שנית שגמלה בכל לבבך שהיא באמת מנוקזת ב?וא. אמ;ם תהיה
 סתמיה יותר חזקה, באמי שאין הפסד אס יניד הבי״ת משמע שמצד די! ודקדוק הלשין לא יכיר הגיית
. והרי אדרבה מפאת הדקדוק צריך למיל ה:וא הנ׳ל שהיא באמת שית ן  ורק אינו מפסיד אס ששה כ
 נע ולא נס לאל׳׳כ צריכה להיות הכיף שאחריה בדגש. גס אק חיבור למשל זה וממלת על(צריך להיות
 בכל) לבבך עסהמשליס :הביאהראב׳׳ד אחין ממלות ישראל ונשבע. ולכן ברור כשמש שטסתת הטור

 כפי מה שהעתיק השגת הלאביד היא היותר נכונה וברורה דגריס בראביל על לגבך]:
p הוא ה רביי השיב על השגת הראב״ד וכונתו דלעולס פמ״ש הרמכ׳ס שלא יניח הנד ולא יניד « הנ  ו
 כפבוכוו שלא יחליף וימיר כוא נעמד. ולמסך. ולא כמו שהבין סלאבילגרמביס שכוונתו ע>
 תנועות ק־:רות וארוכות. וזה ש:תב הרב׳״ שדברי הלמדש נלאיס עשומן. ולא קשה אינשוה ננצ•
 במה באמרה המשנה קרא ולא דקדק באותיותיה אין עולה על היעת שבשינוי קטן בוה תהיה פלו;תא
 בין רבי יוסי לרבי יהודה אס יוצא א1 לא, מאמת אין הכוונה שעושה מהשוא נע שוא to או להיפר.
 אלא הטונה שקורא השזא גע כלאיי להיות נמטפת במבטא ואן היא נחה כלוי נשתלה ונעלמה בליטר
 עיי קוצר הברה שלה. זכוה מטעים אותו כאילו האות מנוקז בצירי ואו הוא מניד אותו. כלו׳ טתן
 לו כדירות ותנועה יותר ארוכה במבטא מאשר הוא לאוי לפי לקדוק הלשון. ונקט צילי לכן הוא דרך

 כמה וכמה אנשים המשבשים הקריאה לקלות שוא שיא . והאות סמנוקר בשיא כאילו היא בצירי:
: ״ הביי בשיע במיש כרמב״ם שלא יניח הבד ולא יניל ה למגיא בסי׳ סיב סיק ״ג פירש לכלי הנ  ו
 הנח כפשוטו שלא יעשה משוא נע שוא נח או להיסך ולא התעוררו אחרונים בוה שהיא כנ;ל
 מה שהבינו כראב״ל וכנגר מה שכתב רב" בעצמו כעוא׳ח . [זע" בכ׳מ ששם פירש לברי הרמב׳ם
 בענין אחר ממיש בטור מ״מ פירושו אינו עולה בסגנון אהד עם לברי למג׳א] ואני תמה אמו כולי עלמא
 לינא דדקדוק נמירי להבין מבטא הקריאה של שוא.נע ושוא נח ורובם אי» יודעיס-להנחין אס לומל
מ. כ׳ה לבב־ף. ואשי׳  בכל לגגך פוא של הגי׳׳ת השנית כבוא נע כזה ׳ לב־בה או בשוא נ
• י חכמת י T י ולהבדל גלי ידעת ) " T •אס יש לפניהם ספרי תפלות מדייקים א״א להבחין י 
 הדקדוק. זל׳מ מגדולת למג״א הייתי אומר שעל זה וטוצא בזה אמרו חדל גששחים יס׳׳ו א׳ הנס להם

:  לישראל אס איכה נביאים. בני נביאים הן
ש אאמ״ו לטט הגלול וצוק״ל בפס הגאון מהרע׳ק זצוק״ל להקשה אתוס׳ ללא הוי מעשה ׳  מיה מ
 לסתור עיי מה שתירץ לבינו במישור. ולימ נ״ל עול לתק להמהרש׳א הקשה פל ההוס׳ למהס
 העתיק רתוי׳ט דבריו. להרי במימ אמר התיק להדיא לאס רוצה החתן לקרות מותר וא״כ אין מעפה
ה בבגא אחת. להרי הס מ  לסתור ללין לתיק ממעפה דריג. וניל דבל״ז קפה למה לא תנא מ״ה ו
 מדברים מרץ אחד. אע״כ דהת״ק דמ״ה באמת מוצק את״ק דמ׳מ וסובר כרפב״ג לאם רוצה לקרות
 אסורולהכי לא ערבינהו ותנא ללבלי תיק דמ״ה עם לבל* ת׳ק למ״ח ימל . ולפיכך שפיר מקשי'סו
 ההוס׳ להוי מעשה לסתזר ותירצו לעכ״פ אפי׳ לדעה וו אדם חשב מותר להחמיר על עצמו. ולפי מס
 למסקינן עתה נוכל לומר לכל מ״ה ריג היא ורשב״ג במיח סוגר כאביו במ׳ס. ועיין גלמג׳ס ס׳ ק׳׳ש
 פיל היו [לפוסק] כתיק דמ״מ לאס לצה להחמיל על עצמו יכול להחמיר. וכי הב״ בעוא״מ סי׳ ע׳
 להרמב״ס ס״ל כסא׳ שיטיא למומלפס השטה וא״כ קמה ציה סברת תיק אליבא לרשג״ג וקי״לכל מקום
 ששנה לבכ׳ג במשנתינו הלכה כמותו. ותמה הלתוי״ט בפ׳ל לפשמים מ״ה לאיכ אמאי לא פסק ג״ה
 כרשג״ג שס ללעולס יעשה אדם עצמו תלמיד מכם לכלי לעשות מלאכה בסיב. ולמה השמיט לברי
 לשב״ג בפיה מס׳ תענית לכרי לנרי לפביג בכאן ולפס במלא שיטתא קיימי . ולימ גיל ללא צריך
 הרמב״ם להביא ההיתר בה׳ תענית זממילא שמעינן להרי לתימן הגמלא לאינה מומלסת הפשה זרשב׳;
 סכר כאן ללא כל הרוצה ליטיל את הפס יטיל אפיה אמרינן לגפסחים שפיל אמר רשגיג לעולם יעשז
 אלם עצמו חימ. לליכא יוהרא לכמה בטלני איכא כפוקא. איכ קיו לתימן רמוחלפת הפטה ורכגיג
 אפי׳ בקיש רבעי כוונה אמר לרשאי להחמיר על עצמו. כיש במלאכה לנאמל במס בטלני. ולפיכך איצ
 סרמבים להביאו. תלע להרמב״ם סובר האי טעמא לכמה בטלני. להרי בה׳ יו״ע סימ ס' כ׳ פיסק
 רהסולך ממקום שאץ משין למקום פעושין נותטם עליו חומד מקום שיצא משם לאין בוס מפום שטי

. ורויק: א ב׳ ל  המחלוקת והרואה אומר כמה בטלני הוה כשוקא כפסחים ו
Dט׳ וחייכין בתפלה וכו׳ ובגהמיז ׳ ט״ר לבינו הגויל שמא. מ״נ נשים ועכלים וקטנים ו כ 1 " J p 
'tfספק לאולייתא ספק ללגנן. יע׳ בגמלא לפאל לבינא לרגא אי אשה חייבת בבהמ״ו ר 
 או לרבנן ופרש״ לכתיב על האח הטובה והארן לא נתנה לנקבות. והקשו תוס׳ לאיכ כסניס ולוים
 נמי הכעי שהד לא נטלו חלק בארן. ולימ נ״ל לכהגיס ולוים שאני לעכיפ קבלו המתנות התת חלקם
 בארן. ולא זכיתי להבין לגרי ריאיז בש״ג בגליון הר״ף שכתב רלרש״י כמיס ולוי© אינם חייבים
 כגסמיז והוא תמיה גמלה שנאמר הן אליבא ללש״י. לחרא הרי אפי׳ נשים מיד ספיקא לא נפקא וכ׳ש
ף ולאב׳ר למפקנת הגמרא מפיס מינות בבהמ״ו ׳ לכד  כמים ולוים. ועול מאן יימרלן ולשי* לא םנ
 לאורייתא וא״כ כיש כהנים ולוים« ועול הרי סתמא ממלא גינףן לניט ב׳ וקרשתו לכל לגר שבקדושה
 לפתומ ראשון ג״כ אינה משמע כן וכמו שהיא הלכה רומח בישלאל לחללבה מצזה להקדיש כהן ת״ח
 בבהמיו וכא׳מ סי׳ ל״א. טול תמוהים לי לבלי הרשביא חיל ואית לפירשיי איכ אף בעבדם [וגרים
 כצ׳ל לעיל עי׳ בתירוץ] כן שאף הן לא נפלו מלק בארן הנה מס שהקשה כן ולא הקשה בפשיטות
 כתום׳ מכהנים וליים מתירן שפיר בתילוצני למיל. אבל תמוה לכאורה הן מה שהקשה מענדס והן
 כתירון של לגינו. למה הקשה למה לא איגעיא על עבלים. באמת כיון דבע* טל נשים היה עבדים
 לנקטה המשנה אחר נשים והרי כל מצוה שהאשה חייבת בה העגל מייג בה חוץ מהקסת לאש כייד ס״
 קפיא ס״ז. וממילא תמוה התירוץ עוד יותר ללכאורס משמע מהתירוץ לסגליס מייביס בבהמיו והם
 זכרים ושם זכרים נטלו מלק בארן. גם דבד הי־מ פהביא הרשביא אחיכ ג״כ צ׳מ. למשמע דליימ
 נימא הקושיא להקשה לרש" מעכלים. והל* ליימ גיכ קפה להרי עבדים ליתנייהו בהורה . (ואילי
ד יתכסה י  לעגדיס להזטר הרשב׳א כוונתו על עבדים משומלדפ לחייכיס בכל המצות. המניה) מ
 במים. עי׳ תפארת. וכן הוא בגמרא דדוקא במים ע: ו ריס ואס לגו למעלה מהמים אס״ גצלולין שרי.
 ר׳ל לםייט שאיט מסתכל בעלוה לאל״כ לא גרע מערוס בעששית לאסיר לקרות קיש כנגדה ממם לא
 יראם בן ערות ובר כגמרא. ובר הבחור המופלג הרב השלם כמויה שמואל שי׳ אמר לעיכ הלימוד הזה

 אסמכתא להרי מלת בך מיעוט הוא ולו׳ק:
א תפלת הערכ אין לס קכע. עי׳ תל״ להקשה על הגמרא לאמלם מעה ולא התפלל י  DID ל מ
 י ערבית יתפלל שחרית שתים. אמאי צליך להפליה כיון לקי״ל לתפלת עלבית לפית ותילן
 בשם ה׳ג לאעיג למ״ע רשות כיון שמתפלל אותה קבעה חובה. והקפה הריי טל זה מיומא רף פיו
 לאיבעיא למ תפלת געילה פוטרת כל מלבימ וכו׳ ואם איתא כבה״ג דקגפה עליו מוכה היאך יפטול
 אותה תפלת נעילה. ולבד קלפו תמוהים מבי צדדים. הא׳ רמה קושיא לזה התרוץ בעצמו שתירוץ לבינו
 שם אליבא שיטת לר״ הזקן לאמר לעכיפ מצוה איכא בתפלת טרבית ולהט בעי השלמה מיהא אינו
 מצות לק כיכא לליכא טרחא. ואת הסבלא בעצמה נוכל לומל ועור יותר בקל לרעת ולשיטת בהיג למאחר
 לבדדהובלעתיה תלה להוא עצמו קבל מליו לחובה. אמדי ללא קבל עליו אלא סיכא לליכא טלהא.
 תלע ללמה לא הקשה תר" לגמג מגמ׳ שבת שהומר שס ללמ״ל ת״ע רשות היכא לשלי המיינה לא מטרחינן
 ליה והרי קבע עליו סובה. אע״ככדבדנו לעיל דאמדנן־דעת״והיכאלאיכאטרמאלאקבעעליו מגה,
א דאמדנן ביומא לסיפור ממש מדברע ואדרבה רלרכ לאמר  והתמיה השנית בלבלי קדשו של תר" מ
 הפלת נעיצה פוטלת של טרבית ציל לתפלת טרבית חובה לאי לשוס למה צריך למטלה כלל. ואול•
 מסמא אמרת היה לרבינו. ועי׳ בראיש להביא גשש ירושלמי ולרב תפלת עלטת לשוס ועי׳ ת׳ י ביותא:

 מרק ו

 ממכת
ס בלסיל ס״ל שמע בכל לפון שאתה שומע. והאי דצריך לכההלה מו  וה אמרם הגמרא רק לרבי י
 להשמיע לאוט אפי׳ גבי קיש הוא רק לרבנן א״כ השמעת אוזן דברכת תרומה ודקיש [אעיפ שהיא
 עצמה דאורייתא עכ׳ס השמעת אוזן לגבי קיש] היא לרבנן איכ שפיר אין לאחד מעליותא טל חבירו
 משא״כ לרבו לל׳׳י זוריש גהדא הקרא דשמע השמע לאזניך והוי השמעת א זן דקיפ דאו׳ ואפיה אמר
 יצא בדננכל ח״כ שפיר תו קשה רהוצ״ל בברכת תרומה זלמן ראפ״ לכתהלה מותר לחרש לברך. ולפיכן

ק ויעבד ולכהחלה לא אתיא לק כרבי יופי. ומיק :  ב׳ לפ׳י והאי ותרומה מ
 מ״^ נרו אאמ״ו זצוק״ל בענק לקלוק לפון המפנה ״ לבבי בבי קמאי גקיט הקורא ובבי בבי בהלאי
 נקיט קרא. ביון בזה אל לבד קול רמי!. ול״מ נ״ל צתלץ לבקולא פמע ולא הפמיפ לאזניו וכן
 בקורא למפרע שפד נקיט לפון הקורא למסתמא הוא מיל בתחלה ובטנה קרא באופן זה שלח להשמיע
 או שיהיה למפרע. ואף להקולא ליעגר הוא. היינו לגבי לילן פאנתנו אין אומרים לו לכתחלה פיקרא
 בלא השמעת אוון. אלא שבאם עפה כן מכבר וגא ליפאל אותט לאחר מעשה אם יצא או לא אומרים
ק בלמסרע אפי׳ באס פואל הותט לאחר מעשה אנחנו אומרים לו פלא יצא. אבל לגבי דרים  לו שיצא. ו
 כל לשץ הקורא אינט עבר לק בימני. שהיא היה בהתחלת הק״ש מיל עומד ומזומן לכך לקרות בכיון
 באופן וה. משא״כ בקרא ולא לקלק באותיותיה או קרא וטעה. כל וה לא היה נעשה ממט בטון

 ולכתחלה. אלא ממילא ובדיעבד נעשה ממנו הכיל. ולהכי שפיל נקיט לפוןדעבל קרא:
 ו£5״ען עיר רטנו זצוקיל בענץ קלא ולא דקדק באותיותיה שיתיז זי״ןדתזכרו ופל וזכרתם פלא לפתמע
 כסמיך או פיץ. אעיפ בבש״ע כס׳ כלשון הטור ־לא לשתמע תפקרו בשיץ או תשכרו ל׳ שכר
 והוי כעבדים המשמפין כוי. מימ רטט פהיה אומן נפלא בלהיק אמז לרך הדל׳ק במכלול שהביא סרבי1
א יוחל רגיל להיות כמ־פ הלד״ק:  בטול וכן הכיא בכימ בשם לבינו מנוח. ולכאורה לרך הסעות והחילוף מ
 ןבןך, שהקשה לניט מלבא בשים לאמר לתהל להסדו בץ הכנף פתיל מחמת אותיות לומות תיפוק
 ליה משום שלא ילפה הלגוש או להיםן. לכאורה מל רבא יש להלן לרבא לא לצה להאליך לכץן
 לרבא עני בתריה לרב עובדה לאמר ולמותם שיהא למורן תם שיתן ריוח בין הדבקים. ועני רבא
 בתריה כגון טל לבבך על לבבכם. בכל לבבך בכל לבבכם. ואבותס מהרס, אתכם מארץ. להכי כלל
 נמ׳ עשב בשלך והכנף פתיל בםלייהו. אע״ס ליש אצל שנים אלו עול טעם מצל הרגש והרפה. מ״מ
 בזה לא מייד רב עובדה ולא רצה רבא להאריך. ואני רואה שכונת עיר זצוק״ל בקושיתו הוא עמוקה.
 דליל רהו׳׳ל לרבא לאפמועינן הרי גווני אזהרות בקריאת תם להיינו שצריך שיהיה הקריאה תמה להפליל
 האותיות לומות וה מזה וגס בוה צדך שיהיה הקריאה המה להבדיל יפה בין לפה צלגוש. דהרי וודאי
 כל זה נכלל בדרשה שדרש ל' עובדיה על פסוק ולמדתם שיהא למולך תם . להרי לב עובדה אמתנ״
 קאי לאמרה שצריך שיוקלק באותיותיה ומפרש טעם המשנה והלי גם ו ה ולגש ורפה ככלל גיכ בלבד
נ״מלאפ״היכא ו ה- ז  המשנה. תרע ראל״כ מנ־ל כלל איסור וה־ וא׳כ היה ליה לרבא לספמיענו דן
 דליכא אותיות דומות יש לחוש לבלי להחליף הרגוש גרפה ולהיפוך. ואולי י״ל לבאמת אס אינם אותיות
ל. או  חמות ואין חשש שעיי החילוף שבין רגש לרפה יהיה נבלע אות א׳ מהאותיות ויהיה שיטי גמו
 אין למש כ׳כ הרבה בדיקא שיבדיל רפריר הסיב בין לגוש לרסה. ולוקא באופן לנקיע רבא פנפגפים
 שני אותיות ממות יחד ועיי החילוף שבין לגפ לרפה יהיה או נבלע סבי״מ שבסוף מלת עשכ או הבי״ת
 שבהחלת מלס בשדך. וכן כהכנף פתיל פימה ג׳כ נבלע הפ״א של סוף מלת הכנף או פיא של התחלת
 מלת פתיל. וכל כדומה לזה אפילו באינם אותיות דומות. היכא דעכ״פ יהיה נבלע אות שלם בקריאה
. משא׳כ בחילוף בעלמא בין דגפ לרפה ם  עיי החיליף להוי שיטי גמור בזס אמדנן ללא הר לימוד ת
. ולהכי באמת הלמג״ס והש״ע אע״פ להזכירו לץ ללא ירפה הדגוש ם  בזה לא אמרינן ולא הוו לימוד ת
 בהליא אש׳ה כללו הא לעשב בשלך והכנף פתיל עם ידן לאותיות ממות כמו שכללו רגא בש״ס יחל
 ווויק. ואףידלמצוה מן המובחר מי שיודע להזהר ע״ ידעתו בדקווק הלשון או אפי׳ מי שאינו בקי
 בתכמה הזאת ויש לו ספר תפלה מדויק בוראי צרין לקלוא הקיש בכל אות ונקודה ותנועה כמו שמסור
 לנו בלי שוס שיטי אפי׳ קטן שבקטנים. מ״מ הדן דדקדק באותיותיה להזכירה המשנה לביה סליג׳ רבי
 יוסי ור׳ יהודה אס יצא או לא זס לא מיירי בחילוף לרגופ ורפה לבלו גלי הבלעת אות. לאיך סיד
ס יאמל ליי ללא יצא ללוב סעונס בלתי יודעים זה . והיה להרמב׳ם והש׳ע אינם מיילים בזה דכל ו  מ

 עיקר דינם נבנה רק על לבד המשנה:
ע. אי) גמיש הראכ׳ד בפ׳׳ה י  1אגב ום אזכיר בכאן ג׳ לברים תמוהים לכאורה ברברי רבותינו נ
 מה׳ קיש ה״ט פל מה שכתב הרמביס פיזהל פלא יניל הנח. והשיג הראביד וזיל ולא ידעתי
ו וכוי. ד להטעימה שלא תראה טי׳ מ מה הפסל יש כזה אם יאמל על לבבך מול כבי״ת הפנית כ  טל מ
 וגם רביט הטור העתיק בספח הלשון הזה לראב״ל. והד לכאורה תמוה לחרא הרי מפפטות לשון
 כרמביס נראה דקאי על שוא נע ושוא נח ואיך הוטל הראביל מלת על לבבך ומלת ישראל ומלת נשבע
 פכילן איננן מנוקרות בשוא לק בתטעס ומצת טל לבבך מנוקדת הב״ת השנית בסגול בכל הספרים שהיא
 בס״פ. ועול מה זה שכתב הלאב״ל שאין ספסל במד הכי״ת השנית וכו׳. מה גריעותא וחסרון הוא
 באם מניל התנועה שכשמה כן הוא שצריכה אדרבה להיות מהטללס ומתסעעת. ומהראביל משמע
 דמעיקרו ומצד לקמר! הלשון איט ראוי להיות כן אלא שאפ״ס אינו מפסיל מטעם שעי״ז מטעים האות
 לילי תהיה נשמע כחות אתר. ג׳) התמיה היותר גדולה היא ברב" נטחיח שכ׳להרן השגתהראביל
 וזיל ולבלי כרמב׳ס נראים כםשוטיס בעיני שביית בנית שבלבבן נקודה גםוא ומשפטה להיות נחטפה
 ואז היא נהה. ואס יקראנה כאילו היא נקיד: בצירי או היא נרה ואין לכטת בקריאתה מכמו פקבלט
 נקולה עכיל. ודבריו הקלושים לכאורה מוקשים מרישא לסיפא לחרא אי רביי על מלת לבבן דהזכיר
 הראבילקאי וכספוטו. להרי רצה לתרץ הפגתהראביל. איכ אין אמר שהביית הפנית היא בשיא הרי
 היא בסגול. ועול אין לכאורס הלכיב הלב גיי יחל פוא נע עם נח ואמר שפוא הנחטפה היא כחס
 סלי הם שני לברים הפכיים בלתי מתאחלים. ואחיה תמוה בכאן לגלי לטמנו הקלופים ואין כל לבליהם
 פקוליס בפלס הזה ומאזני משפט החכמה. אין שכולה ושניאה בסס כלל. ורק לכו ולחסרון ידעתיט
 גושה הפנים להיות נבהל להשיב לפעמים טל לגדהם האמתייס במיעוט החכמה שיש בכו מה להגן את
 הגר והנכס לגבי ענק. הנס הלאטל לא רצה לפרש מרי הרמב״ם כפשוטן דמיירי פלא יעשה מפוא נע
 נח או להיפן. להרי מקול הלין הוא מהמשנה דקרא ולא לקדק באותיותיה ואין יעלה על הלעת לבזה
 ימה פלוגתא אם יצא מו לא. ולהכי הבין הלאביד ליכיל הנח ויניח הנד הכוונה על התנועות לא על
 השוא ודל ללא יטעים הרבה ביותר מ! הראוי אות המנוקד בתנועה קטנה לאו מניר. כלומר שנותן
 נדלות ותנועה יותר מורגשת וגרולס לאות שעל פי הנקוד היהה ראויה להיות כמעט נח ונסתר במבטא
 ע״ קוצר התטעה שלה וכן להיפך שנא יעשם מת״ג ה״ק. ולפיכך השיג הראייל ואמר שאע׳פ שלפי
 הוקי ודקלוק הלשון לאוי לםיות כן מ״מ לפעמים יכול לשטת חוק לקלוק הלשון בענין אורך יקוצר מבטא
 התנועות לתכלית אחר יותר מועיל ונכבל. וסביא ג׳ משלים ממלות על לבבך שמאריך ומטעים הרבה
 הגיית השנית המנוקרת בסגול אעיס שהיא תיק. כלי להבליל הטיה שלא * משתמע כיי״ו ולא תאמל
 מקא במלת על לגבן להוא סיף סמק ונתאלך הסגול ע״י הנגינה לתיג אלא אפי׳ במלה ישלאל יכול
 להטעים היויד ׳', המנוקלת בחיריק קטן ולהגיר אותה הרבה ע" אליטת במבטא. אע״ס שמצל לקלוק
 וחוק הלשון תמעס החיריק כאן קטנה היא ונחה כלומר נסתרה כמעט במבטא ע״י קוצר הבלה שלה.
 כדי שלא הראה אל׳׳ף. והביא כסוף מלת נשבע לרבותא עור יומר גלולה ראפ" העי״ן שבמלת נשבע
 שבלתי מסקלת בפוס תנועה ואפי׳ לא יףק. אן צריכה אלרבה מצל לקלוק הלשון להיות מוסתרת ונעלם
 לגמד במבטא ע״י הפת״מ שבבית שלפטה ואפ״ה לתכלית ביאור הכוונה שלא להבליטה עם הא׳ פל קריאת
 ה׳ באדני אתריה מצוה להטעים העיין וכמיש הילושלמי בסיב לברכות להדא. וזה לאיה גלולה שמותר
 לפכות כמגעא חוק לקלוק הלשון לתכלית יותר נכבל ומועיל בעכין הכוונה . [ודע שבהשגת סראב״ו

 (מיו ורעים)

 מערת זהב
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א כלל נלאמיי* * כר אכילה מ  מ״י על החומן. מיי הריי להקשה אין אנ1 מברכין פל הממן רהא ל
Y דאין y ביומא שאס שתה מומן ביוה״כ שהוא פטור ובל דבר שאינו ראוי לאכילה הרי 
 מברכי; עליו כלל ותירן לתומן העיט שהוא סטור כשיעור רביעית ביון דקיי׳ל דאם שתה מסט הרגה
 ביוהיכ מ״ב מפני שכמה ממט בשתיה מרובה לענין ברכה נמי לא יצא מתורת אוכל ולפיכן מבלן
 עליו. וכתב מימ גראה רברביעית או בפהות מרביעית מברן עליו בתחלה מפני שלא יהנה מן העולם
 בלא ברכה. ואינו מברן לבסוף כיון שאינו משוב שת״ ביוהיכ. אבל ביותר מזה שמשוב שת״ ביוהיה
 מברן עליו המלה וסוף עכיל ותמה על זה מהרים זיל בחידושי אנשי שם ודל ואיני יודע מי רתקו
 מעתה לחלק בברכה אחרונה בין שתיה מועטת לשתיה מרובה בלא קושיא טב׳ל וניל לסרן להרי בלא
 זה קשה ממ׳כ אס מומן מביא מאה לאדם בשתייתו וכמו שאמר הריי שמברן על רביעית ועל סחוה
 ממנו איכ ימייב עליו ביוה״כ כטל שאר משקין. ואי אינו מגיע לאלם משתיית ממן שום מאה אס כן
 אפיי בהרבה יפטור ויהיה כאוכל מפר . ואמאי קיייל דאם שתה ממט הרבה חייב. אע׳כ צ״ל דוראי
rמגיע לאדם הנאה משתייחו אך באותה הנאה היא קטנה וחלושה מאל עד שאפילו ברביעית איט מג 
 לאזס מאה במו שמגיע לו משאר משקין גמלא לוגמא ביוה׳ב. ולהכי ברביעית פטור משאיכ בהמה
 מצטרפים מצנן מאה על שיגיעו לשיעור הנאה המגיע לאדם בשאר משקץ במלא לוגמיו ביוהיכ ולמי
 בשתה יותר מרביעית גיוה׳כ חייב. ומשוה אותה הסברא בעצמה הכריח כסויי דמגרך מל ממט ממן
 בלכה שלפניה דאין לומל לאין מגיע לאלם שוס סנאה משתיית חומן וכאובל טפל להרי בהרבה חייב.
 אעיכ יש מלק קטן מהנאה המגיע לו בשתייתו רק שאפילו ברביעית אינו כשיעור הנאה הראוי לחיוב
 ולפיכן הא הינח ביוהיכ לצריך' לחיובו שיעור שפיר פטור. משא׳כ בכרכה שלפניה אין צריך שיעור
 ע׳כ חייב בברכה שלפניה. משתיכ ביותר מרגיעית דחייב גס כן ביוהיכ למצטרפים אז כל החלקים
 קעלם של הנאה עד שמגיע לשיעור הנאה שיהח״ב עליו. איכ כ״ש לענין ברכה שלאחריה ועיי בלמג״א

 תרייב סק׳ה ובב״י ובל׳מ שם:
 לחנה גמה שאמר בסוף המשנה ליי אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו. משמע רלר" על
 קצת מאה אין מברכין. והקשה בכי הבחור יניק וחכים כמהו׳ וכרימ שיי דאטו לית ליס
 לדי לאשור לימות מן העוהיז בלא ברכה. וי״ל לעכיפ ההפסד שנפעל עיי מין קללה אלו לכללות
א גלול מההנאה הפרטית שיש לו לאוכל. ותיק סבל לאזלינן רק אמר הנאת האוכל עצמו:  העולם מ
א שלשה שאכלו. עיי גמרא דמיו א׳ עד היכן ברכת הזימון ובחוס׳ שם דיה ולמיד שנים י  ©־f n מ
 י וכוי ועיי מהרש״א כם וזיל מתוך דחק וה אינו מוכרח כפ״ רב אלפס וכו7 דהר ש;י גרטת
 מסיכת הארז וט׳ עיש ומא תמוה מאל לכאורה לא׳כ ארבעה ושלשה היכא משכחת למ להא יחיל אינו

 אומר נכרך. וניל לכוונת לבינו למיש הרא״ש למפרש שלשה להפסקה וז׳ לברכת הזימון:

 שביעית
 פלס ב מיו עי׳ בפירוש המשגה לרמב׳ם שכ׳ דלדעת תיק צריך לנטוע ל׳ יום קולס ליה בלבד
 1 וצעיג מריה דף י׳ ע״ב דמוכח שם להאי תיק ר׳א לפליג על לימ ולא ס״ל יום אחל

 גשנה משוב שנה:
 ד מימ פוצע ואוכל בשדה . מכאן הוכחתי כלייף בשבת דף נ׳ ע׳ב להירש מאי ימנו
 י נדניה לרב שבת מהו לפצוע צממצ* ידיה זדלא כרש׳• לאכילה דאיכ איך השיב וכ* בחול
 מי התירו דקסבר משוס הפסד אוכלין. וסלי לאכילה הזינן כאן למותר. ואפשר דלרש׳י באמת רק
 ער שיכניסו רביעית לסאה מותל לאכול בן להוי קטנים ומרורים ביותר. אלא דקיק אם כן למה נקיע

 לווקא שביעית וצ״ע :
 פרס י מיא ביכין אות א׳ דיה לאינו וכו׳ עריה של שמינית ע״כ ועיי מיש עיר זצוק׳ל לקמן
כ. וניל דאע׳פ דאין הקפ  r אות ייא ובאלו י מעובר עד סוף יום א׳ וליה: בא״ד רק בסופה ע׳

 למחצה והרי מקשה שמיטת כספים לפמיטת יובל דכתיב וזה דבר השמטה שמוט. בזמן שאתה משמט
 קרקע אתה משמט כספים כגיטין דל״ו. ויובל הרי אדרבה מפמט בתתלמ כרמב״ם םפיי דהלכות פמטה
 ויובל. י׳ל לכיו; ללא כתיב בהדיא אלא אתיא מללשא אמרינן יש היקש למחצה כרין נדרים ויו ב׳:
׳ ליה ליל וט׳ ואפילו ט׳ אחריות נכסים בשטר ע״כ. ד כעירוכין טיס וציל כערכי!: שש אות ב י א  ב
ם אות ד׳ מזאין לרך המלוה לטגשו  מיהא אם סיים לו שדה משמט כרמכיס ה׳ שמעה ויובל פ׳׳ט היו: ש
. ובשביעית לא יגוש כתיב או דהוי כפקדון או כאילו הלוה אחר שביעית : אות י׳ ליס שמה אלול כ  עי

 מעובר עיכ למיט פבאו עדים מהמנחת ולמעלה:
ו ובזה נמצא המציאה שתפש אמדה לביי בסח׳מ סימן י ב ׳ למלמקפי הש׳׳ס וכו׳. א  בבועז אות ב
ר הדרך לשלם י א  ס״ו סמיי שכ׳ שמצא הרמב׳ם בפוס דוכתא לסמא לסשוחנו כר״ע אתיא: ב
. ואעיג דרב ביומא שם אמר כגון אנא משמע דוקא גדול הדור כמוהו. וכרמב״ס ה׳ יסודי כ  מיל עי
 התורה פיס הי״א וזיל והוא שיעשה אותם גלול במרס וכו׳ והוא שיש לו ונמצא המוכרין תובטץ ומא
 מקיפן. מנת רגעו עיר וצוקיל, דאעיס דאצל אלם סשונן אינו חילול הבס. מימ מוכח פס לללך כל אדם
 היה לפלוט מיל. אלא כאצל גלול הלול הוא גם כן חילול השם. והא ללא מוקמינן המפנה כרגנן;
 להקפת חנות אינה מפמטת והכא בעבאה מלוה מייל׳. להלי אסול למשוב סטם למיס כביצה לכ׳ע א׳

 וכאיס כי׳ שכ'; ס״ל:
. וצ״ע מיש . אביי הוא כרא״ש כאן כ  ביכין אות ייב דיה אונם וכו׳ מואי מולה מפטר עי
ד הרמגים בפי' המשנה ללהכי באונס ומו$יא ש״ל איס ב מ ברמנים שס הל׳ ייא לפרש ו י מ 1 

 משמט שכתובה במרה ומי כממדם ביד ביד ״ והמגיה שם מסיף עוד סברא אמרת. ובאני גמלוה
 דעוקר החונ שהלוה חייב. משא״כ באונס ומפתה ומש״ר פנתתייבו במב זה מה׳ת ואין הביו יכולים
 למחול. זצ״ע לא׳׳כ לאחר בתבעו בד! אמאי משמע אדרכה יותר מיל שלא לבממ, זאץ לדמוק
 ולומל לטון שעמלו בדן כבר נגמר חיוב התורה ונעשתה המצוה והוי מאז ולהלן רק ממון ביד המבע
 כשאל חוב לשביעית משמעו. דבוולאי לא כגמרה המצוה עד שישלם עיין למכ״ס ריש הל׳ נעלה במלה.
 ובל״ז דברי המגיה צעיג דמכיל הא. ומעולם לא שמעט דאין האדם יכול למחול מל ממוט ואפילו
 בכורים ושבועות יכול לומר הדני כאילו התקבלתי כנדלים דכיל. סלע להדמבים גיד החזקה שם פיב
 ה׳«״ז לא הזכיר רק שלא יאמר האב וט׳ אניח זה לבא אליה בחנם שיש לו לאדם למחול טל ממוט
Y דיס מירופלמי וכו׳ לא קיייל טוסיה עיכ.  לכל מי שירצס . אלמא זה דווקא אינו יכול: אות י

: rטון עיר רביט זצוקיל לרכימ שם הלכה ׳ 
J אוס ט״ן אס נכתב פלוזטל ע״כ. לכאורה מלת גכתב לאו וווקא. ורק משום ורוך הלשון הוא ׳ D 
 כן גתלמור טתבין סרוזטל כתג רגיט גיכ ל׳ כתיבה. דהרי רבינו פסק כעור וכי״א ברמ״א
 לאיצ כתב ודלא כרמב״ס וכבסמוך אוש מיי: אות י״ח דיס כן כתוב וכי' • ונוסח הפרוזבול מא כמיש
 הסמ״ע שהדינים כותבים במותב תלתא כחרא מינא ואתא פלוני מלוה ואמר לפניט מוסרני וכו׳ ופפומ

 ובחוב עיפ לא יזכיר לשון מסירת שטר:
ד שהמלוה אומר גפני ב׳וייאגפני ג׳ ט״כלכאורה איסכאהויצ לרגמו לומר בפניג׳וייא. י  D37 מ
 בפני כ׳ דהטור בפ״ אמר ג׳ וכמ׳ש רבינו בסמוך לשון כטור לפלוני ופלוני ופלוני וכן מיל
. ואע״ס וגפ״ע ח״מ ססיי סיז סי״ט העתיק לשון כמשנה פלוני ופלוני י  לכחחלה בג׳ ובדיעבד בב׳ סג
מ משום וכן דרך סשיע להעתק לפון הרמבים והרי כבר כסב רביי בעצמו בטור דמרמכים אין סכרפ  ו

ק י ל  [וכן ס" לניט בתפארת אות *ימ גס לשו; המשנה] וכן מוכמ מש׳ע בסמיי שס: ס

. וסי׳ תום׳ שהקשו למה לא הקשה הגמ׳ מ ׳ ה  פרס 1 מ״א מצר מכרהין. עי׳ גמרא למקשה מ
 י כמו ברפ״א תנא תיכא קאי. ועי׳ שם מה שתירצו. ואוסיף עוד ללפמיש שם במסגרת זהכ
 ספי ניתא. דקושית תנא היכא קאי שייך ביותר להקשות בריש מכילתא וגפרע בדפ כל התורה שבעיה
 שה יפ לתמוה פל מלת השאלה של המשן עצמה שעומדת בראש ובהתחלה ואיך שייך מלה כזאת
 (רעלאטיוועס פראגעווארט) בעוד שלא מיח התנא שום יסוד דרה אבן פנתה לכל הלימודים שמלץ
 קאי מצת השאלה. משא״כ כאן להוא באמצע המסכתא אין לתמוה הו על מלת השאלה עצמה. אלא

 יש לשאול צבו על מקור הדין :
 לדעה גענין סדור חלקי המשנה ג״ל. דסהנא במה דחביב ליה פתח בדשא. דסייט בברכה מוסר
 פלטית להיא חמבה והיינו בורא פיי העץ. ואה״כ תנא ברכה כללית דהיינו גולא סלי האדמה

 . ולבסוף תנא פלוגתת חכמים ורבי ימלה בירכת בפה״א :
א אומר. לתחלה אמר  ונ׳ל ללהכי נקנו בסמלה לשון מברכים ברבים ואח״כ לשון יחיל למינו מ
 לשון מברכין כרבים דקאי אכמה מיני ומארי ברכות דנזבדיס במשנה. משא״כ אחיכ אמר
 בלשון ימיד להרי קיי״ל בברכת הנהנין דדוקא אם לא יצא מוציא דהיינו כצריו הוא לברן לעצמו.
א אומר. ועי׳ בטעז אוש ד׳  משאיכ באם יצא כבר לאינו מוציא. וזה מטון בלפון המשכה במצות מ
 דהקשה הגאון מהרט״ק וצוקיצ ארבי נחמיה דס״ל המוציא להבא משמט מה יעשה ל״נ בקרא להמעלה
 אתכם מארן מצרים [ויקרא י״א מ״ה] וכן המוציא אתכם מארץ מצרים [שם כ״כ ל״ג] דעיכ דאסיק
מה נ״ל דקראי הנ״ל אינן מוכיחות כנגד ר״נ כצל ואדרבה p סיעתא . ו ׳  משמע כעירובין ד׳ יינו א
 ליה. לסלי צפי פשטות לישנא לקרא כמעלה אתכם מארן מצדם להיות לכם לאלהים. וכן המוציא
 אתכם מארן מצרים למות לכם לאלהים. וראי הכוונה להבא כלו׳ שהקלה אומר לישראל בזמן שהייתי
 רוצה להעלה ולמציא אתכם היה התכלית והכוונה שלי לעשות מעפה זאת כדי שאהיה להם לאלהים .
 והרי אז עדיין היתס פעולת העלאה ומצאה גטתיל. והא למקשה הגמרא שם בערובין על הא לאמר
 ר׳ל רפעים אפילו בפתחו פל גיהנם אינם חוזרין בתשובה לכתיב ויצאו וראו בפגרי האנשים הפושעים
. שפשעו לא נאמר אלא הפושעים בפושעים ומלכים ומקשה הגמ׳ אלא מעתה דכתיב המוציא והמעלה ׳  ב
. דע״כ יש  דמסיק ודמפיק הוא ממיס אצא דאסיק ודאפיק הכא נמי דפשעי. פירוש הגמרא הוא כן
ה אחת בעתיר וכונה אמס כעבר. ללפי הזנק שמהפסוק מדבר טנ סת. ו  לו למקראות האלו שתי כו
 בסדר ויקרא מיציאת מצרים פעולת מציאה היסה א! כבר עבר ונעשה. ובבחינה ה׳ ומחשבתו ורצונו
 לעת שהעלה והוציא . נאמר לשו; המעלה והמוציא בכוונת העתיד. שאז כאשר השב ה׳ כן היה ההעלאה
 והמצאה מדיין בעתיד. נמצא ריש למלות המטלה והמוציא שתי כוונות והכל לסי מעמד הבחינה שממנו
 אנו יוצאים בהבנת הדברים. שבאם אנחנו מבינים אותו מצד משראל שאליהם דברה התורה וצוה להם
 שיקבלו אלמהו של ס׳ ומצוהיו עליהם. בבחינה זאת נאמר מלת המעלה והמוציא בעבר. במאחר שכבר
 העלה ומציא ה׳ אותם . וזה היתה מיד פ״פ תנאי. להיות להם לאלהים וכמיש בבמות ו׳ פסוק וי
 ולקתתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלהים ממילא הס מחויבים ועומדץ לקבל אלהותו ומצותיו עליהם .
 אמנם אם אנחנו יוצאים בהמתינו ממעמד בחינת כונת ומחשבת ה׳ מה מתה כונתו ומחשבתו. לעת
 שרצה להעלות ולהוציא ישראל ממצרים אז אנחנו צריכים להבין מלת המעלה והמוציא גם מצל העתיר.
 שלעת שרצה ה׳ לעפות זה היה תכלית כוונתו צמות להם צישראל לאלהים וכמו כל למיד שלפני פעל
ה עדין מעשה  המורה לעתיד. והרי בזמן שמה חושב למות להם לאלהים ע״י הפעולה פיעפה אז מ
. אמנם בין שתהיה המונה מצד זהזבץ שתהיה הכוונה מצד זה למולם בלתי ל י ת  ההעלאה וההוצאה מ
 מסכים עם הפירוש שפירש ריל בפסוק הפושעים ופשעי ואזלי. וסנה כוונת המתיו וודאי לא שייך
 אצל מלת המפעים דהרי כאן מהאדם הנענש הכתוב מדיר. ואטי ימטש ה׳ אותם על מחפכהבעלמא
 לאין עונש על המחשבה רק בעיז [כקדושין דל״ט ע״ב] וכפתחו של גיהנס מאי ע״ו איכא. ועוד
 דפושעי ישראל לחוד ומומר לעבודת כוכבים למד [כחולץ דף ה׳ עיא] ועיכ לא הוצרכה הגמ׳ להוכיר
 כלל מוינה הזאת וע״כ אם כדמה כוונת מלת המעלה והמוציא עם כוונת מלת המפעים צריך להיות
 הדמיון מצר כוונת העבר שיש במלת המעלה והמוציא וכפשטא דקרא דמדבר אל ישראל לאחר בהיתה
 כבר מעשה העלאה והיציאה שאחר שקבלו כגר ההטבה מתרבים ג״כ למלאות התנאי שהתחייט עצמס אליו
 דהיינו לקבל עליהם אלהומ יתברך ומצותיו. וכן כאן בפסוק מופעים שכס נדונים על פשעיהם שפשעו
 כבל וקשיא שפיר לריל דאמר דפשע* ואזלי. וכשנדקדק עוד נמצא תירון נטן על קושיא אחרת פיש
 ממרא כאן דלמס הקדימה הגמרא מלת המוציא למלת המעלה דהרי פסוק של המעלה גבי שרצים סוף
 פ׳ כמיני הוא קודש לפסוק של המוציא גט משקלות גפ׳ אמור. ולפמ׳ש ניחא דאצל מלת המעלה נוכל
 לרחוק ולומר לכיון לעליה נאמר לגבי איי שגבוה׳ מכל הארצות והד עדיין לא היו באיי. לפיכך הכוונה
 במלת המעלה שעליץ מעלה וכפירוש ר״ל מלת הפופעיס משא״כ אחר פאנחט לואים שמלת המוציא
 הוא בעבר איכ ממילא מלת המפלה שנאמר באופן ומאל אחל עם מלת המוציא הוא ג״כ בעבר ולו״ק:
׳ בבועז אות ג׳ לעני! פח הגא בכיסנץ פאינן נאכלין רק לתענוג לא להשפיע גכ* במך  ךמי

 הסעודה עייש. ועיי כאו׳ר. סימן קמין סיא באכל דברים פאץ דרן לקבוע עליהס םעודה
 ללפת בהם פת כתאנים וענבים. נבאו במך הסעודה מברן גיכ לפניהם ולא לאחריהם רק אסבתחלת
 אכילתו אכל ספירות טס פת וכן בסוף אז אפילו אכל באמצע בלא פת אינם טעונים ברכה אף לפניהם:
 ועי׳ בגאר הגולה שם אות ב׳ שציץ מליו וזיל הרא״פ לדעת הירושלמי שם עביל. ודברי רטנו
 תמוהים דהרי דעת הרא״ש היא דאין צריך שיאכל במף הפירות עם ספת ורק באכל בתר!לה עם

. ודעת הש״ע היא וסת תר״י וציע :  הפת םגי
 ועיי רט׳ז שם סיק ד׳ דגם דבריו הקדושים תמוהים במיש ו**ל וכתב כ״ ראוי לחוש כשמטאץ פדות
. לאליכ ח  בתוך הסעודה שתמלת אכילמ יהיה פת עכיל והייט שיחשוב לאכול גס אחיכ עם ס
. והוא לבר שאינו מתקבל לפעיל חדא שמא לא יחשוב ת  חייב לברך כשאוכל את״כ עם [ציל בלא] פ
 בזה ויאכל אס״כ בלא פת ובלא בלכה שלא כדן וט׳ עיש. ואני תמה מזא להמעיץ ברכיי יראה
 שמיידי רב׳י בקבע סעודתו על סירות. והרי אז איצ שיחשוב לאכול בסוף. ואם טנת רט׳ז על מס
 פאמל רב״ במף בלא היסה קביעת סטולמ על הפירות רק על לברים אחדם. איכ תמוה מ מ׳ש
. מה צורך להוספה זאת. ת  רט״ו כהוסיף מעצמו על לכרי לב״י. והייט שיחשוב לאכול גם אח׳כ עם פ
. ת . ועור ק׳ל במה שהקשה רט״ז לללמא ישכח אח׳כ נאטל גמף עם פ  הרי רב״ בעצמו כ׳ להליא כן
 מה קושיא הרי רטיו בעצמו בסק״א ובסק״ב כ׳ לאם רק משב אף שאינו אוכל תו איצ בלכה וסילש

 דברי שיע בםיא במיש ובסוף אכל עמהם פת לצשוט לאו לוקא וציע :
 לא^ב זה אזטל עול איוהו תמיהות מחילושי בענינים מונעים לפרק טצו מכרכין. מיש למג״א כסי׳
/ סביב ללי״ף: פ ק הוא ב  קס׳ז ס׳ק כיב ובעי לומר מלכא לעצמא מרי' וכו׳ השמיט רבינו ל
 ?Qg םיק לינ הביא רביט ראיה לאעיפ דבמס״ג בוצע נהגו לחלוק כבוד לגלול מרבי אלוה וחלק
 כבור לר״ז לבצוע. ציע מרפב״א בחילופיו לכתב ושאני ר״ז וכיון שעפה רבי אטה הסעודה
ם בס״ק ל״ל הקפה מירושלמי על מיש סרמ׳א בשם מס׳ ומדרכי למומ־  בשבילו מי ל״ז בעה״ב: ש
 לתת לכל אחר חלקו קולס שיאכל. הרי בירושלמי איסא לרב סעיס בשמאלו ומחלק המוציא בימיט .

 צ״ע להרי זה לא היה מטעם הפסק. אלא מטעם שלא יהיו המסובץ צריכץ להמתץ עי׳ ג״י:
 הףןן׳ גד׳ מ״ב א׳ דיה סלק כתבו דבימיהס שמא לא היו מסלקין השולחן מקמי מברך וכ״כ הרא״ש
 וסטאוימ כ׳כ בסי' ק״פ בשמ של הראיש. והתימה מלבותיט אלו. להרי אמרינן בר מיו ב׳
 צהדיא לא מסלקי הכא מקמיה עד ממעי מיא. אלמא לסלקו השלמן מקמי גלול סמגלן בשעת נטילת
. וטי' רש׳י שם לי* ובזמן שהם מ06.  עים אמרונים ושם שיגח מנהג הפרםאי אצמא ללאו* צעשזח ק

ד רש״י ולא השיב בסי׳ קיפ על הטור: ג  ובניי לטור סימן קפ״א שהעסיק ל



 הדושי תאון רבעו אליהו מגריידיץ
 בחראיש פינ ה" ש' להל אמוראי דלעיל(כונהו למיש אידו וממי הוא לשל וס כלן י״ך מ״נ)
 סגרי דאין *מרים ויאמר גלילה וגם היאיש באוהו האוח בסוף פסק ק ללינא רק אומל משוס אגיי
 כיון דמהחילין איט אינו פיסק והסעם משום דאין ציציה גלילה. וקשה הא צריכין לזמר מבוס יציאת
 מצדם וכ״כ הרמגיס להדיא גפיא מקיש ה״ג לאע׳ג למסעם ציצית אין חיוג יב חיוג מחמת יציאת
 מצרים. אך ע״כ סגרי לאין הכרח יציאס מצדים גלילה וקנה הא ת״ק ראב״ע pi זומא סגלי דגעי
 וחכמים אפשל רחולקין רק מם שמושיפץ לימות המשימ וסכרי לעל לילה אין צריך לימול ומהיכי תיתי
ם' לרע״ק נאות י׳ג לקוק  ניפיש סלוגתא באין הכרח. איכ אמוראי מ״ל ללא עמאן. אך ו״ל למו
 לתיבת להביא למה בחכמים ע״כ. ונלאה דיש חילוק לפעמים למדין מן כל לא מהמת לבוי אלא
 מחמת ללשון כל כולל הכל ולפעמים לא כלל הכל רק מחמת שלא צריך לכתוב וחילוק באס מחמה כל
 שכולל למדין גס מה דלא מסתבר אבל אם הוא רק להביא למדין מהדיותל ממברויש לבל זה כמיל
 פ׳א מחמן ומצה סוף ה׳ ו׳ לכן י״ל דבן וומא סגר דהקרא וראי מיירי רק געוהיז ולא לימות
 המשיח כאין וה כלל במשמעות כל ימי ח״ך אך כל כולל סכל בין יום ובין לילה כל ימי חייך היינו
 יוה ולילה ולכן לא אמר להביא למשמע שבא לרבות ואינו אלא הנבון עצמו משמע כן אבל החכמים
 כיון שאמרו להביא מוכת ע״כ דפטלי בלילה לאילו רק הוסיפו לא הוי לסם למימר להביא לק כגן
 זומא למות המשיח בלא להביא דגל כולל ללילהו יותר אלא ודחי לפטלי הלילה ללא ס״ל שיהיו
י אמולאי  הייביס בלילה לגאולה היה ביום ואינו רק לימי לכן אמרו לשון להביא ושפיר הבר• ק מ
א בירושלמי המו הבני מעלבא לבבלי שכתב טל כמשנה ל' דלעיל משוס ר שמוחל  כמו החכמים וכן מ
 ברי פחמן לכתיב והגית בו יומם ולילה שתמי הגיית יום ולילה שזין ופירש המפרש לסבר כיון לבלילה
 אין ויאמר הוסיפו כרכה וקשה מנ׳ל זה יילמא גם מכמיס סגרי דבע• בלילה אך נלמר מכמ הלשון
 שאמרו להביא נפ״ז ניחא שהאלססי והרא׳ש לא הביאו משנה זו דאילו לומר ויאמר ביום מבואר פ׳יב
 מ״כ שהביאו ולא הימ להם להביא המשנה הזאת לק להזכיר בלילה והס פסקו כחכמים שאין מזכירים
ם להם להביא מבור ימות המשיח והא הלבתא למשיחא אין מביאי! כמו  יציאת מצרים בלילה. חן מ

:  שאין מב־אין בפסחים כל המשניות של קרבן פסח רק כתב בקיצור ליני קרבן פסח למען שיקרא גו
. נ״ב ע׳ למגיס פ״א י  P"S ב מ״א לשה קדטה שטע לוהיה ט' וחיה אם שסוע לראטר כו
 י מק־ש ה״ב שמביא הטעם למשנה על קדימת שמע לומה ומשמיט טעם לקדימת והיה וגס
 לא סעס לבלייתא בלף י״ל ע״ב ועי לחימ שמלן ללח בעי טעם . וקשה הרבה ומלוע אמר התנא
 למשנה ודגרייתא טעם גיכ לקדימת והיה אמנם יש לתת על הקישיא לקשה למה באמת צריך נועם
 הלא איתא במשנה דרי ימרה אמר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק וחמר ר' יוהק כגמ׳ דף ׳״ל
 מדכתי׳ דמי׳ יי והי אלהיס £מח. ואיהא כמ׳׳ג הקורא למפרע לא יצא וכתב הרמב״ם ה׳ קיש פיב
 סי״א שאם קרא הפרשת סירוגין יצא אט״פ שאין רשאי. וכתב ע״ו הטור גסי׳ סיד ואעיפ בכין
 ויאמר לאמת ויציג לא יפסיק זה הוא רק חס אמר הפרשיות כשדר תקנת חכמים. א״כ מבואר דייל
 בתחלה שפיל היה טעם כדי שיאמר כפי דברי הנביא א״כ קשה נימא טפס זה אך המשנה והברייתא
 אולי לתיק לל׳ יהולה לאמר דכץ ויאמר לאמת ויציב רשאין להפסיק מעתה ניחא דהרמב׳ס כתב פ׳כ
ל לבין ויאמר לאמת ויציב הוי מאמצע פרק כר׳ ימלה לא צליך לתת טפס לקלימת והיה י  מקיש מ
 לויאמר רק להקדימה שמע לומה. ועי תיס׳ י״ד דיה למס רהיה להקליס ויאמר ולהרמביס הוי כפשוטו
 לולא• אין לסקרים ויאמר מטעם סנ״ל והוי לנו להקדים והיה דמיירי בלשון לבים וכסיים לברי כתוש׳
 והמס׳ כתבו דבריהם בפיר לת״ק דהוצרכו משוס אין מוקדם אכל לר' יכולה הוי כפשוטו מהמת יחיל
 ולבים. ויובן גזה גסירוש המשנה להרמגים שציין על אלו הן בין הפרקים וכתב סירוב על דבר• ר׳ יהושע
 בן קלחה והלל כתב הלכה כר׳ יהודה זה היה להרמב׳ס להקדים אך לפי םנ׳ל כיחא שהעמיד
 כאן אף דהזינן לגם ריביק לית ליה לר' ימלה אפיה הלכה כליי ומשום הכא אמל הלכה כליי;
. ז״ה בכוליה: . נ״ב והוא;מי גתוס׳ פרכות נ״נ ׳ ק [אות י] שלא הניא דברי הדאיש כו י ע ׳ ר ם ו ת  ב

Dב דיה תפלת השחר כו׳ שלא יתעלל ערבית בזמן זה כו׳ י ר ב כ׳כ מוס׳. ל מ״א ב י נ 1 " D 
 1 אבל כתבתי לעיל בגליון סיא לברי הרשביא והרא״ש וכתבתי טעמם אך ייל יותר נכון למ״ש

 למיל ממן ק״ש הוי ללבנן הוי ספק לרבנן לאמרי׳ בעירובי; ע״ו למקילין תלי קולא לסתלי אהדלי חה
 עדיף מספק לבין השמשות לשם בלא ניכר להליא הסהילה ועיין מיא שעיש :

 פרק ל מ׳׳א השי־ציא לחם מן הארץ. ניב לשון זה איתא כתהלים ק״ל $יש בב״ח סי' כ׳ סיג
 ״ ב׳ טעמיס מלוע לא מן האלמה שסוגר במה שמשמע מלשון המשנה שמחמת חשיגות
 קובע ברכה לעצמו הוא רק למעט לבל נאמר בורא פלי האלמה אכל כפשוטו ולאי גם זה הוא בכלל
 לבל נאמר לחם מן האדמה כמו באר פלי אלמה. אך בכל זאת להסביר כפשוטו גס על הקרא שנאמר
 לחם מן האלן הוא לכל ענינים כמו בגללין במי,ומן כן נסנין מהם ולק בתקון מה אבל לחם נעשה
ת סובל אדמה  לגמרי פנים חלשות להיות קמח ולצדף מיס איך שייך בכן גא ק האדמה אלא לשון א
. ואפשר לעתיד לאיתא  וגם המדינה שנעשה מחמת הפעולה שנעשה באלן ג״כ לכן בוכ מנח לבון אלן
 כתובות קייא שתוציא איי גלוסקאות יהיה הברכה לחם מן האדמה. והקשה חכם על לבלי לחילו בן
 למס צריך רשיי וכריב לתת טעם ביק וכפת על שיטי הברכות הלא איך יאמר על יץ פרי ען הא לא
. והנה באמת קשה ך  גדל כך אצא עיי כמה פעולות וכן בפת לא שייך פרי אדמה מטעם שלא גדל כ
 הלא ליתא טעם רש״י והריב לא בבבלי ולא בירושלמי ע״כ סבלי דליכא מציאות מחמס עצם סלפון. אבל
 לש״ והליג סבלי ביי[ כיון שנשאר לומר פרי ודאי שייך פרי העץ דאעיג דצריך הקון ער שיהי יין
 מ׳מ מי פריו מהפן וגס טצר בך מתחלה. וגס בפת אס היה אפשר לזמר פלי היה שייך כמי האדמה.
 למ״מ מליו מהאדמה. אן מהמה חשיבתי הניחו לקרוא לחם יצא פרי לכן שוב לא שייך על לחם לומר
 מן האלמה דכמו שהוא למס לא יצא מהאדמה וביין ראוי לקרא פרי כיו! בכן מצר מתחילה כמים
ט דיה ״ י ג ת י  לטיל אלא שיש מליו קליפס כמו כל פרי שיש עליו קליפס וצריך לסלק הקליפה: מ
. נ״כ קנה לפירוש זה למה כקיט התנא גובאי הא הוי ׳  ד' יהודח כו׳ ומודה דטברכק עליו ט
 מאין גדולו מן הארן לרישא וכמו שאין גורםין במשכה על החלב וכו׳ אך נקיט התנא משוס ר' ימלס
 ואי לא קאי ר׳ ימדס על זה נשאר כקושיא. אך ייל ליימ אלו כרסי חלב 1ט׳ ולכן אץ קושיא טל
 גובאי והלא גס בברייתא יש ב׳ חלוקיה אלו אשל באמת צריך ביאור למה קאהי אבל קבה דמשני הגמ׳
ט תיתי ממא ללאוקימתא האמרוכס צא גפרש כן מ  מ׳ עיב אשאר* משמע לאיכא 3׳ חון נוכלות מ
א בלשי* ק מ ב דיה פרפרת כוי. ניג ו י ר ה ב י  םא בהא דטוכס צקישת התכא נובאי לח פציני: מ

 ונשבס ריב פכ״ג סילבו מיני מעלטס ואמנם זז וזה איתא:
א ג אוסר ברכו. ניב מה בלא יאמר נברך כמו ואנחנו באמה נוהגים כמ״ש הריב מ י  פרס t מ
 י משום לסבר רמצוה געי הזמנה מאחר כמו אישי כ״ג הגבה ירך. וכן המלאכים נותנים רשות
 זה לזה להקדיש ליוצרם וסבר הריב לגם לכלול עצמו לא יהיה בלי נטילת רבות לכן אומר ברט ואמר
 שהשיבו סס פוב זה עצמו הוי מתנו לו רשות ואומד כרוך ואכן סוברין ללכלול עצמו יההומנה לבד
 אין צרין רפות אבל בברכה עצמו בעי רפות לכ; אומר רק נברך ואחר בפמפ הברכה מהם אומר נם
. והברק ועדיף כך כדי שיהי ברכתו יותר גהזמנה שהזמין גס הוא עצמו מתחילה. ומקור ן  הוא גרו
 מנסג שלנו שלא כהמשנה הוא מחמת שמפו כן למעשה כמטאר בירושלמי כאן. ועי קיציל כללי שים

 מביב קליג עיב כיב רמת לאמוראים בכך :
. נ״ב טעם ככתב:ריב איתא בברייתא ויפ בהברייתא עוד סעס ׳ ב ממלין לידים ט י  פרס ח מ
ק בין הנטילה להשתיה וכן כתב הטור בסי׳ יעיא אבל ס  י לביה מפום רהמזיגה יהיה מ
 הל״ב צא הביא ואס אפשר מפום ולביש צריך לכתוב ממם משפ טומאה כתג שוב כןגםצג״ס:

 מ״נ

 מטבת ברכות
. בכיו א גגמ' ב ד״ה מאימתי כו׳ טלתא אגב אורחיה קט״ל, ג״ב וכן מ י ר א ב י  פרק א מ
 י יש לחקול מה מקום לוה לכאן ונפלט למ״ש התוס׳ כאן ב׳ סוף ע״א לאיתא כן בסליא במסי
 ננעים סייד ובראה וקמיל רני בהתחלה סול משנה תורה למה לכתיב חהלים נ׳ מ״ו וללשע אמר
 אלהיס מה לך לספל חזקי וגוי ועכ״פ מה לאיתא במגילה ו׳ לאזקמי גילסא סייעסא דשמיא וכל סני
 הפלות פתח לבי במלתך ומה שמבקשים באהבה לבה הכל ליתא בבעלי חעא אך למען שלא יחשוב אלם
 כאס מוזר בתשובה יצטרך תשובת המשקל וככל הני רבוותא שכתב המיא סוף היר׳ה כרתה מכל הנוכל
 לזה נזהר לבי כאן בהתחלה צומר לוגמא לתרומה שהכהן שנטמא מיל שטבל והעריב שמש מותר כתרומה
א שה המלה שאמר הק ג״ה ויקחו לי תרומה . וידוע דאיתא כמדרש פ' חלומה לתרומה מ  ככל כהן
א אצל במ והיא ההורה בניתנה  משל למלך פמשיא כתו פאומר שהיא יחילס ויפנה חדר לפניו שיהיה מ
 3מ׳ יום לכן נקראת תלומה אותיות הורה מ׳ שהוא מרה שכעיפ שמיד ששב וניקה עצמו מכל חטא
 והעריב שמשו בשמש הוא הי5הY כמבלו פל שיר השירים ששזפתני השמש מיד סזא ככל צדיק ללמוד
ט דיה מאימתי י י  כורה ויש לו כל כזכיות בהתולה ויש שפיר מקום אגב אורחיה לדין זה כאן: ת
. ניב p הוא בגמ׳ וקשה והלא הלכה משניות קא׳ אקרא והל״( איוהו יציאון ׳ תנא אקרא קאי  מ
 הפבת ובמכה כמה שיעור סוכה וכן כרוב מקומות הפיס אך פירכת הגמ׳ הוי למה צו כלל תיבת
י כמו בכל לוכתא לאעיג שנאי בתולה שונה כתנא הלין בפירוש  מאימתי אילו תנן קולין את שמע מ
 וכריך הכמ׳ ללא לבל באימ צריך אלא להלשין מאימתי אץ כאן מקום לליכא מקיש זכר לפני זה
א חבור מיוחל ובאמת אינו לק פירוש  ומשני אקרא קאי ווה עשה רבי רק כאן צנצ יחשוב אלם שזה מ
ק כמשנה כ׳ עם המרה הקרושה כתלמיר הנא אחר רבו  על המרה שבכתב ולכן קפל רבי מהחלה ו
 וכן עפס דוד ופתח באפר* כיון וסיום דברי מפס רבילו היה אשריך ישראל כדאיתא במדרש ההלים
 ולא צריך לזה דגי רק הכא. אך יאמר סכה אילו כן היה לרבי להתחיל תורה שכעיפ במצוס הראשונה
 שבתורה או כסוף התורה מה סדר יש להתחיל בקיש. *יל דראה שבאן יש בשכמל׳ו שמיח משה בעיפ
 להדורזת כמבואר בהעור אוימ ה' יוסיכ וכיון פעשה מפה כאן התחלה שסיר התחיל רבי בוה. וי״ל
 ומדוע התחיל מפה כאן י״ל כיון • וקבלת מל כות שמיס הוא הקודס לכל. ואם יקשה עדיין ומווע לא
 היה קיש המצוה הראפונה. נאמר כתיב דנרים בימ ג׳ ולא נתן לכס לכ ללעת וגו׳ במתן תולה כתיב
 דברים ר׳ ל״ה אתה הראת ללעה היה לק ראיה לדעת אגל בסוף םאלגעים כאן כתיב לב ועינים
׳ גס החמלה לתורה בכע״ס  ואזן שהים הכל במלואו אז מ׳ מקוה שיקבלו מלכות פמים פלימה ואז מ
לה שבע״ס וכריש נמ׳ לתענית הוי נמי  לכן התחיל משה רנינו בבפכמל״ו וכן התחיל בזה רבי את מו
 פירכת סגמ׳ כן למה לי סיבת מאימתי היה לי־ מזבירין יכו׳ ל' אליעזר וט׳ וגס למה נמפך ומשכי
א לרציה א כמיש התוס׳שס לידע דלהכי אין זה תמיד אלא מ  לנמפך למפנה דסוכה ופועלת הנמשך מ
 לפני הפאלס למה מנין במג וגס להתרצן הראשון הוי כאן פירוש לשם להוי גבורה ועו״ז יש לפרש גכל
ב גם אותן י נ . ׳ א [איח ב] הוא דאורייתא לרוב הפוסקים מ ״ ק ע ׳ ר ס ו  מאימתי לגמפניות: ת
י  כפוסקים דםכרי דק״ש דאורייתא מקרא בשכבך ובקומך יכולין לסכור ומס ללמדץ מזה הזמנים מ
א כוונת המוס׳ במנמות מיג עיכ ליה ואיוה כמס שכתבו וקיש לרבנן  לק אסמכתא וקרוכ דזס מ
א כשמואל בבלטה כיא והמס׳ כסוטה ב׳ פשקו בבילול כל׳ אלעזל לסף לאורייתא. אך המס׳  לזה מ
 במנתות דןאי על מה לאיתא כגמ׳ זמן ק״ש משיטר ע״ז קצרו גצפונס זכתט דק״ש כלומר כזמנם
 בוא הוי לרבנן ומן התורה קולין קיש ב׳ פעמים במעל״ע כל אחל לפי לרן שכיגמ וקיממ . אך החכמים
. למיפ גיס לקמן מיג מקלא הזה איט אלא אסמכתא כמו דאיתא ו  קבעו הזמן לכולם מאסמכתא ו
י  כברכות מ׳ט ע״ב לר׳מ (ל״י בקראי פליגי ואס״ה איתא נברכות כ׳ עינ ללק עיקל בהמ״ו מ
 לאורייתא והשיעול רק^אסמכתא כקנ־אי אלו. כמו שכתמ שם התוס׳. אך מן הלשביא כהידופים כאן
 שכתב והביא כן מירושלמי דאה קרא בי; הפמבות ולא ילע אס היה זמנו או לא למוזל וקולא כמו הפק
 קלא לקמן בגמ' כ״א ללמ״ו לקיש לאורייתא הוזל וקורא ע״כ סובר דהזמן שאמרו ב״ה מן נשככך
א ואורייתא. אבל אין לאיה דזלאי אםקלא כיוס לא יצא מפשיטות שיהיה ק״ש אמת ביום  ובקומך מ
 ואחת בלילה. אבל מסי ביום ומתי בלילה אין הכרח שיש קביעות מן התורה ועמ׳ש נגליון שכת
 י״ג ע״^. אך משמעות סרשב׳א שם הוא לבעצס הזי הלכה כרי יהודה ולהכי יוכל לקרא קיש אחר
א רק לענין להקל בתפלה ומיש הרשביא  פלג המנחה. אן מה דאמלינן מאן לעביל גס כחכמים עטל מ
 גתהלה בספק כין השמשות כתג אליבא ורבע דפליגי על ר׳ יהווה ואמנם קשה להעמיס כל זה גסוגית
 הגמ' לקמן כ*1, ואכתוב מזה אי״ה לקמן לפיל כפלוגתא לר׳ יהווה בגליו! וגם הראיש כתג
. וכמ׳א שצ״ט: ו א אפשר לעתו כהנ״צ ועול יש לעיין כעילוכין עי  לאפשר מתפלה הקילו גם מ
ב כארס ד,ק\רא כתורת. ג״ב וכן העתיק הלמב״ם. יש לעיין בהכ״מ םס״א רק״ש כתג שכמו י  ט
 ונשכגן כוי צריגא כצ הציצה מן התורם כן ובקומך גל היום והזמן על ג׳ שעות אין לק אסמכתא געלמא
מ ולח הקפה ואס. ״ א ולפי זה מס ביין רק כקורא בתורה ומיווש פהמ׳׳א גסי' נ״ה הקפס על מ  מ
 וקושיותיו נלאה לתרןדמ״מ כתג הירוןפלו רק לדעת הרמג״ס דמברכץ כל היוםולדעמ בש׳ע ולועס
 הטור אפשר ג״כ תירון כמ״ש המ״א וקיפיתו דהוי לפ״ז אץ הזמן גרמא יישג שפיר במהצית השקל לשל
 יום אין כלילה אן הקושיא הוא מתפלה דנקרא אין זמן גרמא שאני שם שיש השלמה איכ הוי אץ
 ומן גרמא והכימ סוגר כיש חולקין כסעיף ז׳ דקיש אין לה השלמה. אבל מה נאמל ללשון המשנס
מי כקורא בתורה. אך ניחא למ׳ש התום' מכה ג׳ סוף כרא היכא ללגנן פסלו גם מן התורה אימ יוצא  י
 ולק כיון לעיקרו מן התורה כל היום סובר ממביס דמברכי; ויש ראיה לזה ממה שאמרו לר׳ יוחנן שם
 אס כך נהגת לא קיימת מצות סוכה ולא אמרו וברכת לבטלה דמסתמא הי׳ מבלך אכל וה מותל וגס
 הללב״ו בחיב גהיחשיו להלמבים הי׳ קכ׳ז פשק כהימב״ס למברכין כל היוה ומתורן גמה שכתבתי
א גשיע סי׳מ״טרגרגיצ בסע  קושית רבימ יונה עי׳הוס׳דלעיק כאןלשפיל הקשה מל תירוצו וכן מ
 מותר גפה איכ נשאר קושימ רמי לתנא רק לומר מכאן ואילך לא ספסיל אך אפתי הו״א ריצא עכיפ
י רק כקורא בתורה ווי שלא הפסיד הבלטה ומיש ראיה ממה  מן המרה להכי אמר כיון שרבנן תקנו מ
 שבירך ר׳ יוחנן מי מכ״ש כאן ללא מיין הברכות קשורות לגמרי לק״ש פאין מכרכין לקרא קיש אך כל וה
 הוא אס ובקומך הוא בלל סיום ולק אסמכתא היא בפת קימה אבל למ״א שבקומך הוא פעל הקימה וחכמים
 אמרו עכר ומכו לא הפסיו סנרטת לזק1 זממ ה״נו של ק״ש אבל גם ומן תפלה אין מבלכץ אץ לכו
 לאיה להלמב״סאכל ולאי לא יטעה חלילה הכ׳מ כ׳כ וכי לא יכץדגקומך הוי בעת הקימה. אבל הגר
 לעל פי לקלוק מבל הלמבים לאילו כתיב ובקמן גקמן היה הכונה ודאי על עס הקימה אבל וגקומן
א פעל וכן סגל לי אליעזר כשהולכים א כמו שבתם וקימתם איכה ג׳ גגיטני והלא גם וגפכבן מ  מ

 לשכב וחכמיה סבלי שהוא גכימני וכאן מוליס מטעם אסמכתא זו שמשמע קצת הל׳ אליעזל גבי
 וכפכבן אכל אין זה לק אסמכתא והאמת הוא כל עת קימה עכיפ אץ לנו להיות כגל הלמכים שידע הלשון
 והבין כן ובהלס שלשון המפכה קשה הלבה לדעת העול והשיע עכל זמנו משמע מיל ולק חמק צזמל זמנו
. ועוג שימה כן ההלכה יען שבעו׳ה ללוב הוי להחזן בעת ק״ש עבר  ולא ומן ספלה אלא הולם סתס
 שליש היוה והו* לסמור ברכה לבטלה גלבים ואסור לענות אמן כלאיתא בסי׳ רטיו ב*'ח אבל להלמביס
 ויל ניחא. ולאי כל מה פאפבל להקלים כלא יבא לכך נטן הלכה. אך כ׳כ פיהיה אסור לעטס אמן
ט דיה מזמרי; כו׳ ״ י ח ה ב ׳  אם נתאחר לעניד אין למוות גם כמו בפבסן בביתן הוי בקומך: מ
. גיב וכן כתב בריש תענית ותמוה זוכרי( הוא לק במחשבה ומזכירין הוא ׳  ^א תגי זוכרץ מ
ה: איתא א בגערא מגיצה «׳מ עיא באם אין לימיד מיוסד וילת ו ק מ  בפועל מה שאיכ בחוקפ ו



ת ו כ ר  מטבת חידושי וזג רא״ג ב
 ה׳ והוא כפירוש הנ״ דהריכ כאן מיא על והראיון סוכניה על כונה אחת דמן המירה מא פגריו
 לתת לפי עשרו ה:ם לרק בראיה כתיב כמתנה ידו גס כאן כן הוא מםנרא שאם יש לו ככסים מדוביה
ה אף שיש עניים מועמים למען יתעשרו גם הס וכמ׳׳ש הירושלמי שאומר לו ג  שזורע בהן שיתן מ
 הביא גמלים ואס אינו עשיר ויש עניים מרובים צריך לרחם שיהי׳ מפריש כפי ערכם אך אם הוא עני
 שזורע רק מעני ויש עניים מוענףם היה די גם בכל שהוא וזה הוא כמו בתורה באין פנאי די בתיבה
 מחד כמיפ כאן שנות אליהו וביש פנאי יהיה בתמידות וכן הוא בהרחיה ולא באו החכמים להקל על
 ההורה דודאי בשני אופנים דלעיל נשאר דין תורה רק החזירו שגם באופן הג׳ לא יהי' פחות מחלק
 הששים וכן בהראיון כסף וב׳ כסף. ואם מקיים דין תורה באופן האי והבי שמוסיף אין צריך לתת
 מזה מתנת כהונה ולוי אלא אם נתן זמזר ונתן ובזה האריך המיל בפ׳א ממ״ע ולא קשה קושיה סתוי׳׳ע
 על מס שמוסיף יותר מששים והמעין בפי׳ המשניות להרמכ״ם ימצא שכונתו לזה זשוה לגמרי עס
 פסקו ביד החוקה ומדויק בזה לבון המשנה ואע״פ שהמרו אין לפאה שיעור מן ההורה לא תנועי שדי
 ככל שהוא אלא גס מן התורה הכל לסי גודל וכוי והשיעור ששיס שעשו מכמיס הוא רק בשניהם שווק
 וכמיש לעיל דלכל הפחות לא יפחות מששים. עכיל: מיג תי״ט דיה ובלבד שיתן כר שחזר בו
. ני׳ב הת״ט הטן שבירושלמי מנואר דלא כהרמב״ם שהביא הריב. ולעכ״ד אינו וגס ׳  מפירושו ט
 הריב אילו ה" דעהו דבילושלמי אינו כהרמב׳ס היה לו להביא לעס כראשונה ואה״כ דעת הרמכים
 ולכתוב ע׳ז דבירושלמ׳ מבואר ללא כסלמב״ס ומלהביא הירושלמי אחר דעה הראשונה ואח׳ה מביא
 דעת הרמביס כונתו שלהרמב׳ס יש פירוש אמר בירושלמי. ונס יש לעיק במרכבת המשנה שכתב
 הגיה בהרמב״ס ביד המזקס בפיב ממתנות דמיש הריב בשם הלמבים אינו בפירוש המשנה . רק היה
 לו לגירסא כזו כיד החזקה דלא כגירסא שלפכנז. וגזה סילק דגרי התיינו. ולעניד לא כיוונו כאן
 האמת ככונת הרמב׳ס ולא במ״ש הריב בשם הרמביס. אלא כינת הרמב״ם הוא אס היה צו ס׳
 ערוגות ונתן מתמלה ערוגה אחת פאה לא צריך לתת לגמף ערוגה שלימה שיפריש פאה גם על
 הערוגה שנתן מתחלה. אלא ישאיר פאה על מה שנשאר גהשדה . אתר ערוגה שנתן לפאה דהיינו
 רק עצ חמשים והשעה ערוגות שיהיה מעתה פחה בסוף רק ערוגה אחת פתות מחלק הששים שבה.
 זזה הוא טנתהר״ב נמי שכתב בשם הרמב״ם ודעתו למד החזקה ומה שסיים סר״ב הון ממה שהנימ
 גתחלה ובאמצע מנתו דממה שהניח בתהלה ובאמצע לא צריך לתת בסוף סאה וזה מדויק מאד בירושלמי
 ששאל מה כשיעור כל שדהו היינו גס מהערוגה שהפריש לסאה או כשיעור המשתייר היינו רק מחמשים
 ותשעה הערוגות שנשתיירו מהפחה ופשע שכן הוא. רק הריב הביא מן הירושלמי לדעה הראשונה
 דאין סכונה במתני׳ שישאל לבסוף ביעור פאה מכל השדה אלא מצערסין גס הפאה שמתחלה בנן
 יצא מירושלמי דבלא הירובלמי היה מבמפ בצריך להניח מכל השדה. אבל אחי! מביא שדעת הרמנ״ס
 נמי כירושלמי אולם פירוש כונתו של ירושלמי הוא שאין מצטרף הראשון לגמרי. רק שאין צריך לתש
 פאה ממה בנתן לפאה מתחלה וכסברת הירושלמי קדשה מבוס פאה ותימר כשיעור כל שדהו גתמי'
 כיון שמתנין מל הערוגה הראשונה שה פאה מה״ת יצטרך לתת מכל השדה פיהיה גם על הערוגה
. אך צ״ע על הדעה הראשונה איך סברי דהכונה שישלים בסוף מה שמסר. הא פשימא הוא כיון ו  ז
 שעדיין לא נתן השיעור מההלם מכל השדה ביבליס בסוף ומה צריך המתני׳ לומר ובלבד שיתן בנוף
 מה השמיענו ריש בזה . וגס חיסר ר׳ שמעון לומר איך היא אם הפריש מתחלה כשישר אס צריך
 ליתן מה בסוף, וכמה יתן אם כבר היה כשיעור שנתנו החכמים אחד מפכים . אבל לדעת הרמביס
 הכל ניחא. ואמנם להבין דעה הראפונה נמצא בהר״פ. ואבאר שמא דמה דאיתא בפ' זה משנה וייו
. הוא רק אם לא נתן ו ק מן התלוש ואין צריך להפריש תרומה ומעפר מפאה ז  שאם לא נתן במחובר י
 כלום במחובר. אבל אס נתן מעט כיצא בזה מן התולה. הגס שלח יצא לפקודת החכמים וצריך
. פחם טחן בפעם אחת מעט או הרבה או דוקא ו  עדיין להשלים אבל חייב במתנות מהשלמה ז
 פטור ממתנות. מעתה כבל התיק לדש כיון שההילה התולה במה דכתיב לקצור לתת פאה מתחלה
 או אמ׳׳ז. פאם נתן ופיחת משיטור פטור פוב מן התורה. וממה שמפלים אחיכ מ״נ במתנות יעיז
 פליג ר״ש וסבר שכיז בלא נתן כל השיעור לא מפטר עדיין עד פהפליס בסוף. ופעור ההפלמה
 ממתנות. וה״ה אס השלים לפני הסוף או נתן מיד שוב לא צריך לתת לבסוף. ושולל ר״ב רק שאס
 לא השלים נמי בסוף אלא אחר הקצירה בזה כבר נפטר וחייב במתטס על ההשלמה שלאחר קצירה אכל
 על משלמה בעוד פלא נגמר הקצירה אין צריך מתנות לאעיג שהותר לו לתת פאה מיד מ״מ הזי
 על בסוף הכל נתינה אמת. ור׳ יהורה פליג וסובר דגם אס הפלים מיד השיעור אחד מפשיס
 צריך להניח מס בסוף וגס קלח איד סגי אבל גלי שייר נסוף לא יצא ידי דאורייתא עדיין וגס אפכר
ת ג] ו א ] ק ״ ע ר ו ר״מדס בהא פלי גי לפרש דברי הת״ק ויש בהריש פלפול גזה: מ״ו ת  דר׳ש ו
. גיב בב״ק צ׳ד כתבתי מליון למרץ לדעת רש׳י והרא״ש: בא״ד אשרינן '  ושוב לא יפטור ט

 במסכת ברכיית כו׳. נ״ג גס בוס כתבתי גגליון שם:
דרך היחיד ד׳ אמות.כיב ובשנות אליהו איתא . בב״ב איתא להדיא  פרס ב מיא בר״ב ד״ה ו
 ׳ ב' ומחצה וגם דרך הרבים א״א לפרש ט״ו אמה מלאיהא סיד דכלאיס מ״ו ג׳כ שדרך
 הרניה איס מפסיק וטי! ע״כ מפסיק אלא ודאי רק מה שהולכין בו רבים. והנה הרב כא; פירש
 ד׳ וטיז. ולקמן בכלאים פירש כמו השטת אליהו. ואמנס חין סתירה רהא מבזאר לסדיא כמשנה
 ב״ב צ' ע״ב כמ״ש הרב כאן. אך פס איתא בברייתא דאחריס סבר׳ פדי בב׳ אמות ומחצה והלכה
 כמותם ואמנם די לפסוק כך היכא דפליגי בהדיא כגון בשדה שקונה אדם דרך יחיד ידענו שאיט
 קונה רק לפי ההכרח ואף דמן פםקינן דכעין יפה מוכר מ״מ מי שאין לו דרך וקונה ואיט רוצה
 רק בהכרח ניותר ודי לו ב׳ וחצי אמס . אגל גשאר דוכהא לא פליגי האחרים וגם אי. פליגי אין
 הלבה כמותם ולמי פסק הרמב׳ס בפ׳ כ״א ממטרה פדי ב׳ אמות והצי ובפ״ג ממתנות עניים ־'ג
 פסק בהדיא כדברי הרב כאן. וביותר עיד לדברי הנ״ שם בביב שכתב בשם הדיש והריטביא וכן
 מכטס הוא דהגמ' מביא הברייתא דאחריס רק על פביל פל כרמים דמיירי הגמ' פם לפני זס
 קבל נדרך ממיר דאיתא נהדיא נמפנה ל׳ אמות לא פליגו. ואמנם גם לדברי הרמביס וספ׳ע בס״
. וגה הלפב״ם ב״ב פלא נתעורר כלל בדף ק׳ נגד פשק ס  לייו לגס גללך ימיל אמרו ליתא אלא :
 הגמ׳ כאמליס ובדף ניה פמביא הגמ׳ מפנס לכאן פי׳ כהל׳ב. וגס על ללך לכיס מבואל במפנה
 ביג ציט מ״ל שהוא כף! אמס ולאימכא ללית לן הכלה אפשר לומר כן ואפשר לומל כלבים הולכים
ן וכאן כיון לעיקר לרך הרבים דאיתא כאן ברישא היא לק לאשמועי׳ י . ויש לראות הנרד לפי מנ ס  פ
 דלא ממי באילן וכמ״ש הריב וכן הביא שנות אליהו בשה כירופלמי ושם ע״כ גס ס׳׳ז אמה לא ממי
 כיון דלא מפסיק רק גדר: שם ד״ה והקוצר לשחיז ט' ירץצריס אותו להאכיל לבהמות.
 נ׳ב לא קאמר הרב אם קוצרים למסקנה הגמ׳ במנחות ע״א דר׳מ סבר אף בקוצר לקליות מפסיק אך
 מ״ב מפרש מדוע נתנו בס זה פחת מל תטאה פלא הביאה פליש. טון פחב קוצרין לבהמה וסבר
 ר״מ דלהכי גס אס קצר לאלם לא נקרא קציר ונסתלק קופית תוס׳ לרעיק אוח ייח כאן ואילו היה
 דעת הר״ב כדעת הס״ר שה היה כותב אש קצר וגם בלשון יחיד כמו במפנה והקוצר או לפחות היה
 לו לכתוב וקוצר אלא נקיט וקוצליס שבא למליפנו טעם רר״מ רגם לאדם לתמי קציר כיון לקוצליס
י קציר מעליא ומיץ מ׳ש בזה מליון פאס פיו מ״י :  העולם כן לבהמות לכן קציר כזה לא מ
. נ׳׳ב ובפשטות קפה הלבה והל״ב לא סי׳ ׳ רע׳ק [אות י׳יט] הוא קצת דחוק וכו׳ ס ו  ס״ב ת
 כמ׳ש וגם לא כהרמנ״ם אבל כינהו שפיר אס במעדר יפדלון אץ הפסק כיה שנעשה ביד אפשר
 שיעשה בעת מוכשר לו יותר אך הוא לוקא אס עכ״פ אפשר כפנחרש פדה שמצד זה פל סהר
 יעבור הבקר עס המחרישה לרך ההל להיזש פוב בשדה של צד הפני אז הוי שני השדות כפדס
א כהן בירושלמי בסלע מפסין ק מ  אתת אבל אס צדך לשגב כל ההל לא ע׳ בסלמב״ס סיג סה״ו ו

ס  מ

. ג״ב וקשה ללגוותא לסבלי בסי' לעיא ׳ ב דיה ב״ש כוי ומשתסש בו כאיסור כו ״ ר  טיב י
 דמקדשין קודם נטילה איך יהי׳ לב׳פ בשבת וי ט דעיכ מקדפין קודם נטילה. ואיך ימזוג הטס וכי
 ני.זח ירק במול איירי וגפבת וכי״ט מודים וגס לב״ס ליתא כברייתא לדחות בזה אז ב״פ איך תעשו
 בשית וייט אלא ודאי לכ״ע נוטלים קידם קידוש . ולזה אין חילוק בץ ימי חול לשבת ריט רק פליגי
 אימתי שיהיה המזיגה א׳ לפני המדלה או אחרי הנטילה. והריב שכתב הלכך וט׳ ושותים וט׳ מיירי
ס  בחול ונמ״ש ר״ת בפסחים קיו ע״כ. ולגרי התי׳׳ט כאן לא הכנתי שכתב לפשיטות ללב״ה ברכת ט
 קודם לנטילת ידים וט׳ משמע לשפיטות לו דקדוש הר קולס נטילה וקפה קילה כל מלוע לא מזכיר
 שיש בזה פלוגתא דמוותא הראשונים בפסחים ק״ו ע״ג וגם מה וס לאיה הלא איט תולה כלל זה כזה
 ולאי אפשל לומל רגם לב״ה טטצין לפני קדוש ורק שימעג הכוס קודם הנטילה ואח״כ יטזל ידיו ויקלש
 ויברך המוציא ויאכל וכמ״ש המ א סי׳ רעיא ס״ק כ״ו ע״פ ואודות הקיסיא למה נסדל במפנה דיני
 קדוש קודם נטילה לענ״ד כפשוטו ימן לקדוש מא מן התורה ולו יהא לעל היין יש דעות לאין רק
 מדרבנן אכל נוף הקדוש מי לאורייתא משא״כ נטילת ירים וגס הטומאה שנסתעף בהכוש לכל אחל
 כפ־ שיהיה אין רק מדרבנן ואע״ג דאמרינן ביבמות ג׳ דאחיא מדרשא חביבא שייך לק בדרש? ללץ
 הורס אכל לא תקנה דרבנן. וגם טל הטור קפה שכתב במ׳ רע׳א בשה הרשביס דמקדש תחלה לכתחלה
 וזה לא נאמר בהרשב״ס אלא מווגין הטם החלה כניה ופפיל יכול לשבור למזיגה מי הפסק ולא קידוש
 טון לפיין לזה ואי מכוס דכתב הרשבים וכן הלכתא למי שכשל ד־ו וכו׳ משמע דוקא דיעבד חדא
 הטור לא הטא לפון זה וגם אץ ראיה מזה. שכוונתו לק שמי שנהג בן שפיל ישאל בכך ושגס טלהו
 יכולים לנהוג כן: מיד ואה״כ מכבדץ את הבית. ג״ב הקפה מהרשיא לו ימה ראמר לשמש כשמש
 מיה ואיו משש משוס פרורי כוית מ״מ מאי איכפת אס מכגדין תחצה והפני יהושע כתב דלא קשה
 מיל׳ דבל״ז קבה תיפוק ליה מפיס דבעי תיכף צנטילס ברכה ברכות מ״ז ע״כ ואיך מפסיקין בטבול
 הבית מלא נראה דאץ הכבוד אלא לגמרי אחר בהמ״ז והטבול אין לק משום לקפה לעניותא כמיש
כ. כוונת הפ׳י לקושיא לידיה ממרן כפשוטו כיון שנעשה  התוס׳ ברכות כיג עיגל״ה סרוריןמ' עי
 אתר בהמ״ז הכיבוד והא ללא חייפי׳ שניהזין טיפי מים על הפילורין גז? אין כלום וכמ״ש המיא קיפ
 ס״לן ג' אבל כל ום לוחק להאי ואתיכ לב״ה ימה אחל בהמיז מה דאינו נהל הני כבא . ונס אכת׳ קפה
 וט לא עדיף לכבד תחלה ולא יהיה נס ע״י מים איזה בזיון להסירוריס הקטנים ומה שייך בשיכון זה לומר
. אבל כוי כפפוטו ומחמת תיכף אין קושיא דהשמש עושה הכיבוד ולרוב אין מצרפין ד י  ללא קשה מ
ח צו מברך לעצמו ויכול לכבד. ר  השמש לגהמ׳ז מרש בקצ״ט ררק אם אכל כוית. ופשיטא דגאין מ
. ועל קובית סמסלשיא נראה לעניו דבאמתאין התחלת ו  ומ:אתי במעון הברכות שתירץ ק על קושיא ז
 קושיא והא מבואר נרכימ יונה שאין מכבלי; מוסלין עד שנעקר התכא וכן הוא כש״ע ק״פ ואיתא
 נכרכות מיו דמיו שנעקר מקפידין שלא ישיו בידים מזוהמות ולהט מתמילין מן הגדול כחמשה ואע״ג
 שמפסיק מהירק כמיפ המ״א קפ׳ב ס״ק ה׳ ולא אמרינן ועדיף אם יהי המברך נוטל באחרונה ולא יהיה
 הפסק כלל אלא סקנוס לעיטג גילים מזוהמות הוי יותר מעתה מם. שייך דלא איכפת והלא ישט

 טלם בידם מזוםמוה על אמר הכיבוד ומד שאפשר להקדים הנטילה עדיף :

 פרס ט מיג וקנה כלים חרשים. היה ישנים ירושלמי ובשו״ע קכיג בסעיף ג' ואפילו הס שמקים
 ביי שם לאסוקי קנה ומכר וקנה אפילו לא השתמש בהם אז והס חדשים לגמרי כמי אימ
 מברך דומה קצת למיש המיא סי׳ תקע״ו סיק ג׳ במזל אשתו שגירש באץ שמחה כ׳כ במס שהיה לו
. וכ-שיעא שאס משאל אצנו ונס פימפ בו זמן מלובה ואח׳׳כ קנאו לכמי מברך ודומה קצת לגירש מן ל י  כ
 האירוסין וגם מדלא נקיס הירושלמי לאפוקי הא רק לאסוקי מכר וקנה. וס״ה מי פשנל בית וקנה אח״כ
. ניב וקשה מה חילוש גזה אך ׳  העיג שיל שס שנים רבים כמי מברך :-שם הריו תפלת שוא כו
 הפונה אע״ג לתפלה אינו יוצא ריקם פגם אם לא כתמלא בזה ניתן לו טובה המרת שצריך אגל גזה
 כוי שוא ונס אחרת לא ניתן לו אע״ג ולא ילמ שהיא מעיברת משמע נמי לתפלתו שוא ואולם אמל
 ישעי׳ םיה כ״ד והיה טלם יקראו ואני אפכה כלומר שנתקיים התפלה והוא לא ילע זאת עור הס
ר ותינו דומה נם למתפלל שתתעבר אס ב  ממלים שעדין עומד ומתפלל אין זה נכלל צועק על מ
י הפלת בוא משא׳׳כ במי שנענה ולא ידע ומתפלל עוד אז אינו  כבל נתעברה שאפשר לגם בזה מ
 תפלת שוא אלא פועל לטובה אהרת . ואפשר לומר מקרא זה לאיה להיפך ממה שכתבתי אלא מתניתין
 מיירי רק כמי שידע שאשתו מעוברת ומתפלל פיה׳ זכר דמי תפלה בלא כמגן אגל אס לא ידע והתפלל

 •פתתעבל איט שוא אלא נשמע לטובה וכן מא בהא לסיפא למשנה דבזס קשיא יותר פשיטא לכרישא
p קמא ברף ת' ע׳א עכיפ וכן לתירוץ נ' תוך מ' וקמיל דהוי תפנית , rt אנתי חיכא מציאות ע״י נס 
 פוא ללא שכיח נס אבל בסיפא ליכא מציאות פינוי כלל אלא כדאמרן וניחא לומר כן גס ברישא והסברא
 לכל המנץ היא מראיתא ביו״ד רמ״מ ס׳ד לבל •פו: דר נכלם שאס אי אפשר למלא רצונו יעפה לו
 מה לכתיב כן בהקב״ה תהליס ע׳ד כיא אל ישיב דך נכלם וייתן לו תמורת שאלהו מחנה אחרת וקמ׳ע
 המפנה שאם תבע מהקב״ה לנר זר כזה שלא טיב עפה בתביעה כזו נא נפנה אליו כלל אם יצא נכלם
 ובחינה וו יש לי נס בבני אדם כשמבעים מה שראו שבלתי אפפר ומפצירים פאלי אינם חסים כלל על הנדרש
 ומה לכם בצער הנלרפ אס רק טובה שלהם הוא שאינם הגונים אצלי ולא שייך בהם הדן דרמ״א הנ״ל

 כלל הדבר נקשה שרואה םמנקש שאץ מדרש יכול לעפות ובכל ואת מפציר הוא לגמרי ללמת:

ה א ת פ כ ס  מ

. נ״ב לא מעצמו של י ׳ פירוש אחר עולת ראיה ט א דיה והיאיין ט ׳  פרס א בריב מ
י ור״ל בחגיגה לף וי ועיש ב׳ פירושים אלו:  1 הריב אמר כן אלא הוא פלוגתא לל

׳ ר נהנו כה שיעור . נ״ב חגיגה פ״א מ״כ וע״ש מיש שס: שם ד״ה וגמילות חסדים ט י  באי
 יותר מחומש. נ׳ג אע״ג ראינו רק תקנת אופא אך כימא לער ממש מייב מן התורה ככתובות נ׳
 ע״א מעפר אעפרנו רק תקני שיפאר על דאורייתא ולא יותר וגה בתיבה אין רק מעשי־ אלא פהרוצה
א [אות א] בכלל גט״ח י ק ע  להחמיר יחמיר על ממש ובאיפא תקנו שאץ להממיר יותר: תום׳ ר
. ניג וגפיפא לסרט התנא כיגור אויא וגמ״ח והבאת שלום דכולמ הוי גמימ י״ל וכאן נגר ׳ ו  הוא כ
 זה שאין להם שימר כולהו שוין לכן לא צריך לק לנקוט גמ׳׳ח וכלל כולהו משאיכ לענין שיהא שכר
 בעוה׳ז והקרן לעוה״נ ולאי משולם וס מזה לכן סרט אותם אמנם לפי מם לאיהא בבכת קכיו עיא
ד זולת ד׳ אלו מס שאוכלין פירותיהן בעוה״ו והקרן קיימת לפוה״ג אלא כיון לנדשך בייט  זאימא ע
 גהני ד׳ לא חשיב להו תנא למתני׳ ואס באלו ל׳ השכר משונה ולאי בכל אמד גס מהגי לשבת השכר
 מפוכה והו• למחשביכמ. וגם קשה להיפך הא גם בהני ד׳ איכא מה לשייט אהדדי אק למדתי הירון
 משטת אליהו כיון ואיכא על הני ו׳ לימודים מקראי כדאיתא בקדושין מ׳ ע״א לכן נקע התנא אלו
 ואינך שהמה משברא דלמי לאלו לא חשיב להו כיון דמישך להווי ואין להקשות למה כתיבי כולהו ד'
 בקרא וס אינו קושיא ללא כתיבי כולהו בהדלי לק כל קרא מייד ממין למיירי ביה המאמר שם
 אך על מלושלמי שהביא כלהו מקרא לגלים ל״ב מ״ו קשה אמנם וראי צריך עיקל הקלא לעני! אחר
 אך אפשר להסמיך אלו ל׳ לגרים לבל באסמכתא גמול ואיע־ אין p אסמכתא בעלמא :
 שם [אות נ] הסיר וצלע׳ג. ב״ב קרוב לומר ללפי מ׳ש התום' שס לפני זה הוי ט:ת המשנה שנמנה
ק התורה אין להם שיעור ועין כתבו ללא חשיב תרומה  אותן שיש להם שיעור מלרבנן קמי: המפנה ל
 כיו; לגס מדרבנן אין לה שיעור קבוע ולא צריך התנא לומר למן התירה אץ לה שיעור :
, ג״ב ונלאה למשנה זו ובחגיגה ע״א משכה ׳  9׳בתי*ט ד״ה לסי גורל טיותםוזנ* לסד! יוסיף ט



 חרושי ת״מ רא״ג פאר•
 אילו פן היה מ־אה כמחלוקת ואמיכ סחם ש״מה בשביל «wt פד יהומ הגס tin דמי(גמרי פיון
 ללא נקיע מה שהוא לק לד יהודה אלא לכ׳ע. בכל mt לא מסתבר וגס אמנם היסק שהרב עצמו
 כחג לעיל בלי יהולה ששולה בשעת עימור וכאן יסהול לגריו . וגס שיהיה כאן נגד הלישא בלשון
 המשנה ע5נע. אן גואה לפשיעות לדעת ל' יהולס הוא שמתחיל ככחת העומליס מן התחלת העימוד
 ונמפך על שילך מן השלה ויהיה כמו שאם הקדש בתי^ת הקציל בעול פלא נגמל הקציר או. נכדי
 שהתחיל לקצור וגעת ההוא נתגייר והיה יxאל בסוף הקציר לחייג גפאה ולקע לרק גקצר לגמרי ואח׳כ
 נתגייר סטור ולא אמוינן כיון שהיה נכרי בתתצת הקציר שוב פעור כן הוא כאן בעימור אלא לקשה
 לו יהי כן אכתי יותר היה להתנא לנקוט בסיפא קמה וקצר הגזבל וכמו ראיתא בהרמב״ס בד החזקה
 דכזה עב״פ הוי רבותא טסי. וגם שפיר קשה על סדמב״ס בסי׳ המשנה מדוע לא נקע כמו ביל החזקה.
 אך נראה שיש ללמוד מכאן עד כמס שיש לדקלס בלשון התנא שנשתל בדבריו הקדושים ידיעות .
 לקפה נמי קושימ התוי׳ע מה זה לנקיט ברישא חייב ופטור בלשון זכר שסובב על הבעלים. ובסיפא
 פטורה לפון נקבה שסובב על העומרין ותיבת סעודה הוא באלו היה אומר שהתבואה שבעומרין פטורה
 ממתטת ענייה. אן־ המעיין ביל החזקה ימצא ג״כ בזה. שבפ׳כ ממיע היח כסב פטורה לקאי על
ט כתב הריו פטול דשיין על בעל השדה. אמנם אם סובב הפטור והחיוב לק מ  התבואה ובתר זה ב
 על המתנה לשייך באותו נושא המאמר לגר כגון בעומרי! אילו היימ לנין לק על שכחת סומר שייך
 חייבת אז פטורה אגל אם לנין גס על שאר המחנות מה ללא שייך בזה לכל כגון קמה לאיכא סאה
 ופכחת קמה ולקט ואח״כ שכחת עומרין לא שייך לומר על הקמה פטורה או חייבת להו״א ללא קאי רק
 על מה רפייך בקמה לכל. לכן שייך בזה יותר לומר חיוג או פעור על הבעלים ולהכי בא התנא ברישא
 דרישא כנכרי שקצר לומר פטור על הבטליה ולא פטורה דאז הו״א לפטור לק מלקט רש״ך כקציר. וצא
 משכחת עומר לבתר זה לכן נקט פעור על הבעלים וחשיג ואזיל כולהו. וק במקדיש קמה ופלה קמה
 לחייב ללא אזיל רק על מה לשייך גקמה אלא גס על הקציר ואחר הקציר לא יכול לומר חייבת להוי
 רק פל מס לשייך בקמה נקיט במי על הבעלים. וכן בעומלין ופלה *ומרין דחייב גס מה שלא נתן עדיין
 לפני זה נלין אס לא נתן סאה עול פעול חייב ליתן להכי נקע בבעלים אבל בסיפא בהקדש קמה ופלה
 עומרי!. באלו אילו היה אומל פעול על הגעליס משום דלא לבל מה דש״ך בהעומרין דהיינו שכחת
 שמר סטור אלא פטור מהל המחנות שהיו עד עתה שאין צריך להשלימן כיון שקדש הקמה. וא״כ היה
 צודק לכאורה יותר צומר לסי סכצל הנזכר לעיל הפטור על הבעלים. אמנם לא רצה התנא גזה יק
 לאילו היה אומר כן יפטור. היה לזה ממצה שמא גם לד יהולה. לסייט סאה ולקט לפטור גס ללי
 ימלס ומחצה להיינו שכחת עומר לפעור רק לחכמים ולא לר׳ יהווה וזה לא ניחא ציה לתנא אצא רצונו
 יותר להביא הלין עצמו גמה רפליגי הת״ק ור׳ יהודה ולהכי לן כעת לק על פכחת העומד! לבזה לגל
 פליני ת״ק ודי אבל על הקודמים צזם גס ליי מודה לפטור ולהט נקנו התנא כאן פטורה ולא פעור
 להעמיל לבדו לק על לבל האחד שנוהג בעומלין ולאפמועינן לכאן הלכה כלי יהולה כבירוש׳. ווה
 שכתב הרמב״ה בפי׳ המשנה שהיה קשה צו מרוע נקט כאן פטורה עיז אמר ראשמועי׳ שאם עימר הגובי
 פטורה אפילו בשכתס כוונתו פכחת עומרין זזה לעת החכמים כיון לבזה לבר סליגי גא םתנא לברד
 ההלכה כן וכל זה בסירופ על המפנה משנס בה פלונשא לתיק ודי אבל ביל החזקה לא צריך ללקלק
 בכל זה ונקיש נכולמ פטורה דצא יהיה עמת כידטינן שאס פטורה התבואה מוה הטורה גמי מאיגך
 ובן בפי׳ כמפנה לא לקלק בלשון זה רק במה שפייך לפרש המשנה שהתנא דקדק בזה לבלר ההלכה
. אגל ביל ההזקה בה״ס דמפורש לסדיא כזלמ מן הסאה ומן כלקט ומן השכחה י י ו  במס רסליגי ת״ק ו
 שכולל בשכחה שכחת קמה ופכתת עומר לא שייך פעורה כיון למיילי מסקציל ובזה מלל קמה וקציל
 ועומרי! כל הדינים יהיה לשון שוה לק נקט גזה הל״ז פטור על הבעלים. ומעתה יצא לנו למסך רהסנא
 מתם לק כתיק בסיפא זו ולהכי לא יכול התנא לנקוט לין •זה כמו שהוא טר החזקה שקצר
 הגובל כיון לבזה בין צש״ק בין לו״ הפור שלא נאמר כלל עדיין שכמת עומל אלא נקיט שעימל
 שיש כאן טומרין וע״ז לבל לנין שמצה בפלוגתא לתיק זריי והלכה כתיק לפעולה סתבזאם במה
 לשייך בזה ולידע שיש סטור על םקולמיס םשיטא הוא לאס בוה יש פעור מכיש גהקולמים:
׳ ניב במלין קליל יש מוס לרש אמר שדרש ב ליה שספק לקט כי׳ לעני ולנר ט  מי״א ברי
א לל״ל לסוגיא מיילי גריל וגס עזבדא ללן׳ מסבנ לליל לשיטתו והלג מגיא מן העזוב  ההוא מ
 שכן איתא כאן בירושלמי בשס ד יוחנן אך לעיל מ״א ולקמן ס־ו מיה יש בזה שאל לימודם ועתייט
. נ״ג תמה על המיל [ כ ם [אות ם י ע  פיו מיא ללא כתב מכאן ועי ש״ו מיס : בתוס׳ ר
 עיש ולענ׳ל הלילה שיהיה נזלקר טעות כזה מיניה וביה לרטט המיל. אמנס מנתו כיון לבשאה
 הוצרך לומר אא׳כ הפקיל נקיט כן על כולם כמו בעבר וכישל בחילי! קיט לאף לכתמילה לק מפום
 בבא שנית וכן הוא למאות גשיס ואף דאיחא קדושין ב׳ ע״ב דתרתי אטו חדא לא אמדנן נזה שאני
 כיון לגכל מקום מסלר התנא ימד לקט שכחה ופאה נקיט כ! ביחד וכמ״ש המש׳ דש סיב לב?
ק איתא גכלאיס פ״א מ״ט. געומן  בבור שיח ומעלה ובדש ה״ג ומטת בגלופה וחלוצה ויותל מ
 לסת שמתנה התנא לגעי מקצת עליו מגולין ומימיי מן לי מינים ואפייה כתב הרב ורק לשבש געי ולא
 לאינך. וכתב סתוייט ולענין כלאים היה עדיף אם לא מו ממלין וגם שס מורחק שכה מהתנאי וכאן
 סייס בפאה ונקט סמוך לו התנאי יותר שייך לומר דקאי רק על האם מ״ש אאיכ הפקיר ונפרע
 לעצם ההפקר בעי נכולהו וצהכי אמר התנא חייב במעשרות כלומר למעצס סדין חייב במעשרות כיון
 שאין בזה דין לקש זרק מחטת שהופקד מעיקרא אלא ללא בעי שיפקיר עתה פיק שהופקר כבר מכיס
א משום והפקיר מעיקרא אך הלשון מראה  ־שייך איכ הפקיר גס גכלסו דכא עכ׳פ עיקר הפטור מ
ו מיד ווכיס העניים א!  שיפקיר במיוחד ולמן זה נקיט משוס פאה והוכמת המיל ^אס גם כסאה מ
 גס בפאס לא היה צריך אאיכ הפקיר היה נשאר פרכת הגמ׳ אלא ודאי דעכיפ בפאה כיון דתלה בדעת
 כבעל הכית להניח איזה קצה שמא רוצה אינו מוציא כ׳כ להיות מיד ברשות עניים. ואין קושיא מזג
 על המ״ל. אך לעניו יש להקשות מל מקור דבריו מגמ׳ כיק כ׳מ ומשיק רגא שאה חזר הבעל הביר.
 ולקח מה שהניח מעיקרא לעניים לחזרה כיון שלקחו מצר אמר וכמ״ש השוס׳ ל״ס אי שמה שלקתי ה0
 נשאר לכס ואפ״ס פטור ממעשר מגואל חכו העניים מיל ולא לכל אס עשיר לקח אלא גם הוא עצמו
 שמזר וזוכה סטור ממעשר ללא כהמיל בזה ואין לומר כיון שלקמו ממקום אמר נגר זם הוי כאילו
 זה בא לירס זה אינו אדרבא אילו ק היה זה חייב רוסר קשה איך מניא הגמ׳ לאיה לגעיב פעול
 מהמפקיר כלמו לסטור אם חזל ווכה צלברי המיל אמדי הכא אאיב הפקיר אז פטור ממעשר ואמנם
ט מ  ההפקר שהפקיר לענייה לא הטרו. א״כ מה לאיה ממה שהפקיל להליא לאמרי' שאס נטלו ה
 אחיכ דאין בו חיוב מעשר ואם נטלו אמר שרק הפקיר צענייסלאז אם נטלו הנכרי או עשיר חייב
 במעשר וא׳כ דלמא הכא נמי גהפקיר כרמו שחזר וזכה שסיר סטור ממעשר ובפאס גחזר וזכה חייב
 במע£־ דמ״פ אס הוא זכה או אמ־ אדרבא אס הוא זכה מי נראה יותר שלא היה מתחלה הפקר .
 וחמר ע׳ז בני הבחור המופלג כ״ה שלמה בונם צ״י ליש לומל דלפי המפקנא לגמי אין כטנה
 כפי מ״פ המס׳ בסיד אלא קאמר דאפפר זה וזה פאה להיות סטור אם יפעול שיתנו לו כעניים
 לחזרה מה שלקמו וכיון שלקמ בפניו היה הפקר פזכו העניים וכשיחזירו לו פעור ממטפל
 והעניים נוטלי; מה שהנימ הוא מתמלה לפניהם והברייתא לא קאמר רק לאיכא בזה מציאות אס
ד במף חוסי רעיק בשם הריפב׳׳א ״ א  שפה באופן ההיא שהיו שניהם פטודן ממעשר: ב
 דאץ בכל העטה עניים לעניל בלתי אפשל לומר כן והא איתא במלין קל״ל.עיג והוא ביו״ר
ע שאין עניים  סי׳ רליב לבאין עניים לא ינימ כלל מתנות עניים והכל שלו. ואיכ ממנ״פ אס ד
 כאן לא הניח כלל ומה קאמל הגט׳ בגימק מ״ו נהי למשקלי אלעתא לישראל הא לא הפקיר כלל
* נדר י ספקר מ  ואם לא יוע שאין כ*! י»אל נמי הד כלא הפקיר כלל להפקר בעשוש לא מ

מ כ ם  מ

 0ה למי הפסק קמ״ל המשנה לכאן שאני כיון שאפשר לזרוע ההר עיי מעדר לא דמי לסלע ומצאתי
א נמי כונת הרג והמעיין ימצא  בשמת אליהו' שטי כן בחר.שילוש במשנה אולם ברור לעגיל שזה מ
 שכן הוא וראי ועי למן הרב ליה וכל שכתב ואין הבקר יכולין לעטר ולא כתב לחריש. אך קשה לי
 קצת הלא מפנה מייד פלא נזרע על״ן בעת הקציר כשבא להנימ פאה ובזה מייד בל הני ומפנה א׳
 1איך שייך שימשנו שיזרע שד לשאר פירושי דרבוותא מ״לי שנזרע משא״כ לסרב וצ״ל דהרב סבר

 רכל סני למשנה א' נמי אס היה כן לק תסלת זריעה אע״פ פנתמרפ אתיכ שזרע שוב הוי הפסק וזה
 הדין לא נמצא ועי לזה לקמן פיג מ״ב: שם חייט דיה שאינה יכולה כו׳ בסדר המענח
ה ושם ברוג ע עמיש ביב סוף סיר זכ״כ תזס' ייט שבת פי״א מיב כאן כתב פל רש׳י במנ . נ י ו  כ

 המקומות וכיכ בב״ק פ״א מיב ועי מהרש״א שהניס בצ״ע מה שסי׳ לש״ יבמות נ׳ עיא לסי הסיד:
׳ ולא ניה במדאתם v נ־כ אפשר יש בכמה פלונתות דבין  פרס JJ מיא תוי׳ט ד״ה ומודים מ
 1 ביש צב״ם מה שביש מולים וצא נפנה במשנה כיון לליכא ב׳מ אבל באותן שחשב

 כגון הכא ואותן שהביא בתוייע יפן פירע רגי המסדר המפנה לגם גיה מולו לעכיס עדף היה
 למפית כן ובמו פמגא ברכות פ׳א בתום׳ לרע׳ק אות י׳ בשם הראיש רבאופן זה טוב להחמיר ככ״ש
 דאיכא גס לב׳ה עדיפות כמו שמוזכר בית נמר בפיד מיה לקמן לשבח לכן טוב לילע לכזה גס ב״ש
 מולו ושוב אין כאן גס למהדר להחמיר כביש ולדעת הרמ׳א כתשו׳ סי' ציא שתתרן שס בדר׳ טרפו!

 שאס אץ גרעין אס עושה כב״ש שאפשר תו להחמיר הגיש לצאת לכל הדיעוס ודאי בקל יש למצוא גכל
 הני דיכתי דקאמר התנא ומורו ביש דהוי בכסיג למען נדע דעתם ואפשר איכא נמי בפ׳מ מזה במפנה
 ד' כאן למי שרוצה *החמיר לעפות גם לצאת כדעת ר' יוסי ואספר לומר המו כאן גס שש דאס ראשי
 הפורות מעורכין למולה ר׳ יוסי ולא צדך התנא לימל כן שם כיון שיש ללמוד זאת מכחן. ומה דאיתא
 בעליות פיא ממשנה ל׳ והלאה קאי על עניניס אשר אין לעפות כלל כלבלי ג׳פ או מחיל ההוא כפי
י״ט ד״ה : מ׳ב תו ׳  דבי ססלונתוח שלהם. ויפ לעיין מ״ש התיש׳ לעיק בסוכה פיא אות ל
. ניב וכמו לאיכא סלוגתא לתנאי בנירסא כדאיתא כרכות ׳ ׳ הלכך הנידסא דגמנה מ  סכל אהד מ
 ליה עיא בכרם רבעי כן יש מציאות באמוראי וכמ״ש התום׳ שכת צ״ו ע״א בפס הילופלמי:
ב דיה הסוכר קלהי אילן שרשי צמולס. נ׳ב כן מא בהרמביס בסירופ המפנה ללא י ר ה ב י  מ
 כמיש ביד המוקה זקאמר דיתבאר בנמ׳ כן ולא נמצא לא כחולין קלימ שמביא הגמרא מפנה זו ולא
 בירושלמי כחן ורפ״ שם וכן הריש כאן סירשו עצ אילנות וכתב רפ״י דלהכי נקט לשון קלחי שאין שדה
 זי שדה אילן אלא שדה לבן וגללו גה שנים או שלשה אילנות והמפרש בירושלמי כתב דלפון קלח נופל
 על נוע וסם כחושים של קנה שהרבה קניה בגזע אחד. ולדברי הרב כאן אין הכרח ולהט כרמב״ם
ב דיח י ר  עצמו חזר מזה הסירופ ביל החזקה ועיין מש׳ דלע־ק כאן אות ל״ג: מ׳ו ב
. נ״כ למיידי במטה ושעורה ניחא לכן איתא ב״ב כיו דיקא ׳ ו  ובכמרים כוי אאיכ יש לו קרקע כ
 גמי אבל מ״ש הליב ובאילן בעי שש עשרה אמס וס אינו לפי המסקנא רגמ׳ שם וההלכה גסרמב״ס
 בכורים פ׳ג הייא למביא וקורא ולכתמלה שצריך לכרמק לא שייך לכאן ועיין מסי גיג ביו ע׳׳ג
. גיג י ז בר״ב דיה שייר קרקע ט׳ לאו דוקא כו  לאין הלכה כעולא למצליך ט׳ז אמה רוקא: מי
ק [אות לס] . י ע ר ו ת  ככל הסוגיא ב׳ג קמ״ט ע״ב וגם כל שמא מא כרי פרנסתו: מ״ח ב
 ניב מתיז ורשיי בגיסין מ׳ב פירש טעם ות״ק מפום ללא סלגינן מולא יען דרפלם עיכ סבר כן
בד מ  וכיון שכן עיכ גס הר׳ג כאן ס" רק אליבא דרסרס. והלא הסתם גמ׳ מסיק גגיטץ כו
 אפי וכן כ׳כ ק״נ מהיר, נקיע הריב כרםרם ולא כרכ אפי ונפרט פנפאר סירכת לג אדא נר מתנה
 לרבא בגיטין עתה לרפרס איך הסקינן הרימ ופסקינן נמי ברבא להא לרפרס טעמיה רר״מ הוא משוס
 דלא פלגינן לטליה . וגס מיש לבינו התוס׳ ללע״ק לצרב אשי לשיטתו לא קשה קושיא ררפלם יהיה
 קשה אין ידחה רפרס את רג אשי נמס דלדיליה לא קשה. וגס יש לראות בהלמנים נפי׳ משנס זו
א מפום ללא סלגינן לבורא ומשום לבטי כלות גיטא וכתב זה לטעם אחד משוס  למביא דטעם תיק מ
י כלות גיטא מטאל להדיא דלא כלגרי תוס׳ רלע״ק. ואך האמת יולה לרכו  ולא הלגינן לגולא לא מ
 רמ״פ רב אפי אלא משום כרות גיטא מנתו במיש לא כמו שיש להבין לכאורה אלא אין הטעס כלל
 משום לא סלו;. אך מנת רנ אשי במ׳ש אלא הוא לא כמו שאמר רב אדא רעעמא ורבא משים רסגר
 כריש אלא לעולם לסבר בריס ללא פלגינן רגורא אך טעמא דרימ הוא מפום ובעי כרות גיטא כלומר
 אם בכל דבר אמדנן הלגימ דיטרא אבל בגט אפה וכגס פחרור בעי דבר מכורר פימה הכריתות
. ודוקא בשברא דבר״תא פאמל להליא עצמך ונכסיי ואף ברבא פאמר כל נכס״ קמייס  ניכר לגמד
 לך כיון ללא פ״ל כלום הוי כמבואר להדיא וכמ״ש רש׳י נגיטין סוף דיה כתם. אבל במשייר כל שהוא
 כיין דאיכא רק מציאות לומר שפייר גס אותו אע׳ג דבעלמא סוי אמרינן פלגינן דיבוריה ושלא שייר
 אותו רק שתר נכסים לטנין גט כריתות צריך לפון מבורר. וכמו שכתב הר־ן במגיא זו בנוף לצגבי
 עדות היכא שיפ עוות גמור בפני דבר ס ובטל במקצת ערות לא אמלינן ביה פלגינן ליטדה אע״ג
א בנע כריתות דא:ה ועבד ללא פלגינן דיבוריה לומר להעבר שיחרר ושייר  דבעלמא אמרינן. כן מ
 לבר אחל אלא רגם לעגל פייר. ויש לראות שמגיא וו עצמה איתא ב״ב קינ ררצה לינ לומר כיון
 דאמר ל׳ אל־עזל למתני׳ מיילי גס היכא לשייר לק מטלסלין לעיכ גס מטלעלץ שייך געבל ולמה רב
 אשי אק מפום גיסא וסי׳ רפביס גפי׳ הפני פס פמא כפי׳ רשיי בגיטין ס׳ וכפי׳ הריב כאן לודאי
 אמת ק היא כמיש לב גחמן דבמס פפייל מטלטלץ שייר נמי העבד אך כל וה אמרינן בכרות ניטא
 אף בררך רחוק הנס לעבד אינו מעלמלין מימ בכלות גיטא בעי מגורר יותר אבל בעלמא אין עבד
 גנום אופן בכלל ״מטלסלין כן הוא כאן דרב אשי אמר דילא• כן הוא אמת לל׳מ סבר ללא פלגינן
א משום דבעי כרות גיסא וכתב הרמביס בפירוש כמפנה ללמא שייר גס אותו  דיבורה אך הטעם מ
 ומי גמי כעין דש״ל אבר מן העבד דלא ממי כפי לאיתא בגיעין מ״ב לרבנן ביון שנשאר מקצת
 לעצמו. וגס לא פליגי רק בחצי עבד לימיס אבל לא באבר. ובחיבורו פ״א מפגרים פי׳ כרות גיטא
א משים ללא . עכ״פ צומת רש׳י והריב לא נחיה רב חש׳ כלל מלומר לטעם רר׳׳מ מ ף י ד  כרעת ה
 סלגינן לבורא. ואף שכתב הריב באן ורש" נגיטין מ״ב סתם כל״מ דלת פלנינן ובורא ולא כתבו
 ררק גנט כריתות כן הוא. אין קושיא להא אץ כאן המקום לגרר דן לסלגינן לגורא. וסמכו גמ״פ
. וירבד רטט מס׳ דרעיק מוכח כן כמו שדקדק מה צדך לומר דלאו ׳  שאמר רב אשי בגיטץ ט
ל יותר ניחא דלולא בעי כרות גיטא לא מי אמרינן  כרות גיטא נימא דילמא שייר להעבד וטי ולדברי מי
י אמרינ! סלגינן דגורא כמו בעלמא. אלא מפיס דבעינן כרות ניעא לא אמדנן  דפייר אותי אנא מ
 פלגינן אלא פגם את העבד שייר. ואודות קושית רבינו מה יענה רג אשי ללחית רפלס פערי תשיבה
א מצי הבל דהגם לרבנו מודו במשחלר חצי עבד דנפק כולה כיון דעכ׳׳ם איבא  לא ננעלו לרב אשי מ
 בוה רישתא מגרע כיס לשון עבדי ובעלמא לא דהיינו גשיחרור גמור. ויש הועלת בפלפול שלי פיש
ן מגיטין ולדברי חוס׳ לרע״ק  לט לפסוק כר״מ ואפיס יש לנו לפסוק רפלגינ! דבורא בכל ווכתא מ
 צדטן אט לפסוק ככל דוכתא לא שלגינן רגורא אף כיכא דלא שייך כרות גיעא והמעיין ימצא בכמה

ט אשה ושחרור לכל סבר ר״מ לא פלגינן לבורא:  דוכתא כלבלי ללק מ
ם קיא . ניב להלבה הקפלה יש בחשש גזל לענייס לכתיב תםל; י ה שוםעין כו  פרס ל מיא א
 1 כסוף בי יעמוד לימין אביון למפיע משופטי נפשו ויש לרש חזיל בזה דקאי על יצה״ל

 ויצ״ט אבל אין המקרא יוצא מיד ספועו. וכתיב תהליס י״ב ו׳ מפוד עניים מאנקת אביונים עתה אקים
 יאמר ם׳ ואיהא גילקוע איר ׳ודן גדול גזל פל עניים מעון דור המבול לכתיב ההליס כ׳ט ה׳ למבול
 ישב כביכול בישיבה נפרע מהם והכא כתיב עתה אקום יאמר ה׳ איני נפרע מהם אלא בקימה אפית
ן קמה  בישע •פימ לו ר' אושעיא אמר כשאפית ישועה על אלו ארחיס מדת הדי! מל אלי: מי
ש הסוס׳ דלע׳ק דלא כמ״ב אלא התנא נקיט מה שמא גם לר' ימלה לעניו ג י . ל ׳  מדד. עוטדין כו

 (חאיג זחףס)

 ירעיש יי* תיג מט



« א ח הדושיהג״מרא״נ פ נ ס  מ

 באמצע מימ אם יקח הכל ויניח בםוף זי ועיי שמלל יחסר מהם וגם שכיח שמניח גכ׳ צדדן &י|
 הכרח לפרש כמו םהגין כתי״ט שהריכ ורש׳י מיירי שכגר הים פאה ועוללות אלא מיירי נתמלת מקין
 שמתק:׳( האילנות: ט״ו בריב ד״ה וכיה אוסרי׳ כו' דילפי ממעשר. ג״ב עיין מ׳יש עליות היל מיה •
. ניג עיין םמ״ע סי' ר״ה סיק ב׳ ועוד יותר הוש' א בתוס׳ רע״ק [אות עח] י  פרס ח ט
 י נ״מ כיו דיה דשתיך וגס" רםיח סיג וכסי' עריה כרמ״א וכאן לא אסיק אלעתיה שיהיה
 עור אחר העניים ולהמלינן קונין שלא מדעתו שאימ מחשב לקנות ונם לא ידע שיש כאן אך עכ״פ
 צריך שיהיה שים מציאות לאסזקי אדעתיה כמיש הרמיא זיל. ויש כאן עוד לסרן לפי תימן השט
 של הרא״ש ב״מ כיו סי' ט׳ ע׳יש ואפי׳ למיש השץ בסי׳ רסיח ס׳ק ב׳ לזה שייך לק לאביי א״כ ישחר
 הקושיא לרבא אך ליתא לכאן גם לרבא נקרא באיסורא בא לילו לאילו כוי ידעו העניים היו באים
 ליקח כמו ביש בו סימן בבימ כ׳א ע״ג למולה ר3א אך קשה על הרא״ש עצמו מיש ממשכון הגר
 ביד ישראל בב׳ק ידע מייב וגח׳׳מ רס״ח מ״ל לגיכ באיסולא בא לילו ואפיה מהני אך עיין תוס׳
 ביק ה״ו מף ע״א דפקדזן שאני: מ״ב ובן לוי נאמן בוי. ניב ל׳ המשנה משמע לקאי גס על מתטת
ק שלו רמב״ס פ״א ממעשר. לזה לא  עניים והטעם לאית ליה מגו למת מעשר במה ששייך מעשר ו
 הוה נגד מנהג כמו בסיפא עש״ך כללי מגו אות ב׳ והרמב״ם במעשר פי״ב שהביא בדין טיו על מעשר
 ושינה סילור המשנה שהביא משנה ב׳ לכאן להפסיק בין לין רישא לסיפא למשנה וצריך טעם למה לא
 ימס נאמן להם מתנות עניים במנו למי מעשר שאז היה נאמן ואפשר רהרמב״ס סבר למגו כזו לא
 מהני לעתה באומר של לקט הס אמר שלא הפריש לכהן לא נאמן במגו למי מעשר והפריש לכהן שירא
א כונת המשנה  רלמא ישאלו לאיזה כהן נתן ויתפה בשקרו. ולכן שינה הרמב״ם הסדר לבאל לכן מ
 לחלק ללוי נאמן לק להוי מעשר ובסיפא ללא אמרינן מגו מבואר במס שהביא השיך בכללי נעו
׳ רע״ק [אות פנ] נ״ב . ויש גם בפשוטו להקמת מדוע לא ס ו ת  סימן פ״ב באות ב׳: מ״ד ב
 כתב הרמב״מ שם גסי׳׳ב ממעשל הייג זה שאס אמל שהוא עשה קמח ופת רמממ; הלא הרמב״ם
 מביא גהייב חילוק הירושלמי דבעי׳ קרוב ואפשר לבא בו גיוס ודין זה לנאמן שהוא עשה קמח ופת
 איתא נמי גירושלמי פל משנה ג׳ דכאן והרמבים לא כתבו ואין לומר דמשום שכתב בירושלמי סשיטא
 לן רמהימ; לא צדך הרמב׳י׳ס להביא לידענו ממילא. זה ודאי אינו דלמה מביא הירושלמי זה ואין מדרך
 הרמב״ס להשמיע דין. ועוד קשה דבפירוש המשנה כתג בן דמהימן. וניד החזקה מדלא הביא לין
 זה ובפרט מלכתב בירק משוס מגו וכקושיא רמס׳ רע״ק מבואר להיפך. ע״כ נראה זאיתא בשיך
 בחימ סי' פ״ב בכללי מנו אות ב׳ שמבאר חת הציע שבמלרכי שהוא על ר' ימלס בבימ קי« לסגר
א קמח דמהימן לדברי הירושלמי ותינץ  למממן במנו נגד המנה והלא במשנה זו יש לו מגו שעשה! מ
 הש״ך דגם לד יהודה אין נאמן נגד המנהג ורק שס מהימן כיון שאפשר שהכריחו ליקח שליש
 ואס לא נתרצה ליקח אריס דעדיף מיניה תמורת שישן לוה החצי וייל דלא נייח סילון זה 5הלמג״0

 לגה זה אין מן המנהג שיהיה בעל הבית נועל אריס גרוע עגור זולא מס ולהשתית נחלתו ואס גם
ר לר׳ ימדה לית  ום טוב הוא מה זה שהיה לוקח אחר בשליש גם אחר לא ירצה אגל םרמג״ס מג
 ליה הא לירושלמי אלא כסתם משמעות המשנה שנאמן על החטים ולא על הקמת שהכונס בעול שהוא
 גילו כשי שלקט ואס היה נאמן שעשה היה מהני מגו אבל אכן פסקינן כרינ דלא אמרינן מגו נגל
 המנהג. והנה כלל גילינו שאין להפליג פלוגתא כמה שאין הכלת וכיון דלד יהודה ע״כ ליתא סא
 וירושלמי גה לר׳ נחמן כן בפשט משנה זו וכמו שכהב השיך במ״מ סימן «״מ םיק טיו וכן הוא
 בונת הנזיב ה״ב אה׳׳ע סי׳ ע״מ במה שהית על סלח״מ ביבמות י״ב מרי אשי והלא רבא מולק אך
. ו  מדר׳ אסי נשמט לרבא וכן כאן מדר״י נשמע לרינ ובפרט מללא הביא לינ סיוע *לבדו ממשנה ו
 מעסה י״ל דלהילושלמי לא היה יסוד לומר שאינו מהימן שעשה פת אבל הבבלי שהיה להם דברי ד
, וכבר כתבתי שהרמב״ה גפי׳ המשנה אזיל רק לימשלמי ולכן מביא כאן  יהודה ורינ לא סבר כן
 לעתו אבל ביד החוקה פיסק תמיד כבבלי. ולכן השמיט את הירושלמי ולק גירק שדרך בעל בית לתת
 מבושל אז הא שאומר שמא עצמו בישל מהימן גמגו דכאן ליכא דגל נגל המגו לולאי אין לומר למי
M נגד המנהג במה שבישל הוא לפשיטא דנם בלא מבושל נמי מחלק רק שכן דרך סייט שיש גם 
 מציאות ובן איתא במשנה בדבר מועט שבזה נאמן בין חי ובין ממשל שכן נמשך לרישא וגם סשיטא
א כ׳כ פשון  ראה הרמב״ם דעת בבלי מדלא פריג_2ל ר׳ ימדה מפאה וכי סיד דתירון השיך מ
 וכפרט איכ יוהן דגלי ר׳ יהודה לשיעורין כדםריך הגמ' גיטק י׳ ע״א אם אין שם אריס אחר כלל
א הוי היותר טוב: פיט חי״ט ד״ה אינו מת כו׳ שכרו שיוקין כוי. גיג מהרן דגרישא  או מ
 מת מהרה וגס יצטרך ליטול ובסיפא דרישא הוא בשניהם להיפן. וקשה דבפני בכות שעד סוף המשנה
: ובירושלמי בבל המשנה שוס דאין מת מן הזקנה וע׳ מ׳ש עין נ״ב  היה גיה צדך להיות בלשון מ
 דכירושלמי יש כסי שלמד רבי כילדותו כדאיתא בריש הזהב והבבלי קבעו על מה שלמד בזקנותו שלמר
 בכמה ענינים. ממתה נכון לידע כאן מיש רישא מב׳ בבות שאח״ז אך גימא דאין מכלה יותר גדול
 מגזל כמו לחיתא כתובות ם״ו בא זה ואיבר את זה ושם לא היה נזל גמור לק מניעה מהחיוב צדקה
 לפי ערכו מכיש בגזל גמור וכאן גוזל הבעלים בנותניס רק מחמת שתשבו שצריך או גוזל עניה
 אחרים שמה שנותן לזה היה נותן לצריך בחמת ולכן נענש גמ1הי! גס אס לא מת מממת וקנס כי ממהר
 ס׳ לענשו שיופסד ממונו. מפא״כ בכל הני לסיפא בצריך ליטול כתי׳ תהליס ציב עוד ינוטן בשינה גו׳
 ואס מת מקודם ע״י רצון ה' מגיע שכרו שם ועדיף ליה מועכ שם שעה אמת קורת רוח מכל מיי
 עוה״ז. הבל יש שמזקינים בצרות העוני שנגזר עליו ונעשה משפיע כרכתי' בהנ״ל. והעושה עצמו
ד שירחמו עליו יותר עושה עצמו כחיגר או סומא וזה  חיגר וסומא הכוונה שבאמת צריך ליטול אך כ
 איט גזל אבל נם זה אסור לא בא העונש מהרה אלא אס כגזר עליו מיתה קודם זקנה נענש שם ואין
 ב! הכרח שיכירו רבים העול שעשה כמו האי דרישא. אבל אס נעשה זקן מגיע ענשו. וכן דיי!
 לאיהא בכתוב׳ ק״ס ורש׳י בתורה והובא כאן בתי׳ט דאי כלא דן יפה ממר ולא תטה משפט אך
 לדין אמת ולכן דינו כמו האי לעושה עצמו שומא לאינו גוזל ומטה דין כפי׳ התייע שס. ואמנם
 בתוס׳ יו״מ על כרחנו לומר דרק כרישא כיון שיש לו וחש לזקוניו מי העונש שלא יזקין מה ללא
ס דיה וכן דיין כוי רשיי א שכר לדבריו וזה קשה בהני דסיפא: ש  שייך באלו אך משמע דיזקין מ

 גפ׳ משפטים. נ׳ג צ״ל שופעים וע׳כתובות ק״ס-ע״א:

י א מ ת ד כ ס  מ
ק [אות ג] ולעני הייב מיתה. דב יש להבין הלא זה דפשיטא ללביגו י ע א תום׳ ר י  פרק א מ
 י לחייב מיתה יש בתי״ט כאן ל״ס סדמאי להיפך ולמה לא כתב מזה כלום. והלא שפיר
 הביא התי״ט פהרמביס כתב כפיי מט״א היכ לאחר שהופרש תרומה גלולה ותרומת מעשר אפילו לא
 הפריש המעשרות היינו מעשר ראשון ומעשר שני וסדר קאמל מעשר עני אינו אלא לאו רק חירש לגם
 בטבל למעשר עני דאיכא לאו והראגיד שיבח זה. והריב שכתב בפ״ד מ״ג דלכ״ע איכא מיתה עיין
 מי״ט שם. והר״ב כתב כיון דחשיל׳ משיה דלקמן קהי לשיטת הירושלמי דחייב מיתה אבל הכא עיכ

 קאי לשיטת הבבלי דאינו חייב מיתה ואיך פשוט לרבינו זצוקיל דבדו אלו מל הלב כאן:
ק [אות כט] שמותי בזת לדעתי הגדולה. נ״ג המעיין ימצא דרכינו י ע  פ1ס ג מיד הוס׳ ר
 י הרע״ק אמר דלכל צד היו פירות אלו מחויבים ובזה קשה שסיר קושיתו אולם לא
 ק שס רבעי מכל צד אלא דייק ונתב דוקא בשירות שהן מחויבין ודאי כו׳ משאיכ בהמא לסקלין
 שבדמאי להספק שם עיקל דמילתא אם חל עליימ חיוב מעשר אי לא. ולא מקבע בהו מיוב מעשר

 כלל

 ;עמוס. וכלאיסא בח״מ היי לעיג להוי לין הפקר כדין נרר וגס אם אפשר שיגאו עובדי כוכבים
 מדם שיבאו ישראל ליקח מגואל גרמיא רל׳יב דלא צריך להניח כלום ומתמלה לא הפקיר אלא• ודאי
ה מקרה שקדמו עובד כוכבים ולקחו. אכל במ״ש במיל לא צריכין לתירוץ  שמה שם ישראל אלא מ
 הריטב״א ושפיר מלויק כמי לשון המשנה אא״כ הפקיר דליכא מציאות פעור מעשר גפאם אלא בהפקיר

 ועיין בח״מ לע״ג העיף ז' שיש כאן עיון:
. כ״ב מידוש שדרך רביע בקושיא גדולה לכתוב וצע״ג [ נ  פרלן ה מיד תום׳ רעיק [אות נ
 r וכאן הוי קושיא בלי ערך אמנם כראה דכימא ואין קושיא כלל דקשה סלא ידוע שאין

 סרמב״ם ממציא לעצמו כלום ורק מה שנמצא בגמ' ואיך כתג כאן דמייב ממידת חסידות ע׳כ הוא
 מגמ' מזלין קליד ע׳ב והלא איתא להיסך ולאי מצות לישב לאיך ילמד הרמב׳ם לין מגמ׳ אשר שס
א אס מייב לצאת  מבואר לסיפך. אבל ניחא ע׳ תוס׳ ל״ה ואיגעית אימא דנפ״מ בין ב' סטעמיס מ
 ידי שמיס. והלין מביא דעת המס׳ וחולק אלא סכר ללשני הלשונות פעור אפי׳ לצאת י״ש ואע״ג
 לאיתא ואיבעית אימא מימ לדינא אין חילוק וסיים הרין דודאי גם לשכי הלשונות מייב ממידת מסירות
 לשלם ודייק כן מגמ׳ ופפיטא של התום׳ למאן דלמד מן ווה לפטור לצי״ש לחייב עכ״פ ממילת
. וכיון שכן קשה לשיטת המס׳ מנ״ל להגמ' דבעני  ממדות. וזה ודאי מוכת מגמ׳ דכן משכי הגמ׳
 לפי שעה לפטור גס ממילת חסידות דלמא לעולם חייב ולק מהני כטעם דעני לפי שעה שיהיה פעור
 לצאת ילי במים להלשין שני למזיק חייב לצי״ש. אבל ניחא לולאי מצי לשנויי כן והיה זאת ילועה
 להמקשן מיל אך היון שלא ידע המקשן שיש טיל מדריגה מידת חסידות לבן הקשה עיקר קושיתו מה
 יהיה למ״ד טעם הראשון איך מתרן הוא המשנה ולכן משני הגמ׳ מעעס מידת מסילות. יהכ״מ פיט
 מביכורים ה״ד הוכיח שפיר שגס הרמל־ס סבר כמסי דלטעס ב׳ חייב לצי״ש מעתה מס״ת נימא
 שיהיה מטעם עני לפי שעה פטור אפילו.ממידת חסידות דהא הרמביס פסק לק עטם ב׳ ולא הביא
. והנה הגס שאין צריך הרמבים ראיס לפסוק רק טעם נ׳ כיון שהוא לחומרא יש אולם ׳  כלל טעס א
 עול ראיס טובה דאיתא שם כדרבי אליעזר דסבר לומר מידת חסידות אמר רבא תנא תני יפלס ואת
 אמרת מידת חסידות וכיון שכן איך אפשר לנו להפליג פלוגתא לתנאי בג׳ מדרגזת מהיפך להיפך דלר'
 אליעזר חייב ומוציאין ולמכמיס לא לבד דאין מוציאין גם לא לצי?ש יה״ גס נא ממידה חסידות אבל
 לטעם ב׳ יש רק ב׳ מדרגות ובודאי עדיף לכו ויש שד לדבר בענין זה פדייק הכ״מ שם מלנתב הרמג״ס
 איט חייב לשלם מפמע שלצייש מ״ב. וסא בפיט ממתנת עניים ה״ע שמביא דברי החכמים דמשנה
 וז וכתב נמי איכו חייב לפלס נדייק כמי לצי״ש חייב וזה ודאי ליתא אך ניחא שמלמן זה אינו חייב לא
 כיה דיוק גדול שחייב לצייש אבל מצורף לזה הטעם שכתב הרמביס בביכורים פ״ס משום דמי ממין
 שאין לו תובעים ולאי מטעם זה סבלא מא לחייג לצייש ללא כסל״ן לאילו היה דעתו כהרין למס
 היה כריך לכתוב טעם כלל וכי בכל מקום כתב הטעמים אלא ולאי דבא לאשמועי׳ ללמלין מטעם זה
 להייב לצ״ש ומשא׳כ בס״ע ממתנות ענייס דלא כתב שום משמעות שיהיה מייב לצי״ש ומשום לשון זה
 לבל איט מ״ב לשלם אין לימוד דאלרבא מדסיים דהוי כעני שנתעשר ורק לא כתב פטור להוי כעני
 שנתעשר הוא לאילו כן הו״א דגם ממידת חסידות פטור כעני שנתעשר לזה כתב שאינו ח״ב לשלם
 היינו לא מלין ולא לצי״ש רלענין זה מי כעני פנתעשר ורכינו מס׳ רעיק נמי רייק מזה דחייב ממידת
. ניב יפ לעיין לזה מ״ש כגליון [  מסירות אע״ג דסייס דמי כעני פנתעפר: בתום׳ רע״ק [אות נ
 ב׳מ ״ב טיא: מ״ב תי״ט דיה שקבלו כו׳ כדמתיק בירושלמי. ג״ב פממכו המס דגלי הרב פרק

 זה מ״ב והמעיין סס ימצא כמנת הירושלמי שקיצר גו המי׳יע:
 פרס ל מ״ח תי״ט ד״ה ואת הקמה כו׳ מ״ב סיד,. ניב וכתבתי בגליון הרמב״ם בפיד ממ״ע
 י ה״ב דהלמביס כסי׳ המשנה פיס מ׳ב מיידי רק מלקט כגון שנשאר שמלת מחובר מונה
 בארן החת המגל והוי ככפמכו מן המגל בזה בעי ראשו מגיע אבל כאן מייד ששכח להכניס להמנל
 פבולת אחת אך מצלה יש שבולת פראס והניחה עומדת מרצון בזה לא בעינן שראשו מגיע אלא בעי
 פעומל בסמוך וכמו עומר פניצל שאין בו תנאי הנ׳׳ל. ואיני יורע מדוע לא נאמר כאן דמציל נמי לקט
 שנשאר בצד הקמה. אן־ ליתא לכל הדלפות בזה הה לק על שכחה וקמה דפייך בה שכחה מנלת גס על
. ולדעת הרמב״ם רפיב מ״ב ג״כ מיירי מלקט א  שכמת עומרין דמינה הוא מפא״כ לקט מין אחר מ
 ואס׳ס מצלת בצלה, מגר ללקט גמור פנקצר אינו ניצל אס נמצא בצד הקמה דבפלמא בלא נקצר והוא
 נקצר עמה זה מי אכתי ממין הקמה משא״כ בכקצר לגמרי. ולסכי לא נשנה כאן לקט שניצל כיון שיש
 חילוק בלקט אם נקצל או לא. ולא לבר בפי׳ המפכה סבר דמ״ב פ״ס מייד מלקט אלא גם ביר החזקה
ל לקט והוכחתי דלענין פכתה לכאן לא בעי ראשו מגיע כיון א שמעמיד המשנס דסט בין ד  כ[ מ
 פהרמכ״ם בפיה הכיא מביא דין משנס זו ולא התנה פיהא דוקא ראשו מגיע הגס דכמשנה נמי ליתא

 ודרך הרמבים הוא רק להביא כהמפנס מ״מ בוה כיון למשני לשון המשנה וכתב ואס שכת קמה בצל
 קמה היה צו לשרש לבעי לאפו מגיע כמו בפ״ד היב לכן עדיף לומר לגם התנא למפנה סוכר כן והלכך
 סירש התנאי וה לעיל ולא כאן. אבל בפי׳ המפנה כאן איתא נמי תנאי זה דראפו מ;יע יאולם
 מלבל זה מפונה כאן הפי' דהרמביםמיד הה1קה לכאן איתא לבעי קמה סאתיס והרמבים כתב להדיא
 לנס קלח אחל מציל ובאמת לפון המפנה הוא כמו בפי׳ להא איתא להליא איזה קמה שמצלת את
 העומר אפי׳ קלח אחד מפמע רק עומר מציל קלמ אחל והרמב״ם ביל החזקה הכיח שמל ונקט שכחת
. והרב פירש גס מפנה ב׳ פ״ס כשכחה ועיש בהוי״ט ושפיר ה  קמה וכפת לא מצאתי מעורר על ז
. אח״ז ראיתי שכשמט מעיני דברי החייט ד״ס איזו אבל מה דאיתא ס  הקפה עליו התוספת חדשיס :
 להיפך בפירושו לא הביא מ׳ לכן יש לומר דאין סתירה כי כלל גידי לאין סתירה בין הפירוש ליד החזקה
 רק שיש מקזס בירושלמי כהפירוש לרבינו עשה הפירוש יותר אליבא דירופלמי וביד החזקה אזיל להלכה
 :בבלי וכאן שאין מבא לומר כן ודאי אין סתירה. והנוגה דפי׳ קודם כל המשכה כפשוטו מה דאיהא
 הקמה קאי על המפנה שלפני זה ולא מיירי כלל מקמה שאינה פפוחה אלא פניהם בשכוחה אלא כיון
 יאזיל על לפני זה כלומר הקמה שהדיבור בו אעיג דאין שכוח מציל כיון דדינו כאינו פכוח והדר
 מחדש התנא איזו קמה מציל כל שאיכס שכחה היינו שבעצם לא שכחה ע״ז אמר כדי בקלח אחר ועין
 יא פירש הרמב״ם כלום כיון שמפורש בהמשנס וכן הוא גתוי״ט דנקיט החכא רק עומר כיון שהוא
 הראשון וה״י; קמה. והרמכ״ם כתב להדיא נמי קמה שאינו שכוח די בקלח אחד והגם שלכאורה אין
 כן משמשת המשנה אבל יש לראות שכן הוא שבתר משנה איתא שוב דין האתיים פל מפנה ז׳ אילו לא
ה במשנה ח׳ המשכה למשנה ז' היה לרבי לסדר הנאמר במשנה ט' בתר מפנה ו׳ למה הפסיק במה  מ
 דלא מייד בדין שאתייס אבל לסי׳ הרמב״ס כיחא רק שחידש התנא מב שיש שגס קלח אחל מהני
 הייט באינו שכוח: מיי בריב דיה שנתנה לשחת כוי להאכיל לבהמת. כ״ב צ׳׳ע על רפ״י מנחות
 ע׳א ע״ב דהכא איתא סתס לשחת ואס״ה רק לבהמה מיידי דהא הלכה כה״ק דמנחות שס במ:נה וכן
 פסק הרמב״ס הכא. וכפי מה שכתבתי גגליון לעיל סיב טל הריב אפשר לתרן מקצר לשחת סתם
 מייד כמי לארס הך הקצירה רובה לבהמה ולהכי נס אם נקצר לתת לפני אדם אין קציר חשוב אבל
 כאן דתנן שנתנה לשחת מפמע פקנר מתחלה ליתן גם בסוף לשחת שהוא לפכי בהמה י״ל דהוי כממרפ
 כאן בהדיא לבהמה וניחא כרש״י דשס איתא רק לשחת וכאן מי כמו קוצר לבסמה רכתב רפ״י כיון
 למן שנתנה לשחת לכלל הוא דפס פחת שייך רק שנותן מאכל אלס לבהמה וכאן ההיתר הוא רק
 כיון שעליי! לא נגמר התבואה להיות ראוי בפשוטה לאדס אם לא ע״י קליות אבל לולי וה אסור

:  כלאיתא בתענית ב׳ והובא במיא קע״א ס״ק א׳
ק ז ט״ה חייט דיה כן הוא מדל כו׳ אלא עוללות . ניב וגבי עוללות לא קפה כנ״ל כיון ר  פ
 1 לגם מתחלה ירוע באילנות גאתה שכיח עוללות וכסי שפירפ שמס אליהו שניכר. אך לפ״ז

 «״( גס >פאה שסליג׳ חס יכול להיות מדל כביב הסוף שיש ביניהם ודאי סאה אע״ג שיכול להניח גס
 (האינ זרעים^



 יא חרושי ת״מ רא*
P8WH9 0 ומשני ממממיס אותם עי י  8מתחלה על ר' יוחנן הא מסכי׳ מי פירומ גדולים מדמים ו
 מתחלק לתחימת קטנות. והדל ישי בירושלמי ר׳ ׳יוסי בשם רידדלא נלאם לציל ד יוסי בשם ד ימם
 וכן הביא הגאון בפי׳ הארוך ומא קושיא מס יענה ל' מסי בשה ל' זעילא שאמל לאין גלילה רק ביין
 ושמן ולא מכני הימן סנ״ל ומשני להוא סבר בדמאי הקילו וכל׳ יהודה לאמר במתנה מרובה ממי
ה למאי דרוב מעשרין כשבת דף כ״א אכל בגמנה מועמת כילי כזה איט מן הרוב לכן לא &מרק  לבזה מ
 ׳ש בלילה. ואם ר׳ ימדה מפרש הת״ק כפשזסו כ׳חא אך גס אם חולק עפים למלין ממט שלל!
 אם הוא ומאי וילעינן לסת״ק סבל לאין ראיה מכילי למ׳׳מ הוי.למאי. אכן מנש הר״ב מירושלמי הוא
ב. ניב ע׳ מ״ש ספ״ז לכלאים ץ נקי י  מהא לבי ר' מאי אגל משמע לזה הוא תירה אחל: מיי מ

 וכאן אין מירון לשם מספיק מדוע אץ מחלקין רבוותא בפירושם באיזה עצין מיירי לכל השעות:
. כיב ולכאורה מס זו קושיא והא בממס ׳ ח המזמין כו׳ בשבת ראשונה כו ״ ד ב ״ ר  t מיא ב
 1 איתא שם ללוקא אס אמר מעושרין הן ומינו כשבת כבמשנה א׳ לודאי אץ הטכס על עלב

 שבת וכרמומו מקושית כתיו״ט ליה לא יאכל וכן משמע במשנה וא״כ מעלג שבת לא ידע דלמא לא יאמר
 מעושרץ הן והנם ולאי אם יאמר עם האדן בשבת לא מעופלין לא מהכי תנאי דיהיה ודאי דלא דמי לעובד
 כוכבים ביו״ד ססי׳ טיו וכמבואר בירושלמי שהובא בהר״ש דמי־רי רק בספק אבל הקושיא היא באם
 יחזיק הסבר לממסר דרך ארן לשאול והבעיב לא יאמר כלום והע״ה ישאר בכללו יען שאינו אוכל אצלו
ה לו להתסת גזה ולומר  להט עדיף ליה לתקן ולזה עוררכי בני הרב מ׳ צבי ניי אך ליתא דאילו כן מ
 שאה יאמר כן אזי לא יהיה תרומה כי יש בהקדש בטעות פלזנתא דהנאי בנזיר ל״א וגס לו יהיה שיאמר
 וגם נאמן אץ במר שהיה הקדש כטעות דהא בשבת שני המר אלמא אין ברור שכןמא פ״כ ודאי יש לנו
 ללמדו שיתכה אלא מדתנן סכא שיתנה םתם מבואר דגס אם יאמר לא מסכי 'הלכך הקשה סר״ב ששיר.
 אך מליין קשה קצת רלמא לא רצו לתקן אריכות לברים לשון תנאי מה היזק יהיה אם יאמר הרי הוא
 מעשר וכוי כדי שאס לא יאמר העם הארן כלום יהא תיקון כזה ונס אס יאמר העם הארז מתוקן

י דין תרומה יאבד ואם לא ויהא קידוש טעות מכיש שיכול  ונאמן יחבל את התרומה כמו השתא ואם מ
. ניב ׳ ו ט דיה שאני עתיד כו׳ שלא שתה טבל כ י י ב ח ״  לאבד אך אפשר והריב מירן עדף : מ
. ניב קשה להבץ מס צ״ס י י צ  עמיש מעשר שני הוף פ״כ: שם תופ׳ רע״ק [אות ע״א] בסהיר ו
 הלא שכיח שאין להאורת הזה מבא לשתות ולהניח קצת ולשפוך מיו וצדך לפי שעה להניח מילו על
 השלמן את הכוס ולהתחכם למצא מטן ליקח את הכוס ולשפוך את הנשאר ואז אסור ושפיר הקשה

 הירושלמי וגה לפי תירו! הירושלמי הקשה הר׳ש שפיר היכא מצטרך לסעמיל מילו וליקח היה מסלסל
 למפרע תרומה עמאה וכי יש לומר רמיירי המפכה באופן שרק שישפוך בעוד הכום בידו והא אינו עושה
 כן להדיא בפני עס הארן רק שלא ירגיש כדאיהא בירושלמי שמבא בסר״ש שלא יהא כמושדו. ואי הוי
 הקושיא לרעיק מחמת שיכול לטלטל הכום עם התרומה כדאיתא ביצה כ׳א מ ולטלטלא אגב כסא
 לזה לא היה צדך רבינו זצוק״ל לומר מחמת שכבר בידו ולכאורה באמת קשה על הירושלמי סא אפשר
 ס" הכוס אבל ליתא ראם יתרן כן יקשה קושיתו על הדשא בפת הא מה ששייר הוא מוקצה.
 ושנית סא משט הגמ׳ דבאיסורי הנאה לא מתירין זאת והלא גס תרומה מותר p לבשל בשליפה

: ׳ פסחים מיו ר״ה לא הקרא סוי טוקצםמי ס י מ  ת

 מסכת כלאים
ה ל« גיצה פס: ושם ביאר מ ב ד״ה פלוםלום ט׳ מין קטנית ידוע. >״ג ב י ר ג ב י  א מ
ס םיגש הייני V : מיו חמיש. ניב מ ו  י לש*1 היסב ולתייגו שית סי״ח מיא הוי נמי ת

 עיץ מיש כגליון משניות בכורות ס״ע מיא :
. ניב בתוס׳ ביב 5״ד ע׳׳א איתא למיידי כמי שכלל סלע ונשרש והדשנים ׳  ב ט״א ימע* ט
 י פי׳ כהליב כאן ויש נמי דוגמא לזה במקואות פ״ג מיא ותכ׳א וכו׳ ויש תקנה גס אחל שנאסי
̂ ור׳ ימפפ במקואות שם יהיה כתיק לסכא. ויותל הלא יש דעות גם בבית ביו'־ ק״ה  ומא בתוס׳ הגיל 
 בשיר ם״ק יי! לאם לקח הכל מותר הבשר ומכיש סכא ולפיז גס בכלאי כרס יהא קוהתוס׳ ב״ב עכ״ס
 החליטו מכלאי כרם אין הקנס: מיג כדי שלא ישייר רובע. ניב אבא שאיל לממרא סליג. ולת״ק
 כיון שגילה דעתו בחרישה מה שאין אדם עושה כפרוצה שינלל הנזרע שאין רוצה בזריעה הראשונה לי
 אף אם ישאר יותר משיעור דמיא בס׳ זה. והיא שאזל סבל לצריך גס כאן למטע ער כשיעור דרובע לגית
. ניב למוד נראה לפרש הג׳ בבות באופן י ט דיה אין מממן ט׳ וקשה דא״כ כו ׳ י  סאה: מ״ח ת
. והוא הרישא פלו מטים וכוי שזרע שדה שלו הטיס והניר. מקוה סטי סמך למיצר מוהר לזרוע שם ׳  א
 המין שזרע חבירו בשדה שלו שיאמרו שהוא הלשה לחבלו לרוע על המטיס ויאמרו כן מפני שלא היה
א  זרוע שם לא דקדק על מברו שהרהיב כזרע בשדהו. אח״ז חידש התנא דנם אס שלו ושל חברו מ
 מין אמר אכהי יש היתר אם לא זרע רק ערוגה אחת של פשתן דכיון שאין דרך לזרוע תלה א׳ ששתן
 לבד ודאי כוון רק כדי לגחון הקרקע אס טובה לממן ובפיא יזרע הכל פשתן. ואמנם אץ היתד רק

 לפשתן וצא מין זולתו שדרכו לפעמים באין מקים זורע תלסאיולא הוי כזורע למפמתה.ואח״ז ח״ר התנא
 לראשונה לומר הא דמתירץ לסמוך הדומה למין שבשדה הכירו רק אם אותו מוץ אינו מזיק אל המרע
 בשדהו אז י״ל שנתן רשות למבמ אבל כשהוא לבר מזיק לשלו כגון חרדל ומריע סמוך למעין שלו אסול
 דמהיש יאמרו שנתן רפות למגידו במה שמזיק לו . וקאמר התנא שה הוא בכל המינים אבל אם!דע
א בשדהו ירקות ותכירו מללצ וחריע. שוב מוהר לזרוע במקום הפנוי חרדל ומריע שאין זה מזיק  מ
 לירקות ודומה לחטים ושעורים« וסברת התכא למה שהניח ערוגה סטי משלו יש לו!ןול סד שנם אמר

 פימה נזרע יאמרו שתבלו זרע אח״ז ערוגה זאת :
. נ״ב גס מבואר במשנה ד׳ גרע * 1 S ק ס פ  p 5 ם״ג תוייט ד״ה אורך ו׳ טפחים כו׳ לענין ה
ה ושורה למפרש דכצ התנאים כאן לענין הרחקה אמלו. וגם בזה שמניא התי״ט כאן  י ד
 ישיים הריב למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה :מבואר לטלמ אמרו מל כהרחקה. ולטנ״ד אין מכס
 הריב מ׳ש התלה הזרוע. השורה הזרוע דאילו כן הוי לכמג כך ולא לנקוט הלה תמורת שורה. אלא
 כאילו היה אומר התלם מן הזרוע שמסבב המקום הזרוע. ובסמיכות יוכל לקצר ולומר רק הסלם
 הזרוע. שיוכל להיות השולה כפי שהוא רק שלא ימה כ׳כ מעש שלא יהיה האורך של ההלם פחות
 מששה ספחים והכוונה מצל ימין ששה ומצל שמאל ששה. ואס השורה אי! ארוך כ״כ יוכל להאריך
 התלם על ששה. וגם ר1חב התלם מכל צל ימה כמלואו בשי לעת הריב או לעת הרמב״ה מאי הוא

 מלואו ברברי רט׳ק. וסיים אע״פ שזרע אחר מקיפו משלש רוחותיו. קאי על הסלה המפסיק בין הזוזע
 לזרוע. וקיט לשון זכר ותלם הוא לפון זכר ושורה לשי! נקבת. ובוה ניחא דהא אכתי חפר בהר׳׳כ
 שצריך שירחיק בין הזרעים כרין הרחקה ומגיש חוי״ס לסיד והריפ. ולשון זה עצמו הוא בסר״ש
ן לדברי ניחא לגם א  דמהרחקה לא מייד ההא. אבל הריב היה לו לפרש זה עכ״ס דבעי כמי הרחקה .
 הוא שירש כמסקנת הדש וטלהו אמרו לענין הרחקה דתלס סוא ההרחקה ולא מרוט p הוא התלם

 של הזרוע ואי! כאן סתירה ומשרץ:
 פרק ד מ״א. דב דני פרקי הכרס אינן למלקות להלכה כר׳ אושעיא ברמת כיב וו״י רצ״ו
 ׳ ובמיל לישא כלל ולרמ׳א רציו סעיף ס״ט מותר הירק שמרע ומותר לזרוע ואץ מלקות
 באיי ואיסור דרבנן בתו״ל אלא במפולת יד ב׳ מינים עם חרצן וע׳ סוף ערלם ובמ־יב שם:
ב דיה אם יש שם כו׳ וזורע השאר כיי • מ הייט גם ד׳ שבצד הגדר אלא אם יש ״ ר ג ב י  מ
 פחוס מייב אמה אמרינן כיון דהפרר עולם הוא להניח ד׳ אמות מן הגדר מפני תסו! הטתל לא שייך

 (רא׳ג) לעזא

 נלל גס6 *לו מכמים להקל עכ״ל השעהימ. שקשה לשון העיקר דמילתא למס צריך וגם השונו לשון
 ולא הוקבע. אך הלא קשה על קושית הראב״ל להרמביס מסים לסי השיך יויד כללי ס״ש אות י״ג
 בעי סיס מתהפך וזה ליתא כיון למיל שנאמר על הקמת הזה לילמא הנחלף בשלו עפור או לא ואמיל
 לא משול עיכ למיס מלאי נחלף וזה גרע עול כהא למנחם עזריה באות י״ד. אך ליתא ובאות ט״ו
 איתא כמפק על לא במי מתהפך וזה מא כאן ממחלה מינן דילמא לא כתמלף זה הוי כמו ספק על
 בללוסס וא״כ מהחיל הספק מיד על מה שהיה ודאי מחויב מתתלה וספק וה אפור כמו וראי מפא״פ
 בקלין שבדמאי שמתחיל העיקר הספק הראשון לינמא הפקר הוא ולא אתחוק כלל לחיוב גזה בשאר הספק
 ויצורף עוד ס:ק לילמא עשר הוי סיס וכן בקושיה לבינו וצוק״ל להוי ההתחלה דלמא לא גסחלף
 ועכ״פ לנין בזה במה שהים פעם ודאי חייב זה אסול עתה. ושוב לא ממי ספק השני. ועי מ״ש כזה

 ביו״ד סי׳ ס״ו בשד סיק יו״ד לתת התימה של הפתילה שבש׳ע. ועמיש פיל מ״ב סי״ס ל״ה לא:
ב תי״ט ד״ה ואע״פ שאינו מאמינו כו׳ מיושב קצת . נ״ב ניחא יותר גילסא י  פרס ד מ
 1 וירושלמי והעונה דרישא מייד ליש לו חוקת נאמן דמ״ג ס׳כ אבל הוא מחמיר על עצמו

 ואיט מאמיט והדר אמר התנא ואע׳פ שאינו נאמן שלא בא למדרגת נאמן בעצם נמ• מיתר. ואפשר
 לומר דלגי' שלט ניחא גיה ויהיה ראיה לרעת תוס׳ רע״ק אות ל״ג ולא כס״ ורישא והוא אינו
 מאמינו הכונה מחמת שהוא מ״ה אבל לא מיירי בחשוד לע עפ״ מעשיו ואע״פ שאינו מאמינו כלומר
 שהוא. חשוד עד שבעצם אינו מאמינו מותר ולכן לא נאמר כאן תיגת ומא ואולם גס לגירסא וירושלמי
ה לתנא לומר אע״ס שמא ממי  אפשר ג״כ לומר כן דכאן מוסיף אפי׳ חשוד דאילו היה רק בע״ה כך מ
 שאימ גאמ! כמו דאיתא במ״א ממי שאינו נאמן דקאי פל כלל ע׳ס אבל מראמר אעיפ שאינו נאמן
ט ד״ה לא יאכל ט' דלא י י ו א עצמו אינו נאמן ואע״ס כן מותר כאן משום איכה: מ״ב ת  היינו מ
. ־״ב חילוק זה צריך איזה סברא. ונראה לקשה על תמלס מקנה של למאי בסוטה מיח הלא ׳  למי ט
 מן התורה י* ספק ולמא גמר הע״ה שילותיו למכרן למבואר בב״מ פיח מ׳ב ובסרמב״ס פ״ב ממעשל
 לפעור מן החולה מכל המתטח וכיון ומזינן למכר יש מוסת לוה וספק תורה כזה נכון להתיר כיון
 ולוב עיה סעשלין או עכ״ס לססוברין מואורייחא למימרא הוי עכ״פ ס״ס וכפירות ללאו דגן ותירוש
 הים מתחלה ספק ורבנ! ואין גורו רמאי אשר רוכ מעשרין אך העמילו בכה׳ג הלץ על כל ספיקות
 ובזה *סולק הרבה קושיות. ועי מיש בפי שלפני זה בתום׳ לע״ק אות כ״מ. ואולם קלין שבדמאי דריש
 פ״א שאני דלמח הפקר ולא היה. מתחיל שוס חיוב ועהיפ ספק זה עצום רלמאסיה למטר ולסראב״רעוד
. מעתה בשלמא בלוקת למי יותר מסתבר דאין רק ה ל מ  יוסל דלדיליס גס בגמר ביד לוקח פטור מן ה
 מררבנן הם אמרו וסם אמרו לסאמינו כשבת כמו פסחים ל׳ טיב אבל כשיאכל אצלו לאלרגה יש ראיס שנגמר
 לאכלז ויש משש דאורייתא ד להחיל בשביל הגלסו במקוה מצוה והכרמ בשבת נשואי במר ובתולה:
ס מ ה . ג״ב נקיס התנא בזה לאילו בכל קונה מעם האת וכן מ ׳  פרס ך! מ״א מן הנהתום כו
 1 עצמו במוכל במדה לקה שצריך להרוס לא שייך הכרמ לכל זה לודאי בעודו קודה טחינה

 או מקמח מפריש מעשר ולוקמ מזה תרומת מעשר לתת לכהן והשאר לעצמו והמעשר פני ואחר הלישם
 נוטל חלה מפא״כ בנחתום שיודע שימכור במלה גסה ממתין ולא הפריש כלום ובא להלוקח הסת הכל
 ימד וקשה בפת לעשות מלוקות לנתמ כ״כ ולפניו לפרוש כל אלו הרומח מעשר ומעפר שני ומלה ולהפריש
 גס טל החלה תרומת מעשר ומעשר שני ובאמת גם כלמאי יכול לעשות כן כל הקונה ע׳ רמביס פיס
. נ״ב ואמנם גימא לכלל הוא ׳ מ ר מ ו  ממעשי כמביא וס וזה־• שם הי׳׳ט ד״ה הרי >ת ט׳ למה א
א הטעם לרישא נוטל כלי תרומה  אם צריך לתת לכהן בהפרשה גמורה ודאי נכון ש״מל זה מהמלה וזה מ
 זה מא רק שעושה עתה הלשכון ומציין לן כמה יש מס שיהא החלק המאה לה״מ ומלק כמלה. לאעזג
 להלכה כאבא אלעזר בגיטין ל״א מיעל באומד הלא עכיפ אומד געי וכזן שלבסוף יצטרך ליק טוכ שיהא
 זה מיד מצומצם ולכן כתג הלמב״ס כפילות וכן בדין לכמשנה כאן כפת שיחליט בהחלה וזה ההחלטה
. ואחל שעשה כן שוב ף מ  אינו רק למות טרע כמה יפריש לגל יוסיף או יגלע אחיכ ממה שיקדיש ב
 אומר. זאת ועוד לעשרה כזה והיינו עול תשעה יהיו מעx וגם מעמם זה היה צריך לצמצם מתחלה
 כיון שלכ׳׳ע מעשר אינו באומד. אך כל זס הוא לעכין תרומת מעשר דאי אפשר למלל על מעות ויהי
ל. אבל במעשר שני אם רצה לחלל ולא  הכרח לבסוף לתת לכהן הצריכו עליו להתליע מיל בירור נמו
 יבא להפרשה כיון שיחל זאמל המעשר שבה לי ושוב ממלל. ומבואר כלגרי ביד המוקה פ״ע ה״ו שכתכ
 מקורס ומפריש ואח״כ כתב ואם רצה וכו׳ ואפשר נמי גמ״ש אם אינו רוצה לחלל אס״כ ויבא במף
 להשרשה שגס שם צדך להיות מייחד כמו באלו. ואם נאמר לו יהי דלא צריך. הוא רק כיון שאין
: כ ׳  מיוב בהפרשה אגל בזה ללא סגי בלא הפרשה בסוף ולאי לצריך לומר זה בימול גמול. ע
. ניב יש לתמוה הלא גס בפי' המשנה כתכ הרמג״ם יפריש ממנו ואין ' ר אבל בחיבורו ט  באי
 כתב אח׳כ ולא יפריש. ועול שכתב ולא יפריש מה שפירש. א״כ יהא סתירה מיניה וכים. אך
 כתיבה ספרפה יש ב׳ אופנים.הפרשה שהיא ךק ימוד בעלמא והפרשה גמורה שלקמ ממקומו ודרך הלשון
 הוא ישליש היינו שמיחד זלא יפריש ליקמ לגמד אלא להנימה במקומו ולכן הרמב״ם כתב שם היד
 כמילות וגס׳ ו׳ בפת ויפריש ובה״ו כפירות כתב ומניחה בצד הפירומ אין הפוכה שיעול בהפרשה גמורה
 וינימם למזרה אלא שיפריש נימול וישאירם מונח. ובפת לא צריך לומר ומניחו כא! ליותר יובן מיל כיון
׳ט ד״ח ושאר  שלא אמר ויחתוך שהפונה לק על יחיל ונפי׳ משנה מפורש ואת עדיף להליא: שם תי
. גיג אין ככונה ללנן די גקניעת מקים ולולא זה היה צריך הפרשה גמורה '  כוי ח״לכך קובע מקום ט
 דאילו היה הכונה כן היה צדך לכתוב הלכך ל׳ לקבוע מקום אבל לשין שכתב משמע לפון חיוב. אך
 הבונה שתיבת הלכך כמשך למ״ש בשעת הרמב״ם ביל החזקה שאינו רשאי להפריש וכפי שביאר יותר
 הפבלא בפירושו ללא סגי בלאו סכי. הלכך קובע מקום. ומיש ולפי שההפרשה ומ׳ הפונה ללכאורס
 למה צריך הלמביס ביל המוקה ובפירושו להוסיף מעם תיפוק ליה לממויג להפריש מעשר. עי! הוסיף
 התי״ס ללהט צריך הרמג״ם למ״ש. כיון לכאן אי! צדך לתת להלף המעפל וא׳כ למה לקטע מקום.
 אך מטעס המא צדך גס בלמאי לקבוע. ואמת שיש קוצר בלשון תיימ לפי כונס וו אבל ולאי כן הוא
 דאינו לק מאמר מושגל. כאילו היה כמכ הלכך קובע מקום מיל אחר היאך יפרש עשילמ. אלא שמפסיק
 במאמר מוסגר באמצע לומר דלא לבד שכת? הרמבים זאת לאשמועי' הדין בעצם יש כמי לפי ההכרח
 לכתוב כן כיון שהיה קשה בשלמא בסיפא במשנה ג' למיירי מודאי ודאי בעי לקבוע מקום למעשר כיון
 שיצטרך בסוף ליתן אגל בדמאי כאן למה לו ליחד מקום לכן הוצרך הרמב״ם כאן להוסיף דגם כאן יש
׳ מן ולפי ט״ס דיותר היה נכון לכתוכ רק לפי אך גם בזה  הכרח אעיג שיחזיק לעצמו. ואספר מ
 נימא לכונת סתי״ט ללא לגל שנתן הרמבים כאן הטעם מעצם הדץ יש טור הכרח ומי ולפי כמו ועוד
 !מתורן מס שהקשה כאן התום׳ רע׳ק באות מ״ז. כלל הדבר בקיצור שתיבת ולפי אינו נמפךלתת טעם
 לקביעת מקוש. אלא הוא לתת מעם למה שהוסיף הלמב״ס טעם. שלמה צריך לזה כאן. ויותר היה מקום
 לאשמועי' זה בגוף הדין לתרומות מעשר בתרומות סיג הייב. אבל לפי הניל צריך לטעם זה יותר
 כאן. ולכאורה יקשה מכםעיז למה לא קדםהרמג׳ם לכתיב טעם זה בפ״א ממעשר ה״ג דלויסוכהנים
 מסדשיןמעשר ראשון כדי להפריש ממנו תרומה מעשר והא גס שם ממזיקין המעבר לעצמן אך זה אינו
 לגס מלבד מה שכתב שמפריש כלי להפריש ממט הלומת מעשר יפ גס נעצסנכון להפריש במקום שמא
 טבל ודאי כמו הכסן שמפריש תתמה וממזיק לעצמו לאיתא באותה הלכה. וגם אס נאמר דלכלהו במכות
 ייז ובהרמב״ס בפי׳ ממ״א הל״כ לא הוי טבל מממת מעשר לוי מכ״פ כיון דכאן מדבר הרמבים גיה
 מלץ הפרשת תרומה דפהן לא העמיד הטעם ההכרח להפריש מעפר כלי להפריש תלומת מעשר עד
כ. ניב יש לתמוה על ט ד״ה אבל ביטןכו׳ שיתבאר אחי י י ־ סיד! ת  סס׳ ע׳ שמלבל לק מזה לגי
 הריב שכתב סירושו מתוך הירושלמי והמעיין לא ימצא מבא לזה בירושלמי וגם בעצם לחלק במתנה מרובה
 כפגם טלם שויס ובמתנה מוסעת יהי׳ אינם מיש אבל להלמב׳׳ה ידפט פשע בירושלמי ץפריך הירושלמי



 חרושי ת״מ רא״ג כלאים
* משמע ל מ י י5ץ מ״ג ג ר י  מוחל לכסחלם א8 חינו חס לקלקול מושל שלו. וגרמגים וגם נ
ה. נ״נ כוונתו דמן סצלדן (יסר גם ט ד״ח אבל תחת חנפן וכוי וזרע תחתי  דלכתחלה אסור: ש
ת או מקע וליכא ד r ע c ה  כתמלס כמ״ש הר״ב פ״ו מ״ע. והתנא לא פילש גהא דל׳ ץשי י
דמ אש מקלש ג״כ ומשמעות  אמות ופן גפ״ז מיא גריכ״נ בליכא ל״א לאסור לזרוע גם בצללי ממו
 הרע כסיה מ״ל שכתכ לל״א הם כמו כמחול הכרס איכ מקדש נמי והמשנה סתם כאן לת״ק :
ח עציץ נקוב . ניב לא פירשו לנו לבותינו אס במרס או בעץ ולמיל ליש פ' וס בסילון כתג הליג ׳  מ
 של תרם ובאמת יש פלוגתא גלולה רלר״ת גיטין ז׳ ע״ב בען לא בעי נקיבה ולרשיי כחרס לא בפי
 נקוב, וגהלמב״ם ושיע סי' רע סייז לא מביא איסור לכתמלה באינו נקוב אבל קשת מלוע דש פ' ז'
 אסלינן לכתחלס בעומן בסילון. והבה בעול ידל איתא בסי׳ רציה של עץ דוקא וכ׳כ הש״ך בשמו אבל
 איא להא פשק בסיס רצ׳ד כרש״י ועי מיש בגליון השיר שמיס הוא וכן מבואר בבדה עכיפ קשה
 מלוע לא יהיה כאן כמו ריש הפרק וכמו כעללה בש״ע ועול לציד ובשבת שליו םיח דדייק׳׳ המשנה
 שבת ציה לפטור אבל אמר ועי׳ במ׳א כדק עי דתלוי נס בחיוב חעאת באינו נקוב כפי השיעות
 והרמ׳א בח׳מ סי׳ רפיב סעיף י״ב מביא ב׳ הדעות ואיתא בתום' שגה ציה דכל אלו הדינים שיים הר,
 וגס לשון המשנה כתיק ושאינו נקוב אינו מקרש משמע אבל אסור כמו שדייקו בשבת ציה דבכולים
 שבס פטור אבל אסור גר מתלת וכאן משמט כן מלשון עצמו ואיך יפסקו רבוותא דבאן מוהר לכתהנה.
 גם קשה מריש פ׳ זה בכלאים עצמו מזיק במשנה שם דין סלע ומפרש גירושל' הובא בריב שה לחלק
. (יש רק לומר לנכל הני מיירי ב«מל על ו  באיזה שלע מיידי ללק כסלע קשה. וכאן לא פילשו לנ

 הארן אבל כאן איילי במעביד. ועדיין היה להם להוליע לין מעמיל תוך הכרס . עכיפ יצא מרברי
 דלהעמיר אסור לכ״ע באינו נקוב לרית געז ולרש״י במרס שמקדש בהוסיף מאתים ועיע מ״ש בזה
 דמאי פ״ס מיי ואין היתר רק באבן תזק או גמתכת . אן גס זה ליתא מדתני מעביר בסיפא דרק

 הזרע אסור ואינו מקלש הכלם וכמיש הר״ב והרישא למקדש מיירי בעומד :
ה. ניב בפשיטות מפרשינן רנקיס מיה לאו לאפוקי בהמה אלא ה ואדני השדה חי י  פרק ח מ
 1 לאפוקי אדם לכל ליני אדם לרציחה ולטומאה וע״ז שליג ר׳ יוסי ואומר מודינא דלשאר

 מילי איט אלם אבל לטומאת מת דנו כאלם והרמב׳ם שכתב נפ׳מ גם באדני השדה למקח וממכר הוא
 כיון שסבר לר״מ פליג נמי על אלני השלה כמו בכלב ואמר שהוא מין בהמה להט צריך נפימ וו
 להלמכ״ם מביא בפי׳ המשנה כאן שהכלב ואלני כשרה מין מיה ואמרים אומרין שהן בהמה. ואמנם
 יש לתמוה לכסי לאיתא לפנינו לא פליג לימ לק בכלב ובאלני השלה ליכא מאן לפליג. גם בירושלמי
מ גאדני השלה וקיפל אם הס חיה לטומאת ז  איתא כן ללא פליג רימ רק בכלב ונא באדני השדה וגם נ
 משא בנבלתם או בטומאת שלן חס הוא משמעות כל המשך המשנה דשולל רק שומאת שלן בנגלתס ואסא
א קושיס הבי . ח ד״ה תייס דיה מין בהמהט׳ ר ו ת י  איר יוסי לגם יותר יש לאיכא טומאת ארס: מ
 השיך והיא תמיה גדולה על התי׳ע איך נעלם ממט דן פשוט שמבואר ברבוותא לאילו שול בל היה
 מיה היה אסור עם שור משאיכ אס הוא גהמס לאמרי׳ רק רערק לאגמא מותר נם לכתחלה עם שור
 ולעניל אין קושיא כ״: ודאי ידע התי״ט דין זה שפיר . וניחא דבמה שמתת סש׳ך על הריב וה עצמו
 כוונת הת״ט דמדלא אמר התנא מותר עה שור מבואר דרק לתומרא אמר מין נהמה וע״ו אמר התי״ע
. ואמת שהיה לי לומר מין ן  ללחומרא ליכא לק לעני! דין תלב לאילו לכלאים נם לר' יוסי אסור בכל מי
 שור וידענו היתר וגס איסור חלב אך התנא בא רק להננמיר הפלוגתא מה שרי יוסי אוסר מתיל הת״ק.
. ׳ ם דיה באיד דנים כו  ויען דלל׳ יוסי שייך רק מין חיה נקט החיק מין בהמה ולק נברר חומרא: ש
 דב כפי הנראה היה דעת החייט ללק במין א׳ בהמה בעי א׳ טמא וא׳ טהור או שניהם מץ חיה לומיא
 דשור וחמור לשניהם מין בהמה אבל באחד חיה ואי נהמה לא התנה כרמבים זאת אבל המעיין במיש
 סרמב״ם בכלאים פ״ע ה׳ח ימצא שגם בתיה ובהמס התנה כן כתבתי זאת רק לשלול םיבא חכם ויחלק
 p כי שם בה״ז וכן גפי׳ המשנה כאן ובר״ב סוף פיה דביק יש מציאות לזה לכן הזכרתי במיש כהימ:
. ניב בדף ייא ליתא לענין בטיל אלא ׳ ״ט דיה אם רוב ט' חולין דף ייא וכו א תי י  פר? ט מ
ב. אך מושיף התוי״ע שצריך שיהיה מבא דאיסא קמן  1 בדף צ״מ ע־ב וצ־ל כאן צימ ע׳

 וזהו בחולין י׳א ואעיג לרבנן גס גציהא קמן אמלו כדאיתא התם מימ מה ללמלין מאחד רבים
 כיסול בדף צ״מ נשאר שירכת הגמ׳ דדף ייא דילמא הא לק באיתא קמן ושס לרוב לעלמא יש שאל
 סוכמות אבל טל ביטול דאין לו רק מקרא וה בעי לוקא איתא קמן. וייל גזס כל מה שסלפל הפלתי
 בסי׳ ק״נ בצפור סמשזלח דלבטול כרוב צפורי דטלמא לי״ל דגם ום לא למי לאמלי לגיס להוי לובא
 לאיתא לגמרי קמן וידעינן גרוב ו!ה לא שייך בצפורי יעלמא. לו יהיה שיש מה עדיפות מרובא דליחא
ק לגמרי מ״מ גרע מאמרי לביס דסנהדרץ. ויצא מכלל זה לידע שכל מה שמה כהלכה כרוב שייך  ק
 נמי בביטול גרוכ וכן במק־ וגדשיל״מ שייא כדעת הכ״מ במפלםל בו הפלתי גסי׳ ק׳ב דהוי מן ההורה
 ע״כ אם היה רוב דינים להיתר ומיעט לאיסור והיה לבר כאין ט שום הפסל החמירו ג״כ. ולדלן איט כן
נים. ואודות שלא שייך ביטול גניכל  שלק לבנן הממילו בביטול גזשילימ ואסשל היה כן נמ, ?לוב די
 סאימר ובסנהדרין הוא ניכר זה אינו דהא הקשה המרדני םפ״ק רמולין על סנהללץ הא הוי קבוע
 והירן להפסק הוי פריש ומין על הפסק וכיון שכן נמ׳ מי לא ניכר שילענו רק שיש כאן רוב לצד
 זה ומיעוט לצל אמר אמלינן לבטלו רעות המועט. ובזה תירצתי בסוכה סי׳ תרכיו בביטול סכך שניכל
 אך שמץ על הצל ולא ירענו היכר גצל בי; כשר לפמל. אך הקשתי שם על רש״י ריש מכה דסבל
י גיכל אבל שם ג׳כ קאי על פעולת כצל והחמה שנתערב התימוס  למועט חמה כטל כרוב צל חס מ
 לבין הקרירות ובסי׳ צ״ל סעיף ל׳ ביו״ר ברמיא בשומן שאני שיוכל להוציא האיסור מתמת עצמו ולא
 בסכך ללק השכן הסמל ובעצמן אין לנין לק על צל שלהם ויש עול לפלפל בזה גס גמיש הג״ס דרע״ק
ק [אות ל״ח] אף כנדן נשאים ׳ ע ד ו  כאן באות ליה אבל אין כאן המקום ותן לחכם ויוסיף טור: ת
ם [אות לו] יל״נ כו׳ . ניב אפשל נ מיא: ש ׳  עיי׳ש וצע״נ. נ״ב עיין מיש בגליון היין ויל נרדם נ
 שמוכרח התוייט לדבריו דהלא אותו החילוק מדלאשייך כאן לכא לילי טעם מקילינן הכא עיכ לא סבל
 התי״ע עי׳ שיך ירד ציח ס״ק שמוסכם לגליו לרק בלמעלה מס׳ אזלינן בחל שמא אך לכאן מדלא
 יבא לטעם די ברוב א״כ נסתר המייט מיניה וביה אך ודאי סיר כהאויה או מצה לומר שיהיה טעם
 גם לשיטה w עיש גשיך במה שכתב גהנהת לבדו או אפשר שסיל דנפ״מ צענין יבש גיבש וט׳ יע״ש
 שמביא השיך אחיו לבלי סאו״ס ללא סבר מעס מחמת שאס יבשלו וכיון דמה בשמא שוב לא נראה כ״כ
א  ניכר האיסור וכפי שתילן הש״ך על כמה רבוותא בתי׳ ז: רלהכי מלי בהר שמא ביבש ביבש בלוב חה מ
. אולם מדף ליה  לגמרי כהמי״ע והשיך לא מצי להביא ראיה דגם סתי״ט סובר כאויס אפשר לא סבר כן
 טעס למהני לכ׳ט דגם לעעס שמא יבשלו דמצריך סש״ך למעלה מס׳ לא שייך הכא כיון שלא בא ליד םעם •

ת י ע י ב ת ש כ ס  מ
. נ״ב בלישא מבואל לגס הליש והרינ סגלי מכל השלשס [ ח ב ׳ רע״ק[או ס ו ב ח ״  פך״מ א מ
 1 יחל לי לכל א׳ שליש ללהט לא סי׳ לעיל כן אך גמ״ג םברי דכיון שאילנ׳ מאכל ומכ׳ש

 סרק אינן עושין כל א׳ שליש ככר. ורק משוס חשבון אילן תאנה צריך שיהי׳ החשבה לכל אמל ככר אך ולאי
 קשה מנ׳ל זה וזכו עיקר צ״ע של לבינו יש לתת טעם רהרמג״ם גשביעית סיגי כתג כל הני בבא גמד
 בהלכה כ׳ ועל כולם סייס השיעור א״כ מבואר ללא כהר״ב והריב אך למ היה קשה מדוע האריך
ה וכ־־ון שצריך התנא  התנא לפרט והיה לו ג״כ לסלל כולהז במו בסלמי׳־ם אלא ולאי לאין דנם מ
 להעמיד משנה ב׳ במיוחד ומשגה ג׳(במיותד שזב מעמיל גם מיל ומ״ה גמיומל ויש{ראות שנס הרא״ש
 שביאל לברי הדש לא כתב כלום טל רבריו וגם המפרש בירושלמי כתב כהל״ש אבל פשיטא והלמבים

ft (דאינ) 

ת כ ש  22 מ

י אמות א* שים ואם נקח לעבודת הכרם יי אמוח ציד לשאר שלם ל׳ אמות ואם לאו  לקרוא על י
. ה ו  בעל ושייך גס וה לעבודת הכרם לאין המנהג לזרוע כסיג שאין ראוי לטרוח על מקום צר כ
 ואע״ג שאמך הרכה מימ כיון לצר ברומכ אינו זורע. אבל כשיש ייכ אמס ורוצה לזרוע סמוך לגדר
א אס הגרר גטה יו״ד(אולן ד אז איע דוחק לזרוע . וכל זה מ ג י  ולא מס רשאי. ועי מ״ש סיז מ
 ננתיים אבל בשחות מזה ולאי סוסה ליקח הגדי משש והוי כאילו לוקח עתה ונשאר סטי לגמרי ואין
ד עד עשרח אמות. ״  להרחיק לק ר׳ אמות מן הכרם ק הוא כוונת הע״ז בבד׳ רצ״ו ם״ק י״ד: מ
ט ד״ה עד י י ה ת י  עי מיש גגליון עירוגין ג׳ ע״ב שיהיה כאן לרבא אמות כת ו' מפחים עוצבות: מ
 שיהיו כוי אבל בי לא נטוע. גיג אמנם אברר גס״ד לדשא יכול להיות גץ יוצא זנב וגין אין יוצא
 ונב וסיפא דוקא ביוצא זנב וחילוק אחר יש להנה קשה על הרמב״ם שם כפ״ז היו הנוטע חמש נפניס
 ווי הרז כרס קטן למה' לא כתב ואת בריש הפרק מיל וכמה יהיה וכוי ואז נקרא כרם קטן. ובהי׳׳ג
ב גדיא גברם גדול אבל בקטן אין לו מחול וכן אמיז וכן כרס גלול שהיה כו׳ וקשה הא לא  מ
 פ״ מה נקרא כרס גלול. אלא וראי כל סנאמר קורס היו כולהו מי ככלל כרם גלול בין ב׳ שורות
. ואמנם טמא לסיה קשה לשין המשנה ברישא ׳  דהיב טון שיש ששה גפנים וני; ג' שורות להלכה ג
 איתא איט כרס על שיהא שם שתי שורות והלא איתא בביצה י״ר ע״כ וביומא ס׳ו פיא שהובא בכ׳מ
 ללאיה לאין פורה פמת מגי א״כ ג׳ שורוש יש ששה יאיך נקש התנא בסיפא ה׳ ואי משום ליוצא זנב
 סלא בדשא משמע בכל אופן בעינן אך כסיפא ל״ק התנא ואמל הר״ז כרם למה לא אמר כלם כמו
י כרס געיר מדמי ששה גסגיס וכן הביא הלמג׳ם  לשון ביש בחמש גפנים אבל ישן חילוק ברישא מ
. ויש להבין גזה ממה ב. אולם בסיפא נאמר הר״ז כרס לנס זה נקרא כרס אכל רק כרס קטן  גה׳
 למל הירושלמי למלק בין ו׳ בבל גונא ובין ה׳ געצא זנב שמא מכח לפון המשנה. ומעתה יש לראות
 גילושלמי ריש פ״ד דאיתא אין זנב לכרם גדול ולא ממול לכרם קטן וכוי ואיזה כרם קטן פלש כנגד
ל שלש יש לו ממול ואינו מובן כלל והמפרש הביא דהכימ גלים הא ג׳ כננל ג׳ וכים ג  שלש הא מ
 גכימ הי״ג וגם זה לא ידעט וכתב המפרש לסטונה שלש שורות שבכל א׳ ג׳ גפנים אשל לא א:שר
ל שלש יש לו ג ה. ונלע״ר להגיה כך ואיזה כרס קטן שלש כנגד שתים הא מ  להעמיל כלל בלשון ז
 ממל ע״כ וזהו לגמרי כמ״ש וטלאי היה גי׳ וו לסלמג׳ם בימפלמי. להכי כסב לק בה״ז להוי כרם
 קטן. אבל כל פלפני זה מי כלס גלול ולק מחלק בדנים בין ב׳ ובין ג׳ שולות. וגה הר״ב שכתב
י זרק לאשזקי ׳ דהינ גלול מ  גמיח כיון לא׳כא שלפה מי ככרס גחל איט ממעט ג׳ שורות פמ״א ג
 פתי שורות של ב׳ ב׳ שהביא לפני זה שם ומ״פ בריפא ב׳ שורות נלא זנב לאו דיקא הלא כינהו
 ללשון המפנה אם אץ ביגיהסהט מפמע. ודברי הכ״מ גהי״ג קשה להבין וראי יש כאן איזה הפמטס
 ומתורן מם דקפס ליה למס הפמיס הרמג״ם לברי הילופלמי. ולדברי אדרבא הגיאו לנמלי בלשוט
 גד״א בכרס גלול דקאי על מקום שכתוב כרס סתס אבל בהי! הוי כלם קט[ ואין לו מחול והתנא סתם
 הדבר שכבר אמר ריש הס׳ מחול הכרס רמי בכרם גמור אבל וה לאינו רק גם זה כלם איט בכלל

 סתס הכרס והירושלמי מפרש הדין בהליא ולמד ואת מלשון המשנה :
. כיב ע״ מיש בכר״ב פיו מיג : ב דיה אם אין שס כי׳ סהול הכרם י ר ד י י  פרס ה מ
מ צוח להומף על אלכמגה כוי. ניב מחלק הרמב׳ם בץ חמפ לפש ״ ר ׳ ה י פ ה ב י  מ
 יען שבחמש כשאר רק ד׳ מפא־כ בשש ובני הבמור כ״ה שלמה בונם ניי הקפה מהאי טעמא גם מעוע
 ל׳ ר׳ נימא פנאסרז אותה פבתוך ל׳ אמות מן העגול ולס״ז יהיו אסורים סיס גפנים ד׳ שבזויות
 וחמשה בכל צד שבאמצע. והירצתי לגם לדעת הרמבים צרין לומר כמיש התיינו כיון דהסדר ליטע ר׳
 ל' לפמוס מדי אינו כרם ולהניח יותר פנוי אץ סדר ולהט כשאר גכלס ד' ר׳ רק כפי הדין שיהיה
. ולק גממש ממש גזלו משום לא פלוג ז  עגול מן סיז זאץ למסיף משים עבודת הכרם שכבל נכלל ג
 הואיל וסספסק רק ל׳ אמות. והיה ראוי לומר בכל מרסקים לצרף שימו נאסרים מיה גפנים כמשטן
 הנאסרים בד׳ טל ל׳ שכן שכיח לרוב אן לא לחו הכמיס לדמות כולם לנטוע על ל׳ ר׳ אלא במה
 שיש מבוא עיי דיא שגוס הדין שמצלפין לעגולח הכרם מצרפין גס הכא אבל לא יוסר. ואין לומר
 בקיצור להרמכיס מפרש ג״כ כמו התי׳ע לגין ל׳ לה׳ לא מינכל לא״כ מו לא צדן לחלק בין ה׳ לוי
ח. אן מכמ הסברא פכתב  וגס נעל ה׳ ס' לא היה צריך לומר משום דאין מרמק אלא ד׳ אמו
. ׳ ׳ שכשם שהוא יבש כו ב ד״ח כשאגיע לו ט ״ ר ו ב  ובצרוף הגזירה אטו נטוע על ד' נימא: מי
י ולא נוסף מידי אך נראה רגכל  גיב איט מובן שיהיה זה מוסיף כנגמר יפה סלא מס דהוי מ
 הכלואים נמיתתן וסצומחץ שנתלשו מה שיבש או נמחה גא מן האויל המיצון שממסס בו עד שנפרדו
 הל׳ יסורות וכ״א הולך ליסודות העולם אל מקומו שכן הוא נס געת סחייה גחי ובצומח כפעס שמחובר
 לקרקע. אלא שבכל לגע זה יוצא וזה בא שבא תמיר תמורת המוציא מכת המאכל והמפקה אחרת
 ובצומת מכח; היניקה מן האלמה. לכן שפיר כתב הרמביס והל״ב שכיון שנתיכש גמצי שמה חלק
 מאתים בתלוש מל כרחך כן הוא נמי בממכר אלא שמחלש גא כח אחר תמולת הנאבד איכ שפיל אוסר

 כיו; דנחיבפ שיעול מאתים בעת האימל:
ר. נ״כ ויש לילע מלוע יהיו ב דיה םועים כל האומרים הוי המותר עד ח3- י ר א ב י  פרלן ו מ
 י מתיחות ממורה ער הגלל פחות איסור לזרוע המתיו מאשר יש במיגו פרק זה ולא םליגו
 הני תנאי שם מאילן לאילן או רק ספקה בחבל דאמר החת הזמורה וגפיו מ״ג רתחת הגפן כמקרש
ז  ואפפר לומר דהכונה על הצדדין פכחב הריב שם למוהר והמשכה מדויק כן תחתיה אסור וק לקמן ס
 מ״ג והילדים מותר גם לכתחלה וקאמר ריביכ. אם נא הוי ל׳ אמות גס מן הצדדן אסור ועי׳ כרפ
א נהרמב״ם וקשה למה נאסר רק ב ד״ה אסור הזרע שנזרע. ניב וכן מ י ר ג ב  במ^נה מ״ל: מי
ן והא תכן סתמא פיח מ״א לגס במקיים שניהן נאסלין וכמטאל נקרא ואפשר כיון ס  הזרע ולא מ
 לאיתא כתוספתא ופסק כן סרמב״ס פ״ז כלאים ובםויע סי׳ רציו ס״י שאס הגפן לא הגיע לסול הלבן
 בשיעורו לקמן פיז מיז. והירק הגיע (שיעור שלו אז מלינא שניהם ,מוחדן אבל לבנן קנסו לאסול
 מרע ולא הגפן שעדיין הוא בוסל ובודאי ממילא גס צא העצים של סגפן איכ י״ל להרמבים והריב
 >קנף לק הזרע. למסהמא מ •ירי שלא הגיעו הענבים מליץ לשיעור סול הלגן. דוחל שכיח שצמח מרע
. לכן נקט רק שהזלע ר מ  מהר לפיטור צ!לו קולס שיגמול מסן כפול רמה סגען מותר והזלע א
מ ג״כ לקמן בע״ז משנה ג׳ שכתב הרי׳ב ולא מקדשים שאין הזרע  נאסר כיון לכן שכיח יותר ח
 טעון פריפה ומן סגפן איט מזכיר. אלא שבפיו מיו יהיס דוחק^גלשון הריכ שכתב אס עקר הזרע
 קולם שהגיעו ענבים לכפול הריו לא קלש. סא נזם הורע נאסר מכיס, ואם האי לא קדש שכתב קאי
. גס למק להעמיל פי׳ זה בריב מדלא הגיא כלל ל מ  לק אגפ! אכתי חיסר לומר שהזרע נשאר א

 לברי התוספתא הגיל ויש בשמה אליהו ליה מאימתי חילוקים בלבד המםסתא הואת:
. נ״כ בפפעות ן פ ב רמ״א אף צמר ג ״ ס ז מ״א או בסילון, נ״ב עיין מיש הוף פ׳ 51 : מ ר  פ
 r משמע מרבלי הליב שכתב ואילן שלו דומה לגפן שהבונה דאין זורעין ירק וזרעים סמיך

 לצמר גפן משום מלאית עין כיון לרמי לגפן ויהא נראה כזרע סמוך לגפן וגס בסלוי המשנה משמע
ע ״ מ . אך באמת ליתא וכמו שסיים הר׳ב וכדגרי ה א  כן להא קאי על גפן שיבשה וכס ודאי ק מ
 בכוונת הריב ובפי׳ הרמדס איתא הן להדא. אך התחלת לבלי הלב דוחק והשייט לא העיל בזה דמאי
 בעי הל״ג במ׳יש לצמר גפן דומה לגפן. ונראה לכונתז ליפב למה כקרא צמר גפן וכתב שמא מפני
 שלומה לגפן. והא לאסור לזרוע הוא לק מפני שיש בזה קצת לין זרעים ואסירי לזרוע בין הגפנים
ב ד״ה י ר ג ב  לנהחלה ולא בליעבל' דלא מי זרע גמור. וזמ צמר גפן דבשגת פ״כ מיג בליג: מי
׳ הרע את ר&ותד . גיג עיין מ״ש פ״ל מ״ב מקור דין זה והנה משמע כאן ר הדק הכרם « ת  מ
p אםזלע אינו מקדפ.ואמאי למפל אם n אסול לכתמלס לזרוע סמיך לגדר ו x i לאס אין י״ב אמה 
 יש י״א אמס ד לה;ימ ח׳ אמס רהא ד׳ הסמוך לכרס מקדש ואינך ל׳ אסור ונ׳ הסמוכין לגלר יהא



 מסכת חרושי ת״מ רא״נ שביעית יב
י ימשב «CTp f י״0  לאמל לדי בשסק אשתסי קורם ר׳0ולהלסבים נראה חידוש יומר במס שאהי י
כ מנש*  אס שסק כן אשתקד להכי כתג ק אבל מודה שאם לא שסק אשתקד עד אחר ריס למותי ג׳
 ומעתה יש ג׳ סלוגמת. ת׳ק סבר לתמיד הוגבל ממן ליה. וריש סובר תמיד רק עד שנוטות. ור׳ יהומ
. ואיני יודע אס לעס לביס «ס׳ רע׳ק גאות ייג יםרמגים יש לי שעה אסלת ל י  הוא כמכליע וכפי מ
י ל ת איך פילנס לביס מ ו  מסריג וסבר דר׳ ימשע רק החמיר מל הסיק ואם יהא כן כונסו איע י
 הירוש׳ גמיש ואפי׳ יותר מכאן לדעת סרמב׳ם. ואפשר לגם השוש׳ רעיק סוגר כסיש ללא שליגי אלא
/ אזףגן ל  שהביא לבלי הלמכ״ם להוליע שגס להחמיר יש גרגר ל׳ ימשע. ואפשר לומר עוד יר״ש ס
 ואל׳ ימשע והחמיר לק עד שבועות לסגר כעצם כל׳ יהושע לתולה כפי מס שגהג גשנים שעברו ולפמות
 בשנה חמישית כן הדין כשנכנס לשביעית וכיון לשגל ליש לעיל גמיא נתת חולת כל א׳ וא׳ גילו לסט
 איא לומר כדיי ואמנם כיון שגאמת שכיח הרגה שמסשיקין בחמישית כגל קילם ייה לבזה לל׳י אמר
 בששיס לאחר זמ, ההוא לכן קכע ריש לכולם גשוה על שגומות ללסני וה ולאי לא שסק אדם בחמישית
^ במ׳א ואעיג להרמב״ם פסק לעיל כליש הוא רק בחרישה. ר ח  ואס פסק בעלה רעמ וכמו שדעתו כ
 ימיירי ביס קרא משא״כ כהני מלאכות פסק כתיק על ריס ועכיס סוגר בפניהם שאין נוסנין מלת

, ימשע:  כל א׳ וא׳ גילו וללא כל
. ניכ מיש הכימ קשה למצפון לאיהא ׳ ט דיח יחי מבן כו׳ שנשתבשה דגי׳ כו י י  ^"p ג מיג ת
מ ובינ שיג וע־רוכין פיה עיב מדנתני סימן גזה ננשמע  ׳ חצובה גכימ כיה ע״א כחצובה מ
. ומיפ ׳  ללק גת ג׳ רגלים נקרא מענה ועכ׳פ איך יאמר התנא מחצינ שנדע מזה על יותר מן ג
 התייס גיכ קשה לקמן גמ״ה איתא ממצב בלא ״ ולו יהיה רוסו השם והלא גם במ׳׳ו להוי פעל כמו
. אולם יש לידע ׳  הכא איתא נמי מחצב ואילו געעות ניקח משם היה כתונ כאן עכיפ גיכ מחצב כלא י
 לגם לשון מותל קיק למה שיין שמתחיל גהיחר לומר ע״ז ואס הוסיף מוהל ומשיה יש בהריש כלומל
 עיייש . אבל אין להחליש לציל מותר. ואקדש כלל גלול. איתא גג׳מ מיד לבילדותיס לרג׳ פנה הכסף
 קונה ובזקעמ אמר הזהב קונס ואיתא נמי בעיז נ״ב ע׳ב דגילדותיה למי ושל ישראל ונזקעתיה ובשל
 מגילו וגפני מקומות האלו יש גירופלמ* כמו בילדותו ובגמ׳ דידן כמו בזקנותו. ומזה למדין שבכל מקום
 במשנה שנכתב בצדו גי'ירושלמי שאין הפי׳ שיש מס כ׳ גיר׳ כפשוטו גכ״מ אלא שגילדותיה שנה כמו
 בירושלמי ומה לאיתא בגס׳ פנה בוקנותו ומא העיקר. וכאן גי׳ הילוש׳ מותר ולהכי פריך צמה תרתי ולמו
. w שהביא הריב. אגל כאן הגי׳ מן זקעתו לגרש מחציכ והכוונה למשנה זו נא לפרש הפלוגתא שלפני 
 מכמים אוסלים יותר ור״ש ממל ואמרי׳ כאן ללכיע ג׳ בעי אך עתר דמתיר ליש הוא רק ממציכ להעמיד
 התוספת באייר של שחים כחצוג לא לצד א׳ מהם לבזה כיכל שעושה רק אשפות וכמה שירצה לתומף
 מותר לו ורק תמיל ממציג להעמיל נגל האדר של שתיה והלר משרש התנא לחכמים לאסרו יותר מתילץ
 . נמי אם מעמיק ג׳ או מגביה ג׳ ללכן כתב בידל לבכל מקום נקרא הכלי של ג׳ רגלים מציב ושייך
 שפיר בפעל ממציג משאיכ כמי׳מ ו׳ למיירי כפיסול אבנים וכן גב׳מ קיי ע״ב ממצב וגמספתא פ״ב
א כמו שלמל בילרותו אולס ג׳ המקימות מיל יש במססתא בימ שיג  כלאים משמע כילושלמי ואסשל מ
 ועיז פיו כמשנה דילן. ואעתיק לשון התיספתא אין מומסין על המשפלות וליי על האשפתות לברי לימ
 ל" אומל וט׳ לשיא אף על האשפתות ובלבל פלא יפמת משלש אשפתות לב׳ו« השאה עיכ והאי ובלנל
 קאי על כל גי מנאי ולכאורה כיון פלא התנה בדש שיהיה מוסף לוקא משלש משמע למותר סתס
א הלכה  אבל ליתא דהא לא נאמר בהמ״פתא גיכ התקנה לתנאים הקודמים למעמיק או מגביה חם מ

 אלמא ללא מייד בתוספתא כלל מהטכשיס לק על המספר:
א מ״מ עייף ב וביה אומרים אוכלין. ניב קיצרו רבוותא כאן לפלש הגם שפשוט מ י  פרס ך מ
 1 לכמב זאת ללכמרה קשה הלא לפט זה מטייבה ^סרים גם למוצאי שגיעית וכאן מתירין

 בשגיעית עצמו הגם לשם קאי על המעשה וכאן על םליעבל אם כגל יש״פירות איכ ייצ דהכי קאמדנן
 לזרוע לכתחלה בנטיעה אשור גס אחר שביעית ואס כבר ורע באיסול ויש פילות מותר נס בשביעית
 סלילה לומר כן שאס טייבה מרע בשביעית באיסור אס לא המו דאיתא גסנהדרי[ כיו ומנא כאן בת״ע
 לפני זה והלא גוה מתר גס לבתמלה וגם לביש לא גאםר אך כאן מייד שלא מרע כלל רק פצמח ספיח
 ורק עיי מה שחלש לפטה למפלש חרש ןלרפ״י מבלה עכיפ עי״ז ניל השסיח הלבה ויש סברא פיהיה
ק ס״ל לב׳׳ש אבצ ג״ה מסירין וסבד לגס בוה לין ססיח צו ומותר לאכלן  כזרוע ואסור מן התורה ו
 מן המלה אך קפה מה שייך וביה אומדם אוכלין סא עכ׳ס אסור מדלבנן וכיכ סלמב״ם כהליא כשמימין
 ro היא על נסייגה לאין לק דן ספימ ומושל כשאר סשימ והלל כתב היכ לכל אלה אמלין מדנלי
 סוסליה. ומה לשעה המלקים על הלמכים טמא אך על הלמב׳ם קשה עי׳ תי״ע לקמן סיס מיו ליה
 אבל אך נימא דב׳׳ט במקומות דספימ מותר כמיש סלמב׳ס בפיל הכיו ושיש נכמה מקומות שכן הוציא
ט מלוע ממש ולא כספימ. ונימ נמי גהא שכתב החייט לקמן פיו  מלשון המשנה ליש פיו ואילו לביש ד
. ניג התום' בטלות ל״ל ע״כ י ק [אות כא] בסהיד מזמ שטיא לבי תר י ע ר ו  מיג ר״ה ירקות: ת
 כתבו שנחקווצה כשילשיי והביאו יאיה מירושלמי זה דבבבצ שירשו כן וכנט״בה הביאו פי׳ פמרפ ב׳
ק במ״ק יינ  פעמים ג״כ מירושלמי וכ׳׳ה גהוש׳ גיטין מ״ל נחקווצה כפילש״י מטייבה חרישה יתירה ו
 עיב. וא״כ יהא בכולהו סתירה. אמנם סבלי דרש״י לא פי׳ ננטייכה חרישה משום דלא שייך למשמע
 דבר המשיב וםגי בלאו הכי ולכן שיי ובלה ומשוס קושיתס נדו מזה ופירשו ב׳ חדשות וקושית הירושלמי
 לנני מערבא הכוונה דלתי׳ הבבלי הגס ינעייבה לא משמע חרישה בכיז ייל p וכדאיתא בסוגיה
 הש״ס בלשון בשלמא להכיונה לגס וה לא ניחא שפיר ואיכא מלחמה ע״ו ע' מבוא התלמוד קיצור כללי
 גמ׳ ד״ה בכל בשלמא אך יש עכ״פ תייאבל למכמי א״ אין תירוץ ות״ גג׳ מרישות וכיון שישימציאות
 ג׳ מדיפות ודאי עדיף גם למכמי בבל לפרש כן דהכי ששיר טשי לפון נטייגס ומשיה פירשו רבוותא
 נהקווצה בקוצים תלושי! ונטייבה כ' חרישות. אך לכאורה הכל קפה על ההנא למה נקיע במפנה נטיינס
׳ מריטת והיה לי לומר נמרשה וצבני מערבא נימא דע״כ מיירי גשעת גזירה אכל כבכי גבל  דמשמע נ
א אבל גט מותר כרדייק  ללא איירי בגוירה קשה אולם י״ל לאשמועי׳ ג׳ לבדם פליק לא תזרע p מ
ה קנסינן אותו. ד ד  ר' יוסי גר חנינא ונקיט ב׳ קצוות לאפי׳ בבי תלישות לא קנסו לבנו ואפי; לק נ
. ועל סריג שפיר קפה כיון שכתב עעם משוס ל ״  וא״כ קושית התום׳ לרע״ק לא קשה על רטותא מ
 סכנה מושר חרישת א' יכול לפרש גתקווצם בחליפה א׳ כבני מערכא. ונראה לאילו כתג כפילשיי
א כתג סתם י״ל לכוונתו לוריש־־י לעיי! נעקרו מןציס  מכורות למיילי בתלופין היה קשה אך מ
 מהקרקע כן אפשר לדמוק כסי׳ הריכ. אולם עדיף לומר מפום לחכמי גבל לייקי יותר לשון גסיןו^
 דהכוונס בנעל הקוצים ואסיה נעייבה עדיף צפרפ כ׳ תלישות. ומה שתירצתי לעיל על לפון המשנה לא
. ו5״ל דבמדשה אתת לא קנסו מאיל ט  ס״ל להר׳ב כיון דלולא ר׳ יוסי בר״מ רצימ לפרש דקונסין ב
ת ואמיג ד  ומיידי נשעת סכנה. ולר' יוסי כר״מ לא צריכי להכי ובירושלמי מסיק גמף להא דר׳ יוסי ג

 שדרמ של הר״ג לפרש כהמשקנא עי׳ מיש ב״ב סוף סיס:
. נ״כ כמכואר T0 *1 כיון שיש «6 ׳ םשוש העסד פדי ב דית לקש ט י ר ד ב י  פרק ה מ

 1 מה שגדל גפגיעית:

ע: . ניב ומתר מבואר גסלמגיס ה׳ תרומות שיא ה״ו ע׳ א י ר מ ט דיה נ י י ב ח י  פרס ן מ
 מין תרומה מחויל. גיג מאותן דאיתא גילים פיד מיג לאילו בפאר מ״ל אין מפרישין

 כלל ומא ס׳ד דאיתא גיויל שציא סעיף י״ל:
. גיג מ׳ רש״׳י ׳ ט דיה כל שאינו דלהרמבים נרסי׳ התם הפיאה ומי־כמה ט י י ב ח י  פרק ן מ
ה עלה הלוף דלפיז יפאר הקושיא למה לא נקיט ברישא סתם. אך הרמג־ס לא דקדק  פם ד
׳ בליטד ב דיה ולא יחא לותת ס י ר ג ב י  בכך דסבר דהתנא גא לאפמועינן גאלו עצמן דינם : מ
׳ ע״ז סיב ע״א ד״ה גמצא שלא פירשו כן אלא סגרי דללוקח וללוקע ס . ניב ע׳ מ ׳ ו  לוקט ומום־ ב

 (יאינ) מין

ש הסיתי ללעיק. והידש וסראיש והריב יולקין ויש לסם על מס שיםמט ללא י  M טנר ק אלא מ
 לחנם קנמ התנא ליטר מיומל לשאר אילעמ וסלק אס לא לבזה בעי שיעול אחל ובלשון שמשיף חיבת
 אותן ולא אמר רואין כאילו הם תאנים הורה התנא לכעי לכצ אחל שיעור מלא וע״ו קאמל,םילושלמי
 שניתן שיעיר זה לאילנות אלו טון שאילן כ!ה אס היה תאנה היה שפיר מביא לככר והרמב״ם אעיג
ק [אות ו] ולא ע ו חוס׳ ר  שמרבינהו אסיה סבר רעל התנא אין כאן לדיק מדלא ערנינהו: מי
י םי שיאמר. נ״ב ונעלם לרבינו זצוק׳ל לפי שעה שכן מטאל להליא גרש״ סוכה ל״ד עיא כהר״ב ת א  מ
 וכתב לשיי גס העעס לבזקניס אס יש ג׳ לבית סאה מורשים כל נית סאה בשבילן משום שיונקים הרגה
 מל הבית סאה צריכה להן. אך לק התילו טל עצרת וגנעיעות כפחות מעשרה כיון שאין יונקים הרבה
א כונס הריב במיש גנעיעות  לח צריכה לסם רק לסי חשבון ואמנם ככל אופן מתל ער דיה וכן מ
 ילדמ אין מורשין עד שיהא עשרה מפחות מעשלה חולשין כשי חשטן וכלי אורה , וסלו הוי כסי
א לכאורה מ׳ש והכא קמיל וט׳ משמט  םמשבון ועכ״ס מותר על ריס. אך מה שיש ללקלק על הליג מ
 ללא בא המשנה כאן למדש גנטיעוש רק ההומרא לגעי עשר והלא עיקר המייוש מבואר שהוא מותר
 על ליה. אך זה אינו להא למותל על ר״ה לא צריך הליב לומל להא פפיטא דכן משאר במשנה אן
 היה קפה צהריג תוספות הלשון במשנה מרשים כל כית סאה. הלא מוה מיילי התנא בכל הנאמר לפני
 ?ס ולא הים צדן לומר כאן רק עפר נטיעות מפוזרות בתוך בית סאה חורשץ בשבילך ער ר״ה
 לכן כתנ שיש כאן גם חידוש להחמיל ללוקא בעשר נטישת חורשין כל ביה סאה אבל גפמת מעשר
 אינם רק כיחידת ואין להם לין אילנות ומה שמביא לבינו ראיס מהרמכ״ס ביד החזקה הלא כתג פתוס'
 יויט ס״ב מיב ובכל מקום ידעני יםרמב״ס אין לרכו רק להביא הלפזן כפי שהיה לפטו ובמו שיש לט
 ביאור במשנה כן מבארים אכחכו דבריו וכיון שהביא למן זה עשר נטיעות מפחדות למן ביס סאה.
א לחרוש כל הגיח שאה אלא סוי ככטישות ע לנו לנשמות לא כן מ ד  וחזר וכתג חולשין כל כימ סאה מ
 יחירות ולק כתנ כן גם בפי׳ המשנה וכמו שמביא רגיט המס׳ רעיק כסוף אות וס וליכא מאן לשליג
 ע״ו וראיתי כרן למשנה שכתג שהל״כ דיק כן מללא כלל התנא לין זה כמשנה ד׳ חסל מיקר ללא
 כתג רק והכא קמיל משמע שיש באן איזה מספה ונס אי אפשר לכלול לעיל כיו! שיש בנעימות ליניס
ת בפרטי דיניה: ט ד  מיוחדס כמטאר כמשנה ז' וכזה דרך רבי לקבוע מקום מיוחד כיון שיש גזה א
. ניב וכפי פשוטו יש מירושלמי מ ראיה לסרמב״ם שמביא דלאב״י [ ת י או  מ״ח תום׳ רע״ק [
 אוסר בערלה בנפאל פחות מטפח לק משוס מראית העין איכ מודה גם לאנ״י דש קולא נגד ערלה
 מבנטיעה וכמ״ש גס המפרש שם ללא לגמלי לבר אחל הוא ללר״ש עליפא מדל׳ אביי לאפי׳ מראורייחא
. ולא צדן המפרש לומר כן אלא לגס ראב״י אינו מחולק טס ר״ש וסבר גם הוא כ  היל נעיעה פי
 ללענין נסיעה שהטעם הוא ההיחל על ל״ה שההורה xn וכמ״ש לעיל גשם הליש וכיה ברש״י מכה
 ל״ד שהבאתי לעיל וכן להיפך בפחות מי׳ נעיעית שיש מומרא מא משים דאיט יונק כמו זקנה לק
ק לערן נטיעה אבל לענין ערלה ליכא כל אלה לכן אס נקצן  אין חורפין כל כית סאה. כל זה שייך י
 ונשאר פמת מטפח ונתגדל מזה הוי לענין שביעית כל לין געיעה מן התורה בין להקל ובין להחמיר
 ובזה מולה גס ל׳ אליעזר בן יעקב למי מן ההורה אבל לעטן ערלה היה ראב״י מחדש לאף למדין
 חולה אין במגדל מן פמוה מטפח דין נטיעה חדשה לאםרינן עה״ס משוס מלאית עין ואמל הירופלמי
 לגם זה יש נכלל אמת לבר אחד ובכל זאת אק בירור שגה ריש אוסר פס משום מראית עין אפשל
ן אץ תולה p נטיעה לשביעית שיש גו טעם הנ״ל לדן ערלה ולאיס י  ישס מולה למכמים כיון לבגוף מ
 דגם לאדי אוסר פס לק משות מראית עין ומעתה הלא הכ״מ גש״ג משמיטה הרעיש מלוע סשק הלימ
 כריש למי כימילאי נגל רביה דרבנן פליגי עליה. ואס שיש לנו תיריז מפסיק לענין נטיעה גפביעית.
 כיון שהתנא נמפנה לא הניא כלל לגט לגנן לסליגי עליה לק ממר לכרי ריש הוי כאילו ההם התנא
 כריש ושפיר פסק כן להלנה. אבל לענין ערלה לגם ראביי עצמו מולה שאין לאסור רק מכח מראית מין
 פסיר מסק הלמב״ס שם כרבנן ולא כיחיד נגר רבים וכקושית הה׳מ שכתב לאף למשנת לאגיי קב וגקי
 רא בריש פרק שם גיכ לא פסק הרמג׳ס כותיה״ ומכיש במה שאומר שמא רק משוה מראית עין. ומה
 בהקשה עור כתום׳ רעיק מלוט יגרע גנקצן על המח מעפח שיהיה מותר משוס ערלה מכנדמה יללה
 ככתנ בסיי מנטע רבעי מ״ע אם היא פחותה מעפמ למייכ בעללה כל שנותיו ובהייג שס כתב לין
 הנ־צ. ואיני יולס אין אפשר למ לדמות מילתא למילתא בגזירת החכמים. לאין יכול הלמב״ס להוסיף
 ממרא בדבר שלא נמצא לחכמים הראשונים. ולצמא נטיעה ילדה שנשארה תמיל קטנה תהית ממפת
 שפיר אמל לאגיי ליש מראית עין תמיד שלא נסעה כבר ושם ליכא מאן דסליג דכן א״ר יוחנן בשם
א.  דאב״ במעה מיג עיג דגם החכמים דפליגי על ראב״ בהוף פ״א לשביעית בירושלמי לא פליגי הנ
 רוראי שאני כאן גנקצן כיון שכבר מפורסם שהיה כאן אילן וקן ככר יש לדבר קול והלא בכרם כולה
 נם ביללה הנ״ל מתיר ראביי משוס הקול וכמו שפסק הלמב״ם גם בזה כן 1 להבי בדין ייג דפליגי
 סמכמים על גזירח ראב״י פסק כחכמים וגלין ייט לליכא מאן לפליג טל לאביי ולא עוד אלא יגס ד

 יומנן אמר ק כשמו ופשטת כונמו לפסוק כן פהק הלמב״ס כלאג״י:
ת יב] בסה״ד ואיך הביא הרמב״ם אשכיעית וציע. ניב היה יכול או ב תום׳ רע״ק [ י  פר? ב מ
 להקפות פל הרמב״ס במיפ ריפ הל׳ שמיטה דלמלץ עפה בשביעית מלחרוש מקרא בחריש
 ובקציר השטת דזמ דלא כמאן דלר׳ ישמעאל קאי על פבת ולח״ק קאי על עלב שביעית ואמנם גס זה
pככלל בקושיתו. אבל תמה אני ללא אפשר לפרש כן לעת הרמב״ם דהו״ל לומר פיש ב׳ מיע ושבתה הא 
 ובחריפ ובקציר תשבות. אך כונה כרמביסמא ימי ע:ה לגד הלאו מן ושבתה האין שבת וגמה ימס
 להארן שנת ע״ו מביא הקרא בתריש ובקציר תשבות היינו שניסת האדן ולמדין זה לפביעית ג״כ. ומ״ש
 הרמב״ם ונאמר בחריש גו׳ הוא נמשך צבאר מסו שבת לה׳ דכתיב שביתת האין בחריש ובקציר. איכ
 קושיא האחרונה למס׳ רע׳ק ודאי לא קפה ולמכיר גם קופיא ראשונה י׳ל לאין נאמר פמכיא התי׳ע
 ראיה מדברי הרמכיס דמרישה דרבנן ושם באותו מקום מטאר גהדיא רהוא עפה דאורייתא. אמכם
 p כונת םתי״ט כיון שכסנ הרמב״ם לבזולת זדעה ואינך לכתיב* בפרשה ליקין רק מכות מרדות וראי
 לגס עשה שכתב הרמביס כך סירומ למרכתיב בשביעית עבת לה' ובשבת כתיב בחריש ובקציר למלין
 ליש לוגמתן גם בשגיעית אלא שסמך על מיש פ״א היג שגילתה מלה לתמורת חריש וקציל לשבת יש
 כאן זמירה ובצירה לאמלינן על תולדות אלי חייב ועל אחרינא לא ומכחתי ללא כרסי׳ על מציות אחרינא
 (ע׳ גליון מויק ג׳ ע״א) אלח אחרינא כמו בגמ׳ לדש הלף וא״צ לרכרי מהרשיא שם וכן מגואר שכן סי׳
ק  הלמביס וגס לשיי גרס ק ועי למן הלמב״ם שם ה״ג פ״א וכיון לממועע מלאו ולאי ממועט ג״כ מעשה ד
 משמע לפון מהות מרדות לשייך גמס שאין בו לא לאו ולא עשה כן כוונת התי״ט כאן. ובתוס׳ גיסץ נ״ל ע״ג
 םשיעא להד להוי דאורייתא גמרישה. ואמנם גמיק ד' ע״א איתא דאינו לאורייתא אכל מכיש הראיה
. נ״ב כוכתו ׳ ו ב דיה כזירודה כוי ור׳ יהושע סבר כ י ר ג ב י  םהרא תי״ע מהרמב״ם נכונה היא: מ
ק הוא בכל השנים דפעולת הוף שכה זו  רכל פעולת ממשית נכנס לששיס וכן פל ששית נכנס לשניעית ו
ם לשנה שלאחדה להכי אץ לס לראות בסוף שפית רק כפי שנלג בשנה זו בחמשית שנכנס לפשיס  מנ
 לאס הים או מסקל ומולד גם אחר ריה מותר גס נסוף ששיח לסקל ולורד אף לאחר ריס על ממן
 פעפה כן אשתקד וגם אס בשאר שנים צא נהג כן אין צנו רק כפי שנהג אשתקד ופשיסא לסגר הריב
 לגם למסך אם פסק גממישית מסיקול וזירוד כבר קודם ריה דגם עתה בסוף סששית אהור לו אחר זמן
ל התיק. והנה הרמג״ס בפי׳ המפנה נקיע חילוש זה ברי יהושע במה  כהוא ובזה הממיל ל׳ יהושע מ
ר התיק בססק כבר לפני ליה אגל מולה הלמבים באם לא פשק על אחר ריס מוהר נמי  פהחמיר מג
 השתא וכן מבואר להליא כילושלמי שכתב ג׳ דעות ת״ק סבר על ריה ור׳ יהושע סבל כפיסולו של
 חמישית כן של שפית ואפ״ יוסר מכאן כינתו פאפי׳ אחר ריה מותר אם ק היה בסוף חמפית. והריב
 צא פליג פל הרסביס כצל אצא דנקיע החידוש דמוחר צרי יהושע אף לאחר ר״ה פל שביעית ומודה



ת חרושי חג״ט רא״ג שביעית ב ם  24 מ
 בתרומה ירעינן דמחמת שביעית היא וסבר ללעכץ חלומה אץ משש ונעשית סחוסי ובמים פיס גמ
 לאמת לתירוצם לחוק וגס לשון המשגה לייק לאיתא אין מבשלץ ירק של שביעית משמע להוי האישור
 מחמת השביעית רלולי כן היה לומר אין מגשלץ בשק ירק של שביעית או יומר כסשועו אין מבשלין
 ירק של תרומה בשמן של שביעית וכלפריך הגמ׳ על אביי אך קושית לב יוסף היה הלא גם שביעית
 נקלא קלפים לביח הפסול למבעל קלושח שביעית בירים שיפרף אס נעמא התרועה ומזיק בחולין קיל
 סיב שיש צל ממלא בקדושת שביפיח למוצא אסור אבל בתרומה אה אין יין ושמן אץ היוצא מהפרי
 אסור לפשק הלכה כרי יהושע שש . והיה קישית רב יוסף מיש קלושש תרומה מקלושת שביעית ואניי
 לוחה שאין הטונה מחמת שביעית אלא מחמת תרומה וכפירוש הל״ש ולא לקלק אביי מחמת הסידור
 שכתבתי לעיל לחזיכן לגם התוספתא לריש הסוגיא לשם שביעית אין לוקחין בלמי' שלומה דמסחבר
 מלשון זה לאיסור הוי מחמת הפסד התרומה ואפיה סידר זאת במסי שביעית ואיכ מדהוי עמל תרומה
. ועיז לוחה הגמ׳ אילו כן היה להתנא להעמיל האיסור בפירוש על חלומה ק  י״ל ימיילי בשמן של י
 ולומר ירק של תרומה בשמן של שביעית אלא וראי הוי האיסור לק מתמת שביעית והא שביעית
 לאורייתא הוא. איכ אררבה מוכח מהתם כהרמבים והריב. ומיש הר״ב בר״ש שריש מתיר להביא אין
 התחלת קושיא הלא ריש לא קבע לבליו פל חלומה לק על קדשי מזבח במשנה זבחים ע׳ה וצי ולק
 הושאל בגמ׳ זבחים ע״ה זעיו גיב על תרומה והיה גס על קלושת שביעית ללר״מ בשניהם אסור (לריש
 בשניהם מותר ועי גמס׳ זבחים ריפ עץ לסובב על מעשר שני ולנין דן חשפ הפסל קרשים לעני!
 מעשל שני וא״ב היה בשביעית אעיג לקיל באחר שמבואר פ״מ מ״ב סא בטלהו פוין ויש גס מה
 לחמיר בשביעית מבתרומה כמ״ש לעיל: בתוס׳ רעיק אות מ׳ ניב כסב לאפשר לבירק ממיר הת״ק ולא
 הבנתי שרטנו מגיא זאת מגמ׳ דזבחיה ע״ו. ולו יהיה שדברי אביי נרחה שרצה לאוקי בתרומת לרבנן הלא
 המפנה דזבחיס צ׳ שמביא הגמ' שס מתחלה מיירי בתבלין שהוא דרבנן ואסיה אוסר ר' מאיר והסברא של תיקון
 ניחא אבל לא מה שהוא לרבנן אך ניחא שנמשך למה פהנימ באות ליע גציע והסוס' זבחיס ע׳׳ה ג׳כ
 תמהו והם תירצו עכ״פ הבישול פל עובת התרומם בשביעית רחוק. לכן בשלמא תבלין כקדשים דהוי
 מיד שיהיה נותר בזה גם בדרבנן אוסר ר' מאיר ואביי דפריך מר״ש למתיר׳ להתחלה אפילו בהא מכיש
א. אבל ירק דרבנן בשביעית אפשר גס ר״מ מורה והנה קשה סא גם בשביעית מפסיד  בהאי דתני תנ
 ילל שתרומה יכול למכור וגס ליהנות כל הנאות משא״ב אחר שיהא בשביעית יהיה אסור בכל זה וזה
 קשה נמי על רש* זבחים ע״ז שלא כתב רש״י בדיה שביעית גם טעס זה וקרוב לזה כתב רש״י לף
 ע״ו ל״ה אין לוקחין ואין לומר שיכול למכור הפירות שביעית עה התרומה פבה ויצא מחומרת פביעית
 כי ימול על המעות וכמים הרמליס בשמיעה פיו ה״א זה אינו לאילו הן הלא כשיקרב הזמן הביעור ימכור
 לקנות מאכל ואם מזה יפאר לבער לא יהיה הפסל לתרומה אלא ודאי כיון שצריך פעולה ייינינן כי השתא
 ואפשר לתרן בזה גס הקושיא שיתנם לשלש סעודות א״כ נשאר הקושיא הלא הקיל שוב עתה להפסיד התרומה
 מהרבה הנאות שהיה מותר בתרומה וצ״ל רכל זה לא שייך ממעע באכילה וזהו העיקר דלאכילה הוא ־
 שם בסה׳ד ובתום' שס ד״ח שביעית. כיון שהביא רבינו תום' זה הים לו להביאו גס כצ״ע שלשני
 זה שכוונתו הלא אפשר למצוא תקנה וזהו פלפול התוס׳ בקושי׳ ותידון אך בתי׳׳ע שהראה לבינו יש שיכול
 אמ״כ ליקת לעצמו וזה קשה נמי על תידון ההוס׳ הניל ודברי התוייט הלא הוא מתוספות זבחים ועיכ
 יהיה יותר להקשות על התום׳ יזמים ד״ה שביעית אבל באמת לא קשה דהא אינו יכול להמר ליקת
 לעצמו אלא אחר שהניח כמקום הסקר גם למיות ובהמות והלא כיון לאפשר פיקהו המיות והבהמות
 זו עצמו מי שמביא ליד פיסול ואיכ לא נשאר לק שיוכל לחלק לעניים או גם לעשידם לחל תנא זה
 כבר כתט התוס' שפיר: מיח ובהמה טמאה. ע״ משי בטלות י״ב נדב ליה ודאי וציע מדוע לא

 הביאו מכאן פממרש במשנס:
. ניב עיי מ״ש בריס פ״א מיא : ן  פרק י 0״ה בר״ב דיה שטרי הוב כוי וקנםינהו רבנ

ת אליהו מסכת ברכות פ״ט דיה בנה בית חדש כוי היינו שסבר הירושלמי. ו  בשנ
 נ״ב זה מא פלא כרעת כעור והש״ע בא״ח רפ״ג סעיף ה' וכיון שלא מצאנו ננמ'
 לילן דלא כמרושלמי אילו היה כן בונת ירופלמי אין לט לחלוק עליו: שם פארי פ״א מיא סי' האריך
. ניב ויפ סמך כאן למיפ רבינו לעיל׳ מזה גד״ה , כי לא דבר ריק דעא ת״ת  ד״ה והבאת שלום כו
 ותיח שכל תיבה בלימוד תורה הוי מצות ולכן כתי׳ כאן דנר למרות על כל לבר מפאיכ בגיס שנסמך על

 ובלגר הזה כיון לכתיב הזה אצל ובלבל הורה שיהיה העני! במלואו כפי אשר בילו למשות :

. ניב הכמה להכל שם בלי ו ידמו ל פ [אות לב] בחסיד באס נ ״ ע  לץ אחל הם: שם תום׳ ד
 חלב עוים ובחריצי החלב טון שבא מבהמות שלהם נקרא מדמן ופשיעא שלא נעלס זה מהתי׳נן
 ואין ספק שלא יאשר למכור בכזה דאין לך נזדמן יותר מזה אך לקלוק התי׳ט הוא מלשון לסחורה
 לגמי להל״ל למכול ומינן לגם התנא במכנה פתח בסחולה וננזרמן במ״ד לא נאמר מותדם
 לסחורס או סתם מותר ומי ״לעינן לקאי על סחורה לסנן לאסור וכאן מותר אך לייק התנא
 ומותרין למכרן ועי מ״פ בגליון במיל . ועי ביויל קייז בעיז היק ה׳ ובש״ך םיק ח' שאין לקטס ממי
 שנזרמן אצלו ומתנה ומכר פוץ הם לפמ״ש השיך ם״ק ג' בשם הביי ואיכ וראי קשה מה, שייך בנמ'
 לומר לסחורה: בתום׳ חרשים ד״ה שם בסחיד כר דלק׳מ כו׳.כ״ב ולא תילן כלום לאמת להן שהמלב
 הוא לאסול מפום לם נעכר מעפה חלב וסן מפום אבר מהיח יש בשניהם היתר מקרא תשפכמ במים
 פסחים כ״ב. הגם שיש לומר ללמא כאן ליש לס ומן החי גרע זה אין לומר. אבל סלא הרגיש בעצמו
 למה מגיע סחורה למאה הלא פרצים לכתיב בהם לכם למותדן בהנאה שם בפסחים יאסורין
 לסמולה כאן במשנה וכן כל אימרי אכילה ומ״ש ממה שנמכר לגננין לא יובן כלל וכי זהו סחורה הלא אין
 נולמן גלול מזה ומה והו שכתכ לכל הסוגיא לשם לענין סחורה סא לא מיירי כלל בסחורה רק
ת: מ״ד מותרץ  בבאו לפרוך משלצים. וככל הסוגיא אזיל הלבור p בהנאת מכירה ושאר מאו
ג הועתק בגמ' מותרין למכלן א במשנה דגמי ובירושלמי אולם בפסמיס כ׳ ע כן מ  למכרן * נ
 לעובד כוכבים וזה לאיה למיש סשיו כיו״ל קייז םיק מ' רבנזרמן לא יקנה ממנו ישראל למכור
 למבל כוכבים להרוימ ושכיח כזה בנערף עוף שאין למכרן לעט שימכור לעובל כוכבים לק יהא כפשוטו
יט ד״ה ורד חדש כוי ודבר הימה .  פלומ שלו למכור וימן מזה מה שכר טרחה: מיז תי
 ניב והנה להלמבים קשה יזתל כיון לגם להי* לבי זעירא צריו לומר לולד חדש אין נותן טעס בשמן
 אבל שמן טרל נותן טעם וע״ב בסיפא נמי כן הוא כמיש המ״ט בדה וחרובין והר״ש פירש שה
 ב^כן אמר אבל להרמב״ם מבב כל המשנה על קוטב זה ונשאלה תמיהת הליש במקומה. ולפי ההקדמה
 שהטמ הר״ש לפרש המשנה לפי המקפן בירושלמי ששיר הקשה אבל איע כן לודאי היה קל למצוא
 איזה הילוק ולא היה צריו לאוקי בתנאי אבל המקפן סבר כיון דאיתא במשנה ורל מדש בשמן ישן לא
 שייך הו למשנה לומר ורד יפן ושמן מרש לאילו כן היה התנא אומר כן בהייא אך סבר ורד חדש
 שכבפו בשמן ישן או שמן יפן בורד מלש הייט שנתן השמן לולל או שנתן הולל בשמן ופריך הלא
 היינו הך מלוע בזה ילקט ובזה יבער והוצרך לומר תנאי ור׳ זירא אמר שאין הכרמ צלייק כן במשנת
 אלא ברישא קאי חלש על הורל ובסיפא על השמן פגם זה הוא לרך התנא לממילא ילטנו דחלש ויפן
 קאי על אופן זה גמסא ואמנם זה ודאי לזמר גם דברישא לנין על השמן ובסיפא על הורל לעמת
 עול בזה חילוק כני זם ודאי לא מסתבר לפרש ולהכי אין לאוקי כתימ׳ דר״ש ועדיף לסנימ כל המשנה
א רכל הכבישה של ורל בשק אין לתכלית סולר רק להשמן  שהשאלה הוא על העיקר וכאשר באמת מ
ח ועעס כלל הרבר מהיט חיתי נפשה שינוי בין ריפא לסיפא גהלשון וגם בהמציאות.  שיקלע מן מלד ד
 והנה לדברי יובן רר׳ אבהו בשם ל' יוחנן עליף ליה לאוקי בתלי תנאי מבתד טעמי והוי כמו שפירש
 הר״ב כחלה פ׳א מ״ו מגמ' פסחים ל׳׳ז עיב כן כאן דת״ק אמר חדש בישן והיה ישן כחדש ילקע ותנא
 בתלא אמר ישן במלש ה״ה חלש בישן ח״כ בביעור. ולר׳ זילא עדיף בתרי טעמי מבתרי תנאי כריל
 כקידושין ס״ג ע׳ב וריפ במנחות גיה ע״א ואפשר עול דלל׳ יוחנן הוי זה יותר עול מבתלי טעמי
 רק ליפני הרבה ומי כמיש המס׳ ב״ק מיח סוף ע״ב דעדיף בכהיג לוקי בתרי תנאי ור׳ זעירא סבר
 לכאן אין רק בתרי טעמי. אבל מכ״פ כל מם דאפשר להשאיל בחד טעמא לבכל המשנה קאי השאלה

: ף ד  העיקרי על השמן ודאי ע
. ג״ב המה על הל״ב למתחיל כסי׳ הרמב״ם ׳ ז בתוס׳ חדשים ד״ה הריב דיה שלא בו  פרס ח מ׳
 י בתיק וכריש כשי׳ הריש ומביא פגם הרמב״ם והריב המה נגד הגמ׳ זבחים ע״ו ולמכיר יש קצת
 לומר דמגמ' דשם יצא להמונים והריב פי׳ וה. דקשה בגמ׳ מה סיד לאביי למתיי ריש יען שתרומת
 ירק לרבנן הא איתא להליא ירק של שביעית ועיכ הפמן היה של תרומה וכאשר נדחה מדבריו אבל
 מה ס״י אן כתבתי שם לכוונת אביי לפמן היה מירק של תרומה כגון שמן צטטת שמן שומשמין והנה
. אן הרמב״ם והריב פירשו תחלת ססוגיא מיד ללא א  לפיו מב מה הקשו עליו יילמא באמת כן מ
א מחמת ספסל שביעית דלהט סידר רבי לין וה בשביעית ואילו  כרש״י זסבד לכוונת המשנה ולאי מ
 היה מחמת תרומה סיה לסמי לין זה בתרומות. וכן מבואר גהרמב״ם ביד החזקה שלא פי׳ הכוונה
 אם מממת תרומה כהריש t מחמת שביעית כפירושו במשנם אולם מחמת שהביא דן זה בשביעית ולא
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 ללייק לישנא לסיימו הר״מ והריב ו״ל. אבל עקרב או אפעה מן הדברים שודאי משטם וממיתים פוסק
 עכיל. ולמה צליכים לדיק בל׳ לודאי ממית. דמשמע הא בספק אימ פוסק והא קיי״ל דבפינ אפילו
. וספק איט שם. וספק עיג מפקחץ עליו את הגל. עי׳ יומא ת  בכמה ססיקוח. כגון ספק חי ספק מ
 (דף פיד). אמנם לפענ״ר בכל עניניס כאלה אץ לט לראות את הנולד. רק מה שבאותה פעה. כמו
 החולה שאין ס סכנה פאין אנו רשאין לחלל עליו את השבת. ויש לחוש בספק שהמחלה הזאת תסילמ
 במחלה אמרת שתגרום לו סכנה אח״כ. ואס נחלל עליו את השגת עתה. נשמרמ שלא יבוא לירי מחלה
 אחרת. לענ״ר הדין טתן דאין לט לחלל. מאחר שעכשיו אין בו סכנה. ולא הותר אלא להצילו מספק
 סכנה שנפל בה. ולא להקדים ולהצילו מספק שמא יפול בה. והנע בעצמך העומד בתפלה ורואת שכבל
 בא נחש והזיק לאחד. ודאי שצריך להפסיק ולהציל חנירו מסכנת נפשות. אס עיי שיחתוך האבר. או
 שאר דבדם שאפשר להמצא בעולה. אבל קולה שנשך הנחש אף הוא בעצמו לא יפמק. מפט שאמר
 להפסיק מפני ספק סכנה עתידה. אבל עקרב ששכנתו ודאית מושר להפסיק אפילו מפני הכנה עתידה.
 ודרך אגב למדנו נחילה שאץ ט סכנה. ודרך המחלה ודאי לגרום לו סכנה אח״כ. יש מקיה להמיר
 לחלל עליו שכס להצילו אף מפני סכנה עתידה אם היא ודאית. אלא פד״ז צריך תלמוד. ולא להורות
 באתי. ודבד הרמבים ז״ל בחבורו פאיט מחלק בין נחש לעקרב. נ״ל לאחר שנעמוד על דקדוק לפונו
 שפיכה מלשון המשנה לכאן. לתנן אפילו נחש ברוך על עקבו. והרמב״ם ז״ל כ׳ אם ראה נמפים ועקרבים
 באו כנגדו. ועלינו להבין מה ־מקפה בגמ׳ כאן על רב ששת. מבלייתא לנפל למפירה מלא׳ נחשים ועקרבים
 מעידן מליו. ולכאורה קושיא זו יש להקשות על המפנה גופא. מי׳ צלימ מה פהעיר בזה. וגמה שרצה
 לתרץ רבמפנתינו איכא למימר דםיל לאפילו במקום סכנה לא יפסיק. וזה תמוה להא קיייל לאץ לך לבר
 שעומד בפני ש״נ. אכן הממור בזה מה למסיק הצל״מ בעצמו שם. לודאי אם בא-כנגדו צריך להנחית
 אפילו איע רק ספק הכנה. דהא אפילו בספק כפפות מחללין את השבת. ולזה כוון הירושלמי(פיה הליו)
. אבל ככרוך על עקבו שאני. כיון שכבר הוא כרוך ולא ק ס  דאמר אס היה הנחש מרתיע ונא כנגדו מ
ב לא מיישינן שיזיק. אבל רב ששת דאמר אבל עקרב סופק. אלמא דכא ס״ל לחלק גהט (ד^פי הן  הזיקו מ
 סברא לא שיין לחלק בין נמש לעקרב כיון לחזק לאיט מזיק). ולכן שפיר מקשה עליו מברייתא ע״ש. ועפי״ו
׳ כוון בזה להעתיק לבד הירושלמי. לאס  י״ל בפשיטות דמשיכ הלמב״ם ז״ל בחבורו. וכן אס ראה נחשים ט
 מרתיע ובא כנגרו פוסק גס לכחש. וניחא לשון הרמבים ויל למסיים. אבל אס לא היה ררכן להמית
 אינו פוסק. ר״ל כגוונא דמתניתין דכרון על עקבו ואיט מזיקו. מזה ידענו לאין ררכו להמית. ולכן אינו
 שוסק אפילו לעקרבים. להא הירושלמי ע״כ לפליג בזה על רב ששת. ואף לבירופלמי עצמו אמר שתחילה
 רג חונה בשם לבי יוסי ליש אלא נחש אבל עקרב פוסק. מימ סיל להלמג״ס זיל רר׳ אילא שס בירושלמי
. ופוסק טתייה עיש ודו״ק. אבן התום' והראיש :״ל ה נ  לאמר לא אמת אלא ככרון ט' חולק על רב מ
 יש להם שיטה אממ! בממש לבלי הירושלמי ועיעבבאורי הגליא ft (*ימ סי׳ק״ל)מש'כ גסי׳ רגלי

 הילוש׳

 גליון מדדא״י לתאון י׳ אברהם יונה
. ניב עיין בחמשי על הרמב״ס י ת פיא ב בתוייםדיה שכן לרך כו׳ ואעיגמ׳ פמץ ט  ברכו
. ׳  הל׳ שבת (סי״ט הל״ב) גד׳׳ס ומותר לצאת באבנט כו׳ כמו 0׳ עושין ט
 וכ׳ בהגהות מידי דהוי אאכנט של מלכים. מ־חה שמפרש כפירש״י זיל שם דכל ישראל ג״מ הה וציע.
. אוקמוס במס׳ שבמ(דף קכיח עיא) כשיטה וליס הלכתא טותיימ. וכן פסק ס  דהא לכל ישראל בימ ה
 הרמייה ז״ל במקומו דלא טוהייהו עיש ודו״ק. וביותר קשה על הרי״ף זיל שכ׳ כן גהדא דהלכה
. ואימ בעצמו סויפ (מי פרצים) כ׳ דהלכשא כריש ולא ם  כליפנא בתרא מטעם לכל ישראל בי׳מ ה
. וכן גפ׳ המקבל כ׳ הלי״ף דמסדרין לבטיח וכיכ הרמביס ז״ל בה׳ מלוה  מעעמיה לקאמר כל יפראל בימ הס
. וכ״כ הרא״ש ז״ל שם בהדא ללית הלכתא ס  ולוה (פ״א סליו) דלא כר״י ור״ע לסיג דכל ישראל בימ ה
 כריי ור׳׳ע דם״ל כל ישראל ב״מ הס ע״ש ודו״ק: ג במשנה בשעח כו׳.נ״ב עי׳ כ״מ הל׳ ק״ש(פיא הלי״ג)
 כליה יש שואלין כו׳ עיש. והנראה לתרן עס׳י המטאר בילקוט (פ׳ ואתחנן) גלוי וידוע לפכי שבהמ״ק
 עתיל ליחרב ומכאן ואילך אי אתם יהולין להקריב קרבטת אלא מבקש אני תמורמ של קרבטת פמע
 ישראל בטקר ושמע ישראל בערנ וכו׳ עיש. נמצא למדנו מדברי מילקוט דק״ש הוא נגל קרבנות. ואיכ
 קשה ללכמב קיש של שחלית ברישא כמו בתמיד. אך עיז ייצ כיון לבקומך קימה ממש בשעה שהאדם
 עומר ממעתו. עיכ צריך לכמג בשכבך ברישא ט קימה ממעה בלא שכיבה לא יתק להיות. ועיכ
 צריך לכתונ כשכגך גדשא כסדר של אדם רמםתלה מלך לשכב ואת׳״ב עומל ממטמ. אבל אם נאמר
 דבקומך כ״ז שהאדם הוא נעור דהיינו כל היום. הדרא קושיא לדוכשא דהו״ל למכתב ובקומך ברישא
. ותמה לאף , . גיב עי׳ רש״י בגמ י  כמו בתמיד. ודו״ק: ה במשנה מזכירי) יציימ כלילות כו
 אם אין חיוג הזכרת יצי״מ בלילות. עכ״ז ננשום אינך טעמי ניבעי כלילא. כמטאר לעיל פס בגמרא
. אבל לכאורה זה  פרשת 5יציש מסכי מה קבעוה עיש. וצ״ל לאינך כיון דקבלינמ ביומא לא צריטנן מ
 דבל הימה. א״כ מאי פירשו גבי ציצית מפני שמינו זמן ציצית. עכ״ז תיפוק ליה לקאמר ביממא. וציע:
 פ״ג ף במשנה מהרהר בלבו. נ׳כ עי׳ עטרת לאש מה שהקשה דף כ״ב דברי ר׳מ אהדדי עיש.
 ומראה דלפי מאי דאספוט במיין בגמ' (רף כ״ה ע״ב) דבד רשביג אבל מרמיק ארבע אמות. גם כאן
׳ 5עY ברפב״א עיש. ודו׳ק: פ״ד ב כריב דיה מה מקום כלומר מה טיגה. מ  לקימ. ומגיית מ
 נ״ב כן פירפ״י זיל בגמ׳. והטונה מכל לומר עפ״י דמבואר בגמ׳ שם(דף ח׳) לעולם יכנס אדם שיסור
. ופפוע: ׳  פני פתמם ואנרכ יתפלל. ור״י כהיק היס מתפלל תיבף בכניסתו. לוה איל מס מקום ט
 פיר, א בייב דיה אפילו נחש דוקא נחפ. ניב עי׳ פי׳ ר״מ ז״ל בד״הוד״ז אינו אלא בנחש בלבד.
 שרוב פעמים איט נושך. ולכאורה תמוה. דנמה בחבורו(פ״י הל״ט) איט מחלק בזה וצ׳ע. אמנם בדגלי
 המשנה עצמה יש מקשים הא קיייל דאין מלכין בפקוח כשש אחר הרוב. ומיל לחוש למיעוט דפעמים
 הוא עשן. ולסענ׳ל אי משום הא לא קשיא להאי הללא גופא דאין הולכץ בפ״נ אחר הרוכ אין זה אלא
 ^מקןם לשיין לומר כל קבוע כמחצה על ממצה למי. עיין שו״ע או״ח(סימן שכיס סק״ג). אלא שיש



 גליון מהרא״י
ft)1׳ >׳י עי׳ ימנים הלי כלאים ׳ חה יעמ סרמבים נשי׳ וגחבויו ט  פיח י בתויימ דיח בדמה ט
ו ד  הלי)) מ העושה מלאכה ט׳ הין לוקה כוי. ועיי גראיש הלי כלאים אשר הרכה(השיכ עלץ. וכהיום מ
 משיג מל םרמבים 1׳ל מההיא לספרי עיש. והא ולאי לאו קושיא דאי לאו מישעא הוה אשרינ! לעמת
 מלאכה גאדם הן עם שור והן עה ממור לודאי מעלתו גללה משניהן ועדף יותר. ול׳נ ראיה לשימת
. ועי׳ גסי' הליכץ שם למאך משכחת ׳  הרמג״ם ויל מההיא למכות(רף כיא עיג) יש חולש תלם אחל ט
 גממול שהוא הקרש. ותיח גמלי אנסי או לאולא אליבא לריי לס״ל פיח אכול בהנאה ומידי מתני,
 כשיח. A אפילו לליש לסלע עין משכמת מתניהין בשור ושה וחמור דנקיט לאו דוקא ׳עויש. ואני סמה
 על אופן השני. דהאיך שיין ליל ובקיע מילתא דליחא. ובודאי רוחק הוא, אע׳כ כאופן הראשון ומתני׳
 כריי. ואס׳ל ללאכהרמביםזיל מאי לומקא דשנא למתני החורש גשור וחמול ללא משכחת לה לק לדיי.
 מסי מיל למתני המורש כשור ושה דמשכחת לה אליבא דליה. אלא ולאי לגשול ושה לאמשכתת הלאו
 ללא המלוש טון למה שני מינים עמלים כדעת הלמבים ויל(ואין להקשות למימ תיקשי דליתני החורש
 בשור ושם של פסולי המוקדשין לאיבא תלת׳. לאו דמבורה בקדשים בכל אויא. וגם לאו לכלאים בכל
. ר ט ג  אויא. (עיין מלימ שם הל׳ כלאים, ובפ״א מהלי ממילה) דהא ליתא דבגמ׳אוקימנא משני׳ ג
 וגגטר ליכא משום מנהיג בשור פסולי המוקדשין לשיטת הרמב״ם ויל נעצמו. וכמשיכ המלימ שם בהל׳
 כלאים מיש). נס מה שהקשה הלא׳ש זיל מהא דר׳ ירמיה דאמר דאם xביע מין שביבשה עם מיו שביס
y לקימ. דהא דבעי ליה התם לאו לענין מלקות. אלא" לענץ  לוקה. ומבעי׳ ליה כמהגה האין הדין. נ
 אימלא. ואיסורא יש מדים אף בשני מינים עמרים כמ״ש להלן שם בדברי סרמב^ם ז״ל. אי נמי י״ל

א עמא גאמת. וכן משמע קצת מדברי הרמגים ז״ל לקמן שס שכתב ואמר להנהיג  יהך שיטמא מ
 בהמה מן היבשה עם חיה שביס כגון עז עה שיטע עכ׳ל. הרי דקרי לה פרמב״ס ז״ל חיה שבים. ולא
. והוא דג טהור. וכמו שמשמע במלין ג  דג שבים. איכ י״ל דשני מיני שיטט יש בים. אחד מין ל
. ועוד יש שיטט דמא מין חיה שביס. ואומ חיה אפשר דמא טמא באמת. ׳  (דף קיט) אסר לן ט
 דאין לו סימני טהרה. וראיה לזס דלא בעי סתס המנהיג במין שביבשה עם מין שביס. עי׳׳ש היטב.
 ולפי מה דנראם מדברי המייע כאן(פיח מ״ו) דבהמס עם חיה מודה הרמביס ו״ל דאמר מהית אף
. וכחל ואסור להנהיג. וכן עם חיה שבים א  דשניהם טהורים. בלאיה לקימ דהא ההא בהמה עם חיה מ
 ממם דבזה היה מלקות אם היה מנהיג בשני מיני דגשה כהיג. ועי׳ גתו״מ שהשיג עליו. ועיין היעב
 בשעה/נ שהאריך בזה. ואס נייחס סברא זו להראב״ד ויל היה נסתלק בזה מדהת המלימ מליו במיש
 גהשגה דבפסולי המוקדשין הו׳ יעו״ש ולהרב בעל עטור בכורים נעלם מעיניו כל דברי סהוי״ע והתו״ח
י השדה. נ״ב עיין נ ד . עיין גכל אלו ותמצא כדברי. ודו״ק: פ״ח ה במשנה א ס  וסשעהיס ז״ל ט
 בפי׳ הל״מ והריש זיל ובדברי הירושלמי. ועיין מדרש קהלת (עיט) פה״ס כ׳ יש דברים כרבה ונ1'

 משמע כדעת הלימ זיל ע״ש ורויק:

ד הירושלמי במו שסי׳ 0צ$״ח. וכמו שכתבתי. מכון ב . ומדברי הימ^ט )׳ל נראה שפי׳ ו ל י  גדוש׳ מ
 סרגר: פיו ג במשגה על לגר שאין גלולי מן האח כוי. ניב עיין רמביסהליכרכוחןפימהליא)
׳ עיש. וקיק למסיק בגמ׳ תני על לבר שאין יונק מן הארן. משמע  כדים דברים שאין נלולו מן הארן ט
 •כמהין ופטריות ג״כ מברך שהכל כיון לאינו יונק מן הארן אף להוי גלולו מן הארן. ולהרמביס זיל
, וכיכ הרמב״ם בפירוש בהל׳ נרדם(םיע  משמע למברך בפהיא כמן למי גלולו מן הארן כמסקנת הגמ'
ק יש ללקלק גמש״כ הרמב״ם זיל בהל' מהעת מנייה (ריש פ״ב) כל אוכל פגלוציו מן  הל׳ י״א) עיש. ו
. משמע לגס כאן מם לו טי . ולפי משיכ התוס׳ בנדה (דף נ׳ ע״א) בליה וגדולי מן הארץ ו ׳ ט  האין ו
 לכמג שיונק מן האח עיש. וכן בהל׳ תרומות סיג כשב סרמגים ז״ל גיכ גהמא לישנא דמתנימן כל
ם . וע׳כ מ ת ו ד ש  אוכל שגרוליו מן הארז חייג גתרומס. ומטאר שם כפירושו . למעוטי כממן ו
. צדן למשני ׳  צדן ג״כ לכמב שיונק מן הארן. וכן משמע מלשק התוס׳ כנדה שם למסיק איכ נמי ט

 יונק מן הארן דקאי גה כו׳ עיייש ולויק:
ה פיד ג במשנה נטל מקצת כו׳ וזרקה כוי. ניב עיין גפי׳ הרימ ויל לקונסין אותו וטעלין א  פ
. עייש. ודין זה טבע מתוספתא פ״ג. ומדוש׳ הלי ג׳ הובא כריש י  ממנו את הכל ט
 עיש. והנה ר׳ מאיר אזיל לשיטתיה שמבל בגמ׳(נ״מ דף סינ עיא) לקנהינן התירא אטו אישרא.
 ועיכ צ״ל זו בדעת הרמב״ס זיל. רמסברא זו הטעה שייך בשני המקומות. מ מצאתי גסי שטת אלימ
 שכ׳ ג״כ דר״מ לשיטמ. אכן איע טתב זה בדעת הרמביס ז״ל. ואין להקשות אמאי פסק כיחיל נגל
. ׳״ל משום דהסוגיא דמוע״ק (דף ו׳ עיג) אזיל טותיה. דאמרינן שם ( ׳ . וכדאיתא גברטת(דף ס ם ט  ר
. אכן עכ״ז לא יתיישב. דהרמב״ם ז״ל בהל׳ ׳  כראשונה היו שלוחי! יוצאין והיו משליכין לפני בהמתן כו
. ׳ א במשנת שספק לקט לקע כו  מלוה ולוה (פ״ד הל״ו) מסק כחכמים יב״מ הנ״ל ע״ש ולויק: י
 נ״ג הראשונים זיל נחלקו בספק מתנות עניים אי חשוב ספיקא דאימרא או דממונא. מי׳ נדרים (יף
. דפמ דהוי ממונא שלא כדברי הרמבין וסרשביא זיל. ופי׳ בסוטה ׳  ז׳ עיא) ברין ל״ה ולערן הלכה כו
׳ עד ה׳נ ולמדעך כהא רר* דאמל אפילו מין גמיע כוי עמון.  (דף מ״ה) סבלוה להנ׳ תנאי כל״י מ
 וסי׳ והוי כהא להתירא עדיף ליה עיש. ומתוגיא זו היה נראה הוכחה מכרעת כשיטת הלשגיא ז״ל.
 ולהכי הוי שפיר החא לסיחרא לחף מין במינו מי טמון ולא מי שכחה. ואין מוציאי; מיד בעהיב,
 אטיג דאי לא מי טמון קאכל בעהיכ איסולא. רלשימת הרי! ויל קשה אלרבה הוה ליה לאשמועינן כמא
 לחכמים דמי רבותא טסי אפיי מין גשאינו מינו הוי עמון ומוציאין מיד בעה״ב המוחזק ונותנץ לעניים.
 אטיג דבכל ספק ממון קיי״ל קולא לנתבע. ועיין ש״ך ליו״י(סי׳ רניט ס״ק ״ד) מפס ג״כ שיטת הרשביא

 , ז״ל ומה לו להביא ספד מסוגיא דהכא כנ״ל. ודייק:
. ניב עיין רמב״ם הל׳ ק״ס(פ״ם ׳  כלאים פ״ב ט בתוי״פ ד״ה עשר כו׳. אתסרש טעמיה כו
 הל״ה) גהגסיה. ועי׳ מגיני שלמה דף rt ליה גרסי׳ פ״ק דריה כו׳ עיש זדו״ק:

 פירוש הראב״ד למסכת דמאי פרק ז משנה ז ח
ק תיות בסלואי ומובו אמרנו להעלות על הדפיס מח שגמגא במשניות שלנו דפוס ווילגא והודאדנא (תקעיה) וזיל : וחנה אחרי שזיכני השם לנבור סדר ורעים ם  ל
m והוא יגע ומצא . ב  בא אלי אהד מהמחברים ובקש ממני להפיק רצונו ולהדפיס עוד פי׳ םeDיp על משגה ו׳ פ״ו דדמאי אשד היא במעט מעולל הבנה ל&•׳ הרי
׳ל. וכדי לזכות את הרבים שאין בידס ספר  הפירוש מיראב״ד ז״ל בפירוש של די אלי׳ במהורי׳ל על הירושלמי מסדר זדעיס. וגם פי׳ מספיק על ם׳ח פרק הנ׳

: ה  ירושלמי הג״ל בשנם שם איגו מבואר כל כך הצגנו פ

 מאה מוליך מהוקנים מאה מפשר נוהל מאה ופשר ג״כ מוכר טלם לכהן הון ממשרה
 שנועל הכהן בשביל תרומת מעכל: מאה מכל מכעיס מעבר תשעים עגל שמוניס מעשר לא
. פי׳ שיש כאן מאה ותכעים תאנים פממוייב להפריש מהם פשרה לתרומת ס ו נ  הפסיד כ
׳ בסד המפשר ואחת מהמאה עגל נועל פשר תאנים ונומן לכהן כי כל . היינו ע  מפשל
 העשר שיפלו בידו אם מהמעשר מתוקן הוא היינו מ' בשביל המעשר ואמת־ בשביל המכל
 ואס מהמבל יעלה בידו כל הפשר גס כן הם ראוים למעשר ראשון וימל לפשוחס תרומת
: זה הכלל כל זמן ס י ג ך לא הפסיד כ כ י פ  מפשר מ׳ פל התשעים מפשל ואריס פל פצמס ל
. ואם גספרג ג ב . ובלבל שיהיה מרובה פשר. היינו עשירית חלק מ י  שהעבל מריבה וכו
 מאה מפשר תשעים טבל נועל צ״כ פחות עשירית ובר״ש משובש הגילסא של הירושלמי וכי
ת עשירית מ  צריך להיזפ ואס המעשר מרובה הייט מאה מפשר השפים מבל גועל צ״ב פ

׳ מפער פי מכל נופל פ״נ שמות בני עשירית !p לפי משבון :  ק
. ואמר שורה החיצונה אמת מעשר. פי׳ כל השורה תהיה ׳  משגה ח מי שהיה לו וכו
 מפשר פל המאה: נוטל שתי מטות לוכסן, עי׳ לתרומת מפשר וטסן
. פירוש שרוצה ׳ מ  שתיהן לכהן. אמת בשביל תרומת מפשל ואחת מוכר לו: חצי שורה ו
 לתקן ממשים חביות: נוטל ל׳ חביות ומפריש מכל א׳ מצי מבית ומיכר לכהן חוץ מחצי מניח
ה אחת מפשר ר ו  שמחויב לימן לו בחנם בשביל הממנו מפשל המגיע נממשיס חביות: ש
' ת מפשל זמוככ לכהן חון מאמת: חצי שורה ט מ מ  ממל פורס אמת לוכסן. גש כן כשביל ח
/ פי׳ פרוצה לתקן רק עשר: ט ת אחת ו י ב  גם כן כנ׳׳ל. ממוכר כולם חון מחצי חבית: ח
 נוטל מכל מבית ומגיס. פי׳ מצרין להפריש תרומת מעשר מכל מטות שכל אמס מסופקת
 במפשר. ומה שהק*ה הל״ש פל פי' וס אס אמל מצי עורה נועל ל' מבמת יחזור ויאמר
 חצי האמר של אותו שורה יהיה מפשר פל השאר ותס;י ליה בשתי חביות. קושיא זו הקשה
. וכן במבית אחת מעשר שרוצה למקן ר ס  הירושלמי. וסירן כשהפריש על מציין ממקום א
 רק משר ופל תשעים הפריש ממר\0 אמר.לכן צריך ליטול מכל אמפ שכל אמת מסופקת בממשל:

. כאשל ילקלק נל תלמיל בכל הש״ס משניות ככל ׳ ו כ  פרק \ משנה t מאה טבל ו
 מקום שימצא שם כלכלה הוא של פירות וביושר מייחלת לתאנים. כמו חיעקות
 שעמנו תאנים לשבת. כלכלת שבת. הלוקמ כלכ1ה לשלוח למטרו כווכתס של תאניש וכמו
׳ מ״י היו לפניו שתי מ ן כי משנה ה' היה לו תאנים של עכל ו ל  כן נוכל לפכיש בכלון ד
פד״מ) ) ן ס כ ם. ומשנה ז׳ מאה מבל הוא נ י . ג״כ הם שתי הכלכלות של תאנ ׳ ט  כלכלות ו
 מאה תאנים של מבל ומאה תאניש של חולין פנממרט ויש כאן מאתים תאנים עמחוייב
 להפריש מהן משרה למעמר ראשון ומהמשרה אמת לתרומת מפשר ויש לחוש שמא יפדש
 מהפטור פל המיוב ממא יעלה בילו מהמאה של חולין א) ובודאי בעל מפשר ראשון אין
 לחוש שמותרת לזרים רק משוס האחח מממויב לתרומת ממכר שהוא במיתה אצל זרים אין
 להמערובות מקנה לק שימול מאה ואמת פנולאי יש בהם אמת מל מבל וימכור הכל לכהן
: (  מיז מאמש שיטיל הכהן במכם בשביל תרומת הפשר המגיפ מהסבל ונשארו צ״מ ממוקנים ב
 מאה טבל מאה סעשר נוטל מאה ואחד . שהרי יש כאן מאתים תאבים מממויב להפריש
 ההן י״א תאנים לתרומת מעשר דהיינו פשרה מאניס מהמאה מעשר ואחל מהמאה מגל
. נמצא ה המאה מפשר לבל ופשרה שמגיפ ממאה של מבל גס כן מופרש מהסבל  ואם מ
 שהיה לפניו מאה ופשר מפשר ראשון היה יכול ליקח י״א תאנים לתרומת מפשר מאתה
 שיהיה או כל הי״א מהמאה מפשר או כל הפשרה שהפריש מהסגל ועוד אחד מהמאה
 הפשר אגל פכשיו א״א ליקמ י״א תאנים מההאתיס כשביל תרומת מפשר המגיע שמא
 יפלה כידו כל הי״א מאנים מהמאה של סכל ובמאה של מבל אינו ראוי לסרומם מפשר
 רק עשרה שהגיפ למפשר ראשון ויכול לפשות כולם לתרומת מעשר על מפער אמר והאמת
ל, , ואם יעלה בילו כל הי״א מהמעשר היה הכל מתוקן כללפי (  שיוסיף הוא מהחולין ג
 אך פ.זא יעלה כל הי״א מהסבל לפיכך הוצרך פל כרמן לימול מאה ואחל שאז יש בהש
. פשרה מהעבל ואמד מהמעשר. ולמכור הכל לכהן מוץ ר ש פ  י׳׳א הראויין למרומה מ
:  מי״א שנועל הכהן במכ© בשביל תרומת מעשר המגימ מהמאה מפער ומהמאה הבל

 מריבה על המילין וגי! שהמולין מרובה על המעשר סבל גומל אס כל החולין וכיי ס״מ שבמעשר 0ונל.
 (כ! כני׳ מכת״י הגאון ז״ל) מאה מעפר צ׳ טגל נועל צ״ב סמופ עישול אסל מאה מעשר שמונים ענל
 נוטל ס״ג פחית פני עשירית מכאן ואילן לפי חפבון(מל״פ שמוניס מעשר תמשיס עגל פטל נ׳׳ג ומ5')פכך
 עולה החשבון עמאס מעשר ספרי לח״מ ומהשעיס סבל מ״מ אמת חסר סשילימ הרי ייא פחות
 עשירית. ובתשעים טבל אץ ראוי לה״פ כ״א ט' שמגיע למעשר ראשון הרי מסר שתי׳פמותעשיריח
ק מאה מפשר וסי טגנ נוטל צ״ג פחוס ב׳ עשירית צא וחפוב  הלכך צריך ליטול צ״ב פמות עשירית ו
 והמצא הרי מבואר שמטבל ה״א להפריש תלומפ ממשל טל מספר טבל כ״א לפי םחשגין מיי שיש
 בו לאליכ למה ה!צרך ליטול צ״ג חסר עשירי׳ או פ״ג פחות כ׳ עישורי! יטול י״א פחות עשירית י״
 המגינ1 לק׳ מעשרות׳ ה׳ מביריז בעד הצי עיללממ*! מה שיעלה גירו 56 מהסגל או מהמעשל
 יכול לעשות ס״מ על הכל אלא פיה כמו שנתית־ למטבל איט רשאי לעפות מ׳מ כ״א לפי משנץ

 מעשר ראמן שיש בכטג:. והארכתי ?צת להקל %\ החלמידס למען ירון כל מבי״מ;

 הערות על &י׳ הראב״ד ז״ל
, ועיין גהפר שנית  א) ממקום אחל א״א להפריש למיירי שקבע המעשר גמכם וקאי אמתני״ ו
 אליהו: ב) ואין להקשות תעלם באחד ומאה תירן גילושלמי בלגלים שאיק פולין כגון באגיויס
 והקפה עול ייפצע ותירץ נחפצעו חנן וכי שרי לבטל איסור לכחחלה (ולכאולה אפשר לומר
 ה״ס בפאר פימת דהא ע׳׳: צריך לקרוא שם למעפל ראשון תתלה להאיך יפריש ת״מ אש נא י!רא
 שם למעשר איא על כרחך צריך לעמת כן יקח א׳ מהמאהים ויאמר אם זו טבל תהא מעשר וט׳
 הנאות אחריה זו תהיה ת״מ ואם זו מהמילין תהא השניה וכן כולס על מאה ואי וזאת כאי אינו
 לשאי לעלג לכתסלה גהמאה שלקח מהחלה, מט״נ אם כהמאס שלקת מהחלה יש גס; א׳ של מכל
ד שיתנעלו כמבואל (תרומוה ס״ס מיע)  כלי היא ח״מ איכ נלמעו ואסור להוסיף ןגיז אתל כ
 ואס כל המאה שנעל מתחלה הס מלין והא׳ -שמוסיף הוא מהעבל והיה ת״מ ג״כ אסור לערכ כהחולץ
 צלי שיתבטלו: ג) ויש לאיה לזה שהמפנה מפורשת כך מתוספתא לרמאי פ״ח נין שהטבל מריבה
מ שבעכל. נין שהמעשר טבל י ת י מ  על המלק ונין פסמליז מרובים על כטבל מטל אמ כצ המלק ו
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ל זלה״ה שהיה אב״ד בק״ק בראד ובה״ק אטשטרה ז ^ ל  מאת הרב הגאון החפיד האמיתי המפורסם בדורו כבוד קדוש״ת מוחי״י א

: (  (בעהמ״ח ם*ר םעשה רוקה על התורה וספר ארבעה טורי אכן

 המתיק רישא דממניתץ ולא הזכיר כרם רק שלה שזרמה בצלים או פוליס ולא הזכיר רק
, ואין לומר שסמך פל מה ל  בבא לרישא ולא בבא להמדל ולא בכא להממליק מאחת י
ב בלין הכרם דא״כ היי לו לכתוב כל המשנה כחל לוכסא , אלא ולאי נלאה ״  שכתב מ
 פשומ שללך אמלמ היי לו בכל המשגה לבבצלים ואפונן וכיוצא בהם ששייך בהם שוק וגורן
 שקצסן מוכרין בשוק ומקצתן ממקיימין לגולן חייב להניח לאלו לפצמן ולאלו לפצמן ואין
 מלוק בהם אס אותן שלקח לשוק בץ קצרן מיכן ומיכן או אס לקיץ מרוח אחת. מ״מממוי

 לישן לאלו לפצמן ולאלו לפצמן מאחר שהשוק והגורן כמו 3׳ מינים הן כמבואר כירושלמי
. לכן בכרס יש דינים אמרים לאס אותן שלקמן נפל ן ל ו ג  אבל בכרם לא שייך שוק ו
 מכאן ומכאן פטור מפאה ואינו מפריש רק פל מה ששייר לגס וזה פירש המלל למתנימץ
ל הכל מ ה א  ולא כמי שפי׳ סר״שוהר״ב. ואס אותן שנפל לשוק נמל ממקום א' מחויב לימן פ
 ופירושא דמתניסין לדבריו כן היא וכן ככרס כמו שבבצליס ובאפונים וכיוצא בהן יש חילוק
 בין לקמן לשוק וכין הממקיימין לגורן שצריך להפריש לאלו לעצמן ולאלו לעצמן כן יש חילוק
 בכרם אבל באופן אחר לבנרם יש מלוק כין המלל ובין המחליק באחת יד ואץ המלל פירושו כפי׳
 הר״ש והר״ב רק המדל שנפשה כלם לל שלקמ לשוק מכאן ומכאן כמ״ש כהריא בפירושו ובמבולו
 ואף שהלשון בפי' המשנה קצת דמוק מ״מ אחר הפיון הדק הימיב בפי׳ ובהכירו יראה שלגריו
. וגס ז י ל . ותמימי על הגאונים הר״כ והסוי״ס והרמ״ז שלא הרגישו ב  כנים אמת לאממו
 סכ״מ נראה שלא הרגיש בזה ורו״ק. וכפת נלפס ספר בית לול וראיתי שכוון לדפתי
, ולכרי סתוי״מ המה  גזה והוא זכה בהם תחילה גד&וס וכן כמה דברים כיון ללעתי
 תמוהים שהביא ממם הלמבי׳ס פל פי׳ הר״כ ואין להם שייכות להדדי כלל ופל איזה בבא
מן רק מן המשויר סל  קאי הממם אי אבבא לרישא הא מיוכי ממייב ואי אבבא למלל מו
 מה ששייר ולא פל הראשונים הא מ״ז כמג הר״ב מלמא בכועמא לפימתיה מפני שהראשונים
 שעקר סכ^ס הנשארים היא ולכך המה פפוכים אבל בלבלי הרמב״ם גיפא המה לברים

 ברורים שהוא מפרש פירוש אמר לכל סא להמלל וכלכתכתי:
' והכמב״ם וכוי. משמע מדבריו דנטלי פנינא לוקמץ י״מ ל״ס נפל לו מ ס ל ם״גבמו ר  פ
. ונראה לפ:״ל ׳ ט ט מה שגמל משוס קנס ואין נראה כן מן המשנה ו מ  מ
ט בפס ר*מ קונסין  לראיתו של הרמב״ם היא מן הירושלמי דאמל המשנה הביאה ברייתא מ
 אומו ומוציאץ תמנו התלוש ואת המחובר ואי ארישא דמסניסיז יןאי לענץ מה הביא
 הברייתא להא ליפנא דממניתין הכי משמע אין לו בה כלום ואי לאשמועינן למתכימין ל״מ
ס מתניסין ר״מ היא אלא ולאי הברייתא אמי לאשמועינן לגם בסיפא ת  היא הא בלא זה ס
 קנסיק ליה אם כבר לקפ פאה ממלין אותה ממנו והא *לא תנא ציה במתניסץ משוש
 ללאו מצמא פסיקא היא אם כבר לקט א*ה פאה ליכול להיימ שמיר כשבא לשלה פשה כן

 נפל פליה אז פירש טליתו עציה מפא״כ ברישא:
. הביא הר״ב ב' פירושים פ״א הוא מלבדי ׳ ט ק ה ם״׳ג אין מגלגלין בסופת ו ר  פ
נ הרמכ״ם כ' תמיהות חלא פל ם ופ״ב הוא מלבד הכ״ש ואני ממה פ י ל מ  מ
 פירושי שבמתניתץ להא מלבלי הירושלמי מוכח בהדיא כפיליש הר״ש למיישי מלה למתניתץ
. ומקשה פלה ממתנימץ ממלפץ שיטתי׳ לחכמים מוכח ׳ ט ק את שדהו ו ל מ  ברייתא ומני ה
 כהליא כפירוש הר״ב וזהו שסיים הר״ש כמו שפרשתי מוכמ בירושלמי וגם פל הרמב״ם
 בחיבורו ימ לתמוה שבפ״ל מהל׳ מ״פ הל׳ ה׳ הביא האי לינא לברייתא ופסק כחכמים
 לאס הזיקו של גפל השלה מרובה על הלקמ הומר ללבן חמ ברסו גמיש ולמה לא כתכ
 שבפה״ב צרין לשלם לפטיש הלקט שלהם שכן מטאר בירושלמי וצ״פ רב בחבורו יבפירופו:
 פרק ^ מ״ב וב״ה אומרים שכמה, פיין מ״מ התוי״מ והרת״ז משיג מליו ואני בפניי
 ממס מליסם איך לא הרגישו שהרמג״ש בחגורו חזר מפירושו בפיממ המפנה
 ותחילה אעתיק לשון הרופלמי שלפנינו א״ר אילמא שאלתי את ר' יהישפ באיזה• מומרים
 מציגי ב״מ וב״ה אמר לי בסורה הזאת פותר הסמוך נגפה וגדש וכו׳ וכשבאתי אצל ר״א
 אמר לי לא נחלרץ ב״ש וני׳ה מל המומר שמא המוך לגפה וט׳ שהוא שכחה פל מה כחלקי
 פל ספימר שנפלו ינמנו בצר הגפה וכוי ונראה לפנ״ל פמוע שפירושו כך הוא דרי׳י ס״ל
א בעומר הסמוך לגפה ולנדש הייט ממחילת הקצירה מם היי מקומו פל  דפלוגתתן ש
 מומר זה ומכחו וטעמי׳ לבייש מאחר שהוא מונח אצל מקום מסוים בודאי מתיל לזוכרו
 ולכן איט מכמה יגה׳׳א אפ״ס הוי שכחה ולכן אמר ל״י בלשינו בתורה הזאת (וראיתי
) כלומר יצפון ן ט  בפירוש הירושלמי מכתב במורה הזאת היא מטפה ולפנ״ל פירושו מ
 המשנה ממש פליגי דהיינו עומר שהיא סמור לגפה וכו׳ למשמפ שממילא הוא מונס ששם
 היה מר^מו בשפת הקצירה . אגל ר״א ס״ל לא נחלקו פל עומר שהוא סמוך ממילא ממחלת
י שכחה ומל מה נחלקו פל הפומר שנפלו ממקום אחר והניחו בצל הגפה  הקציר ללליפ מ
׳ יעפמיימ לב״ש היא מפני שזכה כו בפה״ב כשנטלו ממקומו שהיה מונמ שש תהילה ט  ו
 והניחו כאן ומש״ה אינו שכחה וכה״א אפ׳׳ס הוי שכחה ילא מיירי כאן בפועלו ממלה למליט
 אל הפיר רק שנטלו המם ממקום למקום כדרך הקוצרין ומממרין שפעמים צר להם המקום
ה כוונתו מ  ונושאץ קצת פומרץ למקום אמר ומ״ה סבירא להו לב״ה מאמר שלא מ
דם מו  בנטילתו ממקום למקום לזטמ גו ולכן היי שכמה ולזה קאמר אילך מתניתץ שפיר ו
 כ״ה בעומר שהמזיק בו להוליט אל העיר ושכמו מאינו שכמה וזה הפירוש הוא כפתור
 ופרח לפנ״ר ובאמת פפר אני תמת כפות רגלי רבומיט הר״ש והרמב״ס מי דוחקם'לזה
 לפרש ממנימין לכאן והירושלמי הנזכר למיילי בעומר שהחזיקו לסוליט אל הפיר ומכח זה
 נכנסו ללומקים אס לא שהיה לפניהם גייסא אמרת בירושלמי. אבל לפי הגרסא שלפנינו
נמן כפירוש שהזכרתי. וגס הרמב״ם בחבורו פירש כן ולכן כתב שם בפ״ה הלי 1'  ברור ו
 או שהמזיק בו להוליט לפיר והכישו בשדה ושכחי איט שכחה וטיכסו אפילו לא הניחו אלל
ט אל  מום דבר מסוים רק סתם בשלה אפיה איט שכמה מאחר שהמזיק ט ממילה למלי
 העיר אכל אם נמלו ממקום למקום והיינו ממנישין לכאן וכר״א למוקי הכי וכפי הפירוש
ל 0יה מ ע ם אע״ס הד שכסה וכב״ס ומליש אם מ י ס  שפרשתי אע״פ שהניחו אצל לכר מ

 מונס

 משכת ברכות
ק בהקפל מצבים ס  פרק א ם״א בסוי״פ בדים א*כ למה אמרו וכו׳ כסב הרמב׳׳ם פ
מ והא ליסא ללבכי מ ר ג ל מצות וכמג מליו הכ״מ למשכם היא ג  ואכרים פ
 רש״י והר״כ ונלמק לומר שהרמב״ם הוציא כן מהמיספתא. ותמהני מליו דהרי בפירוש
 המשנה להרהב״ם מבואר בהליא כמ״ש הכ״מ שהרי כתב ומה שאמרו באלו טלם מד מצות
ל חצות ולכאורה יש ר מצבים אמרו פ ט ק ם משמפ בהדיא שגם מ ל  וכי׳ מדכמב באלו ט
ו דאי כדברי רש״י והר״ג דהקמל מלבים כל הלילה ולא נקע ליה הכא אלא  להביא ראי' למרי
 להודיע שכל דבל שמצושו בלילה כשר הל הלילה יקשה אמאי צא מני כאן קצירת הפומר
 בג״כ כשר כל הלילה כמו ששנוי׳ בממניסץ למגילה אלא ולאי הקמר מלבים שכה כאן
ד מצות. ובפירוש המישססא באומו ליטר  משום לשמפיכהו ר״ג לחכמים שגס בהם אמרו פ
ה בדברי התוי״נו אלא הוא הדין צריך למחוק הוא הלץ וצ״ל אלא ס״ק ומה  צכ*כץ לעי
ס וגדולים ד כ  שכתב הרמ״ז עמם ללגרי רש״י משוס דהקטרת חלבים הוא מ״י כהכים ז
מ לפשות סיג בהם אבל אכילת קדשים דמסורה לכל אנשים ר צ  ונהנים זרתין הס ולכך לא מ
 וכפים וטף גזרו בהן קמי' לכחור' דהרי אכילת קדשי קדשים מפאות ואשמות ומנחות
 שאינן :אכלין אלא לזכרי כהונה ובעזרה דוקא ואפ״ה גזרו בהו שאינן נאכלץ אלא טל מצות

: ן  ולוחק לומל שלא למלק בין אכילת קלשים אמרו כ
ם הפועל למקרה כמ״ש במשגה הקודמת ד ק .כתב הרמ״ז לא ה  פרק ב מ״ז וכשמת מבי ט׳
 משום לאין קבלת חנמומין אלא אמר מיתה וכו'.כבר נפאל פל זה הלשון הרב ה״ה
 כפל לקט הקממ יפו״ש מה שכתב גזה ואיני יולמ למה נטה מלרן הפשיט שכוונת הרמ״ז
 בתירוצו הוא כן דבשלמא בק״ש שממיר היה קולא ק״מ וכן בלחיצה שסמיל היה לוח!
 מפני שהיה איסטניס ולכך שייך שפיר למתני ולהקלים הפופל למקרה שהיה פועה כמו
 שעשה ממיל משא״כ כאן שאין קבלת מגסומץ אלא אחר המיסה ולכך הקלים המקרה
 לפופל. זה פשוט וברור בכוונת סלמ״ז ומ״מ דברי סלה״ק המה נכונים וראוים למי שאמרן:

 מסכת פאה
. י ' ושיעור רומב הבול וניר וזרע אמר כלי ג׳ תלמים ט א בל״ב ד״ה וזרע אמר ט ״  פרק ב מ
 סכה ראיתי כאן כלבד מלן הכ״מ גפ״ג מהלטת מ״מ הלכה ל' לברים תמוהים
 שסיים הרמב״ם מש אכל זרע אסר כל שהנח מפסיק גה וכתכ הל׳מ כירושלמי פלונתת
 רב וכ׳ יומנן ופסק רביט כלב לברייתא משייפא ליה ולא כר״י יפי״ש בדבריו לכאורה
ן רביע סכ״מ שהרמג״ם איט מחלק בזרע אמר בין שדה קפגה לשדה ביטנימ ובטלם י  מ
ט פוסק כרב ולא כר״י ואני תמה מאול ט ר ק כזרע אמל נ״ש ומכמ זה צריך צלמוק ל ס  פ
 פל םממגיל שהוא מאור עיגיט וכאן המלים עיניו ממחילת לנרי הרמנ״ם שהתחיל בהלכה
v הרי . '  זו היה מפסיק גה ארץ כורה או ארץ טרה או שהפסיק בה זרע אמר ט
\ לומב כל אמד מאלו ג׳ תלמים ש״ע בד״א גשלס קסנה י א שי מ  נפשקת לבתי ש7ומ ו
ע אבל זרמ אמר ב ׳ אבל בשלה שהיא ימירה פל v אין הטר ימיר מפסיק אלא בימ מ  ט
 כ״מ מפסיק הרי מבואר גהדיא כהלמכ״ם פושק כתלווייהו כרג וכרי יומנן וכמסקנת
 הירושלמי ללא פליגי לרב מיילי בשלה בינונית ור׳ יומנן במלה קטנה זה האמת הברור
 מירושלמי ובזבלי הרמב״ם ולא כהגנת לגינו בכ״מ שסובר דגם לסי המםקנא פצעי לכ
ם מ״ש מרן לרגיט  ור״י ומהרמכ״ם פוסק כרג ולא כר״י זה אינו לכל ממיין בצדק נ
 פיסק כרב משום לברייתא מסייעא ליס הבין לשון המקשה דקאמר והמט בור וניר מייגיש
 גפאה הוא לשון ברייתא שמביא וכן הבץ המפרש הרב מוהריי׳א ומלמיק מאיל בפירושו.
ן פל המהלן דזרפ ד  ולפל׳ל נראה זזה איס כלל לשון גדיתא אן מלישנא דרג מצמו פ
 אמר זרב מייד במיוב פאה ומ״ז מקשה והתני לב בור וניר חייבים בפאה הוא לפון בסמי׳
קפ זלפ אמר ג״כ צא ר וניר חייבים בפאה הרי אין שם זרפ כלל ודומה לזה נ  ובי מ
ם המקשן ודו״ק. וגס מ״ש אמ״כ שהראבי׳ל נ ו ב פאה דוקא כנלע״ד פשוט ס ע  מיירי מ
ה צו גירסא אמרת בירושלמי ושיש בה ט״ס ולא כן אנכי עמדי אלא שנם גירסת ה מ נ ש  מ
 הראג״ד היא כגי׳ הרמל׳ס ופירשה כדכמיגנא דלפי המסקנא לא פליגי לג ול״י אך גזה
 משיג מל הרמב״ם שלהרמב״ס בשלה בינונית צריך ההפסקה מפי וכ״ש שני תלמים הוא
 פחות הרבה מבית רובע אכל להראביד שמה אמרת ללמרס קטנה בעינן הפשק מפי וכמ״מ
א שיה לבית רובפ והובממין  מצחא בטממא יס״ל שג׳ תלמים ברוחב באורך כל השדה מ
 מלקחזינן גזרט אמר בשלה קטנה צריך שיפור גלול יותר להפסקה. ובבור וציר יהיה
׳ תלמים יומר משלם בימנית׳ שבשלה קטנה בפי ג' תלמים  איפכא לבשלה קמכה לי ע
 כר״י ובשלה בינוטמ ליש מפסיק כרב מ״מ לבשלה קטנה צרין שימור שהוא פחות הלגה
 מבית רובע ובשלה בימנית צריך שיעור יותר דוקא בימ רובמ אלא ודאי שיפור ג׳ חלמיש
 ברומג ובאורן כל המלה המה מוץ לבית רובע ודו״ק ועפר אני מחת כסות רגלי אדוני

מ לי מר\ס להתגדר: י מ וכאן מ ׳  הל
, וכתב הר״ב וכן המחליק בכרם דינו כממליק בבצלים ק בכרם המלל כו  פרס ג מ״נ ו
׳ ובבא המחליק מאחת יל כמג  ופל המלל וכו׳ פי' בזמן שהגצליס זרופים רצופים ט
' ונלפ״ד  הרי׳ב והרמב״ם פי׳ ט׳ כתב הסוי״ס לדבריו הוי הן סיפא פילושא לרישא ט
 שלא לקלקו אלו הגאונים גלגרי הרמל׳ם שפירונ״ל שיש להלמב^םפמה אמרם בזאת המשנה
 לללבריהס וכן בכרם קאי אללפיל וכמו שמפרש הל״ב בהדיא ובבא המלל קאי גם כן אכל
ן דלעיל כמי שמפרש הר׳׳ג גהליא לקאי אבבא לבצלים אבל בדברי הרמב״ם במטרו אי  מ
 אפשר לפרש כן שיהיה לין הכלם פיה נלין הגצלים ואפונץ שהרי גפ״כ הנכה י׳ הפמיק
ת ולאלו לפצp רק העמיק כ' צ פ  דץ הכרם ולא כתב כבא לרישא כלל שימן לאלו ל

׳ הצי . ובפרק ג ה  009 להמלל וםמתליק מאמת יל וכמ״פ הכ״מ מפירושו למענ



הגהות הרסה  יו חרושים ו
' אין מובן לי ולאימי בהמ&רט שנתב הא לפופה אומן צבור ם ו י ג  שהיים הירושלמי ולא כן ת
 לפניו הוא תירוץ ואמ״כ ויקבפו אותן לתוך פימתיו ולא כן תני וכו׳ הוא קושיא יפו׳׳פ בדבריו
 הנם שלכאורה פירושו נכון בזה להא דויקבפ אומן תוך פירותיו הוא למון קושיא דאי קאי
 אללעיל היה לו לומר וקובפ אותן תוך פירושיו כמו שהתחיל פושה אותן צבור. אבל פירושו
ל שימפר ויקבע המוכר אותן ממשרות  הוא תמוה שמפרש הקושיא כך למס איט ממזיל פ
 ממניע מזה הלוקח לתוך פיכותיו ולא כן מני יפ״ש בדבריו והוא תמוה להא מייד כאן
 במוכר פ״ה ולוקמ מבר וא׳׳כ האיך יהיה רשאי לסמוך פל המוכר וחבר אימ רשאי להוציא
 מתחת ילו לבר שאינו מתוקן ומה פתני שהמוכר יכול לקבוע המעשר פל הלוקח למוך
׳ יאיר ס ו » ן א  פירושיו מיירי במוכר חבר ומלבל מארי דוחקים שיש בפירושו ואין לסאליך כ

 עינינו בתורתו הקמשה:
ה משודין פל מפשר פני ב מוי״ס ד״ה א״צ כו׳ וקשה לבריפ מכילמין מפרש דפי ״  ד ם
 י אי ממום הא לא הוי קשה מילי לבריש מכילמין מיירי שהמה משודין מלהפריש
 ולימכש לפני אבל כאן מפרש שלא נחשדו מלהפלימ וליקמ למצמן וכבל יצא מילי מבלו
 אלא עיקר הקושיא היא להא בגמ׳ למכות אמריט אליבא למכמיש דגש על הפרשה נמשלו
 מפום למרימא להו מילשא ומשמעות הר״ב לגם למכמים לא נמשלו פל הפרשה ומה
 שהקשה פל הלמב״ס שנתן ממם להא לצריך לקרות שם למפשר פני משוס מהוא במקום
 מפשל שני ולמה לא נתן טעם משום לנמשלו פל מעשר פני כמבואר בגמ׳ למכות לחכמים
 והשיב מליו סרמ״ז לקשה להרמב״ם להרי מציגו שלא גזרו בדמאי במאי דאיהו לאו וכמ״ש
 התי״ס בריש מכילמין וא״כ אמאי גזרו פל טבל למפשר פני הרי אינו אלא בלאו לש״ס
 לילן טכת״ד זה אינו כלום להא דכתב התי״מ לפיל שלא ג/רו במאי דהיהו רר, לאו היינו
 שלא גזרו שיהא אסור באכיל׳ מפום איסור לאו כמבואר כדבריו בהדיא מם אבל להפריש
 וליקמלפצמו שלא יפסיד כלום למה לא יגזלו וגם מה שמוכימ הרמ״ז דהרמב״ס לאסכירא
 ליי כירושלמי דמבל דמפשר פני היא במיסה ממה אני פליו מאי איצפיך למילק מדיוק*
 הא בהדיא כתב הרמב״ם בפ״י מהמ״א ללא בירושלמי בזה ואשר נראה לעג״ד ליישב מי:
 שהקש' התי״ס מל הרמב׳׳ש לבאממ ס״ל לרבינו הרמב״ס כגמ׳ לידן שנחשדו פל מעכל
 פני למכמיס אך קשה לו להא פל מפשר ראשון לכ״פ נמשלו ונ״כ טיל למפשר ראשו,־
 הוא בלאו כמבואר בדבריו בפ׳׳י מסמ״א ואפ״ה אינו צריך לקרות שש למפשר ראשו,* פנ
 דמאי רק ממום תרומות מפשר שבו ומיין לקמן פ״ה בתי״ס בד״ם ושאר מפשר סמוך לו
ד ל  אלא ולאי שלא גזלו כדמאי גס לפכין קריאת מם מה שהוא רק אישיר לאו וח״כ למה י
 לחכמים לקרות שם למפשר פגי פ״/כתן טעם לשבה מפום שהוא במקום מפשר שני ולו״ק:

 מונח תחילה אצל לבר משויש ממילא.-והא לפסק בר״א לבכי ר' יהומפ היינו משיש לכאב׳׳ע
ד שש הביא התוי״ט אמ  אמר פניו הן הן הדברים שכאמרו למשנת בסיני ודוק היטב: עו
 הירושלמי שמקשה מתכיתין לריש פ״ז במקומו שהוא פומד בצד הגש וכוי ממכיתץ כב״ע
 לאמרי אינו שכמה. וכתב עליו הרמ׳׳ז קפה לי להלמב״ה מאי הקפה לשאני התם להחזיק
 בו וזכה ט משא״כ בהאי דאצל הגת והניחו בצ״פ, פא,׳ שגה שגיאה לכה דאדרבא הקושיא
 יותר מזקה להשסא כאן שהחזיק בו וזכה בו ואפיה אמרי ב״ה להוה שכחה ומכ״ש בההוא
 דעומד בצל הגת שלא המזיק בו אמאי אינו שכמה וזה פשוס: שם בירושלמי וקפיא לל׳ש
ה בקל וכלים שאיט ״  הגפה וגדיש שהיא מסוים ואיכון אמרין שאיט שכחה. וקפיא מ
 מסויים ואינין אמרץ שהוא שכמה. והכ״פ רוצה להפך הגירס׳ והסוי״ס מייפב הג־לס׳ גפי
 פיעמו ולפכ״ל הגירס׳ נכונה כפשוטו לגפה וגדיש שהוא לבר מסוים היינו שקבופ ופומל
 ואין באן ולאי שבטל השלה ישוב למקום ההיא וא׳יכ אמאי לא הוי םכהה אבל בקל וכליש
 פהמה לבר שאינו משוים וקבועים רק מוליכין אותם ממקום למקום לאיזה מקוש שיצטרכו
 ובודאי בעל השלה או פומלים ישובו לשש ליקמ הבקר והכליש ואז ילאו גם את העומר

 ואיכ אמאי הוי שכמה לב״ה:

 מסכת דמאי
י כ׳ הליש בירושלמי ולא כמצא פושה מקלהנבאין ק ג מ״ב בתוי״ט ל״ה פד פשר ט י  פ
. ומשני פושה אומן צבור לפניו ויקיפ אותן למוך פילומיו ע״כ . ׳ ט  אחדו ו
. ולפנ״ל פירושו כמו שאימא בגמלא לידן במסי ל״ס א ו  מפמב בהליא שטלה הל פנויא ה
ט פל המלפשבו ומן הישן שבו פל  די״נ פ״ב ויצבור גרנו למוט ונמצא תולס מן החדש פ
 הישן כבו ופרפ׳׳י ויצבוט גורנו לתוכו כלומר באמצעיתו שיהא הכל נבלל יחד יפה כן הוא הפי׳
 בירושלמי עושה א:תן צבור ויקבפ אותן לתוך פירומיו כלומר שמפרבן המוכר בתוך שאל
 הידק שלו יפה וצריך לפשות כן לפניו היינו לפני הלוקח זה ונמצא שא״כ מקלה לבאים
 אחריו מאמר שהוא מעורב יפה בתוך שאר הירק כעצא מי שיקנה יפריש מן החיוב בדמאי
. ואפ״נ שבולאי ' . ועיין לקמן פ״ס משנה ה ל  מל ההיוכ מגו ומן הפפול שבו פל הפעו
 איו סומכין פל היתל זה דיצבור גורנו לחול ופיין בלבלי רבותינו הרמב״ס והלאבייל
 דהלימ בפ״א מה׳ מפשר פני הלכה מ׳ מ״מ בדמאי הקלו בזה כנצפ״ל בזה פירוש הירושלמי.
 אך קשה פל הרמב״ס בחיבורו בפי״א מה׳ מפשר הלכה ח׳ שכתב כסתם מסכיסין דהכא
ו וגם מה  ונא כתב הא לירושלמי. זאיייכ ישאל הקושיא נמצא פושה סקלה לבאין אחד

נסס ברבור ת אור גדול מהני׳ט ירוחם יהודה ליי פערעלבואן וצ״ל הגדול ממי כ ס  מ

 דשמע השמע צאזכין רק המה שיבין הד״מ פצומל כן נלאה מוכרם שוג לאימי ב**י
 לברכות שלא כתב כן וללפחי מוכרח כנ״צ:

׳ במוס' (י״מ א׳) וברא׳יש (סי׳ ג׳) לאס מת . פי ו י ק ג מ״א מי שמתו מימל לפנ ר  פ
 בסון התפיסה ואין המושל מכימו לקברו לאין אכינומ מל פל הקרובים ללא קליכן
 ביה כי האי גוונא מי שמתו מועל לפניו. ולכאורה נראה דבפיר אחרת דא״א לו לספ; לא
 גרפ מתפוס דאין מליו אנינות ולכך במעשה דהר״ת מלא גהג אכיטת מל אמוסו שממה
 ואמר הטעם משוס שיש לה בעל שחייב בקבורת- דקדק הרא׳׳ש שם דלפי פעם זה אף אס
ם אמכ וכטוש״ט איט כן וצ״פ פ פ א. אבל בפיר אחרת פטור מאניממ מ  הוא בעיר הכי הו
 דמ״ש מתפיס - ואפשר דמיירי בהוא במקום אחר בקרוב שיטל לילך למקום המס ולהעפל
: שם פטור ל ״  אבל ברחוק והודיעו אוחו פ״י ע״ג וכדומה דא״א לו לילך לכ״מ פטור מ
ו . בירושלמי אימא מגיא אם לצה להחמיר פל עצמו אין שומפץ למה מפני כט־ ׳  מק״ש ט
׳ ם שאין לו מי כישא משאו מאי נפיק מב נייהו כשיש לו מי שישא משאו ט ו ש  של מת או מ
 והתניא פטור מנטילת לולב ט׳ והובא ברא״ש בפירקין (סי' אי) ויפויין במפמי יו״ט שם
 (אות ז' חי,) שנתקשה בזה. וללפתי נראה פשוט להאיבמיא משוה כבודו של מת או
 משום שאין לי מי שיפא לא קאי פל הברייתא לאינו רשאי נהממיר רק פל גוף התמנה
 לפטור והברייתא ראינו רמאי להחמיר קאי פל כל פצץ שפטור והאיבפיא היא פל הפטור
 אימת פטור . והאי דאינו עוני* אמן לירושלמי איננו מלברי הבדיתא רק דברי הירושלמי
 עצמו לתופס לאמת סטטש מפני כבודו ומש״ה איננו פושט האיבמיא מזה משוה דאיט
 ברייתא. וא״ש לפוסק הרא״ש משוט כבודו. ואשה״מ כל מה שנתקשה המעדני יו״מ שם:
. ( י מ א ״ י ) ׳ ת . ג ד ח ב אסיכולין להשחיל ולגמור. אפיי פלק אחל או אפיי פסוק א  מי
( ק ג׳ י ל ב) במג״א ( ;  מכאן נ״ל להכריע דיקראו מה שיוכלו ולא כולה. פי׳ באו״מ (סי׳ ט,
 להא כיון דמני אפי׳ פשוק א״כ פרק פשיטא ול״ל למפני פרק דאינו שיין בכה״ג לא זו
. ליה השתא מטקה יעוי״ש. ע״כ נרא׳. מוכרמ דיקרא  אף זו כמהש התיש׳ ב״מ ע״מ ל
 כל מה שיוכל א״כ מפיר מני דבפרק אמד צריכין לקרוא הסרק ובפסוק צליכץ לקרוא רק
 הפסוק אמד ותו לא [אבל אס אינו יכול לקרוא כל הפרק רק ל פסוקים למוד אפשר
. וא״כ הם מלוקין בדינן. אבל [ כרח ו . ואינט מ פ מ  דא״צ לקרוא רק פסוק אחד שהוא פ
. ה נ ט . וזה נראה ראיה כ י  אס כימא דגם בנ־סוק יקלחו כולה א״כ פרק אחד מיותר לגמר
. אמכם ל ח  ולפי״ז יש לתמוה פל הרמב״ם(פ״ל מק״ש) שלא הזכיר פרק אמל לק פשוק א
 בדקדוקי סופרים ראיאי שהביא מכמ״י 7לא נריס בגמ׳ שם פרק אחד רק פסיק אחל וזה

 נראה גס גי' הרהל׳ם ולפי זה שפיר י״ל כהל׳י בשם מהרי״א דיקראו כולה:
. עי׳ ירושלמי מגילה פ״א סייד: ׳ ' ואכן לא קי״ל הכי ט  פרה ה ט״ד במוי״ט ליה ואם ט

 מסכת פאה
 פרק א מ״א במוס' לפ״ק [אות א] בשם סר״ש . וקפה ניד זה אמאי בסיפא תני
. ואפשר דבסיפא למטן שכר ׳ י ע  טטד אב ואם הא הוי כמי בכלל גמילות מסד ו
 השכר לכיבוד אב ואס כפול דאית ביה תרתי ואין השכר שוה לגמ״מ לחור ואמי שפיר:
ל יהודה דבהלט ממטיך כפטור מת ד  מ״ג בפטת אליהו בפי' האלוך לפי׳ דלי יסא פליג א
 שדהו אפיי נתן בסמלה כשימול יכול להוסיף. ולבליו תמוהין לא״כ ל׳ יושע דאמל כמאן
ן פליג אן לפיממו ישייעכ דל״מ פליג יעופ׳ים משא״כ מ ו  ויעד! גר׳׳ש לגס הוא שי׳ 57׳ י

 ל*׳

] ל״ס זה תמוה. לק״מ להתוס׳ לא תני מקולס רק הקפל י  ©״ק א במס׳ ר״ע [אות ו
 מלבים ואברים וא״כ חיוב נותר לפנץ אכילה ג״כ פלייהו קאי דגם פל העולין
 מייג מפום נותר כמסאר זבמים פ״ל ורמל׳ש פי״מ מפשיל• המוקדשץ ובהני דנני הקטר
 ומוליך פשימא ללא הוי נותר רק אחר זמן ההקטרה וסמלזים וא״כ שפיר מוכמ . זהו
נת המוי״ט ועיין: מ״ב הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא כתורה. מיין  טי
ס דמאי אשמועינן ליש לו ככר כקורא כתורה דהוא ו  ברפ״ב וכן פילש׳׳י. ולכאורה אינו מ
 פשיטא כיון להיא גופה תורה. וגס הגמ' (יי ב/) קאמר לא הפסיד ברטמ והעיקר מסל
. וגם בברייסא דהייתי (מם) לראיה סני לא הפקיד כאדם שקורא בתולה אבל ' י  במתנ
 מכרך כוי דמאי אבל כיון דלא הפסיד שונשו לכ להבלטת א״כ לא שייך כלל לישנא
א בתורה. הייכו בצבור דמברן לפכיה ר p . פ״כ נלאה דטונת המשכה כאדם ה  דאבל
 ולאמריס. וזהו טעה מל לא הפסיד הברכות ״מ״מ אומר הברכות פל הק״מ. אמכם
 בקורא בסורה בצבור איננו מברך רק א׳ צפניה וא׳ לאחריה אבל כאן בק״ש מברך ל לפכיה
 ואי לאחריה. וזהו לישכא לאגל דבזה איננו לומה לקורא בשורה. והייכו דרבע מקנו
 הברטפ לק״פ כפין בתקכו ברכות לקירא במורה בצבור. גס רב מסלא דקאמר ובלבד שלא
 יאמר יוצר אור י״ל ג״כ דדוקא יוצר אור ס״ל דאינו אומר אבל אהבה וברכה שלאחריה
 מודה דאומר וזהו לדילים לא הפסיד כאדם הקורא כמורה מממ דמברך אמד לפנית

 ואמד לאמריה :
. בגמ׳ (י״נ אי) אמרו פל זה ש״מ מצות צריכות ׳ ו  פרק ב מ׳יא אם כוון לבו יצא כ
 כוונה. מכאן הקשו האחרונים פל רביכו יוכה (סוף פ״ק דברטת) גבי פסמ
נה דהוא דוקא  אלעמא לממרא ושייש בדפכלא דמילק שש בפנין מצות אין צריכות טו
נה. א״כ מאי מקשה הכא  במידי להמצוה היא כמפפה אכל גלנצו•; לאמירה לל׳פ בעי כו
. ולפמנ״ד לק״מ ס ש פ  מ״מ מצות צריבות כונה הא מצות ק״מ הויא מידי דאמירה בלא מ
 דפיקר סברת רביט יוכה הוא ד״צ־ה שהיא במפשה א״כ פיקר המצוה הוא המעשה וכיון
. מצית אין צדיכוש כונה. אבל במידי לאמירה ן ו  לעבד המעשה הרי פבל המצוה אף שלא ט
 כגון ברכות המציה היא כונת הלב שיטץ פירוש המלות שנותן הודאת להשי״ת פל כל
 דבר ככמה ואם אמר המלות כלא כוכת הפירוש לאו־כלום הוא דאין עיקר המצוה המלות
 לבד חלא המלות וכוונת פירושה שיתן הודאה צהשי״ס שברא זה ואם אמר המלות גלא
 כונת פירוש המלות לא כמן הודאה כלל. ואי־כ פממ אדפתא לממרא א״כ םיתה כונתו
 לימן הודאה פל ממרא ולא פל שיכרא וא״כ לא יצא דהא לא כמן הודאה על שיכרא זהו
 מיקר כונת רבינו יונה לחלק בין ממשה ובין אמירה. אגל אם כוון פירוש המלות אך לא
 כיון לצאת בזה ידי חובת הברכה שוב הפשה ואמירה מוין ותליא כאס מצות צריטמ
. וח״כ שוב ל ן פירוש המלות לא פב7 המציה כל ן דפכד המצוה. אך בלא טו  כמס טו
ן לצאת ושפיר קאמר בנמ׳ ן פירוש המלות אך לא טו  צק״ת מהכא גבי ק״ש דהא הכא טו
 ש״מ מצות צריטת כונה: מי׳ג ר׳ *סי אומר לא יצא. בגמ׳ (ט״ו בי) איתא אמר רב
 יוסף מחלוקת כק״ש דכמיב שמע ישראל אבל בשאר מצות דברי הכל יצא והכתיב השכמ
ד מולה במינן השמט לאזכיך ב  ושמפ ישראל ההוא בדברי תירה כתיב. לכאורה גפי״ז מ
 מה שאתה מוצא בפיך ובפירובץ (נ״ל אי) געכין דאין ללמוד בלחש לא הביא מזה רק
 מהא דכשיב טרוכה בכל ושרורה. ואפשר דהכוכה המם דלא סגי גהשמפה לאזכו לחוד כק
 גקוג לס. אמכם לימל הנימולים שם לא הוכיח לק להוציא גפה וא״כ מ״ל להביא משמע
ה ללמאי לאמרי׳ דהסכפ ושמע ישראל קאי עצ דמי מולם אין הפי' א  יקלאל • ע״כ מ
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ם ד שלא יכו זא״ז . וכ״ה בשמ״ק ב״מ(זיף יי) מ  שלא ילקמו במקלות ולא בקרלומומ כ
 הליין ולפ״ז פוב אפשל לבלבל הפקל מותל לגרוס מניפת זכייה אף שלא פפ״י לינא לק
ל מעמים, פכ״פ לאיה אין לו למהרי״ק ההכא לק מסבלא נלאה  הכא בפאה שאכי מא׳ ו
ן ואפשר גם פלא  שמותר כל שהמניפה תהיה מפ״י לין מותר לכלום מניפת זכייה עפ״י ד
 מלינא מותר לגרום מניפת זכייה בלכר הפקר וכנ״ל. והכה המבי״ע (ה״ג סי׳ ל״א) השיג
 פל מהרי״ק דביישוב כיון דיפ לו רשות עפ״י ב״ל הוי פכבר זכה לאסור ליפול ממנו אותו
כרח. דמה ליש לו לשות פפ״י ב״ל הייט ליש לו רשות לזכות.  זכות יפוי״ש. ואיננו מו
. פכ״ס ן  וכמו בכל הפקר ליש לו רשות לזכות ואפייה יטל לגרום לו מניפת זכייה וה״נ כ
 איך שיהיה בגווכא דהרמ״א ומהרי״ק הנ״ל דפליין אין לו רשות ללור רק פפ״י בקשת הפל
 ומשתדל ומולח אצל השר שירשהו לדור א״כ פשיטא דלא נקרא זכה דהא פליין אין לו
 לשות לדור לק מפ״י לשות השל וא״כ איכו אצא כמו משתדל לזכות דבל הפקל להלין
׳ קס״ג . ויש לפיין בזה הלבה מסי א ר ב ס ן בדרך הכלמה מצל ה ט ס מהלי״ק. וזה כלאה נ  פ
. לפפנ״ר לק״מ לבלישא מומרים ׳  מעכיכי משים : מ״ז בסורפ״ק [אות מ״ל] ד״ה קשה לי ט
 ופלה עומליס חייב היינו בשכחה כמ״ש הרמב״ם הביאו השוי״ט וט״כ בשכחה דלאמר הפדייה
 לאל״כ איך שיין חייב הא כבר שבחו ואף בלא שדה הוי של פניים ללא היה יטל להקדישו

ט הרע״ב וסרמב״ס ודו״ק: מ  כמבואר פ״ז מ״ח וכיון דפ״כ מיירי בהט שפיר כ

. הא דפשה מחלוקת בין הליש י ט  פרק ו מ״ד בתוי״מ ד״ה שלפניו איט שכחה ו
 צהרמל׳ם גם לפכץ סוף שורה איכנו מובן דהא בסוף פורה היכא דמבר ממכה וליכא
 שככגדו גם להרייש הוי מכמה דהוי כבל תשוב וכדמוכח מיחיד שהתחיל לקצור לפירפה
 סר״מ לפנץ שכנגדו מוכימ ולוקא משום הכי איננו שכחה אכל לולא שכנגלו הוי שכמה
 אף דהוי בסוף והיכא דלא מבר המנה מליין גם להרמכ״ם אינו שכמה לאינו בכל תשוב
. ודברי פיסי ׳ ו  וכדפי׳ להא ליחיד ופיץ : םי״א פתוס' רפ״ק [אוה ס״מ] ל״ה קשה לי כ

 דלא נמתי לזה צפ״ג. פי' תשובת הרשב״א (מ״ב סי' ק״מ) נ

 מסכת כלאים
 פרק א מ״א מיין בר״ש שהביא תוספתא דחנה פ״ב ומס שפירש פ״ז ולכאורה לפ*,

 אחד אמאי הכל אחד ואחד מבי שגי:
. ה ז ' שגבו ממני לברי לביט התוי״ס כ  פרק ב מ״ח בתורע״ק [אות י״ב] ל״ה ולסלע ט
 הכה אף שצדקו דבריו כנד התוי״ט מ״מ גס לברי הפי׳ ימ להם מקום דיפויין
 בלמב״א בעבודת הקודש שער ל׳ אות אי דהביא דפת הגאונים לס״ל בכל גדר דבעי
ה. ויפוין להלן פל הגליון  פובי כחליץ וא״כ דפת הפי׳ שהביא התוי״מ הוא כפין הכרעה בז
 בפ״ד מ״ד מה שצייכתי שם פה״ג ותמצא ללפמ״פ הכימב״א פילובין בשם הל״י והלאב״ל

ד הפירוש הכזבל יפושס״ס וח״ק ; ב  יש להבריח ל

י ותמיהכי מאל בו׳ וצל״פ על הר״פ  פרק ד מ״ד בתולע״ק [אוש ט״ו] ל״ה במוי״ע כ
 1 וסתוי״ע. הנה גראה בפשוט ללפת הר״ש והלע״ב והתוי״מ לכוונת לבא מדסיפא

 רשב״ג היינו גם כלמב״ג חבל ל״פ על אביי דגם כרבנן אתיא ומצאתי שכ״כ בספר תפארת
 ירושלים וכ״ה לעת הרמב״ם. והנראה להניא ראיה לזה מפילובץ כ״ה א' לרבא גופיה
 אית ליה כיון דלא הוי מקום ל׳ לא חשיב והוא מממ כסברת אביי פ״ק לפירוכין וע״כ
 כליל לל״פ על אביי רק דאם נימא כמ״ש הריטב״א במם הר״י והראב״ד לפלינ א״כ לפיל
 פ״ב סוף מ״ח דאישא מס דגש במחיצה בפינך רוחב ארבפה יפוי״פ בתוס׳ רפ״א פ״כ
 לאתיא כרשב״ג לפחות מדי אמרי׳ לבודוא״כ קשיא סתמא אסתמא דבפ״ק דפירובץ מ״ט
 איכא' סמ״מ כרבנן א״כ קשיא שת״מ אסת״מ והו״ל להגמ׳ למיפלן לרבא סממא אסתתא
 והיא קושיא חזקה פל פי' הל״י והראל׳ל הליל. אה לא דנימא כפי הפי' שהביא התוי׳׳ט
כ  לעיל פ״ב סוף מ״ח יפוי״ש במוס׳ רע׳יא לכל הפוסקים לא ש״ל סכי וח״כ קשיא כנ״ל מ׳
ג וכשיטת א ל״פ פל אביי דאסיא כרבנן ג״כ רק דמוקי לה גס כלשל מ  נראה מוכרת ל

 הרמל׳ס וסליפ ואשה״ט :

 לשי׳ הנל״א לאינכו מנץ ללר״מ ולא לתייק וא״כ קשה ואפשר עפ״׳ מ״ש הירושלמי פל
 המשגה ו׳ והובא בר״ש שם למשמפ ליה לממני׳ מיילי אף דככל נתן יכול להוסיף יפו״ש
 לק דמוקי כל׳ש . וא״כ אפשל דל׳ יו&כן יסבול לאתיא כליה לק דלא כמכוץ לפטור ופליג
. ועדין צ״מ . פוד לדבריו מבואר דבלא ן מ ק ל ל יהודה. וא״כ יסבור כסתם ממני׳ ד ל  א
 מזן ממחלה כשימוכ יכול להוסיף בממובר פן ממאל לפירושו וא״כ יקשה מאי נמל$
 בירושלמי בפנין פאה אם יש שיעור למעה לענין בנתן פמומ אם יכול להוסיף והובא כר״מ
. והר״ש הרגיש בזה ג״פ ופי׳ דהתם בכתן בסוף כלינו והכא בנתן באמצפ. ׳  במשנה א
 משא״כ להגל׳א דמוק לומר כן לא״כ מאי תליא כאס כשן פמומ מכשיעול. וגס למוק לומר

 דהמם בממכוין לפטור להא הכא מסיק דלוקא בלא נתכוין ויש ליקב בדוחק:
ת ב״ז] ד״ה הפודה כוי בעולו במחובר קודם קצירה. אייו ק ב מ״ח במוס׳ רע״ק [או ר  פ
 מוכלמ דאפשר דכיון דהממיל לקצור בעצמו כבר נממייב בכל. פי׳ פ״ג מ״ה .
: טב  אמכם מירושלמי לקאמל קצר גזבר מצי מציה משמע כדבריו יפוי״ש הי

. כלאה דט״ש וצ״ל גי׳ הלמל׳ם כמ״ש בקצל ן ו  פרלן ג מ״א בשטמ אליהו בפי' האל
 מלהביא היה שם אילן כמו גדל אלמא לאילן הוי הפסק לליע וכן מטפמא
 לפלוגתייהו אם דרך להכניס והן מכריעץ לגי׳ הרמב״ם. פ״כ נראה לטפות סופר הוא
אב״ה מימה הא בפי׳ הקצר ג״כ מנואל דצא כג«י הרמל׳ס . ועי׳ בפי' הארון  בארוך: [
ל והדברים צריכין הבנה]: מ׳יח בתוס׳ לט״ק [אות ל״ס] ל״ה תמוה לי מובא וכו׳ ג ס ט  מ
ש התוס׳ ׳דבגט לא פלגיכן כמ״ . לק״מ להפי י  ומפמא דמ״ק משוס דלאו כרות גיטא הוא ט
 שש וא״כ סוף סוף הטעם משום לא פלגינן רק די״ל דוקא בגמ אבל הטעם לל״פ אליבא

 דל׳ע יעוי״מ היטב :
 פרם ד מ״ג נפל לו עליה ופירש מכיסו* פציה מעבירין אומו הימנה. יפוץ כשו״פ
ף סי׳ קנ״ו) בלמ״א ולל׳ע אס בני הפיר יטלץ לסגור הדלת ולגרום ו נ  מו״מ (
 מם המופליס שימחו בבאים לגור או ע״י מונע אמר הלשות בידם. וי׳מו״ש בהגר״א (ש״ק
. דהביא ממשכב•זו. והוא ממהריי׳ק(סי׳קצ״א) דהביא ראיה זו ויפו״ש היטב להביא ( מ ״  מ
ל אופנים. א׳) דמה הכא דכבר זכה במקצת וקדם לזכות אפייה יטלים להעבירו ממנו  ב
 מאמר מהוא הפקר התם דרוצה לזכות ביישוב והס קדמוהו לזכות ביישוב מהשר לא ל׳מ
 שיכולים להעביר מן הבא לזכות. ואח״ב כסב עול באופן אמר דהכא אם אוםו שפלש טליתו
מפ וביד חזקה על הבא להפפיכו ויקדים ייפלנה  שיכולים להעכירו ממכה אס הוא יגבר בז
 בילו ממש פכוש להוא ;ייז וכשכר. והנה לפן האי דימה לאותו שבא לזכות ביישוב לפירק
ל דימה בכי  טליתו. ובני העיר יכולים להעבירו המט כמו הכא דיכולין להעבירו. ובפן ה
 העיר לפירסו טליתס ואותו שבא לזטס רוצה להעבירו ויכולים לחזק פצמס בזרוע להקדים
 ולזכות. והנה לכאורה הראיה היא לנגדו להנה הלמב״ס (פ״ב ממ״פ) כתב דקונסץ חומו
. והוא משישפתא בשם ל״מ ויפויין ו  ומפביכיס אותו ממכה לאפי' מה שנטל נוסלין ממנ
. ואפי׳ להגליא בשנות אליהו לחכמים  בסוי״ע ונתוס׳ מדפים הכא דקאי גס אפילס טליתו
 פליגי היינו ללא קנסי אבל מ״מ מוכח לאיסורא הוא לכ״ע. והיינו מה שכישה וגרס לכסותן
 מן העניים שלא יזט בהן בכדי שאח״כ יזכה הוא. איכ מבואר לדבר הפקר אסור לגרום
 פלא יזכו בהן אמרים כ£ שלא זכה מדיכא. וא״כ ה״כ כיון דהיישוב הפקר איך יכולים בני
 הפיר למטע ולסגור הדלת p הבא לזכות. אמכם ז״א דהכא המניעות שמונע מהן הוא
 מכיפה במלמא שלא מדינא. אבל הסם מה שמובעים עפ״י השר כיון דהשר יכול למנוע מ״פ
 לין לדכא דמלכותא דכא א״כ גוהמים למטע פפ׳׳י דין הוי כמקדיס לזכות דמותר כיון
 לזכייה מדכא ה״ג כל שגורמים למנופ עפ״י דין הומר ואינו דומה להכא דגורס למטע שלא
 מפ״י דין. ומימת פל מהרי״ק דפשיטא ליה לאותו שפייס טליתו יכול לגבר בזרוע ולזכות
 והוא כגד הרמב״ס. אך כבר כמבאר אף דהכא •קנסינן מ״מ המם יי׳ל דהוסר דכל להמכימה
 תהיה אמ״כ מדכא מותר לגרום למנוע משא״כ הכא. ויש לעיין קצת מ״מ בהא דל׳מ (דף י׳)
קלםלזטת  בכפל עליה ובא אמר והמזיק בה זכהבהדמבואר אם המזיק אותו שנפל בעצמו ו
לקט. ואפשר לפאס ולקט ממון עניים הוא  בס זכה בה מ״ש דלא קכסינן ליה כמו בפאה ו
 הוי כיש להם קצת זכייה בזה ולכך כל פמוכעס קנסיכן ליה מפא״ב בהפקר בפלמא דאין
 להם שום זכייה. וביותר כלאה להכא קנקיק ליס בכדי שלא יבואו לידי קטטה וכעץ דתקנו

״מ הריעבץ בספח־ לחם שמים  לקוטים פהנ
 יאמא. למאמר ביטל שוב למזנר בו ותטה לעצמו. כדיליה דמי ולא נפיק מרשוחיה. דרממנא
 רמי מיוניה לעניים עליה אמר פככר גדלה התטאה גרשוהו. ולאו כל כמיניה למטע )כוח
 העניים לבהשקר זכו בו עניים כעפיריס . והויא לאין כהשקרו כלום פכבר זכי גו ענייה כמי.*:כ .
 קמ״ל כיון דהשהא לאו נפמר הוא פעיל פחובת הפאה בקציר. וכל שלא התמיל גו השקלו הכלול
. היינו פהשקיר הקציר ולא א כ ך שמדע להפקר לחנן כ י ר צ  אף להפקיע זכוה כעניים ויו׳ק: ו
 השדה. לאם הפקיר פדהו עם הקרקע . מוכה בקרקע ולחי חייג בפאה להוי כלוקח • וא״כ
 יש לחמזה למאי איצטליך למילף סעולא דכפקל מתעזוב. היסוק ליה דלית ליה קרקע לזוכה,
 והשיעא ימיפטל מפיס יבעינן פלך וליכא כבפרק ג׳ למכילתין. אלא על כרמך כלפלישיה ללא
 צריך הנא דדן לאשמעינ; ששורא דהפקר אלא לגביה דהאיך להפלה פלו היא. ומפ״ה לא ניחא
 לי למימר לאמי לאשמועיק לאחר הזוכה בפלה המופקר פעור אע״ג לליליה היא. דאי משדם
1i וראי לא צליך . דהאי נשמר הוא גביה להזוכה. ולא מיפער מפום הפק* אלא מחמש שאץ 

 קרקע . ומתני׳ גלאיש ליה קרקע מיילי ודו״ק הישג(ייסב לן געזה׳י:

 מסכת פאה
מ א מ״ד זנשמל . כחב הרע׳ב למעוטי הסקר שאין לו שומרים. ואיכא למילק קצת ד  ה
 י למאי צריך לאפמועינן כה׳יג. להא לאו לידיה הוא.מכי אסקריהוהיכי תיסק אזעתין
 לחיוביה במאי ללאו ליליה: וי׳׳ל לאיצעדן אפי׳ חזר הוא עצמו ולקט ממנו לא מחייג נשאם.
 אע׳ג דקי״ל המפקיר פדהו והשכים וקצרו חייב בסאה כדאיתא גהגוזל(דף צ״ד) לוקא בשוכה בכל
ה ובחעזונ יתירא. אבל אש אין לו בו אלא כשאר עניי עולם מליין הפקר ל  הפלה פיפנו בלא ה
 הוא ופטור אפיי מה שקצר ממנו הוא עצמו : אי נמי אהא לאפוקי הפקר כהפקירו בעליו
 ןץקא. אכל עומד במקום הסקר כיל• הכל ממפמפין כו מחמה שאין לו גלר הביב ביכו ולא
ל עליו פיהלים לא הוי הפקר כל כמה דלא א שקריה בילים . כיון שבמינו גפמל ומקפיר י מ  מ
א לא אינעליך אלח מפיס הא לאי;לן דכיון לקי״ל במזר וזכה בשדהו וקצרו מ ל י  עניו: או ד
 אחר שהפקירו רכסי למי עליה תיובא לפאה. מדכמיב תעזוב יחירא סד״א ללא מהני ביה (ר״ל
 לבטל השלה עצמו) השקל כלל. שאפי׳ עדין לא חזר וזכה בו יסחייג כסאה וקרח לסט הוא

 רח״ג



 הגדות ורודושי הרש׳׳ש
 על סדר זרעים

 מאת הרב הגאק הגדול וטי מהודר שמואל שטראשן זצ״ל מווילנא •
. ל [בחצאי מרובע]  ומבגי הגאון החכם מרח מתתיהו שטראשון ד

 פרק ג א בתוי׳׳ט ד״ה מק״ש והן התפלה כוי והתיש׳ לא גיסי מן המפלה כוי להא
. וכ״ל דלפניהם היה הנילסא תפלה לבסוף (ולעיל כסל׳ה ׳  אתיא במכש״כ ט
 פעול. ימ מ״ס בדבריהם כמש״כ התוי״כו) ואהכי קשיא להו דהא הוה זו ואין צ״ל זו ויותל
 סו״ל לשנות תפלה ברישא לליהוי לא זו אף זו (עי׳ מבת ל״ל ל״ו) ואהא תירצו דנקיט
: ס ׳ ל ה , וכה״ג ממצא בל׳פ כ״מ דכלים ע״ש בתוי״ע בשס מ ר  המנא ברישא החילוק כ
א הן התפילין בלא״ה פעור כו׳ לשבי׳א כוי. ה ד ׳ ו . ומן התפילין כ ג ״  גתייע״א ארח כ
 ונראה לסרפב״א למפמי׳ אזיל דמה״מ לאו זהן תפילין הוא כוי פכ״ל. הגה גס כילושלמי
 מקשה קישיא זו וכמו שהביא הלשב״א עצמו בסה״ל והירושלמי סובר דמוה״מ זמן תפילין
. ודע שהרשב״א כתב דהילופלמי תירץ ם י מ  כמו שהניאו החושי בפילוכין(צייו) בד׳׳ה י
 בדרך אחר ובירושלמי שלפנינו כאן וגמד ק פ״ג ה״ה משכי כמירון הרשל׳א: ך ב.־.,־ס׳
. בסוגיין אמר רגינא זאת אומרת הרהור כדכור דמי ט ל ת ל׳ ל״ה מהרהר ב ו  יע״א א
 כוי וקשיא לי גסוגיא דהכא דאמרינן א״ל רבינא לרבא כו׳ הא לרבינא ממילא יוצא השומע
 מלין הרהור עכ״ל. (לכאורה כבינא להכא הוא הקדמון מדכזכל קודם רב מסדא) ולי י״ל
 עוד כהו דמצינו במגילה דקראה כ״פ לא יצא. אלמא חזינן דש קפידא שתהיי הקריא©
 מכח ספר וא״ב ה״כ י״ל דבעינן שיהא ההרהור מכה בכ מיובא. אגל יקשה דלפ״ז אפי*

: ׳ ו  יענה אמריהם ל״י ותכן בכוכה פ״ג מי שהיה עבד כו׳ פונה אחריהן כ
ם סכב כו׳ דמפלת ערבית כשות לפי שהוא כנגד הקרב*, : ן י  פרק ד א ברע״ב ד״ה א
/ וה:• לשות כינהו כף . ל׳׳ר בהחכ״ת כלל לקרוא להקרבת ו  איברים ופדרים כ
 או״פ רשות. כי מ״ע דאורייתא היא והכי הול״ל דרבנן לא תקנו תפלה ככגדן כיון פאיכן
י ע״כ) תול״ה למ״ל וביוהא פ׳יז ב׳ בל״ה ס  מיקר כפרה ואין העכבין אומה- ועי, שכת {
. ׳ א בחבר פיר דס״ל לטון כו׳ שאין בה תמכוציס ט ל  והאהל: ן בתוי״ס ד״ה א
ם ע פ . ול״נ ה  הר״ר יוכה. וקשה הא יש בה יה׳׳ל [ועי׳ בב״י סי׳ קי׳ז בד״ה והוי יודע]
 מפכי טמזכילץ בה בפירוש הקרבטת עי׳ לעיל ברה״פ בתול״ה איבעי׳ וברי״ף לפיל
 בפי מ״ש פל הא דאמר ריו״ח הלואי שיתפלל אדם כה״י כולו וגרא״ש שם [ופי׳

:  מג״א שם סק״ב]

ב ד״ה אפילו כחש כו׳ דוקא כחש שכוב פעמים אינו נושך כוי. זהו י ל י  פרק ה א ב
 לשין הרמב״ם בפירושו. ואע״ג דקיי״ל דאין הולכין בפקומ נפש אחר הרוב
ת ל״ה ו : ד בתורע״א א ג ״  לאו כללא הוא עי׳ בשו״ע שיי שכ״מ סי׳כ וסי׳ סריייימ ס
. ׳ ו  ודקדק (המוי״ע) כן מלקתכי ואס אין שס כהן כו׳ אע״כ לנקע כן משוס סיפא כ
 ודומק ולעכ״ל הנל״פ דאם יש פמו אחר אין לו איממא דציבורא כ״כ ואין כאן ממשא
 דסירוף הדעת ומוחי או הצוה אפי׳ בסתם אדם צישא א״כ. אך בעלה דעתי נגד דעת
 הפוסקים. אבל יצייפ האי ואס בלשון אפילו כמו ואם יהיה היובל (בסוף מסעי) כדפיזליי
 שם. ובעלי הגיון השתמשו בו הרבה על כוונה זו וכיוצא בזה במוי״ש פ״ב לכלאים מ״נ
 וכה״ג פרשתי במ״ה בפייה למעשרות. [וז״ל הרמב״ס בפי׳ בפרה פי״ב ה״ג אס יש באזוב

: [ ג י  ישנה הפי׳ הנכון שאעפ״י שיש באזוב כו׳ ועיי מש״כ בפכ״ט דכליס מ
. עלש״י [פסי׳ מוהץ וטבלומ ו  פרק ף ב במשנה ריי׳א כ״מ הין קללה אין מברכיו עלי
 וגובאי ע״י קללה הן באין] והכמב״ם פי׳ [וכן פי' גם הרע״כ] דלא קאי לק
 מל הנובלות ועל סגובאי ומר״י בשם י״מ [הובא בסוי״ט] פי׳ ללא קאי רק אחומן' וכובלות.
 ול״נ כן מהגהרא דקאמר למ׳׳ד דנובלות הס מהרי דזיקא קאי ר״י אשארא ולדבריהם אינו
 אלא אמדא. [ובר מן לין קשה לפי הי״מ דלפי"; הך דגובאי היא השנה שאינה׳ צריכה לא
 לח״ק (ראה שטת אליהו) ולא לל״י. ועי׳ ירושלמי בפרק זה פל המשכה א׳ דיפ שהיו
 מברכין פל בשר בורא מיני נפשוס. ולפי״ז גובאי דהוא מין קללה לתייק מברכין שהכל וצ״ע
: ן [במשנה הביאך לפניו מליח במחלה. ראה רע״ב וחוי״מ. ומלש״י  שם. המעתיק]
 (מ״ל ע״א) ל״ה פילות גניסר] נראה להדיא שמפרש להמליח הוא מפילות גכוסל וכ״כ
 שפי׳ תל״י. עמ״א סי' לי״ב סק״ב ובזה שוב לא יקשה קושית התום' ונדחו ג״כ לנרי
ם וענבים כו׳ לא שכאן י  התול״ע במש״כ בלבוי דזה הכלל ע״מ: ח גתוי״ט ד״ה תאנ
 כסדרן בכחוב גפו ומאנה כוי. כעלם מלית קרא מפולפ ותאנה וגפן וכמון (במלבל

: . [ראה מה שכתב בזה בנימוקי כגרי״ב. המעתיק] (  ל
ד עשרה ואחד פשלה לבוא. בשנות אליהו פי׳ לליל לשויש ח  פרק t ג במשגה א
. לכאורה פי׳ נגל הגמרא י  לפנין זה דמזהכין בשם רק החילוק הוא במאה ט
ך ר ב  דמוקי הא ריה״ג הא ר״פ ופי׳ פייה דנזיר מ״ה במוי״ט: שם [בתוי״ט] ד״ה נ
ם ך בפיעל נקשר לרוב פ ר . המדקדקים כתבו ב ׳ ט ברכה לא מציגו בלמ״ל ט  כו׳ אבל ג

) זצ״פ: . נחמיה י״א ל ׳ ת וגם עס למ״ד(דה״אב״ש כ  א
] המ״א הי׳ לכ״ח העלה כן ו . י ו כ מסו קי ם הגדול. יס או י  פרס ח ב [ברעי׳ב ד״ה ה
) דהלכו בברכה אחר מ  לליל יס אוקיאנוס מ״ש. והזה ראיה למפי׳כ לפיל (
 לשון בני אדם דבלשון תורה כקרא ים המיכון ים הגדול. ופפמא דר״י נראה דמשומ
י היכר בלכה צכל מין(שם) מ  חשיבותו קבעו ליס בלכה לטצמו כמו פס ויין ולא מטעם ל

 להא

 מסכת ברכות
. עי׳ גפנו״א מפ״כ בדקדוק לפון במלוממן ולא אמל ן ת מ ו ר ת ל ב ו  3רק א א לאכ
 בתרומה. ויל״פ לנקיט בהלוממן לאפוקי מ״מ של דמאי לדעת המוי״ל סש״י של״א
ם. והשום דהיא נאכלת , וא״כ אינה מרוממן כיון דצריכין ללוקמה בלהי  למוכרה לכהן
׳ אי) בתוליה קשיא דכ״א דלמ״ד ג ) ן מ ק  אף בבהש׳׳מ דהוה ספיקא דרבנן וכמ״ש הל׳א ל
 תרומה בזה״ז דרבנן נאכלת בבהש״מ ואף לשם דבריו אינן נ״ל שהרי לפי׳ הא׳ של ל׳י
) בתליה ילושה ס״ל לריו״מ למלומה אף בזמן בימ פני דרבנן ואפייה פריך  ביבמות (פ״ב ל
מה. אילימא לטבילה ספיקא היא כו׳ דלא  בשבת (נ״ה) עלה לפסיק כר׳ יוסי לפנין חלו
. מ״מ דמאי קילא מפי לרוב מ״ה מעשרין וכמו פמומרת  אכלי פד דפליס בהש״מ דר׳ יוסי
 מ״מ שלו(אפילו גממאה) לפניים גדפמ הרמי״ן המובאה בר״ן בפ׳ לולב הגזול במשנת
 אתרוג הגזול. וכהו דמע״ש שלו נאכל לאונן ושארי קולות המבוארות (בפ״א דלמאי) [וה״ש
. ק׳׳ל למה יפנה לתירו׳ן קמא בנדרים (י״כ ב׳) תרומת ה ד ו  סשכו״א לבא לאפוקי תרומת ת
ד השחר. יש רגילין לפסרו כוכב  לממי תודה תרומתו היא ע״ש]: שם בתוי״ט ד״ה עמו
׳ ואנכי ראיתי בירושלמי ריש מכילמין וביומא רפ״ג אליב״ב הלא אילימא לפחרא ט  סשמר ו
גומרה פל הכן : ב נתר״ט ל״ה ו ׳ . זימכין להיא מקדמא ט א י פ  מ״ל כוכבתא היא מ
. ומה שמסובב , מזה נראה כי רק התיבה וגומרה ל״ג ׳ ו א ל״ג וגומרה כ ל ׳ ו  הממה ט
 (בקצת לפיסים בגמ') בב׳ חצאי לככה תיגות וגומרה עד הנה״ם. ובגליון כלפס ע״ז נ״א
. כי ״עד הנה״מ״ ולאי גרסיכן כדמוכמ לקמן ליה ל לימא סכא סתמא ת ו פ  ל״ג הוא ע
 כר״א לאמר פד הנה״מ. אלא תיבת וגומרה למולא הוא לל״ג: שם בתוי״ט דיה הנץ
 החמה. מש״כ בפס הכ״י שהנץ הוא מלשון הנט הרמונים היה יטל להביא מה״ת עלתה
׳ ובאמת ת יי. בתשובת כמ״א סי׳ צ״א כתב ט ו : ג בתומי רע׳׳א א ( י  נצה (בלאשיס מ׳ י
׳ פל׳ל, ' א״כ ממילא לק״מ ט  נפלאתי פל מאול מינינו הרמ״א שלא הביא לבלי הרא״ש ט
י הלא״פ פל ישוב השתילה ל ב  ואנכי אתפלא גם מליו שלא הגיא מחליי שכתט שם להליא מ
, ול״נ ׳ ו ו כ רץ. איכא למידק אמאי לא תני;וכלי כי  הלזו במצמה: ה בתוי״ט ד״ה מז
ל יכול בלב להט מכא ט  לאי תנא זוכרין ה״א ליצא בהרהור כדאמלינן (מגילה י״מ) ז
 מזכירץ למשמע שיאמרו בפה ובזה יהא הזכיל גם אמ חבירו השומע שיאמר גם הוא
 (כה״ג כתב בעצמו ליש תפנית) וכדאמל ראב״מ שתאמר יצ״מ. וכן מסיק הש״א בחשו׳
. ומכא לימנא לקלא נקיט למפן תזכול את יום צאתך מארן פ ״  י״ג דאיכו יוצא בהלהול ט
 מצרים. [עי׳ בתוי״ט לפ׳׳ק לתענית פמ״פ מזכידן גבולות גשמים. ובאמת כלאה פשוט
 ששורש ז כ ר במין ק ל הוראתו פמירת הדבר בלבו וממפבה. ואך בהפעיל הוא יוצא
ר את אשד פפה לך ט . וכן לאיתי בס׳ זרע יצחק של׳נ והביא דאיתא במדרש ז  ב ל כ ו ר
. ושכח בממ״כ שזהו גמרא מפורשת במגילה (י״מ אי) ׳ ו  פמלק יכול בלב מ״ל לא משכמ כ
. אמ״ז [ראיפי] שגם הכמ״ז כ״כ ומביא ממגילה. ועי׳ בב״ל ובפ״ל י מספר  ומקורו ממ״כ ו

: [ ל ו הגרמי׳ש ד נ  ול׳כ בלמ׳ש, מב
ע כו׳ מפני היראה. אדם שהוא ירא מפניו שהא צ מ א ב  פרק ב א ברע״ב ד״ה ו
. ולפכ״ד כוונת רש״י א ע י פ  יהרגהו מכ״ל. כן פיכש״י והרא״ש הקשה עליו פ
 שהוא אלם שיש כילו כמ להרגו. אבל לא שיירא שמפני שלא יתן לו שלום יהרגכו. לומיא
 למפכי הכבול לפי' הראוי לכבדו שאינו לוקא בשאילת שלום: ב במשנה בין ויאמר לאמת
 ויציב. לכאורה יפלא מלוע נקימ ויציב להיא ברכה לשמרימ. וכ״ל משום להזכיר ויאמר
 6מכ אמת ויציב להורות שלבריו איט אלא בשחרית. דויאמר איננו מוב בערבית כללקהן
. ולכן מה שלקלקו קצת מהאחרונים ממה שנזכר בלר״י הלת ויציב הוא לאפמפיע (  (י״ר ל
ק. וכ״ב ת ויציב לא יפסי מ א  לגס בין אמת לויציכ לא יפסיק ליתא: [בתוי״ט בד״ה ל
. נ״ב עי׳ בפלימ או״ח סי' ס״י סעיף ה׳ של וז״ל המויי׳־ס לא ו  בשולחן פרוך בסימן ס״
. מ״ש מליל. וכ׳ מליו הבאה״ט שם וז״ל ן  דק בכאן פכמב פל המחבל מה שלא פסק כ
 ולא הבנתי וללפתי לברי התוי״ע המה ברורים וכלבריו כ׳ ג״כ המ״א פ״פ פכ״ל ״ ול׳כ
 ספמ״ג שם פל הפל׳ח וז״ל ולא אבץ מ״ש הפלית רהתוי״ס לא דק והא לק שפיר עכ״ל
י בברכי יוסף של פל הפל׳ח ת א צ מ . ו ו כת  וכן בתולל״צ הביא את הפל׳מ והשקיע סמי
 !ז״ל ודבליו טובים וכטחים לפי לפיס לאפון פל תוי״מ אבל כיל תיקן הלב תיי״פ הלשון
 במהלולא בתרא וכוי נלאה ולאי לבין אמת ויציב לפאי להפסיק ול׳כ בפו״פ בסי' ס״ו
. אבל באיזה הקומות בפר״מ נראה בהליא שראה ג״כ את ל  מליל והכל מתוקן מכי
׳ קי״ז  המהלולא בתלא פל המוי״ע. מיי מה שצייכתי בשביעית פ״ז מ״ג מפל׳מ יו״ל סי
א יצא בו׳ לכתיב שמע : ג בתזי״ט ד״ה ל רמ״ש]  שהביא פס אמ המוי״ט ממ״ב. סהנ
׳ כי שמע מככין קל כוי. ול״כ כיון שמצאכו פורש זה גם בפיעל הדנוכ  השמע לאזכך ט
) ס״ל להכא הכוונה קרי ביה ׳׳S'1 וכן בסנהדרין פ״ט א׳ קלי  זישמפ פאול (ש״א ט״ו ל
ע מככין פיעל וקרי ביה ל״ל פלש ט (כה״ג מצינו ;׳ט: ן נ  גיס לא ישמיע ליל ג״כ לקרי

 כנות) ובמידושי למכות פ״ב כמכתי ג״כ כעין זה

 [זרעים]
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 בפ׳ דלקמן מ״נ לגם במחובר איכא לקע אתיא כפשופה דללו הקוצרים לקלוט מלא
' ליל שכבר קלט ל אוחז המגל וקוצרים לזה אמר מוך ט  ידו א' קני השבולמ ובידו ס
ע כשרוצה  למוך היל וחוך המגל ואח״כ נשמע קנה א׳ או שסיים לעניים אחר ט׳ ל
מ ואחור• המגל דכיון  לקלמם למוך היל והמגל נשמעה קנה א׳ או ב׳ והלט אחורי ה
 שלא באו עדיין למוכס לא נקרא שמס קצירה ולכן הקדים לומר איזהו לקט העשר
 בשעמ הקצירה ולמ לחלוקה דביד הוא כשתולש בידו וחלוקה לבמגל הוא בקצירה:
. בפי׳ הר״ש והרע״ב אמריו משמע דאמר שהתמילו לקצור מקצת י א חורי הנתלים כו  י
ה מ מ  השדה אז אף אם המורים בתוך הקמה העליונים לעניים . ול״י מה דמקס להוציא ה
 מפשעה דמשהפ דמה שבתוך הקמה אף שכבר נקצר מקצת השדה ה״ה של בפה״ב. ול׳נ
 מפירש״י במוצץ ובשנ״א ובהרמב״ם במטרו ור״מ פליג ארישא נמי ומטין לישנא דהכל

: והנה הרמכ״ם פסק כר״מ. ועי׳ מוי״מ ותו״מ ס ד הרמב״ס ט  שבדבריו וזה לכאורה ע
ס בין עליונים ותחתוניי  ולי׳נ משוס לסמם לן תנא בפייה דמעשרומ מ״ז טומיה דלא מלק פ
ע ס ה לא פ מ  (ובזה י״ל לגם הרמליס איגו מתכנל לדעתי בטונת לל״מ שכמבמי אלא ל
ק לא יצאנו ות״ל פ  כוותיה) ואע״ג לבתרי מסכמות א״ס למשנה מ״מ מידי ס
 ספק לקט אמנם זה הוי כמו ספיקא לרבוותא או ספיקא ללינא לל״ל לפאר ספיקות

 סי׳ ש״א סשו, צ׳:
. ט ק ' ופעור מתמ״ע כי׳ וספק לקט ל  פרק ד, א בתר״ט ד״ה ונותן לעניים ט
 טעמו לא מחוור כלל דהא איכא למימש שהלקט נשאל ס״י כפה״ב ולעני יגיס
 מן העומרים והוה כמו שמחליף עם העניים דלקמן מ״ה ודומה לשבולמ פל לקט שנתערבה
ס כאן) ודע דכמו כן ק״ל כמה פצוה ׳ דלקמן (ולכאורה ר״א דשם יפלוג נ ׳ מעשר ט  ט
 בועז וגם של השילו לה מן הצבתים מ״ש פירש״י והלא היא לא מפריפ מהם מו״מ שתדמה
 שהם לקט או שכחה ופס י״ל לפ״כ טוכת כועז היתה להפקיר לכל דאלת״ה היה גזל
׳ ואע״ס  בילה למאי לקי״ל הפקר לפניים אה״פ: ב ביע״ב ד״ה מעשר שבולת אמת ט
 שפליץ לא גתמרח חל שם מפשר פליו כו׳ [כ״כ הליש]. וק׳׳צ למ״מ צכתמלה תנן בפ״א
מ ופיץ ש״א תשובה צ״ז ולולא ״ ׳ ולא מלבר פל״נ מלאכתו פ״ל מ  לתרומות מ״י א״מ ט
 דבליו הנל״פ למתני' כלי שבולמ קאמרה ואחר המרוח אך מהירושלמי שהביא הפמע
 כדבריו: ג בתור״ע (אות ג״ב) והרמב״ם במכירו לא הביא כלל לין זה וכבר תמה בזה
. אבל כ״פ שבתבורו מזר לפרש כיי׳ הל׳פ דשכ״מ בירושלמי וזה הביא בפ״ל ׳  הפל׳ח ט
. א ב ו ת נ״ג בד״ה והרמכ״ש ״ ותמיה לי מ ו ת ס׳ רע״א א ף ב ל מס״ע ד״מ ופתו״מ: [ ה  מ
 נ״ב כן הקשה ג״כ כס׳ שש המפרכת ועיי מה שתירץ פ״ז בדומק וראיתי בלחם שמיס
לא שכחו בעה״ב וכגון דבעל הבית : \ ברע״כ ר״ה ו [ ש ״ מ ר ת  ודבריו תמוהים האד. מ
׳ [כ״כ הליש וכן] איתא בס׳ שנ״א ואנכי תמה לפ״ש בסיניא ובפירש״י ופוס'  בשדה ט
 ומלאה דהתם מיירי דגם בפה״ב שכמ אמ״כ אבל מתני׳ דבעה״ב לא שכח כצל
 לא במינן טומד בצל פדהו וטעם תמנימץ כדמיימי הל״פ הירופלמי ושמא מעעתא

 אמלינא אמינן פלה:
ר לפנייס הבקר. ופול י״ל כו׳ נ׳׳ב ועול י״ל לללימ ק ב א בתוי׳׳ם ד״ה ה  פרק ן [
ל פפמים כתב קלא בפ׳ קדושים (י״ס יי) ובסי  זה מאילך תפזוב אותס ד
. ואמ״ז לאיתי בס׳ ה ז . אמ״ז ראיתי בספר זרמ יצחק שהקלימכי : . כ״כ) ג כ״  אמור (
 ערוך לנר כדה נ״א . ונדפס מחדש פי׳ הלאליד על תו״כ וראיתי לו בפ׳ קלושים הטין
' ת״ל לפני ולגר תעזוב אוסס כתב וז״ל: ת״ל תעזוב אותם מפרש  שספק לקע לקט ט
 בירושלמי הנח לפניהם משלך. נ״ל מדכתיב תעזוב ימירה א׳ כאן וא׳ בפ׳ אמור ע״כ:
ת ס׳ בל״ה בליש הביא קושיות הירושלמי. ותמיהני הלא לפנינו ו  ב בתומי רע״א א
: ג ראשי שורות העומר . םהגרמ״ש] . נ״ב כבר הפיר ע״ז בס׳ לחם שמיס באן ׳ ו  כ
 שכנגלו מוכיח העומר שהחזיק כו׳ מודים שאינו שכחה. המפרשים נדמקו מאד ולענ״ד
׳ דינים מלוקים כמו פהבללמיס ובמשנה שאחריה אינו מפרש רק לין לראשי  כג״פ שהם ג
א שהתחיל לעמר מעומר השני והטעם ט ל גווני א׳ אם שכח מראש השורה ו ב  שיריח ו
 כמו שהביא הליש מירושלמי כי תקצור ושכמת פי׳ שהתחיל לקצור ואח״כ תשכח וילפינן
 שכמת פומל מקציר ב׳ שפכה בסוף השורה והטעם מפורש במכנה שאימ כל- י1שוב כיון
ל שורות לחץ כאן פומר שכנגזו  שלא מגל ממני והלאה וכ״ז היילי שאץ שם יותל ה
 מוכיח לאין שולה בפמומ משלשה מיץ בר״ש סיף מ״ד מהירושלמי ולין הב׳ דעומל שכנגדי
 מוכיח המענה איכה מפלשתו רק התוספתא כיצד מי שהיה לו פשר שירות הוי ולין הגי
. המפרשים פירשוהו מלשון כוצין וח״כ י  פשוט וא״צ פילופ: ה ב' הוצני פשמן שכמה ט
 הט״ן איכנה שלשית (כי בכפלל הוא הוצא) לק משמשת ללטי וקשה א׳ דא״כ הל״ל הוצי
ל קכיס אינם שכמה וכ״כ להדיא הפנ״א בא. ב׳ למשמע ל  כמו בל׳ק (צ״ו) ודוכתי מו
ק הכלע״ל שהוא מנפץ ם. ל י  וזה תימא למ״ש מחבואה דלוקא ל עומרים ולא ג׳ קנ
 הצן (ימזקאל כ״ג) והמפרשים פירשוהו לפי הענין כי לא נמצא לו ריפ בתכ״ך ויש לפרשו
״ט. י . וכהו צבירי זימים: ך [כתום׳ חרשים בד״ה בתו א כ  שהוא לשון קבוצה וכן ה
 אבל באמת נפלס מהרב גמרא לב״מ כי׳ נ״ב כן הפיר בס׳ מפנמ מכמים מ״ש. מתגרמ״ש];
 ח איזו היא קמה שמצלת אה״פ (עמש״כ נפיל פ״ב מ״ז) כל שאינה שכחה. נראה דבא
 לומר בין שלא שכמה (כפי׳ הל׳פ) בין שפכמה אלא שיש בה סאתים (כמ״פ הרמב״ס)
. לכאורה ה״ג דליל דעדיין לא עמדה רק ׳ ה מבואה מקולה ט א  וכיוצא בה •י ט ס
ק אם היו שתיהן מקורות היו מצטרפות אפילו לרבנן דכ״ג דלפיל וכהו קמם ל  שפקרה ו
) ד״ה שיר איתא דתלושים חשובים כאגודה אמס  למצמרפת [ובמוס׳ דל׳מ (צ״א ב׳
 והחובל כל קלח וקלח משוב בפ״פ מ״ש וא״כ בכידן שלפניט הוה ק״ו הקמה] אולס הר׳׳מ
ק כרבנן: ס  הביא מירושלמי לאתי כר״ג וא״כ הוי מחלוקת ואמ״כ סמם והלמב״ס פ
. ליל לפיקר טונמו היא ללקט אס מסין ס ג ס ה ן ליטול אמ הנ א ואם היה מתטו  י
 מחמת משיבוסן ומס פלייהו שלא יגנבו וכיוצא ואגבן מלקט גם את הזקין ובזה א״ש הירושלמי

 שהניא הכ״ש ונכון כפז״ה :
ל זית פיפ לו שם כשלה. נלאה דשם פי׳ בכאן פילסום כמו ויעש לול  פרק T א כ
' וא״פ כמי הכבותא לזית  שם (שמואל ל מי) ובזה א״פ מס פאתל בל׳א ט
. שהיה פפכוני או בישכי. לכאורה קמה מ״ל להיינו במעשיו. ם  הכסופה בשעתו: ש
׳ דהיה פי׳ שהיה בימים  וכ״צ ד;ה מתורץ בדקדוק לישכא למתכי׳ שהיה כוי שהוא ט
׳ ועכשיו אץ ט יתרון מחומס פל מביליו. לק שנשאר לו שם זס  הקודמים שפטני ט

ו מאיזה מין וזה ללא כהגל״א ז״ל ת כ ל א מולם לבכל פלי העץ אינו פולס מ  להא ג0 מ
. ופול דסכא פסק בשו״ע כוומיה ובהיכר ברכה לכל מו״מ לא פשקיכן כוותיה: ס  מ
׳ ועל הפולם מיע הדעת ׳ ברוך ל' אלהי ישראל ט ל מותמי ברכות ט נ ד״ה כ ׳ ל ד  ה ב
ה בהרע״ב לימא לברוך השני וכן ה״ל מ . ו ת פ ל  וברש״י הטסמ בא״י כו׳ ברוך מוכן ה
) אימא כ״כ לברון ק בגמ׳ תפנית (ס״ז ל . למה לנו להזכיר ל פפהיס ברוך. א ן ו  מ
ק בלמג״ם פ״ל מהלי תענית . ולכאורה ה״כ דבמקלש בכל הברכות טלן ובכל . ו ס י  הבי ל
. ולא פמלתי פל דפת רש״י שהתחיל במוכן ה  יום אף מלא במפנימ היו מוממין בנוסח ז
. ובגמ' שם סממיל מברכת גואל ישראל שהיא הראשונה שמאייכץ. ותוקפין בה ת פ ד  ה
 בתפנית ובהם אמי ופסיק שם. והרמב״ם לא הזכיר זה אלא בהל' ספנית ובה ז׳ כרכות
] ליה ביוהא (ת״מ ע״ג) ויברך ( י ״ מ ) ׳ ו ; שם [ידע״ב שם התקינו סזרא כ ה ז  וצ״ע ב

׳ מן העולם ופה״פ וע״ש בפירש״י:  פזלא כו׳ לל׳א ברון ט

 מסכת פאה
 פרק א ב ולפי לוב הפכוה. לפכ״ל נראה שהוא שם מקרה העניות לפני ועטו משותפים
 והלכה המה החולפים במקלא J בקלי וכתיב) והטונה דאף אם כמות העניים
 ממט אן אם איכות עניותם לכ ירכה על השיפור כי אינו דומה הי שאין מאומה בילו
יסו  למי שיש לו מאתים מסל לינה של׳כ נקלא פני לקמן פ״מ מ״ח: ד [בתיי״ט ד״ה ומכנ
. ולי [ י ' ופילועם לחוק ט ׳ לכתיב פאת שדך ב ק צ ל ך (כלמב״ם לקצול) ט  לקיום ט
 קשה מהא לאימא במולץ (קל״ג) מולה ל״י במידי לאורחיה כוי עוקר מנץ ת״ל לקציר

׳ פאה מכאו״א ופירש,׳* ואפ״נ לאין קוצלין במגל: ׳ אף אכן כ״ת מלבכות בצלים ט  ט
. ר״ל הג.ם שבבקר אינם יכולים להמרש ׳  פרק ב ב כמשני- אע״פ שאץ הבקר ט
 מ״מ בהמלר יכולים להעלל הוא נותן כו׳ ככ״ל לפרש לפירוש הרמב״ס בפס
 הקדמונים ופי׳ הרפ״ב ולשין אפ״פ על כוונה v תמצא כריש בכורות בנמרא (ב׳ ספ׳׳א)
: פ ״  והנותן כוי אע״פ שאייר ע״ש בפירש״י. וכן בלשון התיש׳ ר״ה (סיף 7ף י״ל) פ
׳ ולכך צריך להיות במחלה ׳ ומבואר מיש כאן ט״ס ט  שם בתוי״ט ד״ה שאינה יכולה ט
ט הליי׳ל אה״מ שיכולה . אבל ק״ל על פירושו לי;"כ ה ׳  דבריו שאם איט עומד באמצע ט
 להקצר כאחת רי״א אינה מפסקת לבזה הוא לפליג פל מ״ק ולא ליכקוש מאי דמודה ביה
 המ"ק.וכה״ג קאמל הש״ס בשבועות (ל״מ) ושמואל טל לאולי ליה אוליי ליפלוג עליה היסלוגי
 פ״ש [אמכם אפכמן כה״ג לר״י גופיה בב״ב (פ״ז) במשכה לפי מאי למסיק הגמרא
ס. כל״פ דהייט;כרי שקצר שלהי . שדה שקצרוה נכרי ם ס דאסיפא קאי פ״פ] : t ש  פ
 ואמ״כ מכר התבואה לישראל ולהט בסיפא צא מצי למיתני קצר מצ ס וקצרו נכרים מציה
 והיינו ממכלה לנכרי מציה סבי דבזה היה חייב למה כקי׳ל: שם. קצר מציה וקצרו ליסטים
ל דפעור אף מה ה הרומ למציה מ ע פ . כלאה לה״ה קלסמוה נמלים ו ׳ ו  מציה פטורה כ
 פקצר. והתנא ריש מילמיה כקיט והוה כמו וכו׳ וכה״ג לקמן פ״ו מ״מ איזה היא קמה
 פמצלמ אה״פ ט״פ וביבמות פ״א מ״ב כיצד פוטרות צרותיהן 1מפרש ג״כ לצרות צרותיהן
 וכן ככ״מ דוק ותשכמ [וגדולה מזו ממצא באייר פ״ב דזבמיס מ״גבד״ס כלב מ״ש] ולפפמיס
 נקיפ מה לסייס ברישא ויטץ גס נהקודמים כהו כפ״ה דדמאי מ״ט ובפ״א לכלאים
 מ״ז פ״פ בתוי״ס [וכסייג כתבו התוס׳ בב״ב (י״ח) ל״ה ואם והמוי״ט בפי״א דזבמים
 מ״ז ל״ה מעונין] ופמש״כ בספ״ב לבכורים [וכה״ג בסוי״מ פ״ב להוריות מ״ה

 ד״ה שהמלך] :

. עיי פי׳ הרמל׳ם [הובא גרע״כ] ונראה ׳ ו ׳ והמחליק האמת יל כ ל ט ד מ  פרק ג נ ה
 דההמליק בצלים דרישא הייט נהי ממקום אמד דליפנא דממליק הכי משמפ
' והכא מן  שפופה המקום מלק כפיי הא׳ שבר״פ. והא דברישא נותן לאלו לעצמן ט
 המפואר על הכל הוא משום לבריפא למיס ויבפים זמו לכ׳ מיני חטים (כמ״ש הל״ש)
ל גרנות אבל הכא תרווייהו פנבים בשולות ליצ ולטובה v סוסיף התנא  ושוק וגורן הוו כ
 כאן מנתי מאחת יד לומר ששניהם פוים באינוחס: ו רעייא קרקע כ״ש חייכת בפאה.
 בילוש׳ ר״מ בפי ולימכן אמר קמה כ״ש חייבת בפאה. נל״פ דפריך מאי איריא דתני קרקע
׳ גנ״ש בפי' הל״ש למוכת  כ״פ יאמר קמה ליש. דהא מנן לפיל מ״ה המוכר קלמי אילן ט
. פ ק ר  לאפי׳ אין נו קרקע ללוקח מ״מ חייב בפאה. ומשכי בגין דתכי כטרים מכי ק
 והרא״פ שם ל״ד כלל. וכן ל׳ כר״ב לק׳ מ״ז למשיב לפאה כדברים פקרקפ בהם דור^ הוא
 שנא בדיוק וביוקר מהוה לשון הרפל׳ס בב״כ (ק״נ א׳) ד״ס ואיידי פכמכ דכשלמא גבי פאה

׳ פ״פ:  פאת פדן כתיב קרקע כ״פ ט
. הוא להורות ה א . נ״ל מלתני מקצת פאה ול״ת נטל פ ׳ ל מקצת פאה כו ט  פרק ד ג נ
 לאף באותה שנשארה ת״י קנס־נן ליה וכ״מ ממלת כלום. וראיה לשמת הרמב״ם
 ולכן פ״כ לימ בתוספתא לא פליג פל הת״ק וכמ״ש הכ״מ בשם הר"! ולימ בירושלמי ודלא
 כמ״ש בשל׳־א דפליגי. ומעתה דקנשינן ליה אפי׳ במה שבידו ממילא דגם בסיפא הכי
. רש״י בישעיה(א׳ מי) פי' דהוא לפון לקימה: בחוי״ט ד״ה ׳ ו  הוא: ה שלש אכעיומ כ
 עד שלא באו כו׳ פי' הר״ב היינו מרומ כו׳ ול׳כ הר״ש כו׳ אבל למאי דמג/ץ כממני׳
, מת ויכוון לתבואה למוד וא . ובחדושי לפסחים הראיתי כמה מקומות דכקימ פי ׳  פירומיו ט
׳ חייבים בחלה : שם ח בהו״ח ד״ה משבאו כו׳ ליל  מהם ברפ״ב דחצה פירומ ח״ל ט
. ול״כ דמל וראי׳ מקדושין י ו  דה״ה לא פדאן דאינו מקדיש לשא״ש טי ושמא יש לחלק כ
א *א״י לימנו כמתנה מ״מ ) דמבואר פס דאף לר״מ דמע״ש ממון גבוה מ  (כ״ל ל
 בטבלייהו יטל ליתכם למתכות שלא הורמו לאו כמו שהורמו למיין ועל׳מ בפ״ג מהלטמ
. ופמפ״כ רפ״ג לתרומות בס״ל [שוב האיל ה׳ אמ עיני ומצאתי הלבר מפורש ״ז  ממ״פ סי
 בירושלמי פ״א לתרומות הלכה א' שמביא שש הא לתכן גכב תרומת הקלש ואכלה משלם
 ל חומשים וקרן אחד ורצה לפרש כגון שהקדיש עכל ממורח ותרס הגזבר וכן תכי הישעיא
' פ״פ הרי דהקדש חל פל המרומה מדמפלם מומש הממת הנאתו  אהד המקדיש מבלו ט
 מהקדש וזה דוחק לומר מחמת טובת הנאה שיש להקדפ בה וכת״ד מה״נ ממון ופול
ת מ״ג בל״ה לפנ״ל תמוה דאין ׳ יל׳א או ם ט תו ל סחומשץ שית]: [  למשמע ד
. ל ר היד ואחר המג ח  עייך כו׳ ג״ב פי׳ במשכת חכמים באליטה קצת. מהנרמ״ש]: י א
 &י׳ הרפ״ב מנדכד ידו כו׳ והתוי״ט מלא דבריו דזה כקרא אונס והוא דוחק. א׳ כדכול
. אבל צפי מה שפי׳ הלמב״ם ו ה  ?אן לכר במיה . ל ראש היד כו׳ דפליגי בי׳ מעמה מ



 זרעים ב םדי הגהות וחדושי חרש־ש
ס בסלו ואומר מ0 אוכל למחר אינו אלא  בסימה בסיף (לף מ״ח) כל מי מימ לו פ
 מקנוני אמנה) ולבן שפיר סיים התנא ועליו הכ״א ברוך הגבר אמר יבטח גה׳ ופמ״ש
׳ מה שכתבתי נסוף ׳ פי ט  גקדושץ כ״ז א׳ בס f : [בתיי״ט כרייה שנאמר כי השוחד ו
׳ ידים. ליב שם כתב דמשום אל מעמוד בדגל רע מני ״וגומל״ דבחר הן קרא סמיןי ס  מ
 צדק צדק מלדוף למען ממיס וכו׳ סכ״ל. והלמ״ז שם והש״ל כאן (וחידוש שלא הזכיר
 אמ הרמ״ז) תפסוהו ט להפסוק הזה כי השוחד יעור פקחים שהוא בפ׳ משפעים לא
. והן כתוב בפ' שופעים מ״ש מה שתירצו. ולפלא שלא ף ו  סמיך כלל צדק צדק תרד
 הרגישו שבוודאי מ״ס הוא במשניות וצ״ל ״שנאמר כי השוחד יעור עיני חכמים וגו״' כמו
 שהוא סגירסא במפנה שבגמרא בבבלי ובירושלמי. והוא הכתוב בפ׳ שופעים מקמי׳ לקרא
. ובהגהות שבדקדוקי סופרים ם ד ו ק  ״צלק צלק תרלוף״ (כמ״ש המוי״ע) דמיימי המשנה מ
. ואגי אומר דגי׳ ״חכמים" עדיף מתלי קדם  כתב דגי׳ פקחים עדיף דתייתי מקרא המו
 מעמי א׳ משום לאל מעמול בלבל למ כלבלי התוי״ע ועול דאיידי לאיילי בהן קרא
ם. ופול לאצל ״פקחים״ לא כתיב ״עיני" • ׳ חכמי  לצלק בוודאי מ״תי סיפיה ומוחל ט

 וניחא יוסל ללמוד ממיניו כהות ממה שכתוב ״פיני חכמים". מהגרמ״ש]:

י א מ ת ד כ ס  מ
׳ וק״ק שלא הקלים ׳ וכן הם לכליהרמב׳׳ס ט  פרק א א חר״ט ד״ה והכסבר ט
. . ולי לק״מ משוס ללא לצה התנא להפסיק בין פלי אילן ל ב ס  לממני כ
לבל כסכל) המס מיני אילן וכלמוכח פכק א׳ לכלאים. ולהילושלמי (כפי ) י  לכל הנ
. נראה ליישב גס הגי׳ שלפנינו. דשביהוליז ה ל ט י  שהביא הר״ש) לכסגל נהי אינו אלא ב
 בא לומל לדוקא אם סס ביהודה פסולים אבל באו לגליל חייבים. משא״כ הכסיל
 שפסול בכ״מ מפני שניכל שהוא של יהודה פי? לקמן לפ״ב: בחיה' ר״ע אות ח״)
י לסמוך מיפומא  בד״ה ובחידושי ליבמות הקשיתי כו׳ א״כ עדיין יקשה על בל למאי ט
׳ מפיקלא . ול״נ דאינה חזקת מבל ודאי כדאמרינן (פסחים מ׳ א) ואב״א ט ל ב  לחזקת פ
י מ״ש. והמוס׳ שכ׳ בל״פ בתלא ליבמות סד״ה מחוורתא ופוד דאיכא  אימל לא מכיל ט
. אבל לפי האמת ל״פ אהלל! ס . י״ל לסיימ לפנוייא קהא לפסחים פ ל י פ  מזקה ל
) דמימץ ושפורץ לא  ותרווייהו שנויי איתכהו [מיהו לתירוצא להואב״א גביית (פ״ח 3׳
ת י״ר)  בפו ראיית פני הבית ומ״ש בפילש״י לכאורה ישאל קושייתו]: ג בחוש׳ ר״ע (או
 קשה לי אמאי שייר הוספת בטלים לפסול מלהאי כדאיתא סוף מס׳ בכורים. ולפנ״ז
 לולי דפשק כן הרמב״ם בפי״ג מהל׳ מפשר הי״ד. הייתי אומר שזהו לעת ר״ש שם לבל.
 וחכמים פליגי עליה וסתמא להכא כוותייהו. פוב ראיתי בירושלמי שם מני ופסולה מן
. והביאוהו שם הריבמ״צ והש״א. ואולי הרמב״ס לא פסקו לסובר  הודאי ומן הדמאי
. אבל התימה פל לנרט״א  דסבריימא פליגא מל ממנימין דמפמפה דא״פ אלא מן הדמאי
. לבזה י״ל קושייתו למסניתין להכא בפלוגמא לא קמיילי: ל ומברכך או י  ז״ל איך לא הג
: שם אם ס יין של דמאי  מליו. מהר״פ בפי׳ הראשון נראה דהכוונה דמבלכץ בהה״ז סל ט
ם. למנ״ל נל״פ לל״ל שא״צ להוציא מפ״ר מהמפ״פ  הקדים מע״ש לראשון אין בכך כלו
 שהפריש מחלה. (משא״כ בודאי לחייב כמו מפשר ראשון שהקלים לסלומה בכרי)
א כמו של״ג מל המלה לריוי׳ח בירושלמי שהביא הר״ש במשנה דלעיל כן ל״נ  והמפס מ

 על מעפר שני:
 פרק ב ב ואת פהוא לוקמ . עי׳ כרע״ב ובל״פ כפס הירושלמי. ול״י מלוע לא נפרע
׳ ולפון ה הסיטונות ט ״ : ף בחד״ט ד  מה שהוא לוקמ מננ״ה מעפר למאי
 הל״ש הסיטונות ללכן לקנות פילות מרובין כו׳ לא״כ תלמי ביבש ל״ל פ״ש. ול״נ דמו״ס
 לתני הטונה לומל דגם בפה״ב שקכה מפ״ה ומוכר במלה גסה לשאי למכול וכמכמים
. ולכן ך  דבכ״מ (ג״ו) ויתכן לבפה״ב לגיל למכול בהדה לקה עיין לפ״י שם בל״ה בין כ
 פליג שם ל״ה בבעה״ב. וזהו כוונתו ג״ב במשנה דלקמן וכמו שאכתוב שם בס״ד ופלינ
 מל מו״ת דתני הת״ק. וכן אימא בירושלמי להליא דמו״ת לא אסיא כל״מ דאמר לא
. לעל׳ל נל״פ אמ שדלט (ר״ל אדם ׳ ו  התילי אלא לסיפון בלבל י• ה את שללכו כ
. כגון הסימון ומדדו בדקה ל״ל שמכר עמה בדקה טפלה ה ס ג  שדרט) להמדד(מבטן הפעיל) ב
ל כגון מוכרי מבואה) כר ופליג ללי  דקה לגסה ופטור. וכן תפלש את שדרט להמדל בדקה(

 על הת״ק וכמש״כ לעיל:
. כראה לאשמעיט רבותא דאמ״נ דלא ׳  פרק ג נ וראה טוען אמר יפה ממנו ט
 נמלך לגהרי שלא לקנית ואילולי שראה טוען יפה ממט היה קונת את הראשון
 אפ״ה כיון שלא זכה ט עדיין מותר להחזיר. ולישא רבותא קמ״ל דאט׳פ לנמלך לגמרי
ט ברי/ז ״ י ו ת ב ד שיעשר: [  פלא לקנות והות כמו מקח מעות אפ״ה אסול להחזיל פ
. מאי ׳ ' ל׳ב ופי' ביצה ל״ב א סר. כי הפי״ן והחי״מ ממוצא הגרון ט  שאינו מחו
ם לנו ת ׳ וכוותיימ ס ה ־אר״י ט ״  חרניות אר״י ערניות. מהגרמ״ש]: 1 בתוי״ט ד
. ובעיני פשוט דל״ל ללא מחלק שם בין בן  התנא בספ״ל לבכורות. ובתור״ט כ״ע שאינו מו

: ר פ פ מ  הפשל לשביעית. ודלא כליי לס׳׳ל פם וכאן לשביעית חמולה מ
) הקשח פמ׳׳ם הלהב״ם דבה״ש דמו״מ יוכל לאטל ה ״ ת ל או  פרק ך א בחור״ע (
. הא יכול להפליש פתה בבה״פ בדמגן ספ׳׳ב לשבת. ופול הקשה פל ו  ממנ
 מה שפסק בחבולו לאם פאלו ביו״ט לאפון אוכל פ״פ כיו״ע שני והוא מהילושלמי מפני
 פלא נלאה לפפל בעמים. הלי יכול לפפל ביו״ט פני מסעם ס״ס לדעת הממבל ע״ש.
 ולי קשה אליבא לכ״ע לקיי״ל בפילובין (ל״מ ב׳) דבשני יו״מ ש״ג המעה פל הכלכלה
. וגם לפי מה שהבין בשפה״מ בפ״ל >1סלטס ל  גיו״ט א׳ ואוכלה בג׳ אפי׳ כטבל גמו
.  תלומות הי״ו בלפת ההוס׳ יש תקנה אפילו בפגת לימן פיניו בצל זה ולאכול ב5ל אמל
 ופ״כ צ״ל דס״ל להירופלמי לאף ליבול לעשר תתירו מפני כבוד שבת ייו״מ. לק אם
 שאלו כמול לכ״פ איט יכול לסמוך פליו אפיי בשבת . ומפני שהיה יכול לפשל כפול
 שלא היה פליו כבוד שבת. ומה דאיתא בילושלמי ובן ברמב״ס של״כ לפפל בינתיים.
ל. ומהתימה פל הלא״פ  הכוונה שלא גממייב לעשל בינתיים מפני שלא הפסיק יום מו
ה  שכתב דלמ״ד מפני כביד שבת אפילו שאלו בחול יאכל בשבת. דהא מסיק בירושלמי ח
. ולע למש״כ הלמב״ם לאפי׳ ה״ל פילות מאותו המין שלי. מסיים י  לכ״פ לא מסנ
ב. ונ״פ לצ״ל היצר ברי״פ וליל שיצרו ממאוה לאטל הלבה ובפכמ אם  בירופלמי כיצל מאו

 םמפל

: ב עיין בשנ״א. ומה שכתב מם בהגהות הלי״ף לפוללות טהגומ ג״כ בשאל ה ת  $1 פ
 אילנות. נסםל מהבלייתא בחולין (קל״א) לבכרם חשיב בס ל׳ מתטת עניים ובתוכם עוללות
 ובאילן לא משיב אלא שנים ולא משיב פוללומ ;וכי׳כ הגל״א ז״ל בפצמו בפ״ה למפ״פ
 מ״ל לפלמ ועוללות איגם בפאל נעעים) ובמוס׳ מם ל״ה גמל מוכח דאף בזיס אינה
( ת בזית וכ׳׳מ בל׳פ כיצד מבלכץ ובהפועלים (פ״ז ב׳ ט ת . ולימ מלל״מ פם ג' מ מ ג ה  ט
ט׳ בפאת ומלת ל/ימי ניקוף ממת״ע ג״כ ליתא  מ״פ. וממ׳׳כ עוד לכן מבואל ג״כ בל׳מ ו
 לנ״ל לטונתם שמנקף הטני זיתי שכמה או זיתי פאה במו שפירש הרמב״ם במבורו פ״ו
) וכ״פ אחריו  מהל׳ גדלה הי״ג להא לפני ההנקף בראש הזית למשנה לגיטין (נ״ע ל
 גם םטוש״ע מ״מ סי׳ ש״פ ס״ס (מ״ל למשום לתנן לפיל פ״ל מ״ד פאה אין קוצרין אותה
 במגלות ט׳"לכן לרך לנוקפן) והצ״ע להגאון ר״מ ז״ל מפ״ש לחולין נ״ל ליישג להגל׳א
 *״ל לא אמר אלא מסידים הראפונים כו׳ משמט לאינו חיוב פל כל אלם וצ״ל להתוכה
ב לב לעזוב זיתי ניקוף לפנייה כמו של״נ פיעור בפאס לאל״כ הא קיי״ל ד  נמנה למומ לבל נ
. ל״י מדוע שבקי ׳ ו : 1 בש״א יש לו פרט וי״ל פוללומ כ  להפקר לעניים איט הפקר
 לפאה ושכחה ואולי לב״ה דאמרי טלו לגת משמפו לאף פאה ושכמה אין לו ובליש לא
 חש התנא להאליך ולפון השו״ע יו״ל סי׳ לצ״ל ס״ו פילות רבעי פעורין מלקט ושכחה
 ופרע ועוללות ותמוה לקט מאי עבידתיה באילן ונראם בליל שס״ס נפל בטול וצ״ל תחת
 לקט פאה וז״ל הלמגים בפ״מ מהל׳ מע״ש דין ל׳ כייר אין לו לא פכמה ולא פאה
 ולא פלס ולא עוללות וי״ל גלומק גי׳ הטוש״פ פ״פ מש״כ התוי״ט ומול׳ע

:  בל״פ ללקמן
. ״ם] ׳ [כ״כ הלמג  פרה ת if ברע״ב ד״ה רביעה שגית המעל נמלא לבימה מפני ט
) פ״ש ולכן תמוה מש״כ הלע״ב פי׳ אמל מלט  והוא מהגמרא לתפנית (ו׳ ל
׳ וכיון שאינו מביא כו׳ וב״ס : ברע״י ר״ה ולא יסא ט ( י  וממש״כ בברטמ (מ״ס ג
. ולשון נשיס ולהם כדאי לילן ס בלאי  לאשתו כו׳ [וליה בליש]. וק״ל הא יש הרבה פטי
 הירושלמי פמביא אמ״כ י״ל קצה: ב ברע״ב ד״ה בבל שנתו בשנה שלישית ובשנה ששית
. וק״ל להא זמן האשיף פלסן איט אלא בשנה שאחריהם בחלש מפרי ׳ [כ״כ הל״פ]  ט
 ועיקר מצות הפרשת היא חמל המלוח ולאיית פני הבית ועמש״כ לקמן מ״ס: בתור״ע
׳ ונעשה הפקר מיד יזכה במל השדה ט׳ ע״ש ובממל׳מ  (אות ע״ח) קשה לי ט
וכן הנ״י שם) דלא פדיפא  אישסמיטחיה הש״כ הרא״פ בפ׳ אלו מציאות במשנה דמצא בגל(
 מצירו מילו (כס״ג אמלינן שם (ק״ב) כ״ה דאיהו זכי מצלו זכיא ליה בו׳ פ״ש) לאילו בא
׳ ופי׳ בש״ר סי׳ לס״מ סק״ב ובסת״פ סי׳ ליס סק״ב ונזם  לילו קולס יאשותו לא קני ט
 א״ש הא דאיתא בילישלמי הס״פ שבשדה שאין פניים מקפילין פליהן ה״ה של בעת״ב
 מפום לטון ללא קפדי טליהם מפיקרא מיד זכתה לו שדהו לבפה״ב ולי קשה דמאי
י יאוש עניים דהרי יאוש מטעם הפקר הוא וכמו דאר״א לפיל פ״ה מ״ב וכי היאך מ  מ
' טי׳ פ׳ הרובה (ס״ט) ואולי  הטני הזה החליף דבר פל״ב ברשותו ה׳׳נ היאך יפקירו דבר ט
 כיון דכל העניים היאפי והמורה לא זכתה אלא להם שפיר מצו לאפקורי ור״א לא קאמר
 אלא דמני פרטי א״י להחליף ומדויק הימכ לישניה וכי היאך העני הזה כוי הזה לוקא :
 ומה שהקשה פול (באות הקודם) מקטני מגיים לגם להם חלק בזה ולדידהו הוה יאוש
ט ט אין בהם. משום גזל אלא הפני . ליל ללק״מ להא אפי׳ אם כבר ז פ ״  שלמ״ל פ
 ד״פ היכא דאין למת אמרת הקנס אומן כמו מציאה וכן ממ״ע להוה כמו הפקר ופי'
 סלמב״ם משמע לאין הטעם משום יאופ לק כיון לעניים תו לא יבואו קריכן ביה לעני ולנר
) וכן משמע בילישלהי:שם במשנה נאמנים ׳ לאימא בחולין(קל״ל ל  מעזוב ולא לעורבים ט
 מל השמן לומר של מ״ע הוא . נלאה לליל להוצאותיו מזיתי מ״ע שניתן לי לומיא לשל
 זיתי ניקוף ומשכחת לה זיתי מעשל בזיתי אכילה פיין כפ״א לתרומות ה״מ והא הוא
כ ד״ה נאמנין טל המטיס. ׳ ל ר « ג שם י  לאשמעינן ובפי׳ הרהב״ם לא מפמפ כן
פ המוי״ט דה״ה בלקט שו״פ ול״נ דדוקא נקיפ מ״מ ל׳  לומר מ״ע הס כו׳ [כ״כ הליש] ו
. נ״ל ׳  דלקט שו״פ דרכייהו בשבלים ואף פל המעה אינם נאמנים ־ ה אין פוחתין ט
 מדלא יתיב פיעורא בש״ש ובשיפון פ״כ פיעורייהו כפעורין שהס מהיכן וטסמץ להכי
 תני מפני שהם מין חטים ואף מין שפורים ועוד דשיכורן מלוק מתרוויהץ והה שאמר
 בגולן הוא לאפוקי בית כת״ש הר״ש בשם התוספתא ומשמע מכאן דמומר לכממילת
 להפריש טרם ראיית פני הבית וליה מול מהש״כ הר״פ בפ״ל דדמאי מ״ד בפס הירושלמי
 לא״א לגורן שתיעקר אא״כ נתרמה ממנו תרומה סייפתא להש״א תשו' צ״ז: שם רפ״א
 פרס . נ״ל לקאי אתרווייהו אגרוגרות ואלבלה. כלומר מצי קב גרוגרת ומצי מנה לבלה
 :יון פהס מין אחד אלא פהדבלה היא אחד פנדדסוח אין סברא לחלק בשיעורייהו
א קב גרוגרמ הוה כמו מכה דבלה (לח״ק) וממילא לל׳פ דדבלת שיפורו מצי מכה ה  ימס :
 ה״ה לגרוגרת די במצי קב וזה ללא כדמשמע קצת ההמפרפים [יומר הזה מצימ בסנהדרין
ל אף בבשר ולפי׳/ יפליג ג״כ פל הא למ״ג פ  (7ף עי) מתוך פכפל רכי יוסי ביין כמצא ט
 פ״ד דכלים לטפס שכתכ הר״ש שם יהל״ל פס וכדברי ר״כ ברובמ כמו בכתובות פי״א
ט כד״ה אין פוחתץ לפכיים. אבל במ״ט ״ י ו ת ב ] :  מ״ד ובל׳כ פ״ז מ״ב ובפרה פי״אמ״א]
) וכתת לנר וגו׳ נ״ב גמח״כ אגב שטפיה כתב כן דהאי קרא דונתס ו ׳  כתיב (דברים ל
ב. אבל בהמממלק בגורן כתיב והנחתו כמ״ש בנדרים  ט' ביליע ההממלק בתוך הבית כמי
 מ"; פי״א והוא ה>*פני. מהגרמ״ש]: בשנו״א חצי לוג יין - פזהו שיפור לטבל ל
ל  סעודות ותמוה דבפירובין(ל׳מ אי) מוכמ להליא לככלי לאכול בהם הוא פמומ מ
ל אבל מצי לוג הוא שיפור לפתות בל׳ס והוא לפאינו פ ט  רביעיות והוא פיפור ליין מ
ק לקמן מ״ז כ׳ פונליון הוא ל איסרים  מטפל ולפ דמש״כ בפי׳ הקצר היינו ל׳ אישרים ו
. בפנו״א פי׳ כלומר גץ פטחן '  ט״ס וצ״ל ל איסרים : ^ מרה v אמורה בכהנים ט
 לכהן מת״כ כו׳ פי' זה נסתל מהתוספתא לז״ל ושאל מת״כ ולויה נותן ליש ואין חושש
ט לאתה הפי׳ הזה ולמוהו מפני התוספתא  יפי׳ במצ״מ (פ״ו מהל׳ מת״ע ד״ז) שגם פי
. טי׳ כל״ש ׳ ו : ט וכל מי שצריך ליטול וא״כ כ ו  הלזו ופי׳ בהרא״ש שנס הוא פי׳ ל
 וברפ״ב בישוב המפכה שלא תסתור מה שאמרו בירוש׳ פ״ז דהוי שו״ד ולפנ״ד למתכימץ
ס כו׳ מאתים כו׳ חמשים לי ׳ '  קאי ט; תא דתני לעיל מי פיפ לו מזון ג״ס לא ימול ט
וכן ) ז ו ׳ וע״ז אמר כאן וכל מי שצליר ליטול דהייט פיפ לו ד״ה פחות מחפשים ז  1וז ט
 נאינן) דצלין נימול ורשאי ואפפ״כ אינו נוטל במפט עמס יש לי לאכול משלי. ואף
ה מל השי״מ שימלח לו ריומ במפן השנה (וכמאמלם ז״ל ט  פאימו מספיק לי למגה ע
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 הנשאר כאלו הופרש ממחלה) ול״ל דהכא ממקן כל המד כדפי' בעצמו לעיל: גתאז
. ולענ״ד ם ו קח ץ כו׳ וכ׳׳כ הר״ש וקשה במשנה ס׳ דאיירי מכעוד י  בדי׳ה הר״ג הלו
 ה״נ דלא פני כן רק בדמאי משום דאין בו מומש לכן הים דרך לפדוחו מפני משוי
. אבל בודאי לצריך להוסיף חומש לא פסיקא ליה דשמא לא ירצה לפדותו אלא  הדרך
י נה מעושרת. וכתב סר״ב לעל הפניה מ  יעלהו לירושלים: ו בחוי״ט ד״ה הראשו
׳ . אפייה ל״ס מספ״ס דאי הפריש מפעול פה״ח תרומתו תרימה ט ׳  מפנוור מה״מ ט
. דפ״כ ל״א שם ת״מ אלא מדמאי מל הודאי או מפציץ שא״נ דפכ׳׳פ  במחכ״ת ל״ד בכאן
 ממוייבץ מדרבנן ואיכא ממשא ללא לזלזלי בתרומה. אבל מפטור גמור משמע בפ״א
 דמלומות דא״ת כלל. [ול״ד להא דתפריש מלמו קמח דאסורה לזרים (פ״ב למלה מ״ה)
 משוס דדמי קצס למפליש תלומה בשבלים דחלומתו תלומה מלאולייתא (ספ״א לתרומות)
. וגס שם אינו אלא חומרא בפלמא א  דנפ״ל מקרא במ״ש הר״ש שם וגזרו הא אפו ה
. וגם מצינו שם בפ״ב מ״ב לישנא דל״ע  כיון שככר באה ליד כהן כמש״כ סרפ״ב שם]
. ואפייה ס״ל ללנב״א (דהצכה טותיה) ביבמות דתרומה מיהא הוה כאשר הביא ם ו  כל
 בעצמו שם: ן בתוי״ט ד״ה חולין מתוקנים פי׳ הלמב״ס שהטבל כשיוציאו ממנו תייג
. הן התם לא ס ״ ׳ מדלעיל מ״ב פ ט׳ ויש לאיה ט  ומ״מ יהיה אז נקרא מילין ו
. ה פ ו  הוציא עדיין אפילו ת״ג אלא שעמה מפרישה. ומ״מ פתיל לאתר בקוף ועליו ג
 אלא כלפי שר״ל והשאר תרומה קורא לה מילין אף שעתה היא סבל

 גמול עדיין:

 מסכת כלאים
׳ פילט במלים לא תלבש שעטמ ם ילושלמי כתיב ט ק א א בחוי״ט ד״ה כלאי ר  פ
. לביבמות (דף ד' בי) אמריכן ן . נדמה לגמלתינו לא ס״ל כ  צמל ופשתים ימדו
צה כוי ובבבלי לא קיימא הך  לצו״פ מיותר ע״ש ובמד״ה אבל: ב בחוי״ט ד״ה והרמו
ח דלעת מצלית כלאים עם ״  מילתא דאמלי׳ נפי הנודל מה״מ כו׳ אימיכיה ט׳ מ
' אע״פ פלוהין  הרמוצה. ק״ל מדוע לא פריך ממתניתין ללפנינו: ו העזים יהצגאים ט
. מכאן נ״ל לאיה לפילש״י בתולין (נ״מ 3) דצבי שבדברי חז״ל הוא שסייכט״ק '  זה לזה ט
; ז פ  וצא כמיס׳ שס שהוא מה שאנו קורין צגי היר״ש בל״א דהלא הוא חלוק הלבה מ
. ולכאורה קשה ׳ תרגום קדה קציפה [כ״ה בפי׳ הלמב״ס] ה ט ד  ח ברע״ב ד״ה ק
 למאי נצרך להביא •מהתרגום ומקרא לתהלים הלא בפלשת שמן המשחה גופה כתיב בלאפי*
. ואילי משום די״ל לבשמים לאש לא קאי ה ד  ואתה קח לך בשמים ראש ומשיב ג״כ ק
 עלה אלא שאמל הכתוב ליקח ג״כ קדה בהדי הבשמים דותיא לשמן זית לכתיב בתלה;
ב כחנ הל״ב ט תיתם יהושע את הארץ. גמ' פלק אין צדין נמקכת ו צ  בחגי״ט ד״ה ה

 ביצה כ״ה. לא דק כי הוא בב״ב (נ״ו) ול׳ הליש אעעיה בממכ״ת:
ק ב א דש׳יא ל״א אלא ממין אמד כי׳ . נ״ל דל׳יש לעפמיה בפלק ב׳ לעללה ר  פ
. ירושלמי כיצד ימעט או יוסיף על סאם ט ע מ  מ״י פ״ש: שם כתוי״ט ד״ה י
. ופי׳ ן ׳ מפני מראית העי ' לכטל איסור תורה והכא ט ׳ ממן ט ׳ לא ק ט  ט
 הלא״ש ושנ״א למדאורייתא חד בתלי בטיל. וק״ל להא מרומה ג״כ מה״מ בטלה ברובה
 ותכן ספ״ה לתכופות לאס נפלה לפחות ממאה ואמ״כ נפלו שם חילץ אם מזיל אסור,
 וצי׳ל איסול מולם לנקיס ל״ל. ועיקל החילוק הוא דכאן יוסל קיל לאינו אסול אלא מפני
. גם י״ל לכאן מה״ת אפי׳ רובא ל״צ כיון ללא ערב בכוונה לזורפם ימל כמ״ע ע ״  מ
׳ ושיפיר המקום כו׳ אץ זורפין ט ד מפשליס וארבע ט ח ב ד״ה א ״ ע ר  הלא״ש: 2 ב
 מזרעוני גינה כו׳ לפי שהן לקץ [כ״הבל״ש], ולעני׳ ל הנל״פ לפי שהן ממפגץ והתלמכין
לפת. לכן לרך לזורען נפלדץ זה מזה כלי לסת  ומתפשטץ תחת הקלקט כמו צטן ו
. הלכך אס נתערב בסאה תבואה כביצה ו פ ב שם בסו ״ ע ר  מקום לכ>*׳א שיתפשט: ב
׳ [וכ״ה כר״ש]. ול״ר במחכמה״ג ' ימפט . וכל״ה כשם כגון ז״פ פנתכלכ בסאה מעץ ט  ט
 להל״ל בסאה פמומ רובע לאינו אסור אלא מכייל מלבל כמו שהביא בליש הפרק כשם
 הירושלמי (ופי׳ בשנ״א שהביאו כשלימות והל״ש קצרו) וכן הרמב״ם כרה״פ כ' כערך א׳
׳ ימים ׳ ג ד שתתליע. ט כ ד״ה ע ״ ע ר : ג ב ק ״ מ לא ל ט מ . וכאן וכן ב ג  אל כ״
 [וכ״כ הכ״ש בשם הירושלמי]. מכאן נראה דאף דפליגי תנאי כזמן קליפס אילן(שכיפית
 פ״כ מ״ו) וכן בשתילת שבולמ כדמוכח בפסחים (ב״ה) מ״מ בקליטת זרעים צכ״ע שיעולה
 בג׳ ימים (סי' ללבר זרע אדם בשבת בפ׳ ר״ע) וכפסק המה״ל הביאו סש״ן יו״ל
ט בסוף ״ י ו ת ג : ה [ ן כי נ  סי' רצ״ג אף לראייתו צ״ע כמש״כ סכקה״כ שם דינו אמת י
. נ״נ מיי ברש״א ו מ א מ . ז״ש המיס׳ משמע שאין איסור ב ו ת ו  ד״ה אין המייבין א
׳ ילי ס . והשפה״מ הגיס שצ״ל ״בהנחתו״ וכבר קדמו בזה מוהר״א גאליפאפו ג ם  ש
 אליהו תיקון קכ״א. ופ״ש שכתב הלשץ ״ותמהתי מל הרב בתוי״מ שהמתיק דברי התוס׳
.  במשנה דמלמן שהפלה מיני צמחים . ולא הרגיש במלח אסור הנאתו מכי הסוס׳ פכ״ל
. ופסה ראיתי ה ז  ובמח״כ נעלם מנגד עיניו סוף הדבור כאן בתוי״ט שהרגיש והרגיש ב
:  בס״ם בנין אריאל שהגיה ג״כ שצ״ל בהכממו. ולא ידע שקדמוהו בזה. מהגרם״ש]
 ז רש׳יא אמד ז״פ ואי כל המינץ. רמכ״ם פירש כוונתו לאיסור. ולפי הירושלמי שהביא
׳ כשדה חרדל.  הל״ש הוא להתיר. ופי׳ במפלש לא״מ: ט שלש ל״י חרדל מפני ט
מ בשדה ״  ועי׳ פ״לוש הליש. וכה״ג כתב לקמן בלפ״ג. והא דתכן ירק בילק ו״מ מ
. יק״ל משס במ״ד ימ״ז דמשמע דכל טזולמ טפי  גלולה כו׳ ול׳כ בפי׳ הרמנ״ס שס כמ״ג
 למחזי כשלה בפ״פ מדיף וכ״מ בפירוש הליש שס ת״ג וכן בפירש״י בשבת שהביא התוי״מ
ת כו׳ ובתוספתא וכמה רובע פשר אמות ומחצה ח ר  כל״ה עשר: שם בתוי״ט ד״ה ק
' יו״ל אמות ומחצה . בר״ש תניא בתוספתא ט י ו  על מפר אמות ומחצה מרובעת כ
א חון מללפת יונית. הירושלמי פהביאו הל״8 ת: י  מרובעות ובמוי״מ הופתק בטעו

. בארתי בתלושי לסי נת״ע ע״ש: ׳  ופנ״א ה״ל נאמרו בדלעת יונית ט
. זרס זרעם ׳ ק ג א בתד״ט ד״ה ד״י אומל ששה. בילושלמי מפרש טעמא דליי ט ר  פ
 זלפיה זלזפיה [וכ״ס בל״ש]. והוסיף התוי״ע וכתיב מוציא צמחה' למוציא מל
 וצממה מל וקפה לכמו ללליש זלפ זלפה מכוש כמי צמח צמחה . וכמו דלליש תוציא מל
 נלחש כמי תצמיח חל (ולפי דרכי המליצה באמת תצמיח מיותר. דהיה לי בתיבת מוציא
 לשמש לשתיהן ל״ל לאלן ולגנה) וכן בגמרמיכו לרקינן מצמיח אליבא לס״מ (בפ׳ כ״ע)

. ׳ ׳ ובשבת פכי' ט כל פמו בשבת ראשונה ט  מאסי מליו למים גנובים יממקי: ב או
וע. במו בלפי׳מ לנלרים שבס זו אסור בכל השבת פ״ש  נראה דשבמ להכא היינו שנ
ב ד״ה מי שקרא ״ ע ר ב בא. ובזה לא נצטרך למש״ה התוי״מ בד״ה לא יאכל: ד  ודטותיה סו
׳ אבל ת״מ של ולאי אין כוי אלא הוא טמן מעשר ללוי ט׳כ״כ.  P0 למ״מ של למאי ט
ס לן תנא כאאל׳ג פיפ לבעה״ב רשות להפריש גם ת  הל״פ וקפה להא לקמן פ״ה ה״ב ס
. ומייל לומר לאף פיפ לי לפות לספליפו ולא הוי כתורם את פאיכו ס  ת״מ כמ״ש הר״ש פ
כ ללוי והוא יתנכה לכל מי שירצה. ״  מלו מ״מ המוה״נ לא ש״כא ל״ה. ומייב לתתה אמ
 אבל כיון דיליף לה הדאיתקש למרומה גלולה משמע ללנמכי אקשינהו. וכ״ב הרמל׳ם
. ומ״ש בתול׳מ למכאן סתירה  כפ״ג מה״ת הי״ב«יפ לישראל להפזיפ אותה וליתנס לכהן
רה.  ללפת המור לס״מ של רמאי מוכרה לכהן לא״כ אמאי צריך להוליעם. אין כאן סתי
. שנית ל׳״ל דהטעם הכוס גניבת דעת ר ס כמ״ש הל׳פ שמא איט טהו פ פ ה  מדא די״ל ל
 להוא יסבול פהם חולץ דדמיו יקלים מפל מרומה. ולא גרע מכל הני דאימא במילין
 (צ״ל) לאסול משוס גנ״ל. ולכאורה מלישא סתילה דאהאי אסול ליהנה לכסן כיון דאינה
׳ מ״ו . אבל גם דא לא תבלא דמתכס בעלמא ג״כ אסול כפבס ויו״ט פמ״א סי  מת״כ
. אמנם לצורן שבת מיתר כמ״ש המ״א שם. והכא משמפ דאפילו לצולן אכילס י  סקט״
. פירש הרמב״ס וזיע איש נאמן על  אסיר: ה בחוי״ט ד״ה קח לי ממי שהוא נאמן
, ולעיל בסמוך ב׳ דמכילמץ לפכין הפשרות א כ ׳ ומיהו קשה לטומאה מאי שייכא ה  עו״ע ט
 וטומאה איירי וכן לעיל פ״ב מ״ג ולקמן פ״ו מ״ו ומ״ט: ו [בתוי״ט בד״ה הרי זה נאמן
' נ״ב הגל׳א בשנות אליהו הגיה שצ״ל בירושלמי ועם הארץ  ועל אמד נאמן ט

:  נאמן ו5״פ. מהגרמ״ש]
ק ה א בדע״ב ד״ה והשאר חלה א׳ ממ״מ. כן פי׳ הל״ש ופי׳ גתו״מ. והגלע״א ר  פ
. ולא מחוול דמשכממ '  תירץ כיון להנמחום לקח טע״ה להבל במזקת טומאה ט
. ול״נ כיון לחיוב ללה מל בגלגול הפקה ואזהיתת  לה שאמר שעדיין לא הוכשרו דכאמן
. וליש אם נאמר דממטת של״ה כמו  בלשות הנחתום. א״כ לא נתחייבה לק א' המ״ח
. עי׳ ספ״ב לקדושין: שם בתוי״ט ל״ה בצ15נו או בללומו נדחק בהא י מ  פי״ורמו ד
 דמקדים צפין לדרוס . והוא לל׳יצ כי גם בהקלא הציט צפונה ונגבה (בלאשימ י״ג) צפון
ה חולין פיס כאן ה״ז בצל זה מעשר. ק״ל הרי כבר קבע א מ  וימין(תהלים פייט): ב ו
 לו מקום נאמרו תחלה אמד ממאה כו׳ ה״ז בצד זה חולץ והיה לי לו עמה שיאמר ומאה
. המוס' ג  מילין ה״ז מטשל. ומפ׳׳כ הל׳פ ליטל להיות בתולת עין יפה לשרי לאאלי
 לבכורית (נ״מ 3׳) ד״ה כשם כ' לדוקא הלוי מצמו שלי או מטה לפפוה בפ״י אבל הבפה״ב
. קונה מן ל ו פ נ . והכרימו זה מגמרא דגימין: ך ברע״ב ד״ה מ ן  אין לו לפשות כ
. מדופ  פלטרץ הרבה כוי וכ״ת בר״ש. ותמוה כיון דמנפול קונה יומר ככמות מן הפלער
 צא יקנה מיד הראשון דהייכו מן הכממום. ולכן נראה דט״ס נפל בר״ש וצ״ל קונה מן
ו ולא הרגישו בזה:  הכמתומץ. והמיה אנכי טל המל״מ והגרטי׳א שפלפלו הרבה מכרי
׳ וה״פ הר״ב ומוכר לאחרים כו׳ מסיים הר״פ דפרי למטר  ך בתוי״ט ד״ה הסימון ט
, דפ״כ ממני׳ איירי בסיטון מ״ה מלאיצסרין לאפמעיכן ה ז . לכאורה לא היה צריך ל ׳  ט
תר. משמע וכ״פ . וא״כ אפילו הטבל מיעט מו ן פ סו : ח כהו״ח נ י  לכאמן לומר כו
ם  בשהטבל מרובה . וסמוה להא הוה מהפטור פל המיוכ דלקות פטור הה״ת. ואייל דנ
 המעורב היה לקוח. א״כ בשהטבל מוטט סוי תרי דרככן. ואולי טוכמו דאס הטבל מרובה
ם. ל ישראל פל של נכרי ש  לוקח משלא כנמרו ויוגמרו בידו דמייב מה״ח: ט מ
 ע״כ מיירי שתישראל הודיע ללוקח (דלישנא דמתכימין משמע דבלוקח משני המקומות
. וא״כ אפשר לבכריס ג״כ  איירי וקאי אמשכה דלעיל. דאל״כ הל״ל משל טצמו) שהוא טבל
 בכה״ג איירי מהוליפוהו. אבל משל נכלים פש״כ איילי בסממא. ובזה לא נצטרך למ״פ
׳ ר״פ הניח בצע״ג פירפ״י בגיטין (כ״ה) מש״כ וכותים גירי ס ו ת  ההוי״ט בד״ה ר״א: ב
. . סא ר״מ וכ״י ס״ל במנמות (ס״ו 3׳) לאפי׳ לפובלי כוכבים אין קכין גא״י ן  אמת ה
ת דהא התוס' ׳ . ואככי תמה פל ל פ ״ ׳ פ ל יוסי ור״פ הא ס״ל דגירי אריות הן ט  ו
 במכהומ שם הביאו מגהלא דע״ז (כ״א) לר״מ ס״ל יש קנין (ואף דרש״י פצמו פי׳ פם
. אשכחן בכ״ד דרש״י מחליף פירושו ממקום למקום) וכן לר״י ן י נ  לקסברי אין ק
. אולם ק״ק דבפ״ז ן י  אהרי׳ בב״מ (ק״א) לס״ל י״ק . ור׳ יופי וליש א״ל לס״ל אין קנ
 פס אמליע גם ללי יוסי לשלות אית בהו תרתי. אך גם המוס׳ במנמות שם ב׳ דלל

: ן י  יוסי אין קנ
ק ו ג ד״א אומר אף הממשלות שלהן. הן זס ודאי לכוונת ל״א מטפל ממפ כהופול ר  פ
. והוא לאף דע״כ . וליפנא דשלהן משמפ לקאי גס אכהן  פבמוי״ט מדקאמר אף
ס ד״ה מר מ״מ אף  ל״א להכא ס״ל כליע ביבמות (פ״ו) מלקתבי הכא לוי עי׳ מיס' פ
ם מקבל ת  ללכתו בתל לקנסינהו פזרא כיתן אף לכהכים. ואף למייל שם קנסא לפנייס ס
. ובפרט לפשק הרמל׳ס בפ״א מהל׳ מטפל הל״ל וכפי מה פבארו הלימ שם א מכי  מ
 למשמע דאף לכהכים משירים ניתכים. ופי' הרמב״ם (והרפ״ב אחריו) ללוקא אם הוא
. ועוד נ״ל דלל׳א אף מע״מ שלהן. הדקאמר מעשרות ד א . תמוה מ ו  לוי המעשר סל
. והטעם לכהן ולוי [ ג ״  3ל"ר. פי׳ ר״ה (י״ב) תד״ה אמד [וכתוי״ט פ״מ דתרומומ ה
 לגילים יוחל לפלות לירושלים במשמלמס . ולימ בשנ״א של בפה״ק אפילו מפשר שהישלאל
 יכול לאכלו כשפודהו. ולשון פדיון איט נופל אלא במ״ש. אן יומל הל״ל אף שהישלאל
. ׳ ו  יכול לעלות ולאכלו בירושלים כלישנא למכתיס במ״ד ־• ד ד״י אומר הקרתני כ
 מפ״פ של ירושלמי. וכ׳ נשכ״א בפי׳ הקצר סבר כל״א. ותמוה לבבפליס אפילו רבנן
׳  מולו ברישא: ח ברליב ד״ה טול אמה כו׳ הכא תיירי שחלקו פלה בקמותיה ט
 וכ׳׳ה בליש ואפ״ה בסיפא אפור, לאפילו בממובר אסור למכור משבאו צפוכת המפשטת כדאיסא

. ול״ש פליג שם בירושלמי: ג ״  בפייה לממשלות מ
׳ בירושלמי פרץ אם באוהל מפכשיו כו׳ ואם באומר ק T כ ברע״ב ד״ה אומר ט ר  פ
 לכשאשתה הא לא היי תלומה אלא לאחל פשתה ומיין בר״מ.זל״ל בממכ״מ לטון
 לבשפמ מלות התלומה אין הלבל (פעליו נפשה מלומה) בפולס לא ימול כלל שם תלותה
 כיין בפ״ל לעבו״י מ״ל וכפירושו שס : שם בתיי״ט ד״ה ומע״ש בפיו. בכיס לא שייך
. ובתוספתא אימא גם בכיס בצפון או בדלום: ג ר׳ יוסי א׳ כוי שהוא מנאי ליד . ׳  מ
ב ד״ה וםיחל י ל ר  גלשון הזה אמל ר׳ יוסי כזבמיס ספ״ד ובסיף מסי פכו״י: ד נ
ה שנשאל בפולי הכוס הוי כאלו הופלמ מהמלה (ובפירוש הלמב״ס. וסלבל . ח ה ס ע  ו



 הדי הגהות והדושי הרש״ש זרעים ג
, פל י*  שפי' הסוי״ע ושכ״א לפ׳־ל פ״ה מ״ה פל הא למקלש מ״ה גפנים בנעימה ה
 אבל לפי׳ הרמב״ס דב״ש לקולא מא״ל: ג אם הביא לא קדש. מלשון הרמב״ם בחבורו
 פ״ו הי״ג הביאו התוי״ע במשנה דלקמן שכתנ גני ואס הלך החדש שאסור לקיימו או
׳ לשון  להחזיר השריגים . תשמע דלא הלך מותר לקיימו וצ״מ: ך בתוי״ט ד״ה ועוד ט
 הרתכ״ס ושיפור מפח כו׳ או שש באצבע אשר תחת הגודל. ובמגחות (מ״א בי) אר״פ
 ספח דאורייתא ד׳ בגולל שית בקמכה חמש בתילתא. ופ״כ פ״ס הוא כרמב״ס והתוי״ע
 לא הרגיש: ט ברע״ב ד״ה מטוטלת כו׳ והכא מיירי כגון שגדלו זמורות המליפ
 יותר מעטרתו וכ״ה בר״ש. צ״פ דאפי׳ במוך עבודתו להייט ד' אמות כ״נ*

: ה א מ  לאסור ב
ב ד״ה אפילו הבריכה בדלממ. ומשום זרפים בדלעת לא מימסר ׳ ל ר ק ז א ב ר  פ
 שהדלפת יבשה [כ״ה בכ״ש]. וכ״פ המוי״ס והלל״פ כן משום הברכת הגפן
. ול״נ מהא דממיר באס יש פפר טל גבי פלשה טפמים וכן מן הצד ומשמע  פצמו
 לאפילו אין ששם טפמים מהיוצא מההברכת למעלה מן הארץ (וזה דלא כנראה מהתוספות
 בב״ב (י״מ) בד״ה המבריך וכפי מה שביאר מהר״ס שם דבריהם ע״ש) מוכח דלא משיב
 השרשתה במקום ההברכה ביון דלא נפסק מעקר הראשון ועקר יניקתה משם עיין
. ואץ סתירה לזה משוף משנתיט דהתס דוקא כשאין הראשון כראש ה ״  בפ״ק לערלה מ
. וכן במשנה דלקמן תיירי שהבריך  כמ״ש הר״ש שם בשם הירושלמי ופ״ש בלשון הרפ״ב
 כל הזמורה ואינה נראית למפלה ההאלז גץ פקר האילן להקים ההברכה והכא מיימ
 שכפיפמה מעקר האילן למר\ם ההברכה נלאית למעלה מהארץ ונראה לכל שהוא אילן
 אמד ויונקים מפקר האילן. ומתש׳׳כ מראה שלשון סשו״ט רצ״ו סעיף ס״ל והוא מלפץ
׳ [והוא ב ד״ה בסלון כו׳ ובסלון פל מלס ט : שם ברל׳  הרמב״ס אינו מכוון לדפתי
. אבל ם ) וללא כר״מ במוס׳ ש  מהילושלמי]. מזה ראיה לשעת רש״י בגיסץ (ז׳ ב
 סיום הילושלמי אבל בשל אבל א״צ, ק״ק דמאי אילי׳ אבל אפילו של פץ לישריי׳ וכ״מ
. ץ  נמי מללא אסרי׳ אלא גפן ובאילן אמר מותל ש״מ דאין הפרשים בוקעים בשל פ
 והש׳׳ן בסי׳ לצ״ה ס״ק ד׳ הביא בשם המור לגורס פץ ממת מלס . אבל בבד״ה פס
. וכ״נ ממה שהביא הטור הא דבפאר אילנות ס ר  משמפ דכי׳ הגי׳ לפניו בעור ג״כ מ
. '  מותל וכליל. ואין סבלא לחלק בין תלוש למרובל: ב רמ״א אף צ״ג אשור ט
. ומלשון הלא״ש שכתב והאיל! דומה לגפ! השמע למפרש ס ל כ  סרמב״ם פי׳ לאסיר ב
 שאסור לזרוע אצלי דימיא דגפן שיבשה. והרפ״ב בתחנ״ת ערבב ב׳ הפירושים יחד:
 שם לאב״צ אימל משמו. ק״ל להוא היה בדור ר״ג טיץ פסחים (מ״ס) ואיך יאמל
: ה בתודל׳א ג ׳  משמיה דר״מ שהיה תלמיד ר״ע מלמיל ל״א יל׳ יהושע שהיו בימי ל
ת כ״ג) הקשה על מש״כ המוס׳ ריש ב״ב ועוד אי קנס הוא במזיד דוקא ה״ל ו א ) 
) להא בב״ק שם אוקימנא להך ברייתא כליה והוא קניס  צהתמייב (וכ״כ בב״ק ק׳ ל
. וליינ דהחיס׳ לאו בדוקא נקטי הזיל אלא דליל לוקא ׳  שוגב אטו הזיד בדרבנן ט
 לעביד בידים לאפיקי הכא תכי נפרצה דמשמפ מאליה. ובזה אפילו לר״מ מוסר עי׳
 זבמיס (פ״ל) תליה ונפלה. ועל מה פלא גלר למודיה ולאי אץ לקנסו ללא שייך בזה
. ומה שהקפה מתכיתין להכא על מתניסין להמממא פוגנ ׳ ו  פלא יהא כאו״א הונך כ
 פעור ג״ב נקייה לי״ל לתפנתינו איירי במזיל : ו ברע״ב ר״ה קוצרו אפי׳ במועל כו׳ .
 מפכי מראית עין כו׳ שלא יהא כלאה כמקיים כלאים כן פי׳ הראי׳ש . תא דלא פי'
ל כראה  למקיים באמת. מפני דאכיס היא מחמת איסור מלאכה במוס״מ . והמ״פ פ
לם. אבל לפ״ז הל״ל  דהרואים יסברו שמזרה לו קודם מועד או שלא נאנסה מידו מעו
 שימשחהו שזרע בעצמו הכלאים. אך הש״כ אע״פ שאינו דבר האבד שאין אוסר דבר
ה דבר האבל כיון שככר . מהוה לאף אם היה אדם אוסר דשא״ש לא מ ו ל  שאינו פ
. ולע שהית נ״ל דחף לתייק למשנה דלעיל אנס אינו אושר. לע״כ לא אסר אלא ר ס א  נ
 כמסכך נפנו דהגפן מיהא שלו. וכן תזולע את כרמו בשביעית. דהקרקע לא יצאת
 מרפותו אפי׳ בשביעית עי׳ נדרים (מ״ב) אבל בזורע כרם של מגילו טון שאץ לו כלום
. אבל בטלת דעתי נגד דעת התוש׳ ביבמות (פ״ג) ובמנחות ר ס ו  בפ״מ לכ״ע אינו א
. וכן בירושלמי הביאו הליש ר ס ו ) דמוכח להדיא דס״ל דלת״ק בכל גווני א  (ט״ו ל
 למסכך גפנו של מגירי ע׳י׳ג תבואתו ש״מ קילפ לתייק : ץ בתוי״ט בסוה*ד יגדור מיד.
׳ והניח בצ״פ. ולי דבריו  ומשמע (ליל מסתיספתא) לסיכוך גפנים עה״מ ממיר ט
. כי גם במתנימין לעיל מ״ג איתא דממת הגפן מהלש. וכאן מטאר לתבואת ם סי  ממו
 נוטה תחת הגפן אינו מקלש ולפ״ז כל מה שתאריך אך למומר. ללהכי ברוח שעלעלס
 הגפנים ע״ג תבואה יגלול ולא סגי במזלה לכיון לממיר למקלש מיישינן שמא יעלעל
 עול הפעם ויאשר אס צא יחזיר. משא״כ בסיפא דאינו מקדש לכן לי בחזרה ולא גזריגן

 כיון לאינו אסול אף אם תהיה נטויה:
׳ ובירושלמי רצו להוכיח שאסיר ללטג פ״ג ב ד״ה כלאי כתמה ט  פרק ח א ברל׳
 פרלה מק״ו כו׳ [ליה בר״ש]. ופי בלא״ש סן לשיטת הלמל׳ס לטמאה בטמאם
) לרבנן מדאורייתא ל״פ  אינו אסול אלא מדלבכן ולפי מאי דקיי״ל כל״א בנלה (ז׳ ל
. וגם נ״פ להק״ו אינו לק אליבא  ק״ו וכן דרבכן מללגנן בפ״ג דילים מ״ב אץ כאן ק״ו
. י : ל בתוי׳׳ט ליה כלב. כתב הליב נ״מ שכותב כל חיה ט : א  למ״ד מוששין לזלפ ה
 בתוספתא פ׳ בתלא והביאה הליש כו׳ ולמאי דמתנימץ שנאה לפיל ואדני השדה מיס
. ול״ד בממכ״ת דשם פשוט לאתי לאפיקי מלר״י שאחריו דאמר ׳  ה״ל לפרש לפיל ט

 דהטהאוס באהל כאדם:
. ו די סר. מעפחומ ידים לפי שפעמים ממהם בה י ב ד״ה ר״א או ׳ ל ו ק ט ג ב ר  פ
 ובפכ״ל מכלים הי״ג אימא לטמאה מללס ופי׳ שם מפני שפעמים כותנת
 עה״כ וישן פליה והוא מהירושלמי להכא. ואולי כיון ללתציפ תחתיו מומל מדאורייתא
: שם בתור״ע אות ל״ט [עי׳ ברפ״ב ובליש בש2 ו  לא סוי ר״א אוסר מפכי מפשא ז
׳ ואינו לרך מלטש מ״מ כו׳ ליהסר כמו מרדעת  הירושלמי וברא״ש] ותהיה לי דאף ט
 על כתפו להוציא טליה זבל פ״ש. ול״כ ללאצילי בגדיו מטיכוף לא משיבא הכאת כלאים
ממי  וליה ביט׳ לילית יהיכ מפה (פי׳ של כלאים) פל ממי ואיט אסור משוס כלאים. ו
ק הנאת הגוף עצמו ומרדעת על כתפו הוה הנאת  ללא יכבלון מאניה לאינו אסול ר
א ט  סגוף למגנת פל כתפו פלא ירגיש קומי הקופה או פלא יתלכלך כתפו מן הזבל ו
. וכן הש״ו בסי׳ פ״א ס״ק מ׳ ל׳׳ל גממכ״פ שכ׳ במרלמס ׳  לומיא למפני הממם ט
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 £שר פ״כ נלאה ללהילופלמי לא ללפינן לא תוציא ו\.א מצתימ לק ההל מן צממה וזלועיה
. ולל״י ללשינן ג״כ זלעיה זלועים: ' . זרע זרעה זריפיה ג  לת״ק ללשיכן צמח צממה מרי
. ותמצא תמלמק כו׳ שהם מכתכיס מצלעות  בפירוש הלמב״ם [מובא במוי״ט] בלבלי ל״י
1. אלא 4 . ר״צ דתמרמק בין המסומכים אינו כפי אורך הצלע תהפוין שתוא 5/ ׳  ט
 כפי אורח קו הישר אשר תמעך בינם פל זוית כצבת ואם תרצה לילפ אומו מחלק השטח
 שבינם שהוא ג' טפחים על צלפ הממוין שהוא ויצא 2/3ג. והוא שיעור תמרחק
 מאמיתי. וכמטאל כ״ז ליודפ במכממ המשולשים. והוא משתנה בפחות משיפור צלע
ס מה ת. וכן בפי״ב דאהלומ מ"; כמפ״כ שם. ג . ומתוי״פ בממכ״ת שגה בז ן י  התפו
 !זהקשה נשטת תרמל׳ם למה ל״פ ר״י ברישא לק״מ משום לאם יזרע ששה לא יכיל
: באפונים הגהלונים. לפי׳ ל ״ כ ׳ א ו ם. ובממשה ת  מקום הזרוע רק מ", מפמי
ם להשופין היימ מלקים. גצ״פ לאומן פאיכן מלקים כקראים גהלוכים. לפי לגמל ל מ ל  מ
 א״ל מטוטלת ואץ גבו מלק : ד בתוי״ט ד״ה וחכ׳׳א כמב הר״ב לפי פאץ פתי שורות
. ולפ״ז לישא או או קמכי ש״ש של קפואים או ס ׳ ל מ ר . כ״כ ה ת ט ו מ  של קישואים ס
ה. ואולי לא ישר בפיכיו לפרש כן דיהיה מסר במשנה מאי זמק בז  ש״ש של דלועים ותמוי״ע נ
: ואם הגלילה יעקר מלפניה. לפי הלשין משמע דקאי על התטאה שימקרנס מלפני תר  מו

 הדלעת. ולא כן פי׳ הרמבי׳ם:
. מבואר שיוכל תר  ©־*p ד א היה שם ש״ז אמה טתנץ לה עבודתה וזולפ את התו
 1 לזרוע כל הה׳ אמות וכ״ה לתדיא בפי׳ תלמל׳ס ולשין הע״ז סי׳ לצ״ו סקי״ד

' מ״ש: ב אם ה שכתב ואמ׳׳כ צריך שירמיק ממקום שכלים ד״א סאלו ט  מגומגם מ
 אץ שם י״ב אמה ל״י זרע לשם. ק״ל מדוע לא יוכל אם יחפוץ לזלופ סמוך לגדר
. ואפילו אם הגלל איט שלו הלא סגי בהרמק ג״ט ממנו ס ל כ ה  בהרחקת ח״א מ
' וסס״נ אם אינו אלא מצ״א  נלאיתא בל״פ לא ימפול: בתוי״ט ד״ה מחול הכלם ט
׳ ואפי׳ אץ שם אלא ששה  מפורש בירושלמי הביאו בשכ״א: ג ברע״ ב ד״ה אין זה ט
׳ [כ״ה בליש], ק״ל להא בקרחת לא פליג וא״ב גם הוא א״ל סברת פחות  אמות ט
. וא״כ ר ד  מל״א חוץ לעה״כ בטיל ליה לגבי הכרם. ולי׳פ אלא בסברת ל״א ללהלי ג
פ . וכן לשון א״ז אלא גלר הכרם משמע לפל׳ ׳ ו  הכי סל״ל לאפילו אין שם אלא ה״א כ
. ת ו מ ל א . ע״כ לענין ביטול לכרם בבציר ת ה  תלוק הוא משאל צללי הכלם ולענין מ
. שוב לאיתי בפי׳ הלא״ס לבליס מסכימים ל ל ג . ו ל . ממו ת מ ר . ק '  ולליליה איכא ג
. ומה שהביא המיי׳יימ בשם הלמליס בחבורו ל״א וממצה. ע״כ למיירי סיכא י ת ע  ל ל
. הן בכאן הוי עשלה ח ס פ  דאין לו לין גלל ושם א״ש: ד עד עשרה אמות ה״ה כ
;מעה ועל בכלל לקולא. כמבואר בעילובין בכ״מ לפשר הוה כפממ.. וסל״ש ל״ל : 
: שם במורע״אאות ט״ו נ״ה)  :תש״כ בליה נפרצו. פחוסות מעשרה. וצ״פ במולין (
׳ וצלפ״ג. ול״נ להר״ש  נדמוכח בשלהי פ״ק לערובין כו׳ הליש. וממימי מאל ט
 מפי לרבא לא גא לומר רק לאמיא נמי ככשליג אכל כרבנן ודאי אחיא וכסברת אביי
. סוכה (יו״ל) ושם (י״ל) מ״ס כיון דלימנהו ׳ ל  :בכ״ל אמרי׳ לא״מ חשוב בפחות מ
. וכן לבא גופיה אמר ללישנא דסממא לגמרא בעירובין (כ״ה) במרי נ ״  שיעור מקום ל
׳ לא משיב. וכן כר״פ מלון וכן סחמא דמתניסץ לעיל פ״כ  דיני כיון ללא הוי מקום ל
. ועיין בר׳׳ן סוכה פ״א טל הא לאמרי׳ עושת טפח שוחק. ג  ־:'׳מ . וכן כתוספתא רפ״
ם. עמוי״ט  ־:רש״י סיעה (ה״ד) ל״ה ובה״א. ונכון בס״ל: T גבוה מעשרה טפחי
 :נדחק י ול״נ לתמ״ס איננו פה לשמופ יתרון אלא במקום מן ושיפורו לאס היה הגדר

 גבוה מן יו״ר ומעלה [ועי׳ משלית בריש פירובץ]:
 פרק ה א עי׳ בשנ״א ביאול המשנה פפי׳י הירושלמי. אולם ק״ל כיון למשיב בהון
 הבית סאה ד״א דעה״ב מהיוצא זנב וגם מאומו שכנגל היוצא ז׳ שאנו לואץ
. א״כ נחשוב נמי פבה״כ שצליך לימן מהלאה להשולוס ולמוץ ויהיה ם  :אלו גפן נעוע פ
 לכל רוח הרוחב ל״א פל י״ו ולכל לוח האורך ל׳א פל ל״ב: בהוי״ט ד״ה
. ואליבא לל״ש במסניסץ ללקמן ׳ ו  ונטועות כהלכתן. כתב הל״כ וצא פחות מל״א כ
׳ . ודבריו תמוהים להא לפי פירושו להאי ומאין ט ׳ ׳ ובסה״ד ולענץ קיפיימיט ט ו  נ
 הוא סיום דברי חכמים לתח טעם לדבריהם. א״כ אף לדבריהם בפיכן תכא ללקט ב׳
: ב בתוי״ט שם במה מכתב הרמל׳ס פ ״  כנגד ב׳ ואי יוצא זנב בהרחקת ד״א כיכיתס ״
. הבין בדבריו דפלויגתייהו הוא אפי׳ י ו ׳ שהוא מומר להדלוסן כ  בפירושו" ומכין רואץ ט
מ לבד ורבנן ס״ל דנטפי נמי בכה״ג והוי כרם והאי ורואין כוי הוא מנין בפייט  בב׳ טלו
 לומר שמומר להללומן כו׳ וכן הבינו הכ״מ. ואנכי ממה כיון שאנו לואין אומן כאלו
. אלא נראה א ״ ׳ אין מצפרפץ לרבנן להיות כרם לתלחקת ל ל שמותר לתדלומן ט  אינן פ
 דתאי ומאין לכ״פ סיומא דמכמים לטעם לבריהם (ופלוגתייהו דוקא הג׳ שורות ומעלת)
 רק שהירושלמי דייק לישנא דכאלו אינן דמשמפו נחשבץ כסלושץ ואפי׳ להקל דסייכו
. ולאפוקי מהרפב״ם בב״ב (פ׳׳ג) למימרא תיא גבי כלאים: ג בשנ׳׳א ול״ד  להללוסן
 פל סופה אלא אף פל פלא כשאר ג׳ גפנים. צ״פ דהא מיירי שיש ב׳ שורות הכאן ובי
 שורות מכאן כדמיימי לקמן כפם הירושלמי וא״כ אפילו אס לא ישאלו רק ב׳ גפנים כגל
 ב׳ גפנים יהיה ב׳ שורות פל ד׳ ל׳ גפכים בלתי הפסקת החריץ. ואולי יכוון לשלול גם
׳ ואף דבכת״ג יכארי ד׳ כו׳ יש ככלל האתים הכה : ׳ ט  את זה באהרו מד שלא נשאר ג
 שם במ״ז נדחק לאוקמי הא דתנור שהסיקו גקשין של כה״כ (לר׳ אושעי׳) בקשין של
. ולכאורה של תלתן טץ קרי להו בתממית ומדוע לא הוקי לה בהביאה דנן דאף ן ת ל  ת

 לר״א ידלק הכל :
׳ ומה שהקשה הר״ש לאמאי לא מני לה ק ו א בחוי״ט ד״ה וב״ה אומרים ט ר  פ
. והתיס׳ הקשו לא״כ ה״ל ׳ ו  בעליות נכי קולי ליש כו׳ מירץ הכ״ה כ
. ול״נ לל״א אלא הלכה כפליבי הואיל ותכן ה י ת ו  לפסוק כריב״נ דסתמא דעדיית ט
. אבל מדלא מכן לא מצירו. והבא גם ראב״י דמשכמו קו״נ סובר כמ״ק ם י פ ו  בכחילתא ט
כה. גס לפי מש״כ בשג״א דב״פ לפיטסייסי דבלא פליס תות כלם כפולה  במשנה הסמי
 א׳ (ואף שפי׳ p אולי לק לשטמו בדבכי ב״ס שהיא כפי׳ הלאב״ל מ״מ אכן נאמר
) וא״ל כי אתשל לעניו נטיפת שולה אמת בלא פליס אתשל. ם ל מ ל  כן גם לפי׳ ה
ת פ״ה מ״ב ובמוי״ס שם בד״ה הזורע. אמנם ק״ל ע״ד סשנ״א לפי מס  ומיץ בפדו
. דבזה אף לליש אינו כרם בלא ם ו ק  שהביא מקודם מהירושלמי דמיירי גם בפריס ע
 מכיס, והנס לפעמי לליש משמרי בכאן א״ל בכלי פלא שחלוק בין מטון לפר^ם. ועייל
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פר השרפה נאמר סוא ללא . פליג פל ר״ש דאמל כיוצא בהן להיינו ג י ׳ משמרמלו ט  ט
: י  אלא אזליע בתר הגאי! התורמל ופי' הל״ש הביאו גם התוי״ט נפלא ממנ

' א״ר יוסי הל״א לא חשו לפו״פ. ׳ ירושלמי ט  פרלן ג א בתוי״ט ד״ה משיפסקו ט
' די״ל היבול  וגסו״ח אף כ״ג לבשבמ מששו לה״פ לאורחים בסי׳ רמ״ד ט
. זה אינו לסמם גמי פ״י פוגלי טכביס אפיי פכרו לימיה איט אלא מדלכנן. ן  הוא מלרכנ
 אלא החילוק הוא לשכת איסור סקילה לפיכך החמירו בה אפילו במידי דרככן וכדמחלק
. בירוטל׳ מוכמ דביותר מכביעור ר ס ו ב ד״ה ד״מ א ״ ע ר : j ב ( ׳  הש״ה בסוכה (פ״ז ב
׳ לכאורה חמוה לגם ביותר מכשיפור איכא האי ק״ו להא למיל תגן  כ״ה בר״ט ט
 מוסיפין מל המפפלות. וראיתי בירושלמי שמביא ברייתא לר״מ פליג וס״ל דכן אין
ם איסרין. אין להקשות דהיינו י מ כ ח  מוסיפין על המשפלות: בתום׳ חדשים ד״ה ו
׳ . הן לפי הה פהביא הר״ש מירושלמי לר״ש מיירי באשפתות פחוסות  מ״ק ללפיל ט
 מי״ל משפלות. וחכמים משמפ לל״פ אלא פל יתר מכן אבל בג׳ אשפתות מולו לשרי.
ת.  א״כ פליגי ג״כ על תמ״ק למשנה לפיל ללא שרי אלא מפשר פשר משפלות ולא פחו
 וגס יש לדייק ללא אסרי ביתר מכאן אלא בפחותומ היי השפלות אבל אם הם העשר פשר
. לולי פי׳ רמסי ׳ א יפתח ט  שרי וא״כ פליכי גס בזה פל פ״ק דלעיל - ה במשנה ל
ד שיהיה בו הייט שימצא בו כ״כ אבנים כ?מפלש שאז יתלה הרואה  נ״ע הייתי מפרש פ
 שפושה לצורך האבנים ומומר לפמומ אפילו כמחלה היינו אף שלא היה מגולה כלל. אבל
 בפמימ מזה אין דרך לפתוח החצב פבורם ויאמרו דלתקן שדהו עושה. דוהיא דנדר אכנים
. ופי׳ זה מכוון יפה בלשיך המשנה: ז במשנה אבנים ט׳ אש י: בהן  בהשנה דלקמן
. תימה למה יקל כאן הגדר דלעיל זבפינן פשרה. ולכן היה נ״ל לבאמת כאן '  פתים ט
 ממור כיון להם בממובר. (טמוי״ע ד״ה המסקל) ואיט מומר אלא אומן השתים בלבד.
 וכ״מ לפון הרמב״ם בחבורו פ״ב שכדין גדר כתב (בה״ז) ורוצה ניטול כל אבניו. ובדין
 פלפניט כ׳ בה״ט מותר ליטול אומן. ואולי גם כבי כוון לזה דשם אמר שיש בו וכאן אס
 יש. והוא ידפ דרכי הלשון אף טמאתנו נעלמו(טמפ״כ במהדורות ב־.׳ נת״פ ל׳ קי״א אי)
ל כוי בירושלמי פריך כו׳ ק ס מ ם כתיי״ט ד״י ה  אולס מסמפינא מהר״ש שלא הבין ק : ש
. ובאמת קושיית הירושל׳ נפלאה . להא ׳ ׳ ומן התימה בפיני ט  א״ר יוגה כאן בתלוש ט
 יש לכו הרבה מה שמותרין בתוספת שביעית ואסורין כשכיפית פצהה. וכן הר״ש

 ושנ״א נא הביאוהו:

. הן לפי הגי' שלכניט בטריות י  פרס ד כ במשנה בש״א אין אונלין פ״פ בטובה כו
 פ״ה והיא גי׳ הלאל׳ד שם צ״ל גם הכא בדברי ב״ש אלא בטובה. ובזה ייבבתי
 המכהנ שאומרים לכהכים אחר ירידתם הן הדוכן ישר כחכם. אשר רבים לעבי פ״ז כיון
 שהם הצווים בכך. ועוברים בג׳ פשין אם לא יברכו. דתא ה״כ הצווים הבפליש להפקיר
ם במחליק על שיגוס. פי' לא י ד ו מ  ואפ״ה מותר להחזיק להם עובה לכ״ע •* ף במשנה ו
 פרי רק באופן שימם. והרבה ממצא בלשון חז״ל שמוש מלת עד פל כוונה זו והתוי״פ לא

א שיעלה חלא פלא יוסיף . כה׳יג בפכ׳יג דשנת ח״ה:  ירד כאן לזה : ו ל
׳ ולא הוסיף כי׳ שאס הוסיף כוי כ״ה גר״ש ולפי ף של פ״פ ט ו  פרלו ה ד בתוי״ט ר״ה ל
. ותמוה ׳ ו  מה שכתבתי כו׳ בשם סלמב״ם לכל סספימין אסורים באכילה יל״פ כ
 להא במשנת דלעיל כ׳ הר״ש בפי' הימשל׳ ללא אסרו אלא בהט דתחלת גידולן גשגיפימ
 כוי והסוי״ע עצמו הביאהו שס וכל שכן הכא שנשלם בששית ולא הוסיף אלא צהמיס בזה:
׳  ה ברע״ב ד״י. רי״א מיד ואע״ג כו׳ בלוף הוחיל וצריך לעקרו •;:;יפית אלא בפנוי ט
׳ לא שכיח לאיסורא כ״ה בר"; יפי' הירושלמי. ;כאורה תמוה דהמ פי' שס  הלכך ט
. וצ״-ל דכיוכתו  לאינו אלא בלא הוסיף סעיהין ותני דהתילא נינתו ומה לן למימש לתו
r דבהוסיפו ספימין אשור לעקרן כלל בין פ״י שיטי בין בלא ע״י שינוי. וה״ל למיחש כמ 
 פקר הכי דהוסיפי . וע״י שינוי כדי לי.טב את העין לאהר דהן לא הוסיפו אכל בלא שינוי
ם הניא א  לא יפקור לזה אסיר בין בהוסיפו וכין בלא הוסיפו: f בתןי״ט ד״ה ו
. וכעלם מכ״ת שהביאה בפ״ד תכ״ד ו . ממה מל הרמב״ס פהפמימ לבבא ז ׳  יותר ט

 לכוונה אמרת ע״ש:
ב כזיב משוך כו׳ וטול שלא פי׳ ועל (הנהר) ל  פרק ן א בהוי״טד״ה מכזיב פי׳־ ה
. ולכאורה יותר קבה לפירושו רישא דמתכימין לקתכי כל ׳ ] מהיכן ט  [אממן
ט (שהיא בריבופה מ פל כזיב ותרע״ב כ׳ דתרצופה היוצאת מ  פההזיקו פו״ב ממ״י ו
ל כזיבלא כבשוה פו״ב וצ״ל לפירושו לה״ק כשהמזיקו פו״ב מא״י ועל כזיב פי׳  לא״י) פ
ט אליה לאע״פ שלא כבשום ל״כ ול״נ וטעם ע ל כזיב דהיא אומה רצועה שיוצאה מ  וכן פ
 שגזרו מציה אולי מפכי שקצרה היא שלא הימת ילועת לכל שלא כבשוה •י ב פוכין בתלוש
. נל״פ פפ״י מש״כ תרמב״ם בחבורו רפ״ל שעם קצר כת״ש כלרך הקוצלים י ו  כסוריא כ
 לוקה (ותייט אפי׳ מן המופקר) מלאו ללא תקצור (ופיין לקמן בפילושו בפ״ח מ״ו)
ם אם הפמיל כרי ודש בבקר (דזהו מלאכת תלוש) כ״ל לאי כן אלא לרבנן  ומש״כ שם נ
ע ״  ובר״פ כ״ג בפבת אמרינו לשביפית כתלוש לימא וכפירוש המוס׳ שם וכללא מ

 כפי׳ הא׳ פבהרפ״ב :
׳ היטב פי׳ הרמב׳׳ם. ומשמפ לי ממש״כ ושאמר בזו הלכה וממין  פרק ? נ עי
ל כו׳ מ ׳ אבל הוא חמלת ה  הצובעים (כוונתו להשטי בסיפא) איכו מפרש ט
ס בלישא ומתקיים באלן וזת ללא כהל״י קולקס ל . שלא היה מ ׳  וכן לקמן ומזל והמל כו
 פבכ״מ בפ״ז להל' שמיעת הי״ל והמוי״מ. והאחרון שגה פול בממכ״מ במש״כ אבל

 שאינו מאכל אלם ובהמה אע׳׳פ כוי לסל״ל פול ולא ממין הצובפיס כמבואר בפי' הרמכ״ס
 ובמבולו ובלברי הרי״ק ומאי למשמע לפי פירושו ללא שנה התנא חילוק להממקיים בארן
 אין לו ביפול אלא במין הצובעים דבמאבל אלם ובהמה אף המתקיים יש לו נימול ומאי
 להתכת בליפ התניתין ללפיל ואינו המקיים צ״ל ללא קאי אלא אאו ממין הצובעים
 לסמיך ליה צע״ג. דמנ״ל לתנא זהדאדרבה דהא מיקר ד״ז ילפיכן מקלא לולבהממך ולחיה
ץ . בטכ״א וגלפינין מזו נ י ע ל ג ה  כוי כלה כו׳ משמפו דבמאכל בהמה איירי ז ג במשנה ו
 להסקה. קשה הא פצי הסקה אין בהם קלושת שכימימ כאשר הביא לעיל מ״ח גפם תירופל׳
( ) וב״ק (ק״אב׳ י ה ) ה כ ו  סאיזוב ט׳ שלקמן לפצים אין קלושת שביעית מלה עליהן ׳ופי' ס
׳ ופי׳ ברטמ (ל״ו בי) מוס׳ ל״ה קליפי ובמה שצייכתי פ״ל  ולשון הר״שומזו נמי לבסמה ט
׳ ופי' ר״ש. ׳ ומוכר בשוק ט ם ולא יהא לוקמ ט  ופי׳ כ״מ בפ״ז מהלי שמיטה המ״ו: ש
 ובפשוטו נלאם לללקיס ולמטל רשאי ומקימ וגט מוכר פי׳י הוא לרגומא לאף לגגו איט

 צו>»

 מלא ילכל * בגליו והפפ״ז שהביא שם לק שפיל פכ׳ שלא ילכלך בזבל: ן בתףיט ד״ה
׳ , הל״ב ממופיס מבפנים כלבלים כוי ולא ילפכו טפמא מאי לא״ח ט  ומנעל על זלל פי
 ול׳ינ פשוט מפום דלבדין אינן אקולים משום כלאים אלא מללבנן כדלקמן מ״מ בהלפ״ב
ם ול״ג מפיוס דא״מ ע ׳ וגס לזה צריך ט  לכן א״מ לספיקן וכ׳ עוד ותר״פ הפרש כהפך ט
פ דטמנין ט ה פ  רק בבגל צמר שמא שם בו פפמן אבל לא בהפן וגס מלשון הליש מ
ז וא״ש בפשיפומ ללא היי שפופ ולא מוי פ ו 5  פשתן כמו שהוא בלתי טוי ואולי אף לא מ
 דאין ט משוס כלאים ובסה״ל בבאול לבלי הלמב״ם נלאה כמפרש לפקב הוא ממתיס

 סלגל וז״א אלא הוא אמולי הלגל לצל מטה כלמובמ בכ״ל בש״ס:

 מסכת שביעית
ע מלגרי המפרשים לשני פלקים הללו שהם פסמ ועצלמ אסולין מ ש  פרק א א מ
) ובתל״ה אלא מוכח ׳ ב' ל׳ א׳ ג  מקרא הו מהלכה (בזמן המקדש) ובמו״ק (
ום. והשני פרקים מתקנמא דב״ש וב״ה הם וכ״כ  למקרא או מהלכה חינה חלא למ״ד י
 הלמב״ם ברפ״ג מהל׳ שמימה אולם לשנוייא לרב אשי שם א״ל לגם הב׳ פרקים ההלכה
) מוכח דפקר תוספת אינו אלא למ״ל יום לר״א ויום  תה מ״ש. אמנםלפרש״י בר״ה (יי ב׳
ת ו : ה בתורע״א * ן  א׳ לר׳׳ה ועי׳ בפי' הרמב״ס לקמן פי׳ב מ״ו ודברי המו״ח בזה מנוהנמי
׳ כ״ב קדמו נס׳ בנין אליאל גמ׳ מו״ק. מהגרמ״ש]:  \' בדי׳ה קשה לי לגמה לי ג׳ אילנות ט
ה לי כו׳ אולם מלשון הלמב׳יס בפי׳ נ  ו בתור״ע אות ז׳ בהר״ב ד״ה נטיעות אין מולשין. ק
 בסוף פלקין כוי ומ״מ צ״ע דמנ״ל תא פ״ש. ומלבל פהקושיא חלושה לאיית כל תב״ש
 כצרכת להמרש על פצרת בשביל ג' הנטיעות ה״ל להתיל גם על כ״ה כיון להמולה מסת
 עליהן. עוד זאת מירושלמי כמי מוכמ כן והוא לאיתא המם ל״ש וראב״י אתרו ד״א
׳ הגומם את כרמו פחות הטפח חייב בפרלה מפני מראית הפין וא״כ ע״כ גס  לאמר ט
ן נטיעות י  דבלי ל״ש אילן אלא למומלא ושפיר לק הלמב״ם בכאן שלא לבאר הנ״מ מ
 לאילנות קולמן מטיפות . ויתורץ בזה גם קוביות הט״א בל״ה הביאו כמול״ע אומ ע׳
 להא ר״ע ל״ל הלכה דעשל נטיעות וא״כ מנ״ל להקל בהן והלי מוכמ לל״פ פ״ז נהי
 ומדקאמל נעיעה כ:מה אכל לפמש״כ א״ש דל״ע לא קאי לק אהותלא דאית בהון ודברי
 הלא״פ בהא דאמרו ד״א מופרכים מתר״ן בפ״ק לסוכת לכ׳ לאהלו ד״א השמע שהם שוים
 בדבריהם לגמרי פ״ש. ונ״ל עול להלמב״ם בחבורו מזל מזה יס״ל לל״ש לנמלי לאין עלת
 ככעיעת אפי׳ לקולא והילושל' לאמר אמרו לייא לשיטפיס בר״פ להג׳ פרקיס אינן אלא
 מללבנן לכן אף דללאב״י איכה רק מפני מה״פ ה״ה לא החמירו לבנן במילתייהו אבל
 הלמב״ס לפסק כש״ס לילן לבזמן המקלש אסול מהלכה א״כ פ״כ לבלי ל״ש ולאב״י אינן
ץ בקנה חמד וטעמא לל״ש פ״כ ללמגין תוספת שביפית הלכהא נמ״נ ואין למדין ל  מ
 ההלכה ומיושכ פפיר מה שהכימ בתור״פ (אות יי) כצ״מ פסקי רהב״ם מערלה לשביעית
 אהדדי גם מה שהקשת מהא לפסק דילדה פחותה מספמ מייבת בפרלה לפולם אהא דגוהם
׳ משמפ ללוקא שנראית מדיין ילדה משא״כ  פחות ממפה לק״מ א׳ שהלי המל יצלה ט
 האי לממס למיירי באילן שנראה זקן־. ב׳ להא כשיעלה בו החלש (אכל מליו אנו דנין)
. נ׳ להא ניכר לכל שכגמם וא׳׳כ ידפו שהיה חמלה גדול יומר: ח פ ט  יהיה יותר מ
. מביא כי ׳ ן בן גמליאל אומר כל פשרת דלועים ט ו ע מ ׳ ש ן ד״ה ר / י  ז בתו
 בירושלמי מוקי לה בדלעת יונית דוקא ול״צ לס״ק לא פליג ולכן פסק הרמל׳ם בפי'
 כרשב״ג אבל בחיטרו לא העתיק דבריו מוכח למזל בו יס״ל לתייק פליג דיונימ שוה
 לשארי ללועין ונ״ל ראיה ללפתו בחיבורו מהילושלמי לכלאים ספ״ב לחשיב • שם לברים
 שמליקה ללפת יונית משארי דלופין ולא חשיב להך לתכא בהדייהו: ח במשנה עד
 שיחולו. פי׳ פי׳ הרמב״ם ובשנ״א הקשת פליו וכי הפליה גורמת להיות נקראים פ״י
 אילנות ול״נ דבאמת אינם נעשים אילנות פד שנת הה׳ רק אם נפדו בשנת הדי ויהיו
 נאכלין יזיז לירושלים גזרו מפני הרואים שלא יסכלו לשנס חהישית הן אולם לפי הה
: ן  עאיאל לקמן ליש חומר בנטיעות מכזקטם ור״פ ור״ש היירי דוקא בזת א״א ל5רש כ
 פרק ב א בהוי״ט ד״ה בםקשאות כו׳ אבל פי׳ מקשאות מקום זליפת הקפואים
 נו׳ כמ״ש הרהב״ס. אבל רש״י בפסחים (י׳ בי) פי׳ להוא בם אילני סקכואיס
גה ושם פירושו מוכרמ וביותר מוכח כן בב״מ (צ״ג) המשמר ד׳ וס׳ מקשאות  והדלו
׳ וא״מ אמאי לא ן ט י ר ד ע מ  ומוקי לה שם בעקורין ופ״פ בפירט״י: ב בתוי״ט ד״ה ו
׳ במו שפסק הרמב״ם בליפ הלי שמיטה לחליפה גשביפית איכס  שדינן עדור בכל אילנות ט
ת לתוספת ט פ . וממוה דלא מיבפיא למאן למוקי קרא לבמדיש ובקציר ת ס ״ ל  אלא מ
ל ישמפאל למו״ש מהלכה הלא הוא ג״כ  פ.יעית הרי מפורש איטר חרישה אלא אפי׳ ל
 גכנין מלישה לההלכה היתס לנסיעות לתופר לחרוש פל ר״ה והרמב״ם לא כתב שם רק
 כאץ לוקין על החרישה אבל אישור איכא בה אי מקראי אי מהלכה שוב לאיתי פכן כתב
ם הכעס״מ ז״ל בריש הל׳ פמיסה בלפת הרמל׳ס שאסורה מלית רק שאין לוקץ פליה :  נ
׳ הוא פי׳ הלמב׳׳ס ואע״ג ׳ פי׳ השני פכהב הל׳ב ט  ך ב־.1״ח ד״ה מזהמין ט
' אבל מ״מ יקפה ללימני הא למזהמץ פמה  לנשמעיכהו מן העשכין דמ״ב י״ל לה״א ט
 בתלי העבכין. וכה״ג הקשת בעצמו לפיל במשקלין אמנם במחל׳מ ל״ל בלשון המשנה
ת דמשמפ לזקנים לא (עי׳ בפרק ללפיל) והחילוק נ״ל לעישון הוא ו ט י מ  כאמרה את מ
 לתולעים פכפילות וזיהום הוא לתולעים שבאילטמ וכמו שהם בפי׳ הלמב״ם. וכמש״כ
 מיושב נמי מת שהקשו הלא״ש והתוי״ט פל פי׳ הל״ש בהא דוקוסתין אותן להייט מאבקין
 דע׳׳כ יש חילוק ביכיהס מדלא שריכן קטימה אלא לנעיטומ: ו רי״א כל הלכבה שא״ק
) ובפסחים (נ״ה) אלא מאי לסיים . ה״ה נטיעה והברכת כלמשמפ בליה (יי ל ׳  לג״י ט
 ס״ק נקיט וממש״כ פ״ב לפאת מ״ז: ז ואם לאי אסולין בשביעית. מפי' תלמב״ם
 והלע״ב משמפ דהיינו שנוהג בהם קלושמ שביפימ אבל לעקרם א״צ.וכמו אסולים בשביטימ
ס  לקמן מ״ש ובאילן מהרי' לפיל לאפי׳ נקלט בתוספת שביפיס יעקור לפילושם פ
 וכפילפ׳׳י בר״ה (יי ב׳) וצ״ל רתכא מיירי שכשרו מאליהן ולפ״ז לא קשה ג״כ מה פהקעו
 סתוס׳ שם ותר״ש כאן פל פירש״י הליל המתניתין להכא ועיין בנימין (נ׳׳ג נ״ל) ולשון
. פי׳ פי׳ הרמב״ם ׳ ו  הרמכ״ם בסיף פ״ג מהל׳ שמיטת: ח פול תהצרי שזרפו לזרע כ
נמו למיינו לאכלו כשימבשל ) פי׳ לאטל אמ זרעו ונראה *ו . ורש״י בליה (י״ג ל נ ״ ע ר  מ
 יישיו& כ״צ ולירק היינו לאכלו כפהיא מליין למ כמו בזמנינו ה&ילין והקמניוס: שפ לא״א



ת וחדושי חרש״ש זרעים ח  סדד ת

מ  של שכיפימ כמו כן שא״ד אפיי הנאכלים משא״כ משאל מליון מאין יבואו למעוש ו
 שהכמב״ם שם כסב ברישא לאפי' בשכר מוסל והלאב״ד אוסל דהוי כשהורה והכ״מ כ׳ די״ל
 ללא גאסלס סחורה אלא בלאוים לאכילה כו׳ וסמוס דהלי בפ״ו ה״ב כ׳ הרמב״ס ללא יצבג
 מקליפי שביעית בשכל מפני שזה עושה סחולה והד הם ממין הצובעים ואפייה אסיל
 הסחורה וה״כ ליישב קצת במש״כ הכ״מ לקמן פ״ז הע״ו כיון פגגי?ר הפד ראוי למאכל
 אלם ע״ש ולוקא נקע הרמב״ס קליפים אבל המשנה לפיל(פ״ג מ״ג) סתמה ולא יצבע

 בשכר שאין פושין סחורה כו׳:
 פרק ט ב וביהודה הסל והשפלה טי. לפנ״ל נל״פ לבגליל כ״א מחלקיו במקום
 אחל וכלמפלש מכפל ט׳ אבל ביטלה הלליה ושפלוסיה המה מפולדיס
 ומפוזרים ואעפ״כ כל הרים דין אמד לסם וכן שפלותיה (והוא לשימת הרי׳ש ומות׳ גפי
 מש״נ) וזהו מאמל ושפלת לול כשפלת הלמם ול״ל אכנ״פ שלחוקומ זו מזו וכן ההל שלם
 (ל״ל מל שפלת לוד) בהל המלך ל״ל ג״כ אף שדחוקים זמ״ז מב״ח ועד הים מל״א ל״ל
 שחלק זה והוא העמק נמשך במקום אחל מב״מ ועד הים גם יתכן למשמעינן לאף שיש
 במשך הזה איזה הרים ושפלות קענים עכ״ז ככללים בשם פמק ודין אמד לכל השעה ההוא:
 ה בפי׳ הרמב״ס והל' כל״ג ט׳ אלא המפם שהוא פ״ד רבי (ר״ל דרבי שסדר המשנה
 הכריפ טוסיה) והגמ' פסק הלכה כרבי ממבירו. ובתוי״ס העתיק מחברי* וז׳׳א עיי בב״ב
 (קכ״ל גי) ובתל״ה מספקא אבל מ״מ ק״ל דהא ר״א ול״י לטמיו פל ר״ע היו ורבי תלמיד
 תלמידיו וזה ולאי שאין הלי נלבי על לט פי' מכחות (ל״ח בי) תד״ה אלא וכלאה
 לסרמב״ם אזיל בשימת הרי״ף רבי׳ לרבו עי׳ שבת פי׳׳מ בהלא״פ סי׳ ה' ובקי׳כ שם אות
 י״כ:f ברל׳ב ד״ה עד אימתי עניים נכנסין לפלדסאות ט־ ליעול לקע כו׳ ובפי׳ הרמב״ם
 לאסוף הלקמ והפלס כו׳. מאי שייפא דלקפ בפילס(וטמש״כ בפ״ו דפאה מ״ב ומ״ו) וכן
. פי׳ במפלשים פ״פ הילופל׳ ׳  לשון סכ״ש אינו מדויק בזה: D רא״א ינתנו לאוכליהן ט
 ואנכי תמה להא דאין אובלין פ״ש בעונה היינו להחזיק עובה לבעל השדה מפכי לספקרא
 דמלכא הם אבל מי שזכה בהן אפי׳ למכלן לשאי כדמוכח בכ״מ במכילתין וכש״כ שמותר
 להחזיק מובס וי״ל ללמכרן פליף טפי משוס דה/מיס נתפשין בקלושת שביעית ויוציאם
 לאכילה ושמיה וסיכה משא״כ בהחזקת עיבה. פי׳ בר״ש לפיל פ״ח מ״ד והבאתי לשוט שס
 ובסוכה (ל״ס אי) במפנה ונותן לו אתרוג במתנה ומוכמ בגמרא שם לאפילו אינו מבליפ

 לו למיו בלולב שרי ומוזר ואייל הרי הפיכות הללו כתוכיס לך במתנה ע״ש :
 פרק י א הקפת המנות א״מ. פי׳ לשון הרמב״ס והרע״ב. וק״ק מלעיל פ״מ מ״ל
 לקמ ממנו סתם ל״י לו מל״ש שאין פורפין מוב מד״ש ופ״ש לשונם: ד מוסד
 ט' שכל חוג ט׳ פי' סהי׳פ סי׳ ס״ז סקל״ט והר״ן גפי השולח הפתיק את כל מוב כוי
ה בחוי״ט בסד״ה והמאוהר פסול. ודכא כסילושלמי. כ״ב פי'  וזהו ג«׳ נטנה: [
 כתומים סי׳ ס״ז אות כ״ז. ופיין בבה״ע אוח פרוזבול בשם לביט נסים בתשובה (והוא
 רביט נסים גאון) מהגרם״ש]: ו בהוי״ט בסד״ה אלא מל הקרקע. ומפס השני כחב
 ג״ב הלשב״ס כו׳ נ״ב כ״כ רש״י בניטין(ל״ז א׳) ובג״ב (כ״ז אי) הטעם השני. וכן התוק*
 שם. מהגדמ״ש]: בחורע״א אות מ״ס טמ״ל למינקע בששעגל לו אביהם נם מטלטלי
 בפילוש או מטלטלי אג״ק כו׳. אפ״ג דללקומות לא מהני אף ששעבלמ גפילוש (זולת
) מכל מקום ליתומים מהכי פי' מומים סי' ק"' סק״ג אכל  אג׳׳ק) כלאימא בבי׳ב (מ״ל ב,
 מ״מ לכליו תמוהים במש״כ אג״ק לכיון דיש לו קלקפ אפיי הכרה אמ״כ תיפוק ליה לכותבין
 פלוזבל משום לתא לילה וכן במשל לאשון שכ׳ גם מטלטלי משהפ טסף פל הקרקפ א״כ

 איילי ביש לו ויקשה הא לאממ :

 לוקפ גפצמו ומחזי כלוקח מאביו ומוכר קמ״ל וכ״נ שפי׳ השנ״א ופי׳ בפ״ג ל״פ השובל
 נסוס׳ שנדמקו הרבה בפי׳ משנס זו: בהרע״ב ד״ה ולא בכבלומ סתם יינם ט' אקור
 לכנות בו סמורה. תימה דתיפוק ליה שאסור בהכאה כמבואר בכ״ד במס׳ פ״ג ופי׳ פסחים
 (למ׳׳ל) במל״ה אמר לבא ובגה״ע שם ובמש״^עליו בפז״ה: [בתוס'חדשים על קה״ל
. נ׳יב פי' שו״ת מ״ס מייי׳ל סי׳ ק״ו  נהוי׳יפ לסחורה שריא. ונראה ללק״מ לבפסמים ט'
. מהגרמ״ש]: [בתוה׳ רל׳א אות  ובסי׳ ק״מ ובט״ב מ״מ מיו״ל סי׳ ס״ב שתירצו ע
 ל״ב בד״ה וכך הקשה במ״ל פ״־מ מהלי מאכלות אסורות ט׳ נ״בוכןבפר״מיו״ל סי׳קי״ז
 ותירן בן וחילומ מל המג״מ שלא הביא מהסוי״פ וטי׳ ט׳׳ג מה״מ חיי״ל סי׳ ס״ב שהביא
 ג״כ סיליז זה משם הפרי סואל. והוא הקשה מליו הלי של האלף לא נזלמט בביתו
 ואין יקחם לכמחלס למוכלם פ״ש וכן הקשה הב״ל באן. ועיי במלאה הפנים בילושלמי
 ספ״ז לב״ק. ופי' בשו״ת מ״ס מיו״ל סי׳ ק״מ . מהנ״ל]: ד במשנה ד״א אף מי שנתמנה
. נל״פ לל״ל למי שנתמנה לקטמ בללן מקלה שרי ואיט אסול ׳  לו לפ״ר לוקח ומוכל ט
 אלא למי שאומנתו גנך לקנוס ולמטל ומה שפסק הלמב״ם בל״י התוי״ט הניחו בצ״פ
 ובירושלמי פסקו מ״י ואף דמשמפ לפל ל״י לסכתדלין קאמל כי כן כל הסוגיא להכא אימא
 0ס והמס לא הובאו ללבי יסולה להכא וכן בבבלי שם פסק אותו אהולא טותיה והתם
 ודאי לא קאי רק אהא לסכהדלין מ״מ הא משהפ ההילושלמי דליי להכא אזיל לשימתיס
 דשם ועי׳ בשנ״א: ז כתוי״ט ד״ה ורד הדפ ט׳ ופי׳ בו הר״ט כלבלי סל״ב ודבל תימה
. ואנכי ממה פל תמיהתו כיון דמזיכן להידשלמי  מאי ק״ל אפי׳ ט׳ לשמן נו״ס בוורד ט'
 ס״ל לגם ולל ט״מ בשמן אלא פאינו אוסר .קודם הביפול לכן פפיר מקשה מסיפא דמייב
 בביטול ומאי דאיצמליך תנא לאשמפינן לין לאשמה׳ במלובין ולא נקטו בוולד גופא י׳ע
 לוולד שהוא לך אין ללך לשהותו כשמן שנימוח שם וכיון שקלע השמן ליחו מטלהו מתוכו.
 ומוי״( מולל אפי׳ אישמהי מוסל לכל טעמו נפלט ממנו כפפה מועפת וכמו בשבת לתנן

 בפ״ג לפוקצין ת״ל משנתן טעמו בקלילה אין בו משוס מלומה :
ק ח כ ביע״ב ל״ה לאכילה ט׳ בענבים ט׳ ליש בהן ט' וסיכה. תמוה להא ר  פ
 במפנה מבואל ללא יסוך יין: בשג״א ומפ״פ אשור ט' ובין טהולה כ״מ
 בגמלא לילן מיי נדבליו לקמן בפ״ב לבטדס מ״ב ומ״פ שם וכ״כ ל״ש פפימ למ״ס הוא
 וצ״ל לפ״י כי כן כ׳ ביבמות פם ופמפ״כ בסוכה (ל״ה) לאיה ללפתו ז״ל: ד ברע״ב
 ד״ה כשאלקוט ט׳ משום לממ״מ יהבי זה לזה כפי׳ הל״ש לכאולה גם בלא ספ״ז מומל
 כמו במשנה ללקמן אבל נותן מא לבייל לשסות ומה לי למי שביפימ ומ״ל פילות שבימית
 עצמן רק לקמ״ל הכא לאף למליין אין כידו הירקות ומחזי כמו טלוקש ממט הככל
 באמונה ואמ״כ משלם לו החוג מפירות שביעית אפ״ה מרי מעום למצויין. וס״ל כאלו הן
 כבל בילו וכ״נ שפי' הלמב״ם. ואולי הר׳׳ש רוצה לפלש מומר להכא במומל לרישא לפירש
 לככנל אץ בו קדושת פנימית כלל וללא כהרמב״ם גמבולו שכ׳ ואותו הככל ה״ה כפילות
 שביעית: ח ואם סך יאכל כנגמ וכן במ״מ ומכ״א יאכל כנגלו. ק״ל דמאי מהני בזה
 שיאכל כנגדו הלא הפלי פצמו למולם אסול [אולם מצינו כה״ג לל״א בע״ז ספ״ג ומ״ש כל״ן
 יבליע בפ"; דפללה מ״ז ולכאולה החליפו ליא וחכמים שישתו לשם בהא ללקמן מ״מ
 ואולי דזהו כוונת ל״פ במה שאמל שמוקו טי] ופוד כיון שכבל כלה ונפסד איך יתפוס
 פליונו ועי׳ במלוכה (ס״ט) מל״ה כל הנלקט ולהמש״כ התוי״מ ללא הוי אלא קנסא א״ש
 ועי׳ סוכה (ל״מ) תד״ה מטות (מ׳ ב׳) ד״ה אין שביפית ועמש״כ במלומות פ״ו מ״א :
א כפי׳ הרמב״ם שמפני כבודו אפשר ט׳ וכ״כ במכירו פייה ה״כ. והלאב״ר השיג א״כ  י
 לא ירסן בפום מלמן ט' ועיין גמוי״ט. וצ״נ לל״ק דלוקא גזה ימעס לומר כמו דפרי בתבן

 חרושים מלוקטים מספר זרע יצחק
ר יצחס חיות זלה״ה ד ו ה ט מ ד ש ו ב ל כ ב רסם המקו ד המפו ב הגאון החסי ר ה ה א  מ

 דצקא לצרף אוחו מומר כמו שנים אוכלים למס ואחל אכל ילק למוהר לצירוף אבל לא לברך ק:י״ל
 כאן על כמס מזמנים על טיפ אפילו כולם אכלו כל אחר כזיש מזמנים וקיל:

 מסכת פאה
 פרק ל ג נשללו עליה כו׳ כהב הרע״ב אע״ג לאלנע אמומ של אלם קונה לו בו׳ אי נמי כיין
 r לנשל מליו גלי לעמיה לגנפילס ניחא ליה לליקני בל׳ אמוה לא ניחא ליה דליקני פיכ

 בזה יל׳ס גרש׳יי ש״ק לב׳׳מ ד׳ ב׳ ת״ל הגמרא אי פני אני מצאתיה היא מאי מ5אתיס ראיתיה ואע״ג
 דלא אתי לידיה בלאיס בעלמא קני הנא כולה שלי לבלאי׳ ל6 קני ש״כ ופרשיי ראיתי ר\זם
 פהנבהה אומה ט״כ והקשו כל מפרשי הלכס הכי ה״ל למימל אני ראיהי קורס בראיה דהא בראיה
8 ח  קונס וניל להא קשס מוי האץ יכול לומר שהוא ראם קוים מאין ידע זאח דלמא מבירו ר
 מקולס אלא כך אמר אני ראיחי ר\זס שהגבהמ ואם כן אף ראתה ראית קולס מ״מ כיון שהגבלת
 גליה בדעתן שבהגבהה אתה רו5ס לקנות ולא בראיה וראי׳ סלי הי׳ קולם כנגהחך דקניהי בראי׳ ז
 ואע״ס פגם אניכגכהתי אחל לאיה שלי אס׳״ה לא ביעל הגבהתי שלי את הראיה עלי באני כומ־מעי

 להגביה אמ״כ כדי :63 מהיי מוחזק יוהל ממני וזה עוען להיפך וק״ל:
ק ן א בש״א השקר לענייה הפקר פי' הרע״ג וכתיב בלקה ופאה לעני ולגל תעזוב אותה ר  פ
ו לעניים ת דהיינו הסקר שיהא כז ר ח ר תעזוב אותם לימל על עזיבה א מ  י מה תלמול מ
ל דלק״מ ל  ולא לעשירים והקשה בתוי׳יט הא דושינן העזוב אותם עזוב לפניהם בריש פ״ל ע״כ י
ר להנך שתי לרשות א$י וק׳׳ל: ו מ  לכהיב פני פעמים תשוב אומס חמל בפרשת קדושיה ואחד בפרשה א
ד מהס שמעתי טעם דאי׳ ח א ק ח ט וכל מי כאינו לא חיגר טי אינו מת על שיהיה כ ר  פ
 1 אני אמית ואחיי מחצתי ואני ארפא דתחלה יחי7 מתים זאח״כ ירפא כדי שלא יאמרו אחריה

 המית ואחרים החיי וא׳׳כ מי שעושה א״ע חיגר או סומא בפני הבריות ובאמת הוא שלה וא: ימות
 כשהוא שצם והבריות יסגלו שהיה בעל מוס ומת בע״מ וכשיעמוד שלם יאמרו אחריה המית ואחליפ

 נהי* לכן מסכרח שיהי' בסוסו נע״מ וקיל:

 מסכת ברכות
! א ה הרי אני ככן שבעיה שנה. הירש הרע׳ב שהיה נלאה זקן ולא זקן ממש רק על פי נס ל ר  פ
 ׳ ויל״ד מאי זה לטתא שאמר ולא זטת• ללמא משום שהיה עדיין רך בשניה ולפענ״ר
 (ימא ע׳׳פ הלמב״ם יפי׳ כנעשה תש כמ ונזרקה ט שיבה מחמש לוב לימוד יוס ולילה ולה״! הוא

 רבותא אעי׳פ שאני כגן עי שנה מחמה לוג לימוד ואפ״ה ל6 זכיתי וקיל:
 פר^ן ך א ת:-לת המנחה ונתוי׳׳ע כ׳ הקשה הסוס׳ אמאי קלי ליס מנהה מ׳ש ולק׳ימ לאיהא
 י גמזרש לסי עיצקק תיקן אזחה במקום הנחה דכי' טולה תמימה ואין עולה בלא מנחה לכך

 סקן הפלה זו כמקום מנמה השייך לקרבן ולכך נקרא מכמה:
ץ אץ הפלת ט' ל״ל נצבור ע׳ גתוי״טהעעס. ול־נ פשוט דמאחלשהיא במקום קרבן מוסף ן ) 
 שהוא קרבן ציבור ולכן אין להתפלל אלא בצבור אבל שחרית מנתה ערבית *שח־!נו כאבות
 אף שהה נמקוה התמיד מכל מקיה מצינו שהאבות התפללו אותה וביחיר התפללו אושס ע״כ גס

 הגז מתפללין גם ניחיל מבח״כ מוסך לא מציגו מי שהחסלל אוסה ביהיד ונךל:
ה ץ א דמאי פילש כלעיב ללוג ע״ה מעברין ואיכא למידק דבמסכתא דמאי ס׳א נול ־ ך  פ
 * קדמא׳• ממרנץ בו כתב סלע״ב סעעס ראי בעי מסקל לנכסיה והוי עני וחזי לי׳ ולמה
 כת? כאן עעס אמר מ״ל דכאן שכבר אכל למאי ליל לאי בעי כוי דסא כבר אכל ולא הפקיר
 ועגיל 6י«ר& לכ״כ כטעם לרוב ע׳ס כוי משא״כ גבי עילוב העעס הוא כאילו דליס שם
 גמקום כשעווה זאע״ס שחינה אוכלים העירוב רק יחזי למיכל לי וא״כ גס למאי מזי להיכל כשמפקיר
 ונעעס ולוב ע״ס מעשלין לא שייך גבי עילוב כיון ללכהחלה אסור כאכילה לא חזי לעירוב לכ״א

 סעעה להשקר וא״כ חזי (אכילס וק׳יל ובחוי׳ט חילן בדוחק ע״כ:
 ©ר L ח ג מזכידן גמרות גשמים והא דלא חמל זוכרין וי״צ לאתי לטלית דאפילו גליעבל

 י פפכמ לוער גנולות גשמים חייב להזכירו:
 yfi פד מיח מי •סודה אומר עד ככיצס כתג הרע״ג דהלכה על כזית והקשו גתוי״ט להא
̂גין עליהם ה״א ר ©שם ואת׳כ מחלוקה כוי והלכה כגי*ם מ״ש וגיל דהתה קפלי מ 9 

* חמ ןא י י ם י ע י  י



 8 תחת וחדרטים
* 1 f t ו  גכה׳ג שרי אף מסורים יחדיו הכלאים רק אם לנל אחר מסםיק גיניהס למו עיי w»p מ

 ואיכ הוי שפיר קיו וק״ל:
 ט י עשה שני ראשיה לצד אמד חיכור פי׳ הרעיב כגון שהעביר סמחע כוי וג״ל
 י דהיש רדוקא כשקושר פני המוכוין זה בזה אז צריך שני תכיפות אגל כפלוקח בני
 סמועין גיחד וקושרין כאחד אז בקשר 6חל סוי קשר של קיימא וזה נלאה גסוש וק׳ל:

 מסכת שביעית
 פרה! א א שלש אילמת לגית סאס כתב םרע׳ב שהוא חמשים של ממשים ע״כ ומ״כ 5׳׳ל
 י לס״נ אנוליק עמעעריס הבית סאה סממשיס על ממשים שהם כ״ה מאות אמכ כאלו

 הם בעגול ראל״כ קשה הא היניקה הולכת בפיגול וכן מוכח בב׳׳ג ד׳ כ״ז ע״ש:
 ךן עד שיקולו כתב הרע״ב ואס לא סלא; כוי כשנה המעשית זיל״ר א״כ גתת תירת כל
 אחי בידו מי שיסדה תיכף בשנה ד׳ יקרא אילן זקן ומותר לחרוש ומי כלא יפדה ער

 סוף שנה יקרא נעיעס ואסור לחרוש וצ״ע:
מ י א בשטר ושלא בשטר הקשה בתוי״ע דלפה לי שלא גשער דהא ק׳׳ו מגבנור ודוחק ר  ה

. ולק״ע דמשום סיפא נקע להקפת מכומ אף שלא בשער איט כ ״  ״ 1 לזמר v ואצ״ל זו ע
ל: ק׳  משמט ו

 מסכת דמאי
 §רק א ד ע' מ״מ סרע״ג k ומומים בוי לאי בעי מסקר לנכסי׳ ולכאורה תמוה סא כגל
 אכל ולא הסקיר ונפשה איסור ולפי מ׳ש הרע״ב במסכת ברכות פ״ז מ״א העעס דרוג
ן והא לא מוי ומשני ואי י ל • '* ת י' מ ו כ ל 5 ס משרץ גיסא 9פי ללא מביו איםורא ובגמרא י - * 

 כעי מסקר וצ׳ע ויש ליישב:

 מסכת כלאים
 ג ב ואחד מכאן וכתב הרע׳ב והולך וזורע מכל מין עד שישי' מרוחקים 01 מוס עפת
 ומחצה והקשה גחוי׳׳ע לסא הלע׳׳ב מסק לעיל שצריך להרחיק ג' טפחים. ונ׳׳ל למיידי
ילר מכל ״ץ ומין רק שירחיכ ג' עפמיה ע״כ וג״ל בהגיס ברגרי כרעיב פיסי׳ מרוחקים  שיזיע ל6
ה ונמס עפת ומחצה ר״ל מכל מין יולחק מכל צר פסח וממצה וא׳׳כ לשני מינים יהיו  מ

 מרוחקיה ג' טפחים וק״ל:
 פרק ח א כלאי בהמה כתג הרע״ג בירושלמי כוי ובהוי״ט כ' לק״ו מעיקרא פריכא הוא יאף בכלאי
 בהמה דוקא יחדיו ואי מונח לף על ב׳ בהמוח כוי וליג רלוקא אס מינמ רף מותר
 מפל אם סוף לשניהם אסור והוי מיגור להא אסור לקשור כלאים אף לצודי מקרון ובבלאי בגלים

ת וחדושים ו ה ג  ה
 מספד לשון הזהב של ת״מ דוד טעבליב״ץ שייף זלהיה אב״ד ור״ם
 בק״ק לונק ע0 תהות ב״א הני׳ט גבריאל אדלר הכהן אב״ד

 יק״ק מירינגן והגליל •
 מסכת ברכות

 פרק א א וכ$ מאכלין וכו׳ עי׳ בס׳ קול םרמ״ז שכתב וכ״ש הנאכלים לשני ימים ולילם א' לגזרי
 י בהו לאריך זמנייהו עכ״ל. ונעלם ממני כוונתו. ועיין גמס׳ זבחים דף ג״ו ע״ב בתום׳

 ל״ה להרחיק למוכסזלהנאכליס לשני ימים ולילה א׳ לא גזרו וצ״ע:

 שם בתוי״ט ד״ה וכל סנאכלין. עיין בקול הרמ׳ז ובבית לול שמהמיהין על לגליו מתוספתא מערש
 לענין אכילת קדשים ועריץ הקטרה מנלן. ואפשר והשוי״ע םמיך פל למסיים
 בתוספתא ואין מחשבה פוסלת בדן משום סיגול עד שיעלה עמוד השחר, ועיכ פירוש מן מחשבת
m פיגול כיא במחשב להקטיר לאחר חצות. ואשמעינן אע״ג ולכתחילה אחר מצות לא יקטיר 
 אין מחשבה פוסלת אם חשב להקטיר אמר חצות דא״ל גמחשב ע״מ לאכול אחר מצות. אינו פוסלת
 משום סיגול חה ככר תכי מיקאמר אינו חייב משום עתר, עד שיאכלנו אחר עמול השמר, וממילא
 לא שייך ביה מהשבת קודם עלות השחר אע״כ דפי' התוספתא הוא גממשגת הקערה. ומוכח

 דלכתחלה לא יקעיל אחר חצות:
 וחףן לדרכו של התוי״ט יש לומר ט״פ מיש הרשב״א בחידושיו ובתשובה סי׳ מ&יה. דייל
 1 דברייסא רתני אכילת פסחים עד שיעלה פ״ס. דביוקי לה גמכילסץ ד׳ ע׳ כרעיק. היי>י

 מדאורייתא. דמלרבק מודה ל׳ע דעשו הרחקה כמו בקדשים קלים ע׳׳ש למצדד הסברות לכאן ולכאן.
 וככה הרמב״ס בס״ח מה׳ קרבן פסח פסל; כרע״ק מן סחורה כל הלילה. ורבנן עשו הרחקה הד
 חצות ולפ׳ז אפשר ל-ימי ע״ס מה שכתב קול סרמ״ז טעכ לפי׳ רשיי מאכילת קרשים עשו הרחקה
. משא״כ אכילת קד:ים דאםור לכל עכ״ל ולעי! ס  ולא בסקער חלבים משוס דכהניס זריזים ה
 הרמכ״ם לססק גם כאכילת פסחים עשו הרחקה רעיג דנני חבורה זריזים כס ובמסכתא שבה ד'
 כ׳ מדמי הש״ס להדדי היתר שלשול הכסח בתנור עס חבכ: ולהאהיז האור במדורת בית המוקר
 מטעה ולי!ומ בני חבורה וזריעת נהנים.ולכך פסק הרמב״ס לבהקער חלביס ששו חכמים הרמקס ולא

 סמכו על זריזות כסנים . כמו שלא סמכו על זריזות בני חבורה וק״ל:

ם £׳׳ף תוייע ד״ס בכחל הכא רמיילי בברכות עיין בםפר בימ דוד וו״ל לא דק מגמרא  ש
 ליש פלקין משני תלמולא אדקאי בשחרית סריש מיצי לשחרית והדר מפרש מילי
 דעלבית עכ״ל ולסמ״ש הוגר במכילסיןי' ב׳ ע״א ליה אי הכי ע״שייל לכוונת התוי״ט לפרש
 לר\ הראשון של הגמרא דתנא אקרא קאי. ולמינזן ראשון אין אנו צריכין למה ומשני הגמרא

 אזקאי בשחרית כמיש תום' וק׳׳ל:
ם מ״ת בהרעיג ל״ה ולא זכיתי לא נצחת׳ לחכמיס ע׳ בקול הרמ״ז וכיין לול שדקדקו. ממ״נ  ש
 אם ראב״ע ידע דרשת בן זימא מאי אולמא דק זומא דנצח. ואי לא ידע מאי קא
 מתמה דלאנצח עיש. ויש ליישב ע״ס דאמרינן במכילתץ ל׳ ע׳ ע״אדמייהי שססלוגתא יראב״ע
 ורע״ק באכילת פסחים אי אמליכן חפזון דישראל אי מפזון דמצרים. ראב״ע סבר הפזון ומצרים
 זרע״ק סגר חפזין דישראל עיש ומעתה יש לומל דראג״ע לא ידע דרשת דנן זומא ואעס״כ היס
 בלעתו לנצח להזכיר יציאת מצרים גלילית מקרא לפרשת ראה ושם נאמר לא תאכל עליו מיין שבעת
 ימיה האכל עליז מצות )גז׳ למק תזכור וגו׳ וכיון דראב״ע מפרש קרא ואכלתם אותו בחשוון הוא
 גלילה חפזון למצרים. עלה בדעתו כי גחפזון יצאת געניכא למען תזכור נמי לזכרו בליל•: בשעת
 מפזזן. ומזה היה נראה לו למז ולרש להזכיר יציאת מצריס בגילוח וצא נצח על שלרש נן

 זומא כל ימי חייך:
 פרס ב ך, גהרע׳׳נ ד״ה ארבעה לילזח וכוי וכתבהתזי״ע מכינא למה לי אלא לזמר לגלילות פעור
 1 אכל לא ביום מיי מ״ש מיס מייס ובבית לול הביאו. ועוד כראה לי בכוונת הרע״ג דנקע

 מנינא להשמיענו דבי׳קזם שאץ ב״ל יושבים ננ' זה' דקי״ל שאשס נשאת בבל יוס ללא תימא משום
 לא פלוג לעולס עשו חכמים קצבה להיות פטור מק״ש פד מוצאי שנת קמ״ל -לא אלא לא מנינן לעולם
 כ״א 7׳ לילזת מלילה ראשונה שנשאה ועיין בטור א״ח סי' ע׳ זמ״ש סב״י כס גשס מהרי״א ונסיח

 סי׳ מ״ל ס״ג ע״ש:
 י*ףה J א בתוי׳יע ד״ה מק״ש ע״ש. זלעיל מסנה ה׳ בחתן ללא קמט לפעור נפי מתפלה
 1 ותפילין משום ללהני סום־יס דםנרי מלילות פטור ולא בימים לא מצי לממני הפ:לץ

 ללילה לאו זמן תפילין וגס תפלה גלילה אינ! כ״א לשזת כמו דאשמעיצן ריש ס״ו תפלת עלב איו
»  לה קבע ופשיטאלאתי מק׳׳ו נמן׳׳ש ואפילו לדעת העול למתן פעול מק״ש אפילו ביוה. י״ל ד
 vm מגי תפילין ותעלה משזה והתנא מחמי( מן לילה זעוץ גג״י סי׳ צ׳מ ובתשובות מו״א סי* קצ״ג:

 מהרב הנאזן החסיד האמיתי חמפורפם בדורו כק״ש טהור׳יר אלעזר

 זלה״ה שהיה אב״י בק״ק בראד ואמשטרדם.

 מסבת ברכות
 פרק א א משעה שהנהנים נכנסין לאכול בתרומתן מדקדקין המפרשים אמאי חני נכנסין ולא
 1 תני מותרין או זכאין. ונראה להא עיקר טינת התנא לאשמעיע לאץ הכסרה מעכבחן

 מלאכול בתרומה ואי תנא מותרין. ס׳׳א למתני׳ איירי בעמא טומאה שאין צריך כפרס אבל בעי:!אס
 שצר ך כפרה כגון זב ומצורע באמת הכפרה מעככחן מלאכול בתרומה ולכך תני נכנסין להורות שקי/י
 אמצורע שהי׳ משתלח חון לגי ממנות, וביום השביעי המר המרב שמש המה נכנסין למחנה ישראל

 אס״ס מותרין לאכול בתרומהן ואין הכפלה מעבגסן :
 שם ט׳׳ג ב״ש אומרים נערב כל אדם יעו ויקראו ובגקר יעמדו. סא דמשנם התנא הלשון כאן ותני
 בפרג ובבקר ולא תני בערבית ובשמרית כדלעיל נלאה לי משוס דלאיות ביש מלכתיב
 גשכבך ובקומך ולא כתיב בערב ובבוקר ובקראי לא מצינו בשום דוכתא בערבית ובשחרית רק בערב
 נבוקר לכך נקע התנא כאן לישנא לקראי אבל לעיל נקע לשון סכמים דלשון תורה לחוד ולשיח
 צמיד ובמ״ר להגי בשחר ובערב ולא קתני בשחרית ובערבית כולעיל כבר כ׳ סרמ״ז דבר

 נכון בזה עיים:
 שם מי׳ה נתוי׳ע בדיה ולא זכיתי כתב ולפי דסשטיה וקרא משמע ככן זומא בזה נצחם כו׳
 גם סרמיז כתב בזה ולסי מה שכתבתי לעיל דעיקר הלימוד הוא מלמה עוט וכתיב
 אחריו למטן הזכור ולאי פשעיה דקרא מרבה לילות דומיא דליל פסמ שעונץ מריס הרבה על

 המצות לחס עוני וק״ל:
ס ב ב לאמת ויציב. כהב סתוי״ט דבין תמת לויציב רשאי להפסיק וכיכ בש״מ סי׳ ר  פ
ע שכתב ע׳ל הקבלה אין להפסיק נין אמת לויציב והוא הנכון ל  1 ס״ו וע״ש נמג״א ס

 לעניו ואתי שסיר לשון המשנה pi בלילה בין אמת והמונה לא יסשיק כנלע׳ד:
 פרס ג ה סיה עומד בהפלה וחכר שהוא בעל קרי לא ישהיק אלא יקצר היינו עעמא ולא יססיק
 י משוס שהתחיל בהיתר מזה הבאתי ראיס מי שעומד בתסלה ובאמצע התפילה נעשה אונן
 שמת עליו אתר מזי מתים ואונן אסור גתשלה כדאיתא בש״ע איח וי״ר אפיס לא יפה־ק מאתר
 שהתחיל בהיתר וקיו הוא מכאן שהיי גע״ק תחלה קורה ההפלה וא״כ התחיל באיםור חפ״ם כיון
 שהיי שכוה ממנו והוא איסור דרבנן א׳׳צ להפסיק ומכש״כ היכא שהתחיל בהיתר לגמרי ובאמצע
 התפלה נא עניו האיסור שאין צייך ואשי׳ לקצר אינו צריך בזה שהתחיל כהיתר לנמלי כנלע״ל פשוט

 ואם הוא אינו יודע שמת לו מת אינם צליכים ל־גיל לו ער אחר גמר תפלתו;
 פרק ד ב רנב״ס סי׳ מתסלל בכניסתו לנה׳ימ ובו' מדקדק הרמ״ז מאי שייכות להא ממיתי;
 1 כאן יעו׳׳שמה שכתב בזה ואפשר שהתנא בא לרמוז למיד אתר ה&לת השחר ילך מכס״כ

: 7 כו  לבהמ״ד ויקוים בו מה שאמרו חזיל בפסוק ילכו מחיל אל חיל ו
ק ן א אכל דמאי זכו׳ נראה דה״ה אס אכלו שלשתן ממרים אלו דמשיב ברישא אסיה מזמנין ך כ < 
/ לככי תנא אכל לאשמעיכן דהיכא לא׳ או בי אכלו  י יהא דתני אכל לרבותא דסיפא א
 מדברים אלו והשלישי אכל היתר גמור יברך הוא ויוציא אותן כלקתני מזמנץ עליהן.:
 פרק ט ה והתקינו שיהא חרס שואל את שלום חבילו כשם שנאמר וכנס בועז וכוי ואומר וכו׳
 וכתב הרע״ג מהגמרא מאי ואומר וה׳ת בועז מדעתיה לנפשי? קעביד וכו׳ ולענ״ר
 חפשי נונזר עוד לאי ממועז היא לוקא לרבים מותר לשאול בשס והתם כיו קוצרים רבים והשבה
 מוהר אף ליחיל אבל שאלה היא דאםול ליחיד לכך הביא ואומר שמלאך תמר לגדעון לבדו ה׳ עמך
א ללא קאמר הגט׳ הכי משום והומר אל תבוז כי זקנה אמך לא סלקא לסי׳ ום אגל לפי׳ הרכובים  מ

 גואומר אל מבוז הפירוש שלי נכין מאל וקיל:

 מסכת פאה
ת כתכ המוי׳׳ט גשס כרמב׳״ס שהתחיל במסכת פאה שהיא מתנת העניים ראשינה גבעה ח י ת  פ
 הקמה ולכאורה קשה כנצות לקט ושכחה קדמה דלקע היא בשפת הקציר ויכול להיות
 1$ף נהתלפ הקציר אכל פאה עיקר מיוותה בסוף סשדה ואף שמנואר במיג טתני; פאה מתחילת
 כשדה מימ לומת סרמב״ג היינו בדיעבד אגל לכתחילה צריך להניח בסוף ה:דס ואי׳כ מצות לקט
 ושכחת קמה קודמת למצות «חה וא״נ היה ראוי לקרות המסכהא בשה נקע ושכמה ולהתחיל בלינה
 »*ע נקע תתנה מצוה שהיא הכרחית דאי לא נשר כלוס או לא שכח כלום אין שייכוה למצות אלו

 משאיכ בס6ס שמחויב להרמה וע׳ re מי׳ו מיש סהוי״מ :
 8רמ ב ב וכל סביי0 אשר במעדר ״עררבן ט׳ הוא נות; שאה לכל וכתב הרע׳ב כלומר נותן פאה
ק סי׳ הראיש ולכאורה קשה לפי' זה וא׳כ « לל השליה ילא •פיב הפסק כו׳ ו  r א



 מהגימ ר״א טבראד תחת וחדושים לשון הזהב ה
 Tljft נ״ל למשו״ה לא תני לעיל פמיר מן כתפלה ותפילין כיון דגס השושבינים פטורים מתסלס
 ומתפילין כדאמריגן בסוכה כו׳ והובא בעור א״ח סי׳ ל״ח אבל כק״ש תייבץ • לק כ6

 סתנא לאשמעינן ק״ש מזה פעור החתן אבל השזסביגים חייבים וק״ל:
 פלס ך א בתזי״ט ר״ם הל ה־וס הגירכא יפינה לתחילתם קורס שש וממצה כדתנן ט'
 י הלשון קודם מגומגם אכן י״ל דבריו כיון דלדינא הוי הזמן בדעבל כתחילת שעה

 שביעית וע׳ בא״ח סי׳ רל״ג במ״א ס״ק א' ובבם״ע שם:
 באיר ומ״מ משוס דמכחס תדירא הקדימה מתני' גם בתפלת ערב שהיא בלילה צ״ל דהקלימס

 משים דתלירא:
 פרס \ ב גתוי״ע ל״ס עד טית ופסק סרע״ב וכן הלכה אעיג דהוי סתם וכו׳ ועיין
 1 נתוי״ע פ״ו למיר מיע ובריש פ״י לכלאים דמה דאמלינן סתם ואח״ב מחלוקת אין

 הלכה כסתס שפירושו אין זה בכלל הלכה כסתס אבל לא לומר שהוכרעה ההלכה כהחולק על
 סםתם ע׳׳ש וע׳ בתום'ליש מעי ביצה וב״ב ד׳ קכ״ב ועי עוד בתוי״ע פ״מ לחולין מ״א ר״ה
 וביש מ׳ש כשס ס׳ רפכ־״א סי׳ קייל וגפ״ג דכתובזת מ״ג פשק הרט״ב שם כרע״ק ואע׳ג דהוי
. וע״כ ציל נמי כמיש סתוי״ע ה  >מי םתם ואח״כ מחלוקת כמ״ש כמוי׳ט שם בז״ה אין ל

 בס״ו מזיר ובכלאים:
, לאו דוקא אלא אפילו קנה וחזר וקנה דהכי י  ט ג בהרע׳׳ב ד״ה בנס. נין יש לו והו
 r קיייל כל׳ יומנן ללישנא בשרא למכיצמן ד' ס׳ ע״א ועי בטוש״ע אימ סי' רכ״ג ס״ג:

 מסכת פאת
יה מתחלה וכו׳ חשלום שיעור א״ מששים וכוי p מוכח בילושלמי,  פרס א ג בהרעיכ ו
 r עי׳ בסוי״נו שהביא הירושלמי למשמע מגי' דלא ממי שיעור א׳ מסי מס מם

 שנהן אלא א׳ מס׳ מן כל סמשואר. ובלח״ה לא הכנתי ללעת הרעיב פ:יטא וצריך להשלים עם
 מס שנתן אעו כיון שהגיח בחמלה השדה לא יצטרך ליחן שיעור א׳ מס׳ מן שדהו וא״ל דס״ס
 בלבד שלבסוף השלים שיעור ששים לאסוקי אס כבר >תן שיעור סמ״ך מלבד מס שבסופה לא
 מפער אפילו הניח נם בסוף. ללפ׳ז קשה הו׳ל צסר״ב לכתוב בשמוך מם מיח במחלה כיעור

 ששים וגם בסוף קלח א׳ א״ב בין ר׳ יסודה לריש וצ׳ע :
ס בריש ופי׳  רש ליישב קצת מלנקט דיי אס שייר ולא נקע כקו' סתוייט מוכמ לגם ל״י ס״ל מ

 בשי׳ סר״ש שהעיר בכל ום והנלע״ל כתכתי:
 שם ן בתוי׳ע ליה עתן וכו׳ באמצע סויבול כתב וכדלרשינן נמי זכו׳ לא הבנתי מס מנינו
 לכאן. הג״ה ולחומר המשא אפשר לומר דסתוי״ט רצה להוכיח שצרין להפריש סאה
 לאחר הפרשת תרומה ומעשר. ולא נאמר להוא מעוות שאימ יכול לתקן לכן קאמר כשהקליס מ״ש
 לראשון אע״פ לצריך להקדים מ׳ר לשני לכתחילה. אך כשעבר והקלים לא יאכלנו עד ש:פריש
 עליו מ״ל ס״נ כשלא ספליש פאס קידס המלוח הגם יעבל מל המצוה צריך לתקן לחסרון.

 ויעול הפאם לאחר שהפריש תרומס ומעשר עכ״ת :
 פרס ן; א בהרע״ב ליה בייש וכו׳ ע׳ מ״ש הרמ׳׳ז ו״ל זמ' מ״ש סרמג״ם בפ״ג מסל'
 י מ״ע ו״סכ״מ נתן טעם דבמרוחקין ב״ס מוח שעתן לכל א* ואי ל«י ששיעור כל
 מלבן גלול הוא. וכראי להיות נחשכ שדה בפני עצמו ע״ש ולא כדברי סרע״ב שנתן מעם אחר .
 אפס מלשון הלמב״ס שס שכתב שהרי סאילנות מרומקין הרבה ולא מפני האילטס זרע מלבנומ

 עני׳ל מורים בדברי הרע״ב :
 פרס ן ז בםלעיב ליה דלא תיממ וכוי יזהה בהם כעל היית וכוי זה סוח נירושלמי. ופירש
 1 סמפרש מהראיס יזכה בהן געס״ב קודם לבציר אי מעלן קולס לבציר קמ״ל וכרמך ל6

 תעולל מ״מ ע״ש :

 מסכת דמאי
 פרס א א בסרעיב ליס הקלין כוי ולענין חלה לא נחשדו עים מליו עי ב&״׳י למלם מ״ו
 י וכתוי״ע שס ל״ס להיות ובס״ן למכילתין מ״א כתב סרמכ״ס בפירושו בלוקח מן
 הנחתום כגר בארט ואס יהי׳ לחם יתחייב בחלה. ובחבורו בס״ע מהלי מעשר הי׳ב כתב

 והנחתומים חייבים להפריש חלס מ׳ש :
. הגה שם במם׳ מ״ש פ״ג מ״ג ׳  שם ב בתזי׳ע ויאכל כנגדו כתב הר״ש מהוא דהנינן וכו
 תני סתם ולא יאמר p לע״ה אלא בדמאי. משמע דבדמאי לא מצריך נמי שיאכל
. ואפשר דמתני׳ דהתס סמיך על מאי דתנן סכא . ואפשר נמי לחלק לסכא מיירי כפירות  כנגדו
. והרמב״ם בסיב מהל׳ מ״ש הל׳ ח׳ כחג במ״ש של דמאי  שנתחללו על למי מ׳ש של למאי
 שמחלל על שירות ע״ה לא כתב שיאכל כנגדו. והוי לים להרמב״ם לשרש ושלא לסמוך גפ״מ

 על מה שכתב בפ״ב וא״כ משמע קצת ליש לחלק ביניהה וצ״ע:
 שם פ״ל ד מי שקרא שה וכו׳ ה׳ה אפילו לא קרא שם והפריש ממ״ש (מי לא יעלם
 בשבת לתנה לכהן. כיון להך מחגי' הוא לינא למחני׳ רביצה פ״ק מימ ומם
 תני להדיא כין שהורמו אמש וכזי והא לתני הכא מי שקרא שם ולא השריש מכוס יבעי
 למתני סיפא שריותא בלמולין והוי רבוהא אף שלא השריש מע״ש רק שקיא שס שרי. ועי
 במם׳ ביצה ל׳ י״ב בסוסי ל״ס אין מוליכין ובחידושי מסרש״א ומסרים ומ״ש סרי׳ש בסי' המשני׳:

 שם בהלע׳ב ו״ה לא ימלס וכו׳ כ׳כ הרמב״ם . זהר״ש כתן סעס אמר לפעמים שאינו
 עכור וכו׳ והרמ״ז הביאו ע״ש ולשי טעם זה של הריש וגם לסי מס שכתב מור שס
 ובלא הוויעו לא סליק אדעתיה לאכול אצל חבירו בשבע א״כ צריך להודיעו מע״ש . משא״כ
ס אין כתבו גמי יצריך ״  לפי׳ הרמג״ם סגי בהודיעו בשבת. ובשוס׳ מס׳ ביצה ל׳ י׳ג מ״ב מ

 להודיע מאתמול. וע״ש גתוס׳ באורך וחי׳ מהרש״ל שס:
 שם פ״ז ג בסוייע ליה ומעשר שני באחרונה ע' בספל הרמ״ז שכתב שנקרא אחרו! לבנין •לי
• 6 ^ . כי השלישי יכוננהו ר׳ וכ״כ רש״י במס׳ סוכס ובזוהר פרשת •נמס יף ל ם ו  ; א

i fop וע׳ בסי׳ סאגלננאל בנבואת מגי ובמנלי* עמוקות אוסן 

 מסבת שביעית
 פרס ח ב בהועיג כתב למעבר שני טהור מותר בהדלקה, והוא מדברי סר״ש ועי במסכת
 1 יגמות דט״ג ע״ג עיש ובמע״ש טהור כתב רש״י שם לא לפן(הולקה אלא לאכילה

 ושתים וסיכה. ועי בהרמביס מסל׳ שביעית ובס״ג מה׳ מ״ש. וצלע־יג להגין לעת סר״ש והרע״כ
מי  1גס בסי׳ סרח״ש שכ׳ כדבריהם. ולא ידעתי א;ס מצאו דמ״ש טהור ניתן להדלקה ולא ו

 לכנישיס יכתיב הסי' ועיין מ״ש התוי״מ לגנול 5ל חסי' גשם הספרי ״ סליק

 ו&״כ ליתני סתגא אימ מפסיק אלא גוחן סאה לכצ וכמיש כמשנה האחרונה ולמה שנס התנא את לשוט.
 אכן:ומרי מ מביים ס״נ הל׳ וי נראה שמפרש משנס זו לא לענין הפסק ב׳ שדות אלא שבהר עצמו
 •ש מקומות גן1םי0 ומקומות עמוקים כו׳ ואפיה מגיח סאה אחת על כל ההר וכן כוונתו בסי׳ המשנה

 ולא כמו שהבין הרמ״ז כוונתו ודו״ק. והמעיין יכחר:
 פלה J א מלבנות התבואה שנין הזיתים וכתב הרעיב לאשמעינן דאפי׳ זיתים שחייבין בסאה
 1 כו׳ לכאורה קשה למס נקע זיתים ולא שאר אילנות שחייגין בפחה זנ״ל שחסר בדברי

 סרטיג תיבת מדאורייתא חית וגפן חייבה התורה כפירוש בסאה כמבואר במוצץ קל״א ע״א גס
 בירושלמי למכילתן ובין סגפנים אסול לזרוע סבזאה לכך כקיע התנא זיתים דווקא ואע׳׳ג לירושלמי
 מפיק לשאר אילטמ שחייבי! בפאס משדך יהירא מ״מ לא הוי אלא אסמכתא בעלמא משא״כ בזית
 וגפן דמשרש בסו קראי וכעת גא לילי ספר הרמ״ז ומצאתי שקדמני גמלות קצרות סירוש מן סתורה:
 שם ךן המ!כר קלמי אילן בתיך שוסו נותן פאה מכל א׳ וא׳ משמע בהדי׳ ואפילו לקח אדם אחד
 הרבה קלחים נותן סאה סכל א׳ והטעם מאמר שלא קנה הקרקע וכמיש הרע״ כ ואיני
 יודע למס כ׳ הרמנ״ש פ״ג כל׳ י״מ בדין וה המוכר מקומות מקומות משדסו לאנשים הרגה וצ״ע:
 פרק ה א גתזי״ס ד״ס בכדי כםילס כתב ומה״ט כמי לא פסק כרשניג טעמא דידיס לא יוענא

 ואי משוס דשם בסמקבל ליפ סלכתא כרי יסודא מה ענין זה לזה:
 שם % אין מגלגלין בטוסח ובו' הביא הרע׳׳ב ב׳ פירושים פ״א הוא מדברי סרמב״ם ופ״ג
 הוא מדגלי הליש ואגי חמה על סרמג״ס ב' תמיסות חדא על פירושו שבמשנס להא
 מלבד כירושלמי מוכח גסליא כסי׳ כר״ ש למייתי עלה דמתניתן ברייתא ותני סמרכז את שדהו
 זכו' ומקהה עלה ממתניתין מחלסין שיטתי׳ לחכמים מוכח בסדיא כפירוש הר״ש וזהו שסיים סר״ש
 כמו שפלשתי מוכח כירושלמי וגם על הלמנ״ם בחיבורו יש לתמוה שבס״ד מסל׳ מ״ע הל׳ הי הביא
 כאי דינא וברייתא ופסק כחכמים ואם הזיקו של בעל השדה מרובה על הלקע מותר לרכן אש שדהו
 גמיס ולמס לא כתג שגעל סביס צריך לשלם לעניים הלקע שלהם מק מבואר בירושלמי וצ״ע

 לב בגבורו ובפירושו:
 פרק ן א גסוי״ס בו״ם כשמעה וב״ס אותם מיעוט• וכוי וב״ש ונעשתה מיעוט וכו׳ המימי
 r שמרכיב כאן דברי שנ• תנאים דהא לסי מ״ש סוע״ג דנ׳יש ילסי מפאס מתעוזב

 או מתיבת אותם כמו שכתוב למעלה א״כ יקשה למה לי גבי פאס אוסס יתירס לרבות ססקר הא
 בלא״; ידעינן מוכחוכ בשמעה ונעשתה מיעוט לביש וכן קשה איסכא לנ״ה למה לי וכטשתס יתירה
 לדב:ת התקר כשמס׳ הא נל&״ס ידעינן מוכתיב אותם מיעוט גגי סאה לב״ה ובאמת סלוגתא
 לתנאי סיא כירושלמי ר' יוחנן ס״ל דב״ש וגיה ילפינן מפאה ור״ל ס״ל דשניהן ילשי משמעם

י שניהם וציע: ל  והוא הרטג מ

 מסכת דמאי
 פרק א א בלבלי סלע״ג זאית בהו תלי ספיקי וסי כן הוא לבר• הלמג״ם בסירובו אבל
 r בחיבורו סי״ג מסי מעשר חזר בו ופסק כר׳ יוחנן בירושלמי שאסילו אמר לו עיה גפילוש

 שאינן מסושרץ וא״כ אין כאן אלא ספק אחו מ״מ ססורין מלעשר שחזקתן מן כהסקר באו:
 פלל! ב ג כ׳ התוי״ט ועינינו הרואות לבלי הרב מעורבכים עסיי שיעת הגמ׳ שהכי׳ ואני
 י אומר שבודאי מעולנביה אכל אפשר ליישב להרעיב קאי על שתי משניות מ״ב ומ״ג
 ימשרש שתיכן האתת ובמאי לסייס פתח רמ״ג עיירי לעלן עסרות ע׳׳ז כתב ואפילו ש״מ איט
 נאמן לענץ עהרותילוקא וכה״ק ומיום שמלב בהימ ואילך וסתמא בפירושו דמיירי גזס״ז ומה שסיים
 אלא א״כ סי' המקבל ה״ח מיירי שיהי׳ נאמן לענין מעשרות למזה מיירי במ״ב ולסנין מעשר
 לב״ע חיח אינו צריך קבלה ולפ׳ז עולים לברי סרע״ב כהוגן עס׳׳י ססק הרמב״ם ס״י מה׳ מעשר
 ופ״י מה׳ מממאי משכב ואף שהוא קצת לוחק גלגרי הרע״ב מ״מ שלא יסתרו לבריו גתכ״ל ונס
 לכאורה תמוס למה לא פיר׳ במשנה 3׳ כלום לוה לוחקיס שפירושו הוא צב׳ סמשכיוס וכזה סכל
ע שכתוי״ט שכתב ומינה לזקן עד אין צרין שום סרג ל לזקן כ״ז צריך למחוק לענ׳׳ד! ד  נכון בסיר: ו
 שם ף הנחתומים וכו׳ וכתבו הליש וסרעיב ורוקא כשמוכר לחבר אבל אס מוכר לע״ה וכו,
 ומקשה התריע והא סנן לעיל דאין מבר רשאי למכור לע״ס לח ויבש וכו׳ וע״ש מס
 ששירן נזה וגס סרמ״ז כתג בזה ולער׳ד אפשר לומר שאני נחתומי! שמוכרין על יל לכל הגא מותרין
 למכור אף לע״ם משוס איבה דומיא וכמס דבריה שהתירו בדמאי משוה איבה וביותר כלמס לעל

 סלחס ימיה האדם וראיה לזה מש׳ע מ״ד סי׳ קי״ב:
ט׳ וכותייסו סתס לן התנא  פרק!J ו כתב התוי״ט ומזה אני תמס על סרע״ב שפסק כר׳ יסודא ו
ת איני מבין דבריו בזה ללית שם שום רמז מעלוגתא ע וגם לכאורש ו  1 בסוף ס״ד מטר

 מוכח נגמרה דידן במס׳ חולץ ד' ו׳ כדברי כרמב״ם בסירושו מרקא פריך סתמא דהש״ם מדגלי
 ר' יסהא ש״מ להלכתא כיסיה וכן הוא סםוגיא ברוב מקומות ועי שם בסשר תורת חיים שוב ראיתי

 בטיו״ו ובש״ע סי׳ קי״ס ס״ג דסםק כר׳ יהולא וע״ש כם׳ סר״ת בק׳׳א מ׳ש בוס :
 £רק ד א כתב ההוי״ע אבל במול לא האמינוהו על שאלת שבת משום כוי אישתממ מיניה וגלי
׳ ע״ה ע״ב אך םגירשא שלפנינו בירושלמי  י הירושלמי כאן וסובא גיכ בתוס׳ חולין ו

 היא יותר נכונ::
 פרק ה ב כתב התוי״ס וזה קל יותר משאה יקח ג׳ מלקים ממאה שיצטרך לחלק הצבור למאס
 1 חלקים וכו׳ מאד אני תמס דהא השתא איכא טרחה יושר ומתלק תחלה הצבור לגי חלקים

 ואמיכ יצטרך לחלק כל ח!ק למאה חלקים זציע:
 שם ך נאמן כםישון לומר משל אחד הם נלפנ׳ד לב״ש בנחתום וסלער לנאמכץ לומר של אמר
ס סשיטא בנאמן אלא ״  הם לא כדבעי בנתתוס חבר שמוכר במדה גסה כדאוקמא כרב מ
 ־זס־לו בנחתום ע״ס נאמן גזס לומר של אחד הס דמה לו לשקר בזה והא דלא תנא לעיל הכי והשם
 היא סשישא להא לר״מ סתמא סכי הוא דנמתזס מחד גברא זנץ א״כ אף לר׳י ור״ש עכ״ס נאמן
 הוא לומר למשל אתר סם אגל גסיטץ ולכ״ע קונה מאנשים הרכס הוצרך סהנצ לאשמעינן

 כנגע״ו ללא כרפ״ז:
 פרס 1 א בו״ם מעשר כתב התוי״ט ומה״ע לא הוי כמוכר עבצ לע״ה לכאורה קשה דסא גס
 1 לתגר אסור למכור טבל אלא לצורך במבואר כפרק דלעיל מ״ח וא״כ למה כתב כאן

 לע׳׳ס וצריך לומר וכאן סוי לצורך שלא יפםיו משלו המעשרות אם יצטרך ליתן לו הכירחו מתוקן
 ולכך מסיים לע״ה לאסור למכור אף לצורך קא משמע לן דאין וס מוכר וכמנם משע התו׳יע לקמן
 גמ״ח גדיה עול על הכ״מ שכתב והוי כמוכר סכל לעי׳ה לגם שם מיירי שיש איזה פסידא למעשל
 eft יצטרך ליקח שבמקום פלוני ועי בסי׳ המשנה להלמב״ה שלוקח אותו שאינו מעושר וא״כ סוי

 לצורך משום פסירא דילים וסיא מומר לחבר לכך כתב ככ״מ לאסור אפילו לצורך:
 שם ב גד״ס מפשר מסיים התוי״ט לא אסרי לחכור דהא הק חוכרין נידן וכו׳
 וכתב עליו סרמ״ז יותר מפורש במשנחינו לאין איסיר לחכור לקתני החוכר ע״כ.
 6גב רהיעא כתב 5ן לאי ממשנתינו היא לוקא דיעבד מדקתני המזכר אכל לכתחלה באמת אסור
ז גם בישראל החוכר משוס סיפא לכך הוצרך התוי״ע להביא ממתניהין לשביעית ן נ ו  למטר ו

 דעשכי סוכרין כירי; ומשמע לכתחילה:



1 הגהות וחדושים מדג ימ ר״א מבראד 0 

 אמות הפסל! דבשלמא להרמג״ס המפרש ורוחב מילואו גבי הלם שיהיו מממ כעומקו וא^
 אס עזמקו הזי רק כ״ט או פחות מזה גם לחגו כך הוא וא״כ אפשל דשני התלמים אינם רחבים
ן  אמה וכל פתוח מאמה לא קחשינ ולכך כתכ מילתא פסיקא חי אמות וגודאי כוונתו «

 מרוחג השלמים אגל לשיטת הרעיב לס״ל תלם ה«א שכל רוחנ אמס קשה וצ״ע :
? א״ו  פרה ך, במשנת הנוטש ירק משנס ה׳ אחר המסומן איתא שש שכן קו א״ה ו

 1 קוים ישרים וכי׳ צריך למחוק 6״ו וצריך להגיה וקו הו׳ :

 פרם ח ו כו״ה מין בהמה כ׳ התוייט ומיהו למאי שכתבתי לעיל כשם סרמכ׳׳ה וכוי
 ׳ איכא למימר מ״מ לענין מלקוח ורגמו תמזהין להא שור הגר הוא מהול וא״כ
; ומנ״מ » ו  עס מין טמא יהי' מה שיהי׳ הוא כלאיש לאורייתא ועם מין טסור הוא כלאים ו

 אס הוא מי, או בסמס וציע :
 TO" שם גד״ה כלב כתב ולמאי דמסניתין שנאה לעיל ואזני השלה חיי הוי לים לפרש לעינ
 וכוי נראם פשוט דלעיל לא איצטריך לפרש הנ״מ ואיכא למימר דכאמת התנא לא אתי
ט  צאורזיי דאין דיט כלל כאדם וצאפוקי מדר״י וכן בקפוד ותולדת הםנייה אתי לאורויי לאין ד

 כשרן ג״כ לאפוקי מדר״י אבל כאן הוצרך לפרש הנ״מ אס הוא חית או בהמה:

 מסבת שביעית
 פרק א א ער אימתי חורפי,* ובו' לכאולה קשה כיכא קאי לקתני עד אימתי כמו שמקשס
 1 כש־׳ס ליש מס׳ ברכות ומס׳ תענית וציל דהתנא אקרא קאי שנאמר בחריש ובקציר

 השבות דאתי לאורויי דחריששלערב שביעית אסור כמו שמפורש נמ״דולכך קאמר עד אימתי
 חירשין כו׳ וכן משני הש״ס בריש ברכות:

ק ד ד סמדל בזיתים עד אבל מתוך של חכירו אף המחליק ישריש וכ׳ התוייט ר  פ
 י שהוא איסור דאורייתא אס כוונתו כלי שיתעכס האילנות הנשארים וכאן מיירי
 בכזזנתז לעציה ולכאורה קשה לדבריז להא אף זהםקינן הלכה כר׳ שמעז! בכצ האיהזרץ לדבר
 שאינו מתכוין מותר ועי בתום׳ שבת ד׳ קיי ע״כ בל״ה ת״ל הא ר״ש מודה בסםיק רישיה
 א״כ כאן אף שאין טונתי שיתעבה האילנות מ״מ ממילא המה מתעבים א״כ יש לאסור ועי

 כשבת ר׳ כ״ג ע״א זבחזס׳ שס בד״ה לא צייכא וציע:
 פרס ט ג וכל האיצוה כאחת לזיתים ולתמרים וכו, כ׳ התיי״ע שהוא דברי הת״ק ואפשר
 r לומר שלכך חולקי הכתוב בשבעת המינים וכתב ארן בפייע לזית שמן ורכש סייגו

 לבש תמרים להורות זאי) שבל הארץ היא אחת לזיתים וצתמרים:

 מםכת כלאים
ה אם סי׳ מקצת עלין כגולין כתב הרע״ב משוס שבת נקטי אבל דשת ד  פרס א ט ב
 י סרמב״ם בחיבורו פ״ב מהלכות כלי-יס דנם לענין כלאים אם לא הי׳ מקצת עלין

 מגזלין הי׳ אסור משוס כלאים ועיי בתוס׳ שבת ד׳ נ׳ סוף פ״ג מ״ש בזה:
 פרס ב ד בד״ה אין סומכין כתב באמצע הדינור ואפילו להרמב״ם דמצריך ג׳ טפחים
 1 להרחיק הא לא סגי לענין כלאים בפחות מו׳ שפתים. אינו מבין דבריו ומשמע

 דגם כאן צריך להרחיק החרדל זמריע מן התבואה ו' טפחים . וקשה ומ״ט אין סומכין משוס
 למינים אלו מויקין לשנואה ואי לאו דבעל סשדה זרען לא הי׳ מניח לאדם אחר לזרוע איתן
 סמוך לשדהו דעל המזיק להרחיק א״ע וכיון לכרמב״ם סובר דא״צ המזיק להרחיק רק ג׳ טפחים
 א״כ כשהחידל הוא רחוק ג' טפחים מן התבואה יאמרו הרואים לאדם אחר זרען ולא בעל
 השלה למאחר שהוא רחוק ג״ע כדין יותר מזה לא הי׳ יכול למחות א״כ צהרמב״ס ודאי סא

 דקאמר אין סומכין היינו גתוך ג׳ע דוקא :
 פרק J במשנת סרוגה השב סתוי״ע על דברי מ־מב״ם ומ״ש ותמצא סמרחק בין שתי
 1 צלעים שהם משתנים וכו׳ ריל המרחק שיש בין מסומן למסזמן רש לגרוס

. וצע״ד כל דבריו בזה י ט  משתויס וכו׳ אבל נ״ל שלא להגיה וירצה במס שקורא אותם משתנים ו
 המה וחוקים וכתבה לפום רסיסא דהסירוש פשוט שהלמב׳ם מיירי במסומן אחד ור״ל המרחק
 שיש מן הצלע האורך לצלע הרוחב שהם אינם שויס לצלע האורך הוא ג״ע וצלע הרוחב ג״ט ולכך
ע ׳  כתכ שסם משסכים ואינם שוים והמרחק זה שהוא מן חצי לחצי הרוחב הוא גדר ג

 ורביע והוא ששוט:
 ללד שם בסוף אותו משנס אתר םמכומן האחרון כחנו ואם יעשה בהיסך שיעשה כקרנות
 מעוניים וביניכם 'מרובעים שיסיו כמו בן תשעה מינים ויחזיקו ה״ח טסחיס צריך למחיק
 כ״ח צריך להיות כ״ו טפחים דודאי עכשיו שיש בכל קרן מרובעים ונם באמצע הרי יש חמשה
8 יעשה בקרנות מעויניס ובניהם  מרובעים וביניכם ארבעה מעוינים עולה כ״ח טסחיס אבל א
 מרובעים הרי צריך לעשות גה באמצע מעוין ולא מרובע א״כ הרי יהיה חמשה העוינים ותרבעה

 מרובעים עולה הכל כיו טפחים וק׳ל:
ם ך בדברי סרט״ב ובין שורות של דלועים לשורת של דלזעים שמונה אמות מפהיקין  ש
 וכו׳ גאמח שהרע״ב העתיק כן מדברי הרמב״ם בפירושו אגל איני מנין דבריו
 והא איכא עשרה אמוה הפסק דהא צריך להיות רוחב תלם בין הדלועים לקמת הבצלים מכל
̂״ג כדים ורוחב מילואו וא״כ סוי עשרה  צד ורוחב התלם הוא אמם כמו שכתב הרע׳ג לעיל כ

א הרועים ל ת וחדושים מ ל הגהו  בית שאו

 הגהות מחרב הגאון המפורסם מהור״ד יעקב צבי יאליש

 זצללה״ה בעהמ״ס מלא התעים

 מסכת ברכות
ה לכאורה זה תמרי לזיקא ענש׳׳מ ק ן משנה ג׳ גרטנורה שנתבשלו כל צרכן עכ״ל מ ר  פ
 1 וכנה גשיס דמו זה דא׳כ כסה״ע מכעיא לים לברוכי ובאמת סרב נמשך אמר הר״מ

ק ר״נ מה שהשיג י  בפירוש המשנה וכ״כ גתיבורו פ״מ מסיג ודבריו תמוהים ופי׳ גג״י ס
 מל הר׳מ ועי׳ בב״ח שם מס שמישב לועה סרימ ודבריו דחוקיה • ומיין ע״ז סידן ריד
 קיק ג׳ וובריו תמיהיס מאלד וסותרים סוגיות הש״ם ועיין גא׳חשסשיג שליו קצת בסימן ר״ג

 ובחיבורי השגתי עליו עול ועי בפי׳ םר״ב ס״א ודמאי ומ׳ש שס בגליון:

ק ח ד, בברענולה שברא דמשמע לשעבר ולא בורא כוי עכיל בש״ס מסיק מבורא ר  פ
 1 לא סליכי לכיע לשעבר משמע וברא״ש שם גריש גס כדברי ב״ש בורא מרור

 האש דל״ס כ״א במאור ומאולי :
ק ט ה גירענורה בגל שלובש על בשרו כו׳ עכ״ל ע' ברכות ס״ב כ' ובאסונדתו ר  פ

 1 מוסשלת לו לאשורו. וחיך •תכן זה על בגל שלונש לקבל הזיעה:

 מסכת פאה
. ע׳ בסמ״ע סימן ער״ם סק׳׳ו שהי׳ נחל קרקע ל  פרק ב א גנרטנורה הנמל נהר עבי
 ׳ קשה מלאה צרורות שאינה ראויה לזריעס כמו נחל איתן ועיין בכ״מ ש״ג מהל׳
 מתנות עניים שמשיג על סי׳ זה לא״כ היינו בור לתני בסיפא ובאמת פירוש זה להשמיע הוא
 מהרשב״ס בב״ב רף נ״ס שמפרש כן וצריך ליישב קושית הכ״מ דלאזו אף. זו קתני. לא מיגעיא
 נחל שאינה ראויה כלל לזריעה אלא יטילו בור לראוי לזריעה והוא במו כל הראוי לכילה אין גילה
 מעכנת בו קמ״ל. אך מלברי הירושלמי לסירקין מבואר דנחל הוא שאיט מושך ואמת סמים
 הוא נהרשמושך, וסריש וכרמב״ם סי׳ דל6 כרשב״ס גם כר״ש דתהסי׳ נחל מלשון נחל איתן
 דאם כן היינו בור וכבר כתבתי ללק״מ ולא מיבעיא נחל אלא אסילי שלולית כמ׳ש סריש בעצמו
 הביאו התוס׳ •ו״ט כאן אך לדברי הרשב״ס ק׳ ללא הוי׳ל להפסיק בין נחל לבור בדרך לא וו

 אף זו היע דתריוייהו חדא נינהו. ומדסמכה לשלולית מו:מ כסי' סר״ה והר״ש 1״ל;
ם ן ועלו ללשכת הגזית מכ׳׳ל המשנס. וקשס דסא ר״ג היה קטן אחר החורבן שפ׳׳כ  ש
 התקין ריב״ז תקנות אחר החורבן לסי שר״נ היה קטן כמ״ש התום׳ ואמרינן גש״ק
 דשכת ובננ׳ז דארגעיס שנה קודם כחורבן גלתה סנהדרין מלשכת הגזית וישגה לה בחנויות
 וא״כ אץ יצוייר שר״ג עלה ללשכת הגזית ושאל וי״ל כמ״ש הסו* נהתובוח דף צ׳ ע״א
 ולצורך גלול היו סנהדרין חוזרין ללשכת הגזית וי׳ל דאו נזדמן צורך גחל ומרו ללאת

 הגזית כזמן מועע קודם כחורבן:

 מסכת דמאי
, גא״ר  פרק א א ברענירה י״א טבלות תמרס תמרים שהסילת! סרוח קולם גישול עכ׳׳ל ע
ס גסס״ע מ׳נעי* ר  י גאו׳ת סימן ריב ס׳ק י״ב מה שהשיג עליו מטס שסקשס ע
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י יוסף שאול הללי  מהרב הגאץ המפורסם מהורי

 נאטהנזאהן זצללה״ה אב״ד יקי׳ק לבוב והגליל.
 מסכת ברכות

 פרס א א בשמס שהכהניס נכנשין לאכול בתרומתן עתוי״ע מ״ש בחרומק ומצאתי גשוילן
 י רמ״ע מפאנו ס׳ 6׳ שכפי הנראה נתכוין ליישב זאת וכתב דווקא בתרומה
 לדגן תירוש ויצהר שצריך ליה! לכהן הוא דרשא, לאכול אף מחוסר בפורים אבל המורם מתודה
 וחזה ושיק אסור כל זמן שלא יביאו קרבן ע״ש. ולדבריו םיה מיושב קושית התום׳ שהקשו
 דכבר תני במשנה העריב שמשו'מותר לאכול בתרומה. ולפמ״ש הרמ״ע א״ש דאשמעיע כאן
 לרקא הרומח,׳ הוא דשרי ולא כמורם מתודס אבל גוף ובליו מלשים סם וצריך סעד לתומכו:
. מ״ש ולא זו כלבו ולא ׳ ו כ  שם בסשנח ולא זו בלבד אנא כל מה שאמרו חכמים ו
 אמר סתם נראה עס״י מה שהקשה בשאגת אריה לאיך שייך בקריאת שמע על חצות
 כד לסרחיק את האדם נץ העבירה לשאני כל הכי לגזד שלא יבא לירי כרת אבל כאן כל החשש
 הוא שמא יתכעל מק״ש ומאי תקנו בזה שאמרו עד מצות איכ לא יקרא ק״ש כלל. אמנם
 נראס לאם סיס ת;נת חכמים רק בקיש בלבד שפד קשס אבל כיון לחכמים תקני בבל המרים
 שזמנם עד ממיל סשחר להיות עד חצזש לכך כללו גס ק״ש שיהיה רק על חצות ויש שאמר ולא

 זו בלבד אלא כל מס שאמלו חכמים ובא לישב קושיא זו ולי״ק:
 פרס |J א ואת שאין למעה צירך ב;ס עתוי״ט שהקשה ועכ׳׳ס גמילות חסליס סיא ולפעיד
 1 הכוונה עפ׳׳י מה בכתבו סמקובלים שאין לישא את המפה מי שלא טיל לקריו. א״כ

 1ס שאמר שאין למעה צורך בהם שאסורים ליגע ואינו בכלל גמילות חסדים ווו״ק:
 פרס ך א ר׳ יהווה אומר עד פלג סמנחה. עיין ברטנורה שפירש חלין מנחה קטנה
 י סהשע שעות ומחצה עד הלילה. והתוי״ט הקשה דזס לרבע ולר״י איגו רק עד פלג
 ומס גם סרמב״ס סירש כן בר״י וסלברים סשועים דסזמן שגקרא מגחה והוא מנימת סשמש זה
 סות עת מן סיוס וכו׳ על הלילה וגס ל״י מולה והזמן הלז ער צאת הכוכבים מקרי מנחה
 לכל הדברים ולא נחשב ללילה רק לענין תסלה דעה הל״י למקרי •לילה משוס למדמין לם לקטולס

 כמיש סחוסי וזה פשוט:
. עחוייט שהביא דאין הלכס כמדרש ו י  פרק ך, ך ואם הבטחתו שהוא נושא אח כפ
 1 ועשו״ת נב״י מסד״ס מיו״ל סימן קס׳א מ״ש בזס אמנם מיש התוי״מ ראיס

 ממדרש רבס ס׳ בראשית לאמר הלכה כר״י ב״ב ואנן לא קיי״ל כן כננחכ״ת מ״ש במדרש רבה
 סיא מהירושלמי סיו מיבמות כלכז ו׳ ובידושלמי מסיק ג״כ דאין כלכל כריביכ ולוקא בתובעת
 להנשא ואדרבס מהמדרש רבה מוכח דאץ למידן כלכס ממדד: דאל״כ לא היה לו להמדרפ
 לקצר ולא הביא מה ומסיק שס דאין הלכס כריב״ג וע״כ משוס דאין נימ דאין למדין מן המורש:
 פרק ן ו בא להם יין. ע׳ ברטטרס שכתנ א״כ מיישינן שמא יחנק צ״ל אי נמי חיישינן
 1 וכן םוא במשניות הישנים שנדפסו שנס שי״ע כמ׳ש שיג הגאון מהרא״ז בספר

 שערי אפריס:
ז ג בשלשה והזא וכוי• עשוית רמ״ע מסאט סימן ף מיש גזה כבאור סמשנם מ ר  פ

 י ודבריו צריך עיון:
 פרק ח ה ביש אומדה שברא מאור סאש. ע' ברטנורה דפליגי אי בורא משמע לשעבר
 י ותמכו עליו דבש״ס אמרו מברא ובורא לא פליגי דמשמע לשעבר רק במאור
 ומאורי עליג*. והגס לשמ״ש הגאון יוהרא״ו ז״ל בשנות אליהו לפרש לזה תלוי בזה, אם אמרו

 עא!ר



ת והדושים מלא הרועים ו ת  בית שאול ת

ך בסס״ע ולא לק לאף מ  ליה לברוכי ש׳מ ומיירי שנפלו אחר הבישול דאי קודם גישיל אינו מ
 קודם בישול מברן בשה״ע כמבואר בסיק ר״ב שם סעיף ג' ושאר כל האילטס משיוציאו שירי

 אף שלא ׳נגמר עדיין מגרן בפה׳׳ע:
ה לסי פעם כריב  פרס ל ד גברענורה או של מעשר עני שאם אינו מודיעם טכ״ל. מ
 1 אף בשבת מהני הודעס אך השוס' פ״ק דביצה דף י״ב כשבו ובלבד שיודיעם סי'

 מאתמול מבואי דגשבת איט מועיל והעפם כמ״ש הר״ש דטעס הודעה משום דלא סליק אדמסיס
 דגינ לאכול אצל חגירו בשבס חא״כ הודיעו מע״ש אבל בשלא הודיעו יסברו העולם שתרם אית!
 ניויט דאל״כ צא סליק אדמסיה דנ״נ לאכול סםחא כביתא דחבריס והנה לדעת הדיש אץ הלכה
 כאותה משנ: ולפימ ופסקינן בביצה דף ׳״ב רמגהר להוליך הרומס לכה( ביו״ט היה לבשבת
 מותר אך דעת התום׳ במסי ביצה שס דאף המהירין להוליך תרומה היינו דוקא בלמודי,־ לאכול
 אצלו ועי במי׳ מסל׳ימ ומהרש״א ומ׳ בשעס״מ סי׳ד מה׳ יו״ע די! כ״ו מה בתמה על הריס

 וע׳ גתוי״מ פ״א דביצס משנס ו' ומ׳׳ש שם:־

 מםכת כלאים
 פרס ן ו ברפ״ג ל״ס שמונה אמות. לר׳ מחנן בן מרי טכ״ל וקשה לי״• ב׳נ אפי׳ ח׳ אמות יהא
 1 מותר להביא ורע ומדברי סר״מ בסי׳ המשנה למדתי רמה״ט אסור פחות מחי כלץ כמבואר

 בכ-׳ד משכה ח׳ דבי שורות הוכה אסור בפחות מת׳ ואף ושס מיירי דבי שורות הן זס כנגד וה
 וכאן הם זה אצל זה מ״מ מחמרינן בעדם ועוד מחמריכן דלא מהני ס׳ רק ח' ועוד כנ״ל אליבא
 דריג״נ ומיושב בזס דברי כר׳מ בסי׳ כמשנה שם דאליכא דויב״נ סי״ כן ודוק ולפ״ז סא דתנן
ם זה אצל ום ל״ד לב׳  לק־זן בסין משנס ג׳ למותר סשקי ערים לא מקדשי י״ל דהייט כיון מ
 שורות ואין גיכילס ח׳ אמוח דמקדש להסםזס כנגד זס רק לענץ לכתהילס מדמינן לה לאסור
 זכנ״ז וז״ש הריב ולמאן דחשיב ליה כרס אינו זורע אלא אוהו ועוד כ׳כ הר׳ש אבל הר״מ
 בפיח מהלכות כלאים פשק דעריס חשוב כרש בדי; ב׳ ואף מל סי כן כתב בדין ה׳ דלזרחיק י״ני
 ווולע המותר וצ״צ דדוקא בזורע כנגד הערים זמ״ש בעי^ ל׳ אמות ולי בזורע בצדו כ• הנא
 דסגי ל: בי״ע ואע״ג דככים גמור אין חילוק ואף בצדו בעי די אמות כאני סכא דאינו אלא

 ממרא לכתתלה וגליעגד אפילו מגדו לא מקדש וע׳ ניזיל סי' ל*״ו גגאי ביסג עם:

ת רב נ ש  מ
 מהגאון האמיתי רשכבה׳יג המפורסם מהור׳ר ברוך

 תאומים פרענקיל זצלה״ה אב׳יי יק״ק לייפניק ,
 מסכת ברכות

 פרס א א תוי״ע ל״ה עמוד השחר. קודם עלות השמש. נ״ג יעויין סי׳ ס if מגיא
: ב רע״ב ד״ה עד שלש שפות וכן הא דתע לקמן . נ׳׳ב סרק ג׳ מ״א : ׳ ק ב ״ r 0 
 פרס ב ב רמ״ב דים ולמר אינו נוהג אלא ביום. נ״ב בשנות אליהו איתא גזס״ל שבלילה א״צ

 1 לומר כלל ויאמר אע״ס שצריך לסוכיר יצ־את מצרים היינו יציאת מצרים בס׳״ע:

 פרס ג ג רע״ב ד״ה לא יצא. ומיסו אס סקדיס ס׳ ויאמר. ניב ויאמר הוא מ1קדס בתורה וא״צ
 1 למ״ש ש:רי אינן ס מרות :

 פרס ך א תוי״ט ייס תפלת. ותימא כו׳ ניב לק״מ לסמ״ש לקמן גשם סרמב״ס וסרמב״ן
 1 רמאותו ב׳ שעות ומחצה קרויה מנחם שזס היא גם אליבא דריי כיון דקריאמ שם

 מנחה הוא ס״ש מעמת השמש: תוי״ט הגיל. תימא אמאי קרי ליה• מנחה . נ״ב ימוין בשלי:
 [ח״ב פ׳ וירא ל״ה והכס כא[] שכתב סעס ש״ש מנח5 למ׳׳ד יזשלות אטת תיקנו ואמי יצחק מה

 זה יש כאן עולה ואין כאן מנחה עמד והי ^ תסלת מנחס :
 פרס ה ג רע״ב ד״ס משתקין. והן איק . ג״ב וכן איתא בירושלמי: ד רע״ב ז״ס מפני כעירוף
 1 ואם יענה אמן וכו׳ לא יוכל לכוון. נ״כ ולקמן כתב שמא לא יוכל לכוון. גראה ששוגר

 הלע״כ דדיקא לקלע אינו אלא שמא לכך מיעיל הגעחתו סייע כשיודע בעצמו שאץ לו כיעתותא
 אנל זה א״א לענות 6:ון ולהחזיר לתפלתו מילר ולכן לא כתב גרינא לחמן כמא. וקיובי נז: דקזוקיש
o אתית מהברכה ׳ n ;כלהחוי״ע. ויש להכביר יותר זשאנ׳ בענית אמן שצריך בכל פעם להעיז 
 ונקל יו:: לטעות הכל בהתחלת שים שלום אחר שיכא חת כפיו ליכא חכש חילוף בין כרכה לנגבה:
. ג״ב גססר קול כרמ״ז כתב היכא ללא מציע ׳ ו  תוי״ט ד״ס ואם וכי׳ שבתי וראיתי באין למלין כ

 סהירס בגמלא למדן ממררש כמו שחצינו בתוספות פסחים לף ק׳כ דיה הימ:
 פרס ו ג משנה רי״א כל שהוא מין קלל? אץ ניברבין עליו. נ״ב נראה בכוונתו שיאכל לנר אחד
 j ויברך מליו ואמיכ יכול לאכול מין קללס דהרי אינו כהנה בלא ברכס אנל שיאכל מין

 קללה בלי נרכס כלל אץ סברא ומה מדויק לשון ר״י ואץ מברכין עלץ ר״ל רק הברכה ח?״ה
 על מאכל אחר : ו תוייפ דים והוא. עם סרר״י שנשס הגאונים נ״ב שמפרשיע שק-זי אריבא
 לחנן ססבו אחד מברך לכולן ע״ו תני בסיפא שגס הוא מברך על המוגמר: שם דיה המוגליר

 שמתמבלין מיד. ג״ב י״ל דהא סבשמים תוך הממסה ומדוייקיס בזה לברי לש׳׳י :
 פרס f א רעיב ד״ה דמאי וכו׳ ולא הוי מכב״ע. נ׳ב יעוץ רש׳י פסחים דף ל״ה עיב ד״ה דמאי:
 1 תוי״מ ד״ה והכותי. ומיש הרע״ב והיו שומרים סתורה״ ניב גם בלא לברי הרע״ב קשה

 מפשרן ואת אלסיכס ראיה לא הוו גריס ואף אה מוחזקים לשומרי מצות סתירה דינם כמו מריס
 ששומרים מצות התולה שאין מזמנץ מציגם. ועול לאף •:לאל מומר אין מזמין עליו . א״כ
 סנן כותים ממינ לא יהיו ראו•[ לזימון אס גירותם נחשב לגרים סרי הם בעבודה!) לעבודת כוכביס
 כדי; ישראל מומר ואס לא נחשבו לגרים כיון שנתגיירו >ניראה ואינס בכלל מומדי ישראל א״כ
 כרי סם כשאר נכריס שאין מזמנין פליסם אף כשסירשו מעבודת כוכבים מכ׳ש המס כעובדים
 מבולת כוכבים: שם באיר דהכתוב צווח כו׳ אלהיכה היו עובדים.. נ״ב וכיון שעבלו עבילת
 כוכבים איך שיין לכטתס נשם שומרי כתורס הרי חלשו קזקת התורה באוהלת המגיעות מעבודת
 כוכבים. וגמה נגרעו יותר במס שמצאו לסם למות יונע !הא מחחלה עובדי עבודת כוכניס סיו:
. ג״ב בשני* מפרש לב״ש סוברים ליש לבלן פל יסוד ׳  פרס ח ד, רע״ג ד״ס גש׳יא שנרא כו
יטו  1 האש שברא בששת ימי כראשית ולבך י״ל יירא לשק עגל גם לשון יחיל מאור רנ

 האש ליפא אלא גוון אחל. וב״ה סובריס לברכה עצ האור כמתלשים בכל מם שבו כמם גונימ
 ולכך אוערים בורא לשון הווה *כנאור* לשון לבים:

 מוי״ט

 מ^ד מסראו• לומר ברא ואם אמרו מאורי מהראוי לומל בירא א״ש דלחסקכא סליגי כתרווייהו.
 ילסטנ״ז• נראס ג״כ ליישב רסרי התוס׳ הקשו לכהי ובורא משמע >מי לשעבר ע:׳ש בלא
 «ד<י לשפגר משמע ונימא ברא אמגם סרי אמרו שם לצריך להשמיע חלוש בברכותיו איכ
 *סראיי לומר בורא לאשמועינן חלוש דגם זה לשעבר משמע וביש ס״ל וטפי עדיף לומר לשון
 כלא ולא ישמיענו חלוש. ובזה י״ל וגס במאור ומאורי סליג• גזם מ״ש סברי ומאור עדיף
 דהוא לשון הברור ועכ״ס חד נהורא איכא בולאי וב׳׳ה ס״נ לאשמועינן חדוש לכמס נםורא
 היכא . ולפ׳׳ו מאור ומאורי וברא ובורא ופליגי נ״ש וב״ס הלוי סכל אי לשון גרור עדיף

 או מדוש בברכותיו עויף ושפיר כתב הלב:

 מסכת פאה
גם בבעל ה:דס  פר? ד ט מי שליקט אה הסאה עי׳ ר״ש וחוייע שהקשו מל רש״י ג״מ ו
 r שייך ג״כ כפלונתא. ועור בירושלמי מקשה ור־א אדר״א אלמא דגס בשרה שלו אית

. ולסענ״ו נראה ולכאורה צריך באור מאי דאמדינן מגו ואי בעי מפקר לנכסיה וחן׳ ליה ן  ליס כ
 השתא נמי חזי ליס דמאי סברא הא כעת לא הפקיר עדיין וצ״ל ובסברא היא ובאמת כיון שבעצם
 הים ראוי לזכות ונדידיס היכר תלוי כשיסקיר יוכל לזכות ואינו מחוסר זבים כיין ועיקר החסרון
 הוא מחמת שהוא עשיר וכל שבידו להיות עני ברגע אחת לא סוי מחוסר מעשה א״כ גם השתא יכול
 לזכות א״כ וס דוקא באדם אחר שאיט בעל סכרה אבל בבעל השרה שהתורה אמרה שאפי׳ שני
 מוזהר של שלו א״כ אץ החסרון מצד שהוא עשיר ורק שכל ומן שהשדה שלו אסור לזכות איה מאי
 מיעיל שיכול להפקיר שדהו שאז לא יסיה שדהו ולא שייך השתא נמי חזי דסא כל שהוא שדהו אף
ה רש׳י והנה הריסג״א ב״מ דף יי כתב דבזה מחולק סש׳ס ר ב  שהוא עני אסור לזכות וזה ברור מ
 ויל[ עם הירושלמי ובשים לילן בעינן שיסיס יכול לזכות באותו דבר שצמו. ובירושלמי־משמע
 לאף שיומו דבר איט ראוי לו כל שיכול לזכות בובר כזה יכול לזטת בשל שגייס ע״ש ב״מ וף
 י׳ ולס־״ז לנירישלמי כסיר יכול לאוקמי אף כבעל השדס דאף ואימ יכול לזכות באותו שדס אבל
 כיון שיכול לזכות נדבר כזה דהייט שיפקיר נכסיו ויכול ליעיל סאה אחרת שפיר יכול לזכות
 לעניים ושעיר פריך דרי הליפזי איר׳ אליעזר אגל בש״ס דילן שפיר פירש רשיי ווקא כאדם אחר
א שספק לקע לקט מש״ם חולין דף קליד ריקשה ולאו סטמא קאמר  אבל בשדהו לא • ילו״ק : שם י
 פני ורש הצדיקו צדק משלך יתןלו. ומפני הכיסשתא קמהגחזקתחיונאקיימא. ויש גוה הרגה:

: כ ׳ י  פרק ה ב שבולת של לקט שיין בריש וטי׳ נשו״ת מכרלג״ח הימן קי״א ק

א הרי אני קוצר מ״מ וכו׳ העעם דהוי מתנה על מס שכתוב כתורם כמ״ש  פרק ן י
 ׳ הנרסנירה והוא מהירושלמי ושמעתי קושיא גשם הגאץ מזהרש״ק ניי דהא לא
 ידע דקעקר דשמא לא ישכח כדאמרן לעני! אונאה ולסענ״ד לא דמי דשם לח ידע שיש גו
ו שמו היא יאמר י ו  הונאה ואינו מתכוין לעקר וגרי הירה והא דקמתנס כדי שלא •הים לו ו
 די: בו אונאה והוא יאמר דאין בו אונאה ולע התנס בהדיא אבל לא נתכוין לעקור דברי תורס אגל
 כאן היה על דברי תורה שאה לא ישכח ליכא מציאות כלל. ורק נשכתס וכל שהתנה על זה
ה. ותדע דהרי יחשה  הרי התנה מל ונרי תורה ממש ונתטין לעקור דברי תירה בתנאי ז
 מקרי מתנה על מה שכתוב בתורה חף דלא ידע דקעקר . ועיין כתובות ס״ו וע״כ כל שמתכוין
 לע־ור דברי תורה וליכא מציאות שיתקיים דברי תורה אס יארע מהבוץ לעקור דברי הורס מקרי:
 והנס הגאון מהי׳׳ע איגר ז״ל ׳*אריך בהגהותיו עם מי מתנה ומי מוחל הקצירה
 בזה מ״פענ׳ד גראה דמה נ״ש וכ״ה נחלקו בליש הסרק אם הפקר לשטים הוי הפקר ולגיה גם כן
 בלקט ופיאה עכ״ס הוי הפקר מרכתיב תעזוב אותה מיעע זה לעניים ולא לטשיר־ה אבל במקום
 אחר אף לעשירים. ולס״ז כיון שהעעם משוס הסקר כל שמהנה שאינו רוצה להפקיר הא׳ דמועיל
 דעייף מהסקר שלא מדעת דכא; אדרבה מתנה שלא יהיס הפקר ולכך קאמר להוי מתנה על
 3ס ש־תינ גתורס והתורם הסקילה אף שא־ט רוצה. ונזה מיושב מה ששמעתי קושיא דגממון
 עי״צ תנאו קייס ולסי מה שכתבתי א׳ש דכל העעש ובממון קייס דהוי כמוחל לו ובאן התורס
 וכתה לעני ואפקדס לעניים ומאי מועיל תנאה בזה דעס מי סוא מתנה וטי המוחל דהא

 מנייס אינן רוצים גזה והתורס הפקירה ווו׳ק ;

 פר
 מסכת דמאי

 ק א א הקלין שבומאי :יטה הטור לתרומת מעשר מפריש ומוכר לכה; אבל למראיש בפירושו
 1 להמשנה כתב לצריך לישן בחנם וב״ה דעת כל בסוסקיס והקשו על העור דמבואו

 רי: ס״ג וערלה תרומה מעשר של דמאי צריך לתיוס וביאר העסם בירושלמי מכוס גזל כשבע ואיך
 שייך ;־ל השבע בי! ח״צ לישן בחנם, והנה זה לא קשה כיון דמוקי לה כר״מ דחמר חנמיס עשו
 מיווק לדבריהם וי:י׳ בר״ש כס אנשר לל״מ צריך לישבו בחנם דמכמיס עשי חיזוק צדכריהם ומה
 גם דר״מ מייש למיעוטא ועיין בתים׳ חדשים כ^ן מ״ש בזה. ובהגהת דו״ו הגאון מהוריד
 שאול ז״ל אכיי לק״ק אמששרדם ואף שבממילת כבודם לא זכרו לברי התום׳ ה:ז פכ״ס ייל דלר״מ
 מודה כטיר דצריך ליתנו בתגם . ומה שהקשו מסא ואמרו למולץ דף קל״א תשע מתנות לכהן והם
 נכסי כהן.מאי צאו להוציאו בדייגין והרי גס תרומת מעשר מנו כס ובזה בוודאי אין ככק יכול
 לסוציא מידס ולסעג״ד רנאמת צריך להבץ דבריי סטור לת״צ ליהן לכהן דהוה ם:-ק ממונא לקולא
 והרי נודע דברי מסר״י באסא! שהקשה על כל ספק ממון סא כוי ספק גזל וכתב דגס לסיכך יש
ק לא יהיה נ  ספ־ גול. ולסי״ז כאן דלהישראל אשיר בוודאי ומוכרח למוכרו לכהניס א״כ ביד ה
 םשק גזל ומ״ש כהן וס משאר כהניס א״כ שוב סיס ביד כישראל ספק גזל באישורא אך זיא
י ממון שאץ לו  לעכיס עובת הנאה שלו ליבול לתתו לכהן אהר. גס אס לא יתן כלל מ
 תובעי,־ ופעור. ולפי זה בתולין שס לכס״ר ומתגת כהנים לא מקלי ממק שאץ לו תונעין והכהן
 התוכעי ראשון יכול להוציא ממנו בדיינץ שוב סוס גיר הישראל הסק גזל. ואס יקבל הכהן בדין
 קא שקיל ומוכרח ליהגו בחנם לכסן ושפיר מקשה. וע״ז משני לסן נכסי כהן לקדש בסן אשה ולא

 יוכל סישרחל לקוש לכוס 0פק שמא הרומס סם ודו״ק :
 וביהודה האוג ע׳ גרמנורס גשם הרמג״ם שפי' שהיא אילן שקורין סומק ולא הים משוג
 ביהודה וסתוי״ע כקפה בסרק קמא וסאה אמרו דאוג חייב בסאה ושם אמרו נשמר
 למעזעי ס0קל. ול״ק מידי לכם סילש סרב בשם הרמב״ם דאוג הוא צמח שמענדיןבו העורות
 ואינו זה שנזכר בכאן וססוי״ט הקשה שם מל הר״ב דה׳׳ל לפרושי כמו כאן וצפי מ״ש א״ש
 דגכיי; svt כן וכאן נקע אוג שביהווס ושס לא נקט ביסודם וא״כ אימ אותו המין ולו״ק :
ס . עיין תוי״ט וחום׳ חושים מ״ש כזה ועשויה משגי׳ן מיג סי׳ ל״ו ימו  שם המומן כנ

 וקל״ס וקל״ו וקליז ודו״ק :
 פרלן ב ג להיות מנר עתוי״ט שהאריך לחמוס גרגרי הר״ג ולענ״ו גמח״כ העכיר עליו
 י את הדרך ונס הר״ב סםק כאבא שאול רק לסובר לנסי לאבא שאול לא מצרין
 (ס״מ לקבל כפני שלשה חבריס אבל קבלת וברי חברות געי שיקבל כל ויני חבר לענץ עומאה

 ו«הרה ווה השוע:
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fr» ס ג ד לטוחן ?כרי דמאי מ״ מסרי״ט גראשיטת סי' י״׳ג מה שסקשס גזה ועשויס אא״ו ר . סויל למכקמיס בלשון אר׳׳נ . רב יעויין ב״ב דף קכ״ב פ א י  9רס ט ה הוי״ע דיס מ
ם ו מורש  י ברשב״א הגי' אר״ח וככלאיש ססיק דקידוכין ובכללי לקנו יוסף שבספר סכריתוס ז״ל סי' ל׳ט מ״ש גזה וגם בפירוש סרא״ש כאן מבואר פסח f ורויק : ש
ק כתב כלמב״ם  לי יהודה במתן לחמותו שביעית. עיי ברמגורס שכתב דסלכה כרי יהולה ו
 בפירושי המשנה והיא תימא גדולה לפעניל לכל סעעם דר״י משים דחמירא לסו שביעית ור״י
 לשיטתיס רגאתליה דליי חמירא לסו שביעית וכדאמרו בגיעין ניל והלי אק* קי׳ל כל״מ מחשדו
 ישראל על השביעית וכ״ב סרמב״ם ש״א משמיעה הי״ב וא״כ אין פהק כליי גזה ולדעתי לזה
ע דסםלן כר״י וכתב וכוותיס סתם לן התנא סיר ובכורות ותמה  כיון התוייע שתמס על ה
 כגאון מסר״ע איגר ז״ל דלא נמצא שם רק דאסול לקנות אבל לא שתשור להחליף ובאמת כוונת
 כהוייע על שני המאמרים דברישא פליגי חכמים גהדיא בירושלמי שם דחמוחו כשכנתו ולס;ין
 מה למודם ריי בשביעית ע״ז כתב דבויתיה סםק התנא סוף ס״ד דבכורות דחשוד על השביעית ע״ש
 גדף ל׳ ותמצא ועכ״מ ס״א משמיעה סי״ג שציין על הירושלמי ולמס לא ציין מניסין בבלי סנ״ל
׳ כאן שאימ מבואר רק מעשרות ונחדושי רשב״ח חולץ דף ו׳ כתב דמיירי ברחוק  ועיי משנס ס
 משביעית. ואל״כ חשוד על השביעית והוא כדברי. ובהגהות הגאון מהר׳ע אייגר ז״ל הקשה מל
 הרשב״א מהא דאמרו מזדה ר״י בשביעית משמע דוקא בשנת שכיעית עצמה. ולפענ״ו ליק מיוי
 דר׳ יהודה לשיעתו דחמירא לכו שביעית א״כ לוקא בשכיעית עצמה ולח כשהוא רחוק משביעית דלא
 חמירא לסו כ״כ זדו״ק. ועיי תום, כתובות דף כ״ד דיס שלי חדש דכתבו דל״י מיקל בשביעית
 דחמירא לסו. ואח״ב כתבו דמ״ה אינו חשוד על השביעית והוא תימס לססנ״ד דשם מבואר
 דלר״י הוא p אבל לר״מ אמרו גסליא מחשדו ישראל על השביעית . ועיי סוסי נטלוה שס
ס דאמרו נחשדו על השביעית סיינו לנטוע בשביעית אבל טל סירות  ובדף ייא שס. ורציתי לדחוק מ
 שביעית לא נחשדו אבל בגיטץ שם משמע רכבם שנחשדו על מעימות כך נחשדו על סירות שביעית
׳ יהודש רק מטס דלא אכלו סירות שביעית וע״כ שאין חילוק. ומפר״ח  דהרי לא מייתי לאיה *ר

 יו׳ל סי' צ״ט ס״ק י׳ב וע׳כ צע״ג נכ״ז והשם יראיגו נפלאות מתורתו:
 ^ךח ך ן איש סלוני נאמן הרי זה נאמן סהוי״ע שהניא והירושלמי מקשס ועיא נאמן,
 ׳ ע׳ סר״ח יו״ד ס־' קי״ע שהקשס על הרמב״ם דפסק דסחשיד על כדבר מעיד-עליו
וכד באן פרין הירושלמי וע״א מי מהינק וכתב הפר״מ שם לבאמת חשוד נאמן לאחרים כמעיד . 
 על המאכל שהוא מותר אבל כמעיד על איש שהוא נאמן לא מהני עדות ע״א ולהחזיק לגברא
 שהוא נאמן געי ב׳ עוים וכן כתב ש״ב הגאון בעל תפארת למשה ואני מצאתי בחידושי ריטב״א
 גע״ז וף ליט שכתב נזה״ל ובמשניות ורעים מוכח וכל שהוא בחזקת משור צריך שני עד־ש
ו אחר טל החתיכה. שלא אמרו ע״א נאמן באישורין אלא כמעיד על החתיכה  להכשירו . או ע
 וכיון להמשכה הצ״ל ולמה לאמרו בירושלמי אמנם לסטנ׳ו איצ לכל זה ו?לי מבואר בסימן ק;״ו
 ס״ג בהג״ס וגענל ואתחזק איסור אין עיא נאמן לק אס גירו לתקט וכאן ואמר על שלי
 מבירו ואין גידו לתקע בדק הוא שלא יסיה נאמן ושפיר מקשס הירושלמי ואולי כיון ורוב עיס

 מעשרים סס איתרע חוקת עבל ואינו אלא מדרבנן ויויק :
 ©"p ה ב השאר מלה עיי תוס׳ הוכה דף ל״ה ד״ס אתיא שהביאו ובלי הירושלמי על הממס
 י הלו ונשו״ת שאגת אריס סי' צ״ו כתג שהיה להם להביא מסמשנה הלו ובתשובה
 כתבתי לישב ומהמשנה אץ ראיה ומסר יראת סאריטת לא העתקתי : שם ו אס׳״ מאותו הסוג

. ולסעדו הכוונה כמו שנשתמשו בעלי חכמת ההגיון סוג ומין ווו״ק : ן  אפיי מאותו המי
 ^ךה ן ך ואם משבאו לרשות כגר אסיר עי׳ תום׳ פ״ק וקדושין וף י״ז ועיי׳ בהגהות
 1 הגאון מסר״פ אייגר שהקשה וברירה ל״ש בב׳ מינים הואמרו בבכורות וככר קומו

 בסוס׳ רי״ד קדושין שם ועי׳ ט״א חגיגס כ״ס :
ס f ג ומעשר שני באחרונה ע" ת״״ע מ״ש דאחרון היא מצטרף אל ראשו! אף שאינו אחרון. ר  פ
 י כמ״ש את לאס וילדה *חרובים וגס גדול יהיה כבוד הבית כאחרון. ועיי בהסכמת•
 על הוכר שהבאתי דברי סוהר שכתב כ: אגל בפ׳ פנחס לא כסב כן עי״ש ועשו״ס הרשג״א ח״ד
 סי׳ קסיז גסווכומ שס ומי׳ גיטין דף כ״ט ע״כ מדקתני אין השליח האחרון ועיי רש״י 06 ודו״ק ו

 משכת כלאים
 פרס ד ב טמאה מם טהורה עיי הוי״ס מ״ש ראיס מהירושלמי ומדאורייתא אסורץ ועיי
 r תוס' חדשים מה שממה דגהרנעה גם סרטב״ס מורס ודבריו תמוהים ושם לענץ הרכבה

 קא, וזה אינו אסול מן ההורס. אמנם לסענדינ לישב קזשית סתוי״ס עפ״י וברי הט״ז דאס
 התורה התירס בפירוש אי אפשר למזיל לאסור א״כ שסיר מקשה הירושלמי דהא כתיכ וירכיבו
 פל סרוס ואיך אפשר לחז״ל לאסור . ונזה א״ש מס דאמלו בירושלמי אין למדין מן התוקע
 וסלילה לאדונינו ווד שיעבור טל איסור תורה ולפמ״ש א״ש ובאמת מהיח אץ כאן איסור רק
 אכן לא •לפיכן מיניה והוא תקוע ויוכלו חכמים לאסור: שם נ והשלישי שהיא קשירה לרצועות.
 מי׳ רמב״ם גפיי המכנס ובכ״מ ס״ע מכלאים שכתב דביון שמביא סך ומנהיג ממילא נשמע וחס
 וכשאלתי מהרב המטח מהוריד יצחק הירש ז״ל מבוטשאטש מסיכ! כשמע זאת שם לוקס וכאן
 אינו רק איסור והראיתיו דברי הב״י יו׳ל סי' רצ״ו שס ביאור סרברים . עי״ש ווו״ק :
 שם ה ב״ש אומרים מסמא שית במשא סי׳ תוס׳ ב״ק רף ס׳ ליה רקטינא שקיא שהניאו
 המשנה הזאת וכתבו דסכי חיתא סיא דאהלות והיא ט״ש בכל כשס״ין וצ״ל ס״ח מכלאים
. ומזה הקשיתי על המהרש״א בתוסשומ עיליגין דף י״נ ל״ה שיודע לעהר. והארכתי ׳  משנה ה
 בז: סרבס וסוא נדפס בהקדמת חידושי הגאון מוהריר חייה כה; זצ׳׳ל: שם ן כלב מין חים
 הוא. מ' חוס׳ בכורות רף ח׳ ר״ה ומה שכתבו ותימה למ׳יד כלב מין חיה כדאיתא במסכת
 ביצס שלשה עזי! הן כלכ בחיות. והיא סימה גדולה למה לא הביאו ממשנה זו. וביותר
 סימם שבע״ב ד״ס אמד ציינו שם כלאים ס״ו והוא ע״ס וציל פ״ח . ועי׳ כראשון לגיון
 מהגאון מוסר״ר ישעיה פיק זצ׳ל במשנה וו שהניא לאיה להרא״ש מהך דאמרו כחולץ ע״ע
 ש״מ סימני( דאורייתא והיא תימה גדולה טל הבקי הלז שנעלם ממט שבתשובות הרא״מ

 סקשה כן על הרמב״ס עיש:

 מסכת שביעית
 פרס א ד ר׳ יהודה אומר מה חדש רשות עי׳ בשי׳ המשניות להרמבים שכתב וזה יהיאד
 י במנחות וכוונתו לדף ע״כ וסתים׳ סקשו שם כיון דלכתחלה מצוה לקצור בלילה לכך
 דחי והארכתי בזה בחבורי יד שאזל ה!בות מילס סי׳ רס״ל עי״ש ולסמ״ש סלח״מ פ״א מקים
 לענין הקטרת מלבים דכל שסואמצוה מן המובחר חביבה מצוס בשעתה א״כ לסי כמסקנא במנחות
 דס״ל דמביבס מצוה בשעתה אף ובדיעבד כשר מ״מ מנוה לקצור גלילס. ויש להאריך בוס
 גסוגיא. ואכ״מ: ח ר״ע חומר כעיעס כשמה. עי׳ ברטנורה שפי׳ ככמס היינו גת שכתס וסי׳
 אחר כ״ז שכני אדם קורץ לס נטיעה ואין קורץ לס אילן. ולפענ״ל כני הפירושים אמת מטיעס
ס מקרי נטע ויוסר מבת שנה בל דמתחזיא כנח כנס מקרי געיסה וכעין דאמרו  בת שנשס ז
ף מ״ג ע״כ ילדה עחוסס לעפח חייבת בערלה כל בנותיה דמתחזיא כנר שתא. ומן  בשועה ו

ט ה  ל

 שימן ד׳ שם מגיא נם דגרי סשל״ס כזה יעוייש

 מסכת פאה
 פרק א א ווויימ ו״ס אלו. אמר ר' אמי מפני הממלוקת. נ״ג גשנ׳׳א מפרש מפני םסלוגתא
 1 ללר׳ ישמעאל אסור ליהן יותר מחציה כיאיתא בתרומות פרק ד׳ משנס ס׳ ומצאתי

 pe מסרשי התום׳ בחגיגה לף ו׳ ע׳ב ל״ה שאץ 1 תוי״ט סניל לפאס נמי לכווסס . >״ג במשנה
 ג' מביא בעצמו בשם הר״ש דממובר יכול להוסיף על סאה אף שבגר ססליש פאה כשיעור וגס
 על הסוםפס יש תורת סאה לפטור מן המעשר: תוי״פ ל״ה וגמילות . הוא בפרק נערה. נ״ב
 •מוי״ש באס׳׳ז: שם ב במשנת הכל לפי גודל. נ״ב נשנ׳׳א מסלש אם קצת השלב טשס תבואה
 הרגה ומקצת עשה מועט והשדה למשל ס׳ אמה כשנותן מסקצס שתבואה שש כרכה ייש שם בתבואה
 «חצי אמס שיעור ט׳ מכמות התבואה שנעשית בכל השדה אינו יוצא גזה רק צריך ליהן סתבואס
 מאמס שלימה יאם טחן מהקצה שלא עשתה תבואה כ״כ צריך ליתן לפי רוב סתבואס היינו שיהיה
 גכמוח כתבואה כטתן ששים מכמות סהבואס אשר 15 ככל סשדס . כן תורף כוונת סירושי:
. ניב בהגהה שבמיימוני כתב שלגלי תוי״ע בכאן י ו  ג תו״יז ר״ה ובלבו. כ״כ בפירושו אגל כ
 צ״ט שבאמת ליכא סהירס כלל בדבד הרמב״ם שכוונתו בפירושו שישאר ממס שיש בשדס סנשאר
 אמר הפישס סדאשינ: לשם פאס חון ממנו חלק ששים לפאה בסוף השדה ומס שהופרש כבר
 לנאס אינו בא לחשבון לא לשיעור פחם ולא לשיעור כמות שיעור תבואת השוס וכן רבריו במכורו
 בגדול בן חורף לגרי הגיה אבל המעיץ בדברי הרמב״ס גפי׳ סמשניות יראה שמשמעותו כמו
 שכתב כהוי״ע: ל חוי׳ט ליה נותן. א״כ ס,* •לא יפדשו כו״. ניב יעויין ברשיי כ״ק לף ציו עיא

 ר״ה מירחו כו׳ כדי שלא יססיד עני כו׳ :
 פרס ד יא תוייפ ד׳ה שםשק. בחולין ס׳ כזרוע. ניב רף קליד ע״א . ולשי לבלי רשיי
 1 כם בל״ס שספק כו׳ סתס מתני׳ רימ היא יעוי״ש ליכא למשמע מיניה דסלכה כר״מ

 לעני; ספק לקע. אבל לכאורה נלא״ס אפשר כן הלכס כםתס מתני׳ לקמן פ״ז משנה ל' אם ספק
 לעניים דספק מתנות לעניים גס לפי וגרי הרמכ״ס בס״ד מסל׳ מת״ע ד״ו גגי גדיש שלא ליקט
 המתיו הטעם דססק מתנות לעניים. אגל אכתי קשה אמאי ססק גפלוגתא דהכא כר״מ להא
 לסי פי׳ הרמג״ס במשנה זו הטעם של חכמים שהתלמץ של בעהיג משום שהוא שחור ואמרי' שהוא

 מורע שנס שענרס ועל סברא זו סליג ר״מ אבל אץ סלוגתתס בדין ספק לקע:
 פרס ה א תוי׳ט ד״ה ונותן כו׳ שמן סםסק כו׳ ניב צ״ע דז׳א בכל ספק לקט שיודע
 1 סבעה״ב שניחן מתבואה שלו תמורת תבואת כלקט של עניים שנתערב ויטויין בירושלמי

 שמניא החוייע בעצמו ברישא דמתנ" שהטעם דסטור מן המעשרות מס שנותן לענייה מדיןהםקר
 כ״כ ייל כאן: ב תוי״ט ו״ה אמר. כך מסיק בירושלמי. נ״ב יעויץ מהלי׳׳טחלק 6' סי׳ פ״ס :

ס חם . כרתנן בםפ״ל. ניב יעויץ מה שציינתי שם. ולכאורה אין מכאן י  פרלן t ד תוי״ם ד
 1 ראיה לדין ספק מתנות עניים רי״ל ושאני הכא והו! כמו ספק מחמס חסרון יליעס

 או משוס דסכא לא כיה בשוס פעם מוקה לבעה״ב משא״כ בספק לקט אף אס הזרע נעשה בעש
ס של בעס״ב. ומיושב בזה מס כלא הביא הגמרא י  הקצירה לקט מ״מ קורס שנפל מן סקצירה ס
 בחילי,׳ וף קל״ד מוין ספק לקע לענ״ס טל משנה גר שנתגייר כו; יעיי״ש ויעויץ במשכס ח׳
׳ ג״ב גסרמג״ם פיו יה כעוללות, איכא למימר ט ם ו י י ו ח  המקליש כרמו יבתיי׳מ שם : ח
 מהלכות מת״ט דין כ״ב מדייק בלגדו אין העניים זוכים ליקח פרט כו׳ ור״ל שהוא שלכן רק

 שאין יכולין ליקח רק אחרי התחלת הבציר:
י״פ דיס הנמושות. ופירש״י כו׳ לא ימושו (ישטיס נ״ס) נ״ב גי׳ רש״ל ולא  פרק ח אןתו
 1 ימישון(תסלים קט״ו): ן תוי״ס ד״ה מדס זו אמורה נכמים לוים וישראלים כוי •

 ג״ב גהוס׳ ד״ד בסס״כ לקידושין מפרש כשמחלק בגורן לכהן דהיינו התרומם . וללוי וסייט
: ׳ . ויעויץ נמל״מ ס״ו מסל׳ ממ״ע דין ו ו  המעשר. ולישראל סייע מעשר עני * לא יגהת ממרה ז

 מסכת דמאי
 פרד א א תוייכו ד״ה הדמאי. ובמ״ג פ״ג מפרש דלא. ניב ציע דשס הכוונה שאינה חשודים
 י למנוע קריאת השם אבל חשודין סמה שלא יסרישין ויחזיקו סמ״מ לעצמן ומכ״ו איצ
 הליקח מע״ס ליה! מיע לעני דהמעיה כמ״ש כאן לענץ נתינה ללוי ולישראל: שם בא״ד ולא
: שם כא׳ד וההרס' פ״ק ליומא. ניכ ס . נ״כ מפורש בדבריו ס״ל משנה ד׳  פירש מה יעשה ב
 יעויין הים׳ ב״כ דף פ״א ע״ב ד״ה אלא מעשר ובגיעין דף מ״ז ע׳׳ב בהוס׳ סליה עבל ובמלימ
. נ״ב בסי׳ הר״ש כתב שהטעם ׳ ב : שם בא״ד והא ולא אמרי׳ כו ״  פיט מהל׳ מעשר לין י

 :הצריכו ליתן לכה! כדי שלא יבוא לירי תקלה כשירצה להשהות עד שימצא קונה :
 פרס J א תוי״ם ל״ה וכרוצה. כשאוכלץ חכילס אחת אצל בעה״ב. ניב ליסא כן בלשון
 1 סרמב״ם וז״ל כי מה שהתרנו לעניים דמאי והוא כ:ינתן להס אכילס אחד בשביל

 כעעם כזכרמ אבל כשיחלקו כו׳ עכ״ל :
. ניג  פרה ך ן תוי״ע ל״ה אמר לו אחל חני איני נאמן איש פלוני נאמן. p העתיקו התום׳
 י ז״א דגתיס׳:ם איתא א״ל אחר איני נאמן ולפי הגירסא שלפנינו י״ל רסכווכה שהנכנס
 שואל מי כאן נאמן משיב לו הישראלי אני ר״ל שהוא כנאמן. אמו נאמן. וכן מבואר מדברי

 סרמב׳ם גס נפ״י ממסכת כהונות מפרש כנ׳ל לסי הגי׳ שלפנינו :
 פרס ה ב משנה הרוצה להפריש הוי מטל כיי. נ׳ב הכוונה שמן שלשים ושלש שלמים ושליש
 י נועל אחל שלם. וכן לבו! הליש טעל סאה אחד מל״ג כאץ ושליש דגין הכל יש מאה

 שלישים . ודבד כתוייע ל״ס נוטל כוי אינו כן :
 שס במשנה והשאר חלה . ג״ב אינו מוגן וכתב בשניא שהוא טעות סופר . וכלעניד לפרש
) ד״ה אתיא לחם לחס שכתב כאם אין כעיסה רק חמשת ס ״  עפ״ד החוס׳ גסוכה־(וף ל
 לגמים עס חצקו של כה; א״צ להפריש חלה והיינו בעיסה של ישראל אנל אס כל העיסה של בהן
 שאף התרומה ותימ שלו בוודאי חייב כמלה. ואקדים עוד לשון הרמב״ס בסיה מבכוריס שכתב בזה״ל
 וראשית זו אין להם שיסור מה״ת ט׳ ומד״ש שמפיישין אחל מכ״ד מן כעיסה כלי שיהיה בה
 גדי מתנה לכהן דכתיב התן. ק לו דבר הראוי ליתן מתנה כי׳ עכ״ל. וי״ל לכהן מעיכתו א׳צ להפריש
 חלה רק כיש ושאני בהפרשת הדומה ככהן גיכ צרין להפריש ב׳ ממאס דשם לא היה תקנת חכמים
 מטעס שיהיה כדי מתנה דהא מככחת שאף ft׳ מחמשים לא יהיה שיעור מתנה גס משכחת שאחל
 מאלף יהיה שיעור מתנה לכן לא כתב הרמב״ס בס״ב מתרומות סעעס הנ״ל על השיעור שנתנו
 תכמיס בתרומה לטין יפה וגינוני ועין רעהוע״כ גהכהן המפריש תיג מהבואה כלו חייב לססריש
 וסד מגו״ן אף שמחזיק לעצמו הת״ג צריך להפריש השיעור של מז״ל כמו סישראל. אבל הפרשה לחלס
א אמרו בכהן שנפריש יכשמפריש מ  ״ גניש גגי כבן ממימ» ו&׳׳צ. לע״ז יש לומר ומתני׳ ל

 גי



 בית שאול הגהות לחרובים משגת רב ז
 ג׳ ממאה יש כי לתרומה גדולה ו6מד המית מענו לתרומת ממפל ומענו משאי סוא לקלה ואיי
 השיעור חלה וכרי לחשבון מדוקדק ואיצ למ״ב סחוס׳ בסוכה רמיירי כיש יומר מה׳ רבעים .
̂חד ממל כי׳ אמד  אמנם בירושנפי איתא לכריא הרוצה להפריש תרומה והרומח מעשר יחלה כ־
 מכ׳ יעיי״ש והיינו ב־ נהלה מ״ל שיעיר מ״ל א׳ ממיח ואיכ ע״כ מיירי בישראל המפריש מעיסשו
 לאי כהן סיס די לחלה כיש כנ״ל. וביון שמיידי בישלאל קשה קישיח השוס׳ בסוכה למס לא
ק וצ״ל כחירו5ס ש־ש ה׳ לבע׳ם בלא חלקי של בהן ובזה סרס  פערינן ליס מצל חלקו של כ
 תמיהת השאיר בסי׳ צ״ז שנרמס לו שנעלם מן כסוסי משנה וו והשאר חלה מדלא הקשו רק
 מהירושלמי ולסמ״ש א״ש. והא ללא אמר בתחנה 3' ממאה ממס שיש כאן תרומה היינו ה״ג
 משום רת״ג לינו להפריש מאומד וכשיאמר כן הרי הוא במדס גס הת״מ שיפרוש אח״כ כיינו
ג יהיה מאומד ולא במרה דכא כל החלק אתל מלי; ושליש נוטל מאימר  הנשאל אחר הפרשת ת׳
 והימ דינו להפריש במלה לכן ציל בתחלה א׳ ממאה חילק כו׳ ואחיכ קירא שס ת״מ וכלי הוא
 במלם p מבואר בשנ״א, מזה מוכח דלא כדברי הרע״ב בל״ה זה שעשיתי כוי ואיהו נמי שרי.
 ולגרי השניא המה מן הירושלמי: ה תוי״ט בסי׳ס אבל. וצ״ל שהוא מפרש• נ״ג לאימתי
 הוא לפרש: י במשנח שיוציא עליס תרומות ומעשרות * ניב בקידוש־! (רף מיו ע׳ב) הגיס

 ממקוה אתר יעוייש גרש׳י:
 פרס ו ד תוי״מ ל״ס רבי ישמעאל לאין מעיש נמכר בירושלים . ניב טעות הדפיס הוא ן
 י ן תוי״ט ליה וחלקו. שאין הדעת נותנת . ג״ב ה״ו כעין בכה•: בתום' חמורה דף ל*
 עיא דיה ואילך ובסועה דף י״מ ע״א בתום׳ ל״ה חזר וחלקו ויעויין בעירובין דף נ׳ ע״ג תיש׳
 דיס ומ״ס ובחום׳ לי״ר לקידושין דף ג״א ובתוס׳ ישגים יומא דף לה ד״ה ונכרור ארבע
׳ יטוי״ש שהדברים כסשען לסגיס  זיזי. ובהג״א סרק גיה דין לי; והרי׳ן הצרפתי כתב ט
 וקייל יש גרירה בי ק דעת ריי במל סחוס׳ והייט לסיד התום׳ בתמורה דהיכח שלא סיס
 האיסור ניכר בס״ע אמרי׳ גרירה אף בתערובות איסור והיתר רף שאין הא סור תלוי במחשבם
. אמנס בהגהות שיד סי׳ ליט איתא בזה׳ל  ויעדי; ישיש ביק כיה בדיט ברירה בדף מ״ח ע״ג

 והריר יודא ככהן כתב הצרפתי שכורה לא כוון השורה דקי״ל אין ברירה :
, ניב עלהאוקימתא ו ׳ ומסים הר״ש וקשה ע׳  פרס t ב תוייס ליה שאני, דמוקי בירושלמי ט
 1 בירושלמי ליכא שוס קושיא רק סר״ש מקשה קושיא זו על מה שהקדים שמקשה

 בירושלמי ולא נמצא מטלטל תרומה טמאה בשבת ומתרץ רבי בון עם יציאוחם מן הכוס הוא
 קדוש ע״ז מקשה הר״ש עכ׳ז אמרי שע״כ מיירי במעכשיו הרי קדוש למפרע ואיגלאי שטלטל
 הרומס עמאה. ויעזיץ סוף ס״כ דמע״ש: ג תוי״ט ד״ה ומעשר. מכלל דאיכא חמצעי ואמאי
 כו׳ • ג״ב אף בלא דבריו הראשונים ס״ל להקשות איך מוכיח הגמ׳ שס שליח שני עושה שליח
 שלישי דלמא איט עושה והל נקרא אחרון כ׳ אין עור אחרון; תוי״ט הג״ל. בלפי קמא הקרי׳

. גיב יעיי׳יש לשון לש״י בל״ה אחרון :  ליס אממן

 מסכת כלאים
. ניב אשתמונל ליה לנרי שו׳׳ה הרשב״א ס«' רניט: י י׳ט ל״ס יממט והמיה ל  פרק ב א תו

 פרס t ה בחרע׳ב ל״ה א״א מקדש דבל שאינו שלו. ול״ל לשאר איסורים . ניב יעויץ
 1 יגמות דף סיג ע״ב תום׳ דיה אין אדם אוסר : ו םשנח מאימתי נקרא אנס

: ו  משישקע . ניב ׳עויין בתוס׳ סוכה דף למ״ד ד״ה קרקע מ״ש על סירוש משנה ז
׳ ובתר שמא אזלינן. ניב אין מקום  פרס ט א תוייט ד״ס הם רוב. דיבש ביבש מב/־י 0
 1 לחלק נגוונא דהכא נין אס הוא מב״מ או הוא מנשאימ כיון ללא שייך כאן נתינת

 טעם ואין צד חילוק בין מג״מ למגשאימ אלא באיסורי ג״ט שאינו כעל במבשא״מ לשוס דאם
 יבשלם ישן סעס ומהיט לא אזלינן בתר שמא אלא נשר טעמא. שוכ מצאתי גפנלג שער

 התערובות שנתעורר על זה והניח בצ׳ע:

 מסבת שביעית
מ !  פרק t ד תוי״מ ד״ס וחכמים כו׳ היינו ת״ק כו׳ וצ׳ע. ניב יעויין שו״ת מי* היי ע׳

 פרק ט א תוי״פ ד״ה ונלקחים. ולא ידעתי נ״כ יעויין מ״ש ע'6 הרמג׳ן עהית 6ר:ס גמר.

 והקם מיירי בפחותה משפח ולממלא אמרו דמיינת בערלה זמתמזיא כבת שתא מ״מ לענין
 שביעית הקלו כ״ז שנקראת נטיעה לבני אדם ומכ״ש לפי' הר״ב במ״ו כאן לבנטיעות החמירו
 יותר ועי׳ בהגהת מוסר״ע איגר ו״ל א״ש עסי דכצ שבני אדם קורין לו נעיעה הרי דין געיעס
 יש לו ועי׳ ר״ש כאן שכתב דסמוחה מטפח (קרא נטיעה כדברי ראב״י בסיטה שם וזה א״ש
 הא דקי׳׳ל כר״ע והשויימ כתב משום להלכה כר״ע מחבירו. וזה צ״ס דהא ר׳ יהישע לא היס
 מכירו וכסי מראה מר״ה סוף סיב משמע שאף שלא סיה תלמידו של ר׳ יהושע מ״מ גס
 חבירו לא הים ועי״ בכליתות לריע שאל כמס סממים לל״ג ולר״י. חיל לפמ״ש א״ש. וכן נראה
 מהן רהוטה, גס דברי הר״ש חמוהימ שלא הביא הך דש״ם לילן רק מהירושלמי ואף רהירושלמי
 קרוג למצי לאמרו גטמה אכל למה לא הזכירו סן דסועס. ושבתי וראיתי דיש לחלק דשם
 מיידי בילדם ממש ובירושלמי מיירי שהיתם גדולה רק שגממו וכן נראה מסרמכ״ם פ״ו ממעשר
 כני הלכה י״ג שגגממו לא ססק כראב״י רק כחכמים ובהלכות יו״ע צמגין ילדה פמוחה מעפמ
 סםק כראכיי וע״כ למחלק בין גמעו ליניזיס ממש, והוא כדבר אשר דברתי ועיין מס שכתבתי

 גסגסותי להירושלמי שם :
ק 1 ב וםערקגנץ. עיי סוף ע׳ג מעירובי[ וגתוי״ע שס מפסחים דף ל׳׳ז : ר  פ

 פרס ה ח ובהמה עמאם מדמי שגיטית עי׳ ת1ס׳ בכורות י״ג ע״ב שכחנו p מסגרת נפשם
 ״ ותימס שלא הביאו משנס זו ונשאלתי בזס בשם הנזעם מגדים ולענ׳ד נראה דרנריסם
 נכונים. וסנה יש שני איסורים בשביעית חד משוס לאכלה ולא לסחורה ומנעל מיע לדעת הרמכ״ן
 כמ״ש המלימ נסיו משמיטה. והשנית אף אם איט ששה סתירם אם אינו יטל לאכול בקדושת
ס בשביל זה מכני דיאכל כנגדן ומעתס מ  כגיעית והתורה צומה לאכול גקהשת שניעית א
ס טמאה מ מ  מהמשנה אין קושיא דנסי וליכא משום םמורה הא געי לאכול בקדושה שביעית ו
 אינה ראויה לאכילה. אבל בבכורות שם אמרו סעעס משוס לאכלס ולא לשמירה שסיר הקשו
 הסוס׳ הא כנאתו וביעורו שוס. וז״ב בכוונתם. אמנם בגוף קושית סתום׳ אני תמה מאין לקסו
 סחוס׳ מדבר שמאסו וביעורו שוס מוסר לסחור ומס שהביאו ראיס ממשרה וכביסה שם העעס
ס סחורה עי׳ כסהו תמרים בסוכה ט  משוס לאכלה ולא לכםסד ואף לפירש״י בג״ק שס דהוא מ
 לף ל״ע לכוונתם דזס דמי לסחורה ולכך אס הנאתו וביעורו שיה לא דמי לםחירס חבל בסחורה
 ;מורה אשור אף אס הנאתו וביעורו שוס וכמו דאםרו כל הסחירות בסירות שביעית אף

 שהנאתם וביעורם שוס וטיק :
 פרס י ה פרוזבול המוקדם עי׳ פי׳ סמשנס להרמב׳ם מ״ש כזס וכוונתו לסי סגילסא שכתג
 1 בהג׳ס לושביג סוסל פרוזבול המוקדם והמאוחר כשר וכן קי״ל וכן כתב בספר היר.

 ומה שדחקו לפרש המשנס כן ולא כסי׳ סר״ב הוא משוס לרצה לדמותו לשטרי מוב סמוקלמיס
 ובסי ס" הרמב׳ם שהמונה שהוקלם קודם להלואה זאת ופירושו שם עיי שיך מו׳מ סי׳ שיג
 ובאבני מצואיס לכעורי אק ריש ל״ס: ז טורת לגורים עי׳ מעטרה שכתב במחובר געיע
 ל״מ לא סליגי דהוי במחובר ובהגהת סנאון מסר״ע אינר ו״ל תמס לוה כיסך הס״ד בב״ב
 דסיז וגס ללא כמסקגא ללמסקגא לר״א יליף סיערת דגש א״ה אף במחובר געיע לרבנן הוי
 כתלוש. ותמס אני על עצמי דחשב דרכינו כסב כן ממעשיה ואין זה לרט של סברענזרס אבל
 גחמה כן הוא בירושלמי במקימו כאן .והירושלמי מפרש ג״כ לר״א יליף מישרת רבש. ואפ״ה
 מפרש סלוגתתס במונח על גבי קרקע ודברי י-תוס׳ גיב דף ס״ו דיה הרי 6לו ציע גמיש
 דלהס׳ל ללא ןליף מיער אלא משום חבור כוורת געיע קשה מיש מהדודה סת מהתנור גשכת
 אף ־התמר מחובר מי־ש ותמימי ללמה לא הקשס גס להי סמסקנא דיליף מיער ולמה מייכ מ׳ש
 מסת בהמר אגל גאמת כירושלמי כאן סריך אף גסת מחלוקת ר״א ורבנן ומשני רבש גלולי
 גוולת פת אינו גדולי הטל . ולס״ו סדבליס קיו ללסי המסקנא ריליף ל׳א מימרת מש ולא
 הוי חבור לגמרי ואסיה מחלק דסס לאו גדולי תנור. מכש״ב למתי וס״ד דמחובר מרט
 א״כ לא רמי ליעלה דבש להלבש ןהטורת סוי,מנין אמר לכך הוי סמוגר. אכל הפח אינו מחוכר
 לסחנור מה ככך שהתמר מחובר אבל הפת ענץ נפרד משא״כ כוורת דכדבש גדולי כוורת
 וכטירת מחובר בתיע ממילא הלבש שבו הרי הוא כמחובר. וצע״נ, וראיתי בשנות אליכ1
 והגאון מהרא״ו ו״ל שכתב למיירי שמונח ע״ג יתירות ראל״כ תיפוק ליס דהוה כמחובר דהרי
. ותמימי לזה ו ״  השאיל לו מקים לתניר והוי כקרקע וכוהגין עליו סרוזגול כלאמרו גיסי! ל
 נסליא דלא כירושלמי דאמר במונח ע׳ג יחידות לכ״ע הוי כתלוש וקושיתו מגיעין הרגיש סטפרש
 בירושלמי כאן עי״ש ד״ס על מקומו ודו״ק. ועיכ לברי התוס׳ צע׳נ וגם הגאונים מוסרא״ויו״ל

 וטוסר״מ חיגר ז״ל צא הזכירו לכרי כירושלמי הגיל. ועיין גש״ך חו׳מ סי׳ צ״ה :



ב ״י0 ק ע ת י ר א פ  ת
 מאת ת״מ יעקב צבי בה־׳ר ישכר שפירא ז״ל אבדק אסטרין
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. כש״א בפיס״י י״ו ל״ק ©למי י  הל״ג מ׳׳א. גס מישיי עשי׳ גמשנה עי הפרג עי משיכה כו
 רש״י זה איסכא דכיל עד צה׳׳כ ע״ש. 1מה שגרשס ג״י כטס אה״מ וסרשב-א. לא קאי על צכי;
' לאם אחינ נקרא  רק סל סיקר סדין דלא הוי כתרתי דסמרי: שם משלת המיםסין •ושל ט

 סושע ליתא דפושע לא כוי רק עד אמר שנע שעות:
. ע׳׳ס יצ״ל קי״ו : שמ וכנזכר בחורף י ו  פרק ף! אוח י וקי״ל נאו׳מ סי' קי'ד באמרו כ
. וכן בין  r שלא אמרה קורס ש״ת כוללם שם. וכנזכל קולם שהתחיל תקע אומרו כם

 ש״ת לרצה: אות יב אפל טלטול הנר מותר. ממ״א סיס״י ר5״ע לא משמע כן : שם יהא
. לא יכולתי להלום דבריו דלו. והפשיטו לק״:נ י ו  להזכיר תנא כוי ב׳[ הל הגךההוססות כ
. לא ידע-.׳ י  לתנא שאלה והזכרה גבי הורי: אות ית ומה שאומרים בציבור לך!ש קדוש כ
ב כ׳ עיר הגאון. וכ״כ מאיר  קושיתו כיון למקרא בחוב כן וכי אסור לומר מקרא שלם: אות כ
 הגל״א םקכ״ח. וערשיש מס שסי' בזה. וכבר קלמהו הגאון יעבין בס״ה כלו: הל״ג מיב

 וכלא אמרו כוללו בש״ת כוי. היינו אם אין לו כוס :
. כמדומה שלא ראה דנרי ׳ ' ונמאסת בעיניו כשקן ט  פרק ו אות ד מינו לולא מסתפינא ט
כ  1 סתוס׳ סוכה דף ל. ד״ה משים. ןועי' אחרונים לענין אם בירך נסהיע מל יין י

 יצא. ועיי תוספתא ס״ל ס״ס. לשי הגהת הגר׳׳א. מגומר ללא י5א]: אות ן ח) בכל פרי
 כוי ובמבושל ש־נ״ב. וה״ס מליח, כדל״ח ע״ב גבי זית מליח. וטרשיי שם שכ׳ שהיה וס מלית
 כמם ילדם . ולכאורס הא קי״ל רמליח כרותח סיי כשיעול צליה. ואולי ררש״י לשיעתיה בחולין
 דקי״ג מ״ש. ואולי צ״ל כרשיי לכמס ימים: שם ב) וראוי לאכילה. ע״י סדתק: שם ואש
. ׳  הוא סהיא מברך שסכל. מג״א םר״כ. לא מצאתי שש : שם ולכן ניל כוי מברך שככל כי
. ועמ״א כלל נ״א : ׳  ל״י מנ״ל. ועשע״ת סריה סק״ב שכתב בסה״ע. ועיי סי׳ ר״ב סע־ף כ
 שם ל) וראיתי מתק יעקב היי הע״ה ם״ק מ״1. צ״ל ס״ז יע״ש: שם ח) ומה שהקשה גיג״א
 מזרדין. 5״ל מווררין: אות יג ותמוהץ דברי רעיז. וכן הק:ה בס״מ שת : אות בנ וכימשמע

ז נאכלו קורס סעודה.נהצ׳׳נ לאכ״כ׳־ הל״גמ״ח. וישמולקין ל ת ו  מהריב. ליי משמעו : א
 ועיי ש׳מ נדרים מ״ע: מבואר להדיא כ:מ״א דלא יצא גגהמ״ז על וייסא :

 פרק f אות ב עיש שהביא מחלוקה כרמב׳ש והראג״ד. ועי׳ שרע מיי רי״ו בעלן בשמים
 י של ערלה. ועי׳ לחימ ס׳א מביכות שכ׳ וזה תליי ג׳כבמחלוקת מ״לוצ׳ע. ומ״שעוו
 כאן דגמזיד לכיע לא יברך , ולענ״ר א־כא סברא לדישון. דנשוגג לכ״ע לא יברך . לאכילת איסיי
 לאו שמה אכילה. כמיש התום׳ בשם הירושלמי. ונפשי של ארס חותה מאיסור משא״כ כמזיו הרי
 אחשב״ לאכילתו: אות י רק אדם אחר חטא . גבי מ־ל״ר שנטלה תרומתו אץ כאן חשא. ונלא״ה
 אין דבריו הומים: אות יג רשות להם לזמן. רק שלא יברכי גשם : אות טו דזקא נאכל סת .
 לכאורה לר״י דה״צ לענין חיוב בהמ״ז דבעינן כביצה. ה״נ לערן צירוף הף דס;׳ באכל ילק מ״מ
 גע•? כביצה . כמולר״מ ובעי טיס: אות ין ואילה״ק לירושלמי כו׳ . לא הבנתי לה־בורן לא
 שייך הלח כשמזכיר את השם . וכסהות ממשרה כרי מוטנין בלא שם ולחלק בין היכא דמגין בעשרה
. צריך טעם. מ״נו בק״ש ובברכת התורה אומריס ׳  או בפחית זה לא נכון: אית יח אלהינו נרסי
 ברנו את ה׳ ובברכת המזין אומרים אלהיט. ואילי עס״י מאמרם קשין מזונותיו של אלם :
. ועי׳ בליקוטי הגר״א ז״ל שכ׳ בזה וץ חיש : אות כו לרבותא. לכאורה ׳  אגת כה דאע״ג כי
 סותר מ׳ש באות כיס : אות כט והוא תמוה. עתר״י. והראה שיש לתמוה על תמיהתו .
 הל״נ מיה. אגל לנהמ״ז צריך שיתן לתוכו מיס. היינו בהכיס. אגל מהחבית צריך שיהיה ח׳
 כמיש בגמ׳דף נ״א . ובזס אמרתי בהא דאיתא בגמ׳ נס״פ נכי ילתא ועלתה לכי חמרא ותירה ד׳
'נ שתפשה כזה. ואמרתי והכוונה  מאס מי דממרא . אשר הוא לבר המוס וזר לשמוע על אשת\
 כמו דאיתא לעיל דמ״ד ע״ב אק תכריע לה. עיש בוש׳י דסכומה לסתיש ולשבר כומו. ס״נ הס־׳
 דאזלה והגרה כח היין שבמרתף . שמזגה אס כל היין שבחביות במים. כדי שלא יהא ראוי לטס
 של ברכה. וזה נכון. ועי׳ תותי שכח ריס המוציא ד״ה כדי מ״ש ־::ם ר;״י ובני נרבונא . ושני

 כפירושים מוזכרים כווהר 0׳ עקב דף רע״ג ט״ב בדפים החדש בווילנא :
. לכאורה מוכח מכאן דאסור לסמא גושו בא פ5יס ׳ . ולא יטמאו אוכלים ט  פלס ח בר״ב מ״ג
 r ממאיס. עתיס׳ מילין גי: דיים טמא. ורמכ״ס סוף הל׳ טימאת אוכלין, וג־זליח שס.

. לימא. עיי ׳ א יברך עליו ט . כ״כ בשנ״א : אות כ ׳ י אות יד ולימ ניל ט י א פ  וי״ל ואכמיל: ת
 םקעי׳ח ילמ״א וצ״ל וכוונתו בהסימ דעתו: אות מ דסוא לאו גמור. עםפ״א דכרטת הקורא לאברסש
 אברס עוכר בל״ת וגם כס אינו ל״ת גמור. ועוד גכ״מ מציט כייכ: שם מכח ספק דאורייתא.
 ועיי פתיחה כוללת להס״מ: שם צ״ע קצת . מי׳ תשובת רעיא סליה: שם לרבות ה״מ. עי'
 סנהדרין (״ו.: שם בסה״ד וצעיג , וכן הניח כצ״ע בהגהות הגרצהיח . ועי׳ ליקוע׳ שו״ת ח״ס
. f זהו כרב . ׳ ר עד שיהיה קרוב כ״כ ט . הין מברכץ על מ ו ״  ס׳׳א בשם סברכ״י ע״ש ־• הדג מ
. וצ״ע שעולא ׳ ו . חוקיה אמר כ ׳ ו  ולא כרב ור״א . ועיש בגמ׳ דמפרש וכמה. מולא אמר כ
 וחיקיס ימשו סי׳ פל דברי רבא שהיה מאוחר מהם. ואולי באמת רבא קאמר לה משמיה דעולא
 וחזקים. ולולא סירשיי הייתי מפרש דסאי וכמס מצי קאי על דברי רנ ור״א. היינו ד&ם יכיה קרוב
 לאור יוכל-להשתמש אותו תשמיש כעולא. או כמקים. אז נם ברחוק יכול לברך עליו. וקצת

ק כנמ׳ גק לנרי לב וריא. לרגלי רגא . גסנר״תא דגחלים: י ס  צ״מ מ״ע מ
 פרק ט ווות ו גדענל סומל הטשצ. איט בלאה:

 מסכת פאה
. עיש בסיגיא לקלושין. ותלאה שלכריו תמוהים 1פיי , יל  פרק א אות ן להסס בקין מי
 1 פני יהושע שם: שם רק הסם מיירי. עיין תזי״ט סרק ה' משנה ה׳ מיש בזה

ו ס״ב מהלכות תרומות הלכה י״ב. ועיין ר״ב כאן סו״פ: שם תיפוק ניס  ועי׳ השנת כראג׳
. ועג״ד הרי המשנה לא תני הפקר. רק ונשמי.  שאין השוה שלו. רש״י כתב כן נאמת. עי׳ גמ'
 הטוגה כל לבר שאין הבעלים מקסידין עליו. ואין לרכו לשומרו. אף אס הוא קוצרו בעצמו פעור
 מסאה. ושאני הא לסמסקיר כרמו שאין דרך להסקי׳רו. ועיי ירושלמי סיג מ״ד. יבשנ״א שס .
. א::־נש . שוב מצאתי כן נספר א׳ שסדש כן בשם הר־ב״ו ׳  ובירושלמי סיא דקדושין הל׳ ה
 מרש״י חולין לקל״מ מבואר בהיפוך ע״ש ל״ה ניתן. ומ״ש דמייר׳ דגקצרה בלשזת הפקר. לא
 הבנתי. לא״כ מגקוצרכס נפקא. ויש לרחוק. יסנה אי בעינן לגבי סאה שיהיה לו קרקע. עי׳ לקמן
ס.  ס״ג מ״ז בהגסת הרש״ש שם שדעתו דלגבי שאס לא בעינן קרקע. עיש שמניא ראיס מפ״ג מי
 ולסמשיש המסגר גשם הליש, וכן לסמיש במחבר בעצמו ע״ש אות כ״ו גומה רהיתו. עיש. אמ«

 עי׳ בתוי׳׳ס וסרמ׳׳ז שדקדקו

 מסכת ברכות
 פרק א במתני״ משעם שסכמיס כננסים לאכול בתרומתן. ג

 י י על לשון בתרומתן להוצ״ל בתרומס. ולענ״ד מכוס דטזרא קנס אמ הלוים ליהין
 כמעשר נכהנים . וא׳׳כ עכשיו גם המעשר משל עליו שס הרומס. וכן מצינו כמס פעמים במשנם
 •תוי״מ ס״ד דדמאי. וכדי דלא ליתו למיעעי דהתנא איירי כאן במעשר. ובאמת הא גבי מעשר
 לא בעינן כעריש . לזה זייק סתנא בלשוט בתרומתן . היינו מס שמגיע לסם מצד חלקם ולא במס
׳ . ומשג׳ הנא  כזכו מצד הקנס של סלויס. ועיי נמ׳ וסרין מ״ש דקתנ־ ערבית ברישא ט
. והוא שפת יהר. טצל״מ. ונראה והקושיא הוא ׳ ו . וס״ק זמן ק״ש ושכיבס אימת כ י א  אקרא ק
 כמו דאמרי' ריש פםמיש דמה׳׳ה לא נקט ליצ י״ד משוס לישגא מעציא ע״ש במסרשים. סינ כול״ל
 כתריס ברישא. ומשני תנא אקרא קאי. ומשוס לקשה עדיין לסו״ל־ למיתני מאימתי קירין ק״ש
 לשכיבה ט״ו משני. והיק זמן קיש לשכיבה אימת. ואי הוה תני ק״ש דשכיבה. הו״א כביש.
. י ט  ובשכיבה ממש. משו״ה נקע בעלג לגלויה דהכרגס זמן שכיבס י בריב ל״ה על שיעלה ו
 £סיר לסעור מ׳ש. משמע דרק לשמור ולישן אשור . אגל גלת״* רשאי להמתין מלקרות סד
. ׳  עה״ש כשיטת הש״א ס״ד ע״ש: תפא׳י אות ו נ״ל דרק משוס ברכם שאלו. ערש״י דף מ
 ד״ה סות*. ודו״ק: אות ן מדלא כיו אנוסים. ויהיה מוכח מזה דצא כשיטת םהר״י מובא
 בש״א ס״ד. דלחכמיס בדיעבד איט רשאי לקרות אחר מצות. דאיכ מה הועיל ר״ג גזה שהשיג
. הא מימ לוידהו אינם רשאיס ׳  להם רבנן טותי ס״ל. והא דאמרי ע״ח כדי להרחיק אדס ט
. ולכאורה  לקרות. ובניו הא קאמרי יחיד ורכים סלכה כרבים.. וישלדחות. וערש״יס׳. ד״סאי
 י״ל מזה להמ״ן שכתב דבדבר שמהירש היתירו בתורה לא היו יבולים מזיל לאוסרו: אות יב בסה׳ד
 מ:א'כ בקיש. וגזה מדוקדק היטב לשין רש״י במתל׳ וסרה מה שגמגם מליו סינל״ח. ועי, ש״א
. וצ״ל ו׳ מינוטץ . ס י  שהאריך ג״כ מאד וזהו שיעת רש״י : אות יד י׳ מינוטין. כמדומה שהוא ס
 ע׳ חויח סנ״ח: אות כא לקרות שכוב אסיר ע״ש . לא יוטנא מנ״ל. ועי׳ גמ׳ י״א. בשעת
 שכיבס שכיבה ממש. וערביי כאן: אות כד איך אמרו ב״ס לשק למס נאמר . לשונו מגומגס.
 ולמה נאמר קאי על ובשכבך ובקומך. ולכאורה ייל מווע לא סביאו ב׳ס ראיה מבשבתך בביתך
 כמקדם נפסוק. וי״ל עתוי״ע: אות כה תמוס הרי איכו נמ׳ ה״ק. ו״ס הוכיח ל*א עשה מצוס
 מדלא הנינה עליו מפני הליסעיה. ועיז השיגי לו לא די שלא עשית מצוה שתוכל להגין. אלא
 עירבה כה״גת בזה שענית על לגרי ג״ה . או איפכא. לר״ע הוכיח דמשה מצוס מדהגינ:
: אות א ולא אתר אומרים. םאלישנא וקרא למען י  מליו בשעת כסכנה. והשיגו לו כיי היית כו
 הזכיר: בהיחשים מ״א. ד״ה ולשעיר כוי מ״ש ת1ש׳ דמכעס שמגיע כו׳ . לפנינו הגי׳ שהגיע
 ע״ש . [ובחידוש• הבאתי ראיה להמ״א מלשון הברייתא ואכל פתו ומברך, ולכאורה האי ומברך
 כפת יתר הוא [ואולי לקמיל דאסור לישן קודם בהמ״ו כמו קילס ק״פ. מטעם שמא חוטפי* שינה]
 אמנם לדברי המ״א א״ש. דקמיל כנריישא דדוקא כשאי כל סעודתו לגמרי דאז צריך לברך אחריה בהא
 נוח וגזרו חז'ל מלאטל קזדס קיש. משאיבהיכא די-יני רוצה רק לטפים עטימהבעלמא . ועיקר
 סמיוםו יגמור אחר ק״ש. דאז א׳צ לכרך גהמיז אחר הניעימס. ד:א יברך אח״כ בעת גמר הסעודה.
 גהא לא גזרו. כעת מצאתי בספר מעין הברכות ש:עיר קצת בזה. אגל אין דבריו וברי ס״ש]:
ד לדידן דבסתחיל אינו מפסיק .  שם זס א״א כלל. עע״1 סי׳ רל״ס סשקיג עיש : בסה׳
. וכרכם ראשונס וכו׳. ד  צ״ע דהא בק״ש בסמחיל באיסור מפסיק: הלכתא בבירתא מי
. ותבין. ובאמת תנא ושייר מיד הרבס במו אשי יצר לאחר  הייט אשר יצל. וערש״י כתובות ח׳
 משיית צרכיו. וברכת גומל חסדים שיב׳ם. וברוך שאמר. וברכת כפסרס. וברכת מעין שלש.

 וברכת אשר קדש יליד. ועוד הלבה. ולא ידעתי מיט צא מנה אס אלו:
 פרק ב אות יט בסה״י וצ״ע. לא ידע הברת הםפרדיה. ע*׳ אב! שלמה להגר״א :
 ׳ אות כט שמא לא ימצאגה גהולס. ולש״ז ג״ל במקומות שמיחויס את החתן וככלה
. חייב בקריאת שמע כיון שלגו גם פה הוי ה  קודם הנשואין כמו ביהודא כלי שיסא לבו גס ג
. ולפ״ז נ״ל עעם פשוע מס שכאידנא קורץ קיש. משום  כמו ממוצאי שבח ואילך. עי׳ ל״ב
 דכאידנא בל חתן לבו גם עם גכלה קווס נשואין. ומשוס הט מוינא חייג. [ובגליו! השו״מ
 נםתפקתי לענין נשילת אסים. אס ממסלליס גבית הכלה. אה ג״כ אין מסלים כמו גבית
. ליתא כמו שכתבו הפוסקים : י  התת!]: אוח לג ואע״ג ואבילות יום ראשון ואורייתא כו
 בחידושים ולהענ״ד כו׳ דהביאככחנא עובאכי'. לק״מ ועיקר קושיה הגרע״א והכא מהמעשה
 גו^א מוכח שהוא סטור מן כרין. מדקאמר איט שומע לכם. וכמו שהעתיק המחבר לשוט כאן:
 הל״ג מ״א . ולעמת ביהל״ו. האחרונים כתבו דלא יאמר רק ברוך ס׳ סמנייו : שם ולעמת

*רן בעלמא : אמ ל ל י פ ״ י י כ י ושבסוף הקדיש שלם, לשונו מגומגם ז  אמן ט

 פרק J אות טן אפ״ס כולם יאמרו. גקמנים לא מציגו: שם כאו׳׳ח ס״ע. שם איתא רק
. ק מבואר בט׳׳ז שם* שם לא התירו ׳  1 פסוק ראשון: אות בא ומס״ע כווה ט

 הרהור. לא ייפכא פלפילו בזה. להא סאידנא גס בעיק מותר. ופתר״י וצליח מ״ש מס אם
 אמריע הרהיי כדיר. ולענ״ד דס״כ לא אמר רבינא כרכור כד׳׳ד. אלא במקום מצוה. ט״ד
 3אמלן. מחשבה סיבה מצטרף למעשה. אבל לענין עבירם. ושטעות, ונדרים. פשיטא וגמיע
ק מיש סצל״ח ע״כ י בחידושים מ״א שלא  דיבור ממש» ובזה ל״ק משבת שהביא התר״י. ו
. באמת לקימ לסא באמת לר״א ׳  זכיתי להבין הירושלמי. עצל״ח : שם אשמסה הרי הירושלמי ט
 (מי קשה לק להגליל הקושיא מ:ושם אליבא לל״י. וטור אפי׳ טמא והקושיא קאי רק אליבא
. מ״מ נוכל לומר כאן דכירושלמי אזיל כאן גשיעת ר״א בהא ויליף מימים ימימה ; ולא י ״  מ
. ובעיקר הקושיא הנס לסמט הגי' גירושלמי ר״א גשם ר׳ אלעזר. ז ז  מציט שיחלוק עליו ר״• ב

 ומשמע דכיא ר״א גן שמוע. ולא ר' אליגמר גיס לי״י :
 פרק ך אות ב והוא שליש היום. לכאורה לליי לשיעתיס וס״ל ססחים לף י״ג ארם עועה
 r בלש שעות מסר מכהו. ה״ג ניחוש גבי ק״ש שיטעה ויקרה צאמ״ז. וכן גני שחיטת

 התמיר . וצ״ל דווקא במס שהוא ורך מקרה והזדמנות חיישינן לטעות, משא״כ סכא רמי עת
. ועתוס׳ כאן דיס ׳ ו  קבוע בכל יום ולכל ישראל לא חיישינן לטעות : אות ו ו״ל אינם מובה כ
ה למ״ו. שכ׳ או י . וסתום׳ שגת ו״ע ע״ג ו ׳ ו  טעה שכתבו דלגבי מצוס אחרת וסיא עוגרח כ
 אס יש מצוכ שאינס עוגרת כוי. וכס דגריס מתריס זא׳יז. שוג לאימי שכן הרגישו בזה המפרשים.
 עי׳ סגסות מלא הרועים. וספר מנחת שמואל: אות בה משא״כ לר״י. לכאורה סו״ל להגמ׳
ד זלתיק גמקים שיש חבר עיר נם היחיד חייב. ולר״י במקום שיש  למימר ואיב יחיל בחבר ע
, והול׳ל בקיצור יחיו סמור מסםימ: ל  8גר עיל ימיר הטול. וי״צ ללס״ו לר׳« ימיו לעולם פעו



 « תפארת יעקב זיעים
w» י וסאה לא ם וראיתי צםמלימ מו . ועיי בסתר סאת השילחן שהאריך בזה י ע נ ״  אות י
pבמעשר וכוי רק משעה שזכו בה עניים וכוי. עיי ביק כיח. ומצאתי אח״ז במפר פאת םברל 
 שהתעורר בזה : הזם משנה י״א. עכ״פ קשה לי ט' הו׳ל למיזל בתר רובא דעלמח וכוי. כסי הניאם
 הנמלה אוגרת מהתבואה הסמוכה לתור שלה ותינה מתרסקת יותר. וכדמשני נביב לעני! גוזלות.
י. עיי תוס׳  ע״ש םיעב. וע׳ מלימ מש״כ נזה: שם ולמה צריך התס הוכתם לירוקים וכו

 רעק״א וסכא כוי תרי רובא ולא מקרי ספק :

. ע' ר״ש. ועי חשובה מתס םוסר חנזוימ י ט  פרס ה בתפא״י אוח ב דססקר ב״ר• העקר ו
 r סי׳ ל״ה מה שכתב בזה ענ־ן נחמל, עיש ד•? ותו : אות ד ותמ1הים לנרי סתוי׳ע

. לפי שחייב ׳ . עי משנת חכמים ועי תו״ח שתמהו ג״כ מליו: בחז״ב מ״ב. ד״ה מעשר ט ׳ ו נ  ו
 ליין ונו׳ ישעורה מן סמעשלות. עכ״ל. לכאורה יש להעיר. להרי העני יכול לומר לסצזי אייתי
 ראיה. וא״כ לא יצטרך העני להסםיד מאומה. וטור הרי יוכל ליתן כשמלת לעני כהן. ועי׳ לפיל
. עי״ פרי י  היד מ״ע. ו״ש ליישב ואכמ״ל: בהפא״י אית ח דהסעור בטל ברוב החיוב וכו
. ׳ כו  מנדים שער התערובות חקירה ג' מה שכתב בוס : שם ורשאי להשריש עליו גם מניה וביה ו
 לכאורה סותר איע למש״כ לקמן פ״ס לדמאי אית ו׳ בשס כר״ש ע״ש. ואולי טונהו לאתר כיעחנם
 ויעשה קמח דיש בילה בלח . וע׳ ס״מ טל הירושלמי סוף סי* לחלה שסאריך בום: שם ומש״ה
. ועוד ךא״כ הרי כעני מפסיד דצריך למטר להסן בדמי סיומה. ועוד לדבריו ׳ א תמוה כו  רכ״מ כוי מ
 שם יאמר על כל שנולת מאלו הבי. אס זו לקט מומב ואם לאו יהיו מעשרותיהם בתוכו. ע״ש וצ״ע:
 שם ראשונה לעני ושנים לכהן כו׳. אינו נראה . לעגו: אחי ישלם הכק: שם וקשה ניחוש ללמא האחד
, גם אם איט לקע מימ שמא אחת מהשכלים הוא טבל ואינו יודע ׳ כו  ששתן לעני הוא לקט ו
 איוה הוא: שם וי׳״ל שמתנה הבעה״ב וכוי יהיה תרומה ומ עשר על שמלת א׳ או על ב׳ כוי.
 הא יכול להיות שפל הגי שבלים עכל. כמש׳כ בסמוך. א״כ צליך להפריש מעשר על שניהם:
. למס הוצרך לזה. סרי יכול להתנות שיחול לפי חשבון. ׳ ו  שם והרי רשתי להוסיף על תו״מ כ
 ועי תוס׳ רעקיא ודו״ק. ולדבריו לא סיו צריכינן לכ״ז אלא לערב השתי שבליס נתון כגליש
 ולססריש עליסס ממק״א. וט׳ ר״ש ורויק. ומה כחירן בשם רמ״ע. ע׳ ממשרות םיב מיד
 דלי״א תרומם קובעת ע״ש, ובעיקר הקושיא לענ׳ד להכהן יכול להפריש מכל שבולת גופא נפי
 חשבון. ויאמר אס וו לקט מוטב ואם יהיו מלו הגרעירן מעשר עליכ. ועל סשבולש האי
 שנתן לטגי. וכן יעשם כשגולת סבי ואח״ה ינול לאוכלן. ומשיכ דסלי רשאי להיסיף על תו״מ
ה. ללק בתרומה מוחל לסזםיף אבל לא כמעשר, ועול לבמעשר לכיע קובע נס בלא  וכו׳ תמו
 נגמר מלאכתן. כרמב״ס ס״א ממעשר כלי״ט: שם מי יודע אה זו סג' היא מכל. לכאילה
 למס לן כל סנ1ורח כזה יסקיר כל סגדיש. והסקר סטור ממעשר כולעיצ סופיא: שם ותרומס
 גדולה ודאי ג״כ צריך להפריש וכוי. ומיין תשובת רדג״ו סי׳ אלף תקנ״ח: שם אות ט ע״כ
. ציע סא למנ! לא אפשר לזכות עגור עני רק העני גסצמו ף ׳ ע״י אמר כ  צריך לוכות לו ט
 צריך לזכות. ועי משיכ בשכיס בחידושים: כחידושים מיב. וכס! ענימ ולא ידע וכו׳ הרי
. עי׳ ש׳מ שס שביאר פלוגתסם ׳ כו  בירושלמי מפורש ללריא בכסיג לא קגס מומטורב השבולז ו
 באוסן אחר. וע״ש באורך: שם וכבר מצעו דוגמתם בח״מ סי' ר׳ ס״א וכו׳ . עיש והראם
נ״ב. ועי׳ יו״ד סי׳ שיכ גני  שאין שם שום דוגמא. ועי׳ חולין דף סיב ועי׳ קדושין דף נ״א ו
 בכור. וראיתי בפלישס סי' קע״ו בחימ שנסתפק אם מועיל משיכה. סיכא שאין רוצם לקנות רק
 חצי המעורב ו:צ מוכר. ותירוש שנסלס ממט המקומות שרמזתי עליהם. ומיסו בהך דינא לשבולת
 צ״ע חם ״כל להקנות כיון דאינה ניכרת. ולעולם לא יתברר איזה שגולת היא לקט. א״כ לא
 שייך קנין בום. דסא לא קמקני ציה מירי י ועי׳ סי׳ רמ״א במי׳׳מ. ובט״ז שם מם״כ ניחן קנין
 אגיק. מיהו לא הבנתי. כיון רכפני כעצמו לא יכול לזכות בסשבולש מחמת שמעורב. איכ איך
 אתי שסיר לל״א מדסנירא לים דכבסס״ב יכול לזטת עכור העני. סא גם סעני בעצמו אי אפשר
 לו לזטת. וצ״ל וגס לריא פבעהיב זוכה בכל הגדיש עבור סעט, רק סחילוק. רלר׳׳א סנעה״ב
. ולרבע צריך שסעני בעצמו יזכה. ולא כמש״כ המחבר באות מ׳ עיש : י  בעצמו זוכה מנור כענ

. ובסניחו אצל ק ו  פרק ן אות ז אלא סלוגתייהו כעומר שהחזיקו להוליכו לטיר וכו׳. אינו מ
 י הגדר לחוד. אינו שכחה . ובהחויקו להוליכו לעיר לחוד.. נמי אינו ככחס, וגאיתנסו
 לתרווייסו הוי שכחה. ועי בר״ש ורע״ג משמע שפירשו בהיפוך: אות כד סנכיס. יעיין שנות אליהו
 שכתב וענבים סנוורים מן סלשייס. ותמוס מאד. ע׳ חילין קל״א.. וברמביס: אות כה אפיי
 ג' (ט״ס וצ״ל ב׳) עד שיעשה עמריס וכזי. עיי רמכיס ס״ד מהל׳ מת״ע סל״ד . ובתוססי,א ס״ב:
. וציל באותן תבואות שנגמר ס י . סותר למשיכ לפיל אות כ ׳ ו  אות ם ואינן אגודים מצערפין כ
. לא הבנתי דבריו כלל: שם לא ׳ ו  מלאכק . כמו סוצני פשתן: בחידושים מ״אכיון דוייקינן כ
. וכיכ בשג״א ס׳ח ׳ . ליתא ע״ש. וע׳ תורע״א אות מ״נ: שם נרי וע״כ שריבה ט ׳ ו  מצערף כ
. אולי ׳  דכביעית מ״א: שם מה צריך, ועי שניא מ״ש בזס: שם לא יסא הקצירה קצירה כו
 הסי׳ עסיי מה דאיתא במשנה י' דקיצר לפחת ולאלומה אץ לו שכחה. לזס כוא מסנה. דתם
 כיסול מה שישכח. תהא קצירתו קצירה לאוס . ואם לאו, תהא ו: לשחת. או לאלומה. מכוס

 הכי הוצרך לעעס מעמשב״ח :
זה. וע׳ רמכ , אות ס׳ מ״ש נ  פרק | אות טו ואסשר. זע׳ ם׳ סאס׳ש סי׳ י׳ע טעיף ג

. תמוה , דזה הוא נשכח פועל. משיה כיון וקאי ז י  י לס״ה : אות בב כדלעיל פ״ס מ
 בעה״ב כסם לא סי׳ שכמה משא״כ בשכמ בעסיב, מאי נ׳מ א׳ קאי סתס אם לא וכיון דחס לא
י שבמס . לעולס לא סוי שכחה. אף אם קא׳ שם. וטוד דהתס (מי >מ*ק שיסא  שכח סוטל לא מ
 בכוח אח״כ. עיש בתירט״א משמא דגמי: אות כט ואינו נראה כנועף. דבריו אינם מובנים :
: אות מב ולא נקט לה כוי ״ ׳ ק ד י ס  אות לא משרון ידיעה כו׳ . עטיו יו״ד סי׳ פ״א פ
 לסניט שנויה סיא בס״ד מ״ס ע״ש ושלא : אות מנ דכחולין חשוב. ולב״ס סעור מכולם ואף מתיומס
 וממכר. כמ׳ש סרמבים . ועצל״ח רס־ו דברכוח מ״ש בזה לענין בטלים: בחידושים מ״ח וא״א
. ע' פסמים כיד ע״ב ומ׳ ביצה ל״ח מ״ב ועי חוש׳ ב״ק ס״ט ע״א : ׳ ט  קמי קמי דמעי בעל ו

. יעי׳: שם מיהו מהא ואמרי׳  פרק ח אות י צי.גי וידיה . לנבי דידיס אין צורך למיגו
א. והאריסת גז: רק י . כל סשיס מלא מזה עצמו מספר . וע׳ דמאי ס״ו משנה י י  1 כו

. וכי נזכר שם שמחוייב ליתן לו ד׳ סעודות . רק העני אין ׳ ו  למותר : אות כח סכי) נמי נבעי כ
h רק ליחן t לרכי לצאת אס איט מוצא עבור שני:ס ומבקש לו מק״א, אבל על בעה״ב החיוב 
 לעני די שבעו ליום. ובלאיס גס לדבריו למס הוצרך ללחוקי. דפחה אין רגילות לצאת . מפשיטו
. מילסא פדהא. והוא תמוה ׳ ו  ניחא, עיין ותבין: אות מא מאתים זוז ועוד כלוייר עוד מעהכ
 מאוד. ועיש בשם הרמב״ס כאן במכית שגה בזה. כעת ראיתי במשניות כחדשים שהגיהו הל
 ווו הוא מעה. עיש. ול׳« מגיל הא. ובכימ בשים דמוזכר זוז הוא או זוז צורי להוא דינר
 או זו! מליגה דהוי. שמילת שבצורי. וטמ״ש כתובות פיה אות סיאופיו אות כיי : שם ומיכ .
 בהל מיז: שם דלהכי תקנו ר׳ זוז לבתולה כוי. הא ר׳ זוז של כתובה הס של צורי נ׳ סלעים .
 וכאן הא הם זהי מדינס. ובסרט לפי מה ש־גיסו לעיל דהם ממשים מעיס לא איש גם להסוסקיס רס״5
 דגכחובה הס כסף מדינה. ועי אהימ פי' 0״ו וגמימ שס שיק ס״6 : בחידושים מ״א כסוגי6

. עובר כוכבים שמכר קמסו לישראל מיי? בפאם . ג י  וזיווש בעיני שלא הגיא תוספתא דסאה ס
 וט״ש בהגהת הגליא. ועי׳ בם׳ סאת השולחן. והנה מדברי רש״י ב״ק הנ״ל. מבואר דבעיע
 קרקע וכן מבואר בדברי התום׳ תמורה ד-ו ע־א ל״ה המפקיר וט״ש בב״ק בשימה מקובצת ל״ס
 לכלהניא מש״ש בביאור התוספתא ע״ש שדבריו תמוהים. ומריש כאן שהביאה. וכתב שאין אלס
 יכול לישבה. והביא לברי הירושלמי קדושין בגי׳ אחרת. עיש כסס״ד ככתב ולפי גי׳ וו ניחא
. דבההיא לא וכס בקרקע מן ההפקר ודמי למחזיק ׳ ו  והחזיק בקרקע לא דמי למפקיד כרמו כ
 גקמס. א״נ במחזיק בקמה קולס הבאת שליש מכיל סר״ש. מבואר מחי׳ הראשון והסיא ומפקיר
 פרמו מיירי בהסקיר הקרקע והסירות. ולא זכס אחיכ רק בספירות ואס״ה חייב בפאס. הרי להליא
 ללא בעינן שיהיה לו קרקע גבי סאה, ובמי׳ הב׳ שכ׳ א״נ במחויק קווה הבאת שליש. כוונסו
 דנמסקיר כרמו נמי מייריבסמזיק אח״כ נמי בהקרקע. והא דסמור ממעשל. ומ״ש מסא דירושלמי
 הגיל. לבהמויק כקרקע חייב ככל, ע״ז כחג לתרן והירושלמי מיילי גסחדק קולם הבאת שליש ללא
 הגיע מריק לעונת המעשרות . משא״כ בסהיא והמפקיר כרמו ומיירי לאהד הנאת שליש כדקתגי
 ולמחר השכים ובצרו. הרי ומיידי מסירות גמורים. ומשיה סעור ממעשרות. כמבואר כירושלמי
. וגכ״מ. א״כ לתירון סנ׳ א ״ ר ה ע נ מ  ריש מעשרות. מלמב״ם סי״ב מתרומות סל' י״ג. ועיש ג
 סא והחזיק גקמס חייג בסאה ופעור ממעשר . מצי איירי בהמזיק נמי בקרקע ואס״ס כיון
 שהמזיק אמר שהטא שליש סעור ממעבר. ולפיו לא הבנתי מאי סריך שם ללב מסדא. ולא נמצא
 אויר מססיק בין שיבולת לשיטלה. ולמא מיירי הא והחזיק בקסס בהמזיק נמי נקרקע רק שהמזיק
 לאחר סבאת שליש. וייל זאת. עכ״ס מבואר מוכרי הירושלמי ומונלי הל״ש לגבי סאה לא בעינן
א משוה דגעינן  קרקע. ודברי התנא מוססאס שכתב בסיססתא דהא והמזיק בקמה סטור ממעשר מ
 תבואת זרעך. הוא תמוה. והעעס פשוט משום והסקר סעור ממעשר. וכמבואר בירושלמי הנ״ל
 זנרמב״ם ה:׳ל וכן המיגיס בזה וברי ססימ שכתב כמרי התנא סוםסאה סנ״ל. וע״ש בשירי
. מהירושלמי רס״ק דאיתא סתס גזכס נשדס הסקר וגידולים מיינ ל ״  קרבן שתמה על הירושלמי מ
ש הנ״ל. ללתי' סא׳ הרי הכא מיירי דזכה רק בקמה. והתם  גמעשמת ובאמת לקימ לפמיש עי
 מיירי וזכס גמ׳ בקרקע כמבואר שם. ולתי׳ הב׳ מכל לומר בסשינוות דהכא מיירי כזכה אמר
. והתס מייר• בזכה קודס הבאת שליש, וצ״ס גני מעשר אי בעיגן שיסיה לו קרקע. :  כגאת שלי
 דכרי הכתוב לא כקכיל רק על תבואת זרעך. ומשמע ולא בעינן לק שהתבואה שנזרעת בשרה יהיה
 שלו. אבל לא על כקרקע. וכן מוכמ מלקמן ס״ע מ״ס. וכן משמע מתיס׳ בימ ופ״מ. והוש׳
 גיעין דף כ״ג ע׳׳ב . ועיי חלה סיד מ״ז דמשמע להדיא וגבי מעשר לא בטינן שיהיה לו קרקע.
 ועי׳ למאי לס״ו. וער״ש פ״ק מיו שני להא לצריכין למעוטי לקנן שנחה וסאה ממעשר מתעווג.
 ה״ל סעעס לקוח. ותי׳ דאי לאו קרא הויא כיון לזכי ליה לממנא בהאי שדה • חטאת ורעך
. ומס שמצינו בכ״מ בש״ס ראי יש קגין לכותי העור ממעשר הייע ן יה. משמע נמי כ  קלינא נ
. אגל היכא והשרה שלישראל רמי עליה חיוב מעשר ואסי׳ זרע בה ישראל תי  משים לכשלה של כו
 שאש בעל השדה. וקצת ראיס מירושלמי סניל לאיתא שה הזורע שרה הסקר חייב בכולס . וכתב
 כפ״מ משום לקנה השדה ע״י זריעה. והגס אגן קייל במוימ סרע״ס סעי׳ כ״ג חריעה לא סוי קנין
כ. זלפמ״ש א״ש. דכיון דזרעס אותה שסיר קרינן ביס תבואת זרעך. ועי׳ תום׳  אם לא שכיסה אח׳
. ד״ס וסשיר. ע״ש בסה״ר. ונידון קושיית כר״ש מ״ל שהקשם לטיל קרא כ ״  חולק דיה ע
 ללשו״ס סעוריס ממעשר. ת״ל מטעם לקוח. עי׳ ג״ק כ״מ ע״א . זו״ז סאה לפוטרן ממעשר . ומ׳

 רש״י שם, ולקימ גם טכ: לתרן כמו שתירן בעצמו לעגין מירוח עובד כוכבים:
 פרס ב אות כד שגבוהים הרבה. ערפ״ד: אוח לח השאירס בקמס. לכאורה דגם כאן
 1 אפי׳ החזירו לו סתטאס פעור. וצ״ע כזה: בחידושים מיא ור״מ כשיטת ר״י אמרה.

 פי' בשטה אליהו ריס לגס:1וך שסגיא הירושלמי סזכ. ומשמע משס גסיסוך . דאין חילוק טש׳ס !

 פרק ג אות ג מידו ג״ש ובמלוחקין. וע׳ כנ״א שכתב בםיסך ומש״ש גכג״ס שבפירוש הקצר
 י ה" כסי׳ הר״ג תמוה עיש: אות כג והכתיב האת שדך. לדעתי שאני סאה מבכורים.
. וגכ״מ גגי בכורים כתיב בכורי אדמתך. וארצך. י ים כתיכ את פרי האדמה אשר נתת ל בנטי  ו
 משא״כ גני סאה כתיב קציר ארצכם. לשון יביס. חזינן ולא נעינן מיוחד לך . רק שיהיו ספירות
. ופאת שיך דרבינן בחולי; למעועי שוהסות עובד טכביס . ועוד ולשון שרה הונח על הזריעה  מא״י
 שבתוכה . ולא על עיקר הארן. למקום שמה לא יסול עליה שם שדה. ובלא״ה הא סאת סאילטת
 ילפינן בחולין מהכ:וב כ׳ תחביע זיתך לא תסאר אחייך. א״כ סא לאנוכר כאן שדה . רק זיתך.
. וברשיש שם משיכ. ומיסו ׳  ולא כהירישלנזי דיליף שם מסאת שדך עי״ש. ועיי בסמוך עשנה ח
. משמע קצת ולא כמשיכ לחלק בין שרה להאדמה. גדיש . ועי* גספ״ק דכלאיס ׳  בפרק ה׳ משנה ו
 משמע דזהו מחליק־, ל״י וחכמים. כעת מצאתי בע״ה לכנאו; מלבי״ס בסי קדושים שכ״כ דשש בדה
 הונח טל לקום זרע. עי״ש בפ״ג. ובעיקר הקושיא. לכאורה אמאי לא נימא דמדרננן. כמו
 במעשר דגס צקיח חייב מדרבנן: אות כד ודמי למטר לי וכו׳. לכאורה סוחר דברי עצמו למש״כ
t באות כ״ג. אמנם צריך לינלר דהכא כיין שהתה־ל המוכר בקצירה שאני כמש״כ באות כיו 
. מי׳ ג״ב דק״נ: וצ״ע. וסי סי' הרמבים. שוב ׳ י כו  ברעיב מיץ ל״ה שיעיר קרקע ל׳ש כל מ

 דצאתי בהגהת הרש״ש שתמה ג״כ על זם :
. ומס שגסתפק כאן בתו״מ ׳ ו כ  פרק ד חפאיי אות לג ובשעת הקציר בל הקוש היס ו
. ט״ש . וגכימ : ל י ותרומות הי  י ונרש״ש אם הקדש חל בתרומה מפורש גרמביס ס׳
 אות לה והו״ל כנזול וכו׳. ומשמע דגם אס עשה סעני שליח שילקט עבורו; וצ״ע. ואילס״ק
 מכאן למ״ד כל מלתא דאמל רחמנא ל׳ת אי טביד מכני. דגראה דכיז שנא נתן עדיין לאותו עני
 שליקע עבורו. לא עשה איסור טויין. ולא קסכיד מידי. ומיהו פשיטת אס כבר נתן לעגי. דמ׳מ
. לענין הופם לב״מ  וכס נתורס לקע. שוב ראיתי דאם עשהו שלימ. תליא נפלעתת רש״י ותוס׳
 במקום שחב לאחרים. ועי פני יהושע שכתב דהישס לב״מ הוא מנועם דאיכלד״פ. ומוכח ולא
 כבירא ליס כדעת הקצה״ח דכיכא דלהמשלת אין עביר: במעשה השליח לית ביה משום אין שלד״ט .
 שוב ראיתי בחום׳ גיעין דף י״ב שהקשו כן למ״ד אי עניו מהט. ועי״ש בהנסת מהרצהיה בשם
. ובתשובת ר״ע איגר ס״ס קצ״ו: שם ואסיה סגירא ליה לר״א חכה לו בוי. לכאורס ב ״ ז  מ
 כא לר״א אית ליה בב״ב קי,״ו דזכין לקטן. ומין זכין לגדול. ודוחק לומר דהכא נקען קמיירי.
ס לקטן יש לו זכיה.  ועוד דכטסס דזכין לק*1! הוא משום דאין לו זכיס. אבל נלקט שכחה וסאה. נ
 כו׳ע כגדול. כפת מצאתי כספר שמר הציונים שהעיר כן: אוח לן דיש שלימה לעובד כימים
, עי׳ בשעסימ סיא מהל׳ תרומות. ודו״ק : שם מרוח ה . לא חן השם סא ז י  לחומרא וכו
 עובד כוכניס נשדה שלו באיי פוטר . משמע דבשל ישראל אינו הוסר. ועי בתוס׳ מנחית
ר. ותוס' בכורות י״א ע״ב דיס דגנך . ורמנ״ס פ״א מהל׳ תרומות הל׳ י׳א: סנ  ל״א ע״א ד״ס ו
. ליתא. אלא לאם טיר והשריש ׳  אות לח דבהסקירוחזר ,וזכה קמה . התבואה חייב בתו״מוכו
 הרומתו שדומה. עי״ש בכ״מ ובהשגות . ומ׳ בתוייע פ״ס מ״ה מש״כ שס. וצ״ע שלא זכר וברי
, ר״מ ח״ש רק מדרבנן א׳נ אמאי י ט  למגים אלו : אות נא ר׳מ לעעמיה וחייש למיעועא ו
 פטור ממעשי: בחידושים מיו אמר הננס וכי׳ ש״מ וקורס התחלת חיוכ שכחז טמיר מיירי וכו׳.
 קצת יש להוכיח גיכ מדקתני. עומרים . וסדאן עומרים מייכ . משמע דאתא לאפיקי ואס סדאן גדש
ר נתחייב משעת עימור. ועי לקמן ס״ו מ״ה ומ״ו. ומש׳כ שם על  סטור. ולמרע״א הא מ
. עיי הופ' רעק״א פ״ק ׳ כו ׳ עכ״ע וכוי. ועעמנ הפש דהוי ואורייתא ו  גגליוי: om ממם מ



 סח* תפארת יעקב זרעים
f h i .ולדבריו גם באינו חשוד אמאי כוחנו נאען . אלא ע״כ כמש״כ המפרשים. דהו• בידו 

ש ע׳כ התם >מי מוקה ׳יקה כו׳  תירוצים. איכ גס בחשוד נאמן. לדיין ולח קי״ל כר׳׳מ •י ש
ם מיג . ואנא כוי דהרי תוס' שם לא הדיח : ש ל *  לא ידעתי גזס שום סילוק להא לקידושין «
. לא ידעתי מז הועיל. דס״ס הרי מעש סחוס׳ שייך נמי גבי מעשר עני וא״כ ׳  ואיירי במ״ע ס
. ׳ ם וסבר כ״כ דלא מסייש מעשר אינו חייב בתרומת מעשי בו  עיכ צריך לומר כסגרעיא : ש
 מהי סו״ל למימר וכ״כ ואינו משריש אינו חייב עויין במעשר. זרש״י אסנרא לם סתם לעני!
. צא ידעתי מניל וע״ה לא י ם איכ כמו לל״ם ליס לע״ס דלא תוכל לאכול בשטריך וכו  מיתה: ש
 מירא ליה. אה״נ דש׳׳ל. רק חשוד שלא להסדיש . כמו שחשוד על מעיר. ומע״ש . איכ ששיר
 הקש־; הגרע״א להו״ל לה;מ׳ למימר בעעמא דרבנן. דס׳׳ל דנחשרו. משום דלא תועיל ההפקר :
ו. סקע״ו. רגם ם כמתן מתנה צחיירו ביו״ע ושדי. ע׳ מג״א סי׳ י״ג. םק״ח. וסי׳ ש׳  ש
ם ומש׳׳כ סרע״ב כז׳ כתג עלס רטנו כגר״ע. מכאן נסתר  מתנה אסור אס לא לצורך שבה: ש
 לכאורה שיעת הריש כוי. לפלא ע1סגרע'א . שלא ראה וברי מ״ש כאן עי״ש. ומיהו קצת צ״מ
 מלעיל פ״א מיב. ונותנו לע״ס. ועי״ש כריבובהסא״י. ומי״ש במשנה ראשונ?. וע׳בתוי׳׳ע־פ״נ
. וע׳ לקמן רפיה משיכ מהירושלמי מ״ש. ויש ליישב.  מ״ד נראסוצאכמשיכ משנה ראשונה מ״ל

: ל ״  וע׳ לקמן ס״ו מ״ע . משמע ג״כ דלא כהמ״ר מ
 פרק ה »ות ן דהרי מהמעשר אינו מיע חלה . לכאורה סיסר א״ע למש״כ בסמוך אות p׳ .
. ׳  1 עיש וצ״ע: אות ט ואס יפריש תרומת מעשר תחלה בוי נמצא חייב להשריש ט

 משממ דתרומת מעשר כל רמאי חייב בחלה. וכ״כ בתו״ח לקמן ס״ד וחלה מיו עיש .
 ובמשניות הח־שים ראיתי לאחד שמסתפק בזה. מיהו דבריו אינם מובנים. דאה״נ דסכהן יפריש
 ממנה מלה. ומהירושלמי שאביא בסמוך. מוכח דגם בלא הפריש ממחלה. מ״מ חייב להפריש
 חלה רן החרימה. ע׳ בי״ש. ובפירוש כרא״ש סעעס . ועי ס״ד למלה מפנה ו׳ . ובתוי״ע
. וכליו תמוהים. עיין י ם ונמצא מפריש מפעור על החיוב כי  בשם סריש ופ״א מ״ד : ש
. מס ׳  ר״ש כאן. שהביא הירושלמי . העושה עיסה מן העבל. בין שהקדים חלה לתרומה כו
 שעשה עשוי. חלה לא תאכל. עד שיוציא עליה תרומה ט׳ עייש. ומפי סויל למימר. ליצנורך
 להשריש תרועת מעשר מן החלה. כמשיכ מתחלה . אגל גס זה ליתא . כמש״כ שם. ועי תישי

 םוכה ל״ה . שהביאו ראיס דעבל חייב בחלס עיש . ולא ידעהי למה לא הביאו מהירושלמי הנזכר
ם לכן זה תקנת  רסוא מהמוקדם. שוב מצאתי לכרש׳ש פרק א׳ וחלם שהרגיש גזה מיש׳' ש
. תמוה סלי נאמת מפריש מעשר קידם. וט׳ ירושלמי . חלס בי, ׳  שיפריש שניהם כאחד ט
. אין בדבריו טעם. ואילם ׳ ד משוס לכל שאין בזא״ז גס בב״א אי*ו ט  ראשון לשני: אות י
. ד״ס ואיתמר עלה בשם הירושלמי סיש. וע ׳  לענין דינא דבריו ככ•כים. ע• תוס׳ תמורה ד
יסיסיס. ולאמש וסיום טי ו דלאחייסינן לב׳ כ ת ו : א י . סוף הלכס ג  ירושלמי תרומות ס״ג

ס. הא אין תורם מן סרעס על היפה. סרמב״כ  ומס שהקשה במשנה ראשונה באן על סרמב׳
. דנעיסה אין בה רע ויסס. והביאו בעצמו ס״ד דמלה מיו עי״ש . ס . שכתב םסי  לשיטתי ס
. המעיין יראה כי אדרבה משם ק5ז ,  ועי מש״כ כאן גשם כירושלמי: אות מ ודלא כרש״י ט
. מש״כ על לברי רש״י. ועי׳ סיד וע״ן  ראיה לרשיי. ובאמת אין ראיס משם . וע׳ רמ״1 כאן
ס לפלנזר . ׳ א כרשיי. אמנס לסי לנרי הרמי! סנ״ל ניחא. עיש כרשיי ו . מביאר ̂ל ׳  משנה ט
. ולמס לא ישברנה למתיכית: אות מ ש״מ ׳ ו ד רק חתיכה. א׳ גוולה כ  ובתוס׳ שס : אות ל
ם ואע״ג ואינו כאמן. כתס כיון שהיא השוו  ובעיה מיירי. השימ כתב ובחבר מיילי ע״ש י ש
 אינו נאמן לאותו דבר. משאיכ הכא לסעיד ולשל אום א׳ קנאה להוא מלתא אחריתי מרוע צא
ם מוהוה ליס ס״ס . א״כ בגם לא אמר לשתרי. ושמ״נו. ועוד לעיל ס•;  יהיה נאמן. וז״ס : ש
 מ״ה לאס אמל שלקח מנאמן. לאינו נאמן. הא היי ס״ס. שמא הוא נאמן. וגם אם אינו
ב מיע . אם נמכרה צמותס כיא . לסאורה סא אלן קי״ל י ע ר  נאמן. מ״מ שמא עישר • יייל: ב
 כמ״ד כל מלתת דאמר רחמנא לא תעביל אי עביר לא מסני. ומתוי־ע לקמן ס״ו מ״כ ב: ס
י אות מר! כך ניל. כ״כ ״ א פ . לא תחן להם מגייס בקרקע: ת ׳ ט  הרמב״ס. זזה העיקר ו
ם דאזלינן בתר ס מ״ג : ש  תוייע : אות נ איא לעשר מניה וכיה. עמ״ש עהיג ס״ס דפ̂.
 מבעל. א״כ גס עבל בחולין סא אםשר לשאול על התרומה ויחזור החולין עבל. ומהוס׳ מנחית
ם ועדיף . ומיש בשם סכ״מ בשש הרי״ק תמוה. ע״ש. ועיש בגמ': ש ז י  כיב: ולקמן פיז מ
ה. וע׳ מנחות ל״א. רש׳י דיה אין יעפיז אות ל״א מ״ש: טס . תמו  טפי להפריש מניה ו
ם שמא גם השני לא עשר. מעולם לא שמעט נ כיש דפליג ר״א ברישא. ועתו״ח: ש  אות נ
 סיס כזה. וכמדומה שהוא טיס וכציל. ואת׳ל שמא א׳ מסס עישר. שמא גס השני עישר .
ט ורוב ע״ה מעשרין ח ניל כ״כ ה״״וי״מ: אות נ  ועי׳ מייא. משמע דלא הוי ס״ס: אות נ
. עעם ןה צריך בדמאי על דמאי. דגדמאי על ודאי ממ״נ לא צריך לתקן . וצ״ל ע״כ דמיירי  הן
 דידעינן דלא נממא אצל הע״ה. דאליכ הוי מעמא על הטהור. ואין תרומתו תרומה. וי״ל:
. מיסו נלענ״ו אם רוצה יכיל להפריש ׳ ב בסיף הסרק. שאס הרמאי מעושר נמצאת ט ״ ע ר  ב
. ורק שישייר מקצת חולין. ויתנה אס ״ס  מוראי יותר מהשיטיר הדאיהא לקמן סיר ותרומות מ
 הדמאי סבל יהיה המותר מהשיעור סרומס עליו. ואם הוא מעושר . ססיה התרומה על הודאי.
. אמר סעעלף כו׳ כמדומה הבין לבינו ׳ ם מ־גה ח י ש ו ד י ח  והא יכול לפסליש כמה שירצה י ב
ם מסי . עי׳ תורע״א ס״ב מ״ד אות כ׳ סגנון קושיא ותראה שהמחבר לא דק יפה עש״ם : ש ׳  כי
ה איט חשוד. עיין מאס״סשם : י ע ה ס  כו״ללאוקמא כוי. עי׳ רישס״ב. וסי׳ הראיש כאן: ש
. לח ראם ' ם מיקי נגחתוס חנר ט . ערמ״ז מס שכת: בזה : ש ׳ ם וקשה דהרי ירושלמי ט  ש
. א״ה מס ראה ר״ש להזכיר חלם. ועשניא י ם ש״מ נע״ס מיירי כו  בשנ״א כאן ע״ש ויו״ק: ש
. וי״ל קושית ח . עי׳ תו״ח מי ׳ ם השיבני כו׳ כמוכר עבל וראי כו  ולא נרים ריש לא! : ש
 הגרע״א. ולוימ סו״א . רשמי מלה מתרומה ומעשר. דסתם כתיב עשר תעשר תבואת זרעך.
 וא״כ השיוב מל בעל התבואה. וע׳ «־ר ס״מ. מ:א׳כ גבי חלה כתיב וסיס נאכלכש סלחס
 סארן. כחיוב הוא על האוכל. השיה כקילו חזיל גבי חלה. אולם מםתס־נא למוש דגר כוס
. ובוה מתורן כוי. בשור״ע שלפנינו ליתא ע״ש. וגם כל סגמן דבריו לא ה ם מי  ודייק: ש
ם מ״ע הגיא קושית כגרע״א ע״ש. נ׳ לעניו לתרן קושית סנרע״א סנ״ל. ואיכ  נמצא שם: ש
. אס מ״רי קודש מירות. בוראי לא פשרן כיון דכותר לו לאכול גס אכילת נ  מיע דר״א. רממי
 קבע מדאורייתא. ואלרבנן לא ח״שי סביתים ואס מיירי בשמרחן הכותי. וחייש שמא מישרי.
 לפניד טון דאין קנין לא״י. או דמיירי שגדלה כרשות ישראל. כמיש הר״ש. אף שהרס הכותי.
 מ׳מ צריך אחיה הישראל שקונס ממנו לעשר. דהכותי איט יכול לסטור החיוב מהתבואה. אולם
ם כתום׳ מנחות לצ״א : ש  מסירושלמי םס׳ג דתרומות. מבואר דלא כמ״ש כאן. פ״ש הלי סי
. ילא כדנרי המחבר. ועסוס׳  עיא ליה קסבר. עשוה׳ שש רנו׳ו ע״ב ל״ה מירוח. וער״ש כאן
ם אין ספק מוציא מירי ולאי. למס ליה לסכיחי לעשר קילס מירוח.  גיעץ מ״ז ע״א ד״ה מ״ס: ש
ם להרי : ש מ ו ו  כיון ומדאורייתא מותר לאכול גם אכילת קבע. ואדרגנן לא חייש הכותי ט
ם משנס י״א. וק״ל  אפי׳ בכה״ג סעור. עתוס׳ קדושין רל״א ע״ב ד״ה הנכרי ע״ש ילי״ק : ש
. בתוס׳ ר״ע איגר שלפנינו לא נמצא ואת. רק באוסן אחר עיש. ופני הרגיש ׳ ט  בסוגיא ו

 בזה הירושלמי כמ״ש בשנות אליהו:
 פרק ן אות ד בעצמו להפרישו. כשהכירו ע״ס מאי איכא למימר : אות ו בין גמקבל ,
ם מיו במשניומ. . כעת ראיתי נמלאכת שלמה שפלפל בוס באורו: ש א  r לא ידעגא טנ״ל ס

 גכ״ה

 התה. לעניד הכוונה מה דקאמר מעיקרא מיאשי. היינו קולס שנעשה עדיין _לקט לא סיס
ט ט כלל ו  גדעתס לזכות כלל ואיכ לא שייך בוס יתמי לאו גגי ממילה כינסו. ללא ו

 מםכת דמאי
. לקמן רפ״ד כ״כ הר״ב בעצמו. ועי רא״ש י גראס״פ . וללא בר״ב כאן י א פ ת  פרק א ב
ם מפלישן מדכל מבל במיתה. ודברי תוי״ט ליה דמאי לא גזרו  י רם״ד לדמאי: ש
׳ איסיר לאו מכיל. לא זכיתי לסנין . דהא מעשר ראשי! ע״כ צריך להפריש משו: תרומת 0 
 מעשר ומעשר עני סא מבואר לקק סיד דקירא שם. וא־כ נסקע איסור טבל. וא״כ מאי איטר
 4או יש כאן ומשיכ הרע״ב דמעשר ראשון ומע״פ אין צריך לסוציא . ע״כ כוונתו באין צריך
. ע' שעס״מ פ״א י  ליתנס ללוי ולעני. וע׳ תוס׳ רעק״א כאן וצ״ע : אות א דמדאיכא ס״ס כו
ם רי׳א דנם בודאי פעור מלעשר! מרכות דף  מהל׳ יו״ע. ומי בספר עין יצחק אסע״ז סכיב: ש
 מ׳ עיב. אזיל בתר איפכא. ע׳ שנות אליהו ותום׳ רעקיא. ואולי ע״מ הוא : אות י משא״כ
 גוואי חייבים . ולמ״ר דגם בודאי פעור מאיל. ובאמת לק״מ . דסא רק ביסודם סטירי ולא
ז ומשכחת לה בקנס מעיה סירות כשנת ד׳  בשאר ארצות . וכן הוא בתוי״ס כאן מיש : אות ט
ם דפשיט לכמו דסשוד ע״ם על סמעשרות חשוד על ק שלגי. דבריו אינס מובנים : ש  ואמר ד
. וכל הראשונים לא כוכירו זה . והחילוק בין מעשר לרנעי קל להבין:  הרבעי. לא ידעתי מנין לו
. אולי מיירי כס שמתנו ע׳׳ה בעת י מ ם וראוי(ע״מ וציל ורבעי) כו׳ אכל לא שלא להעלותו ו  ש
ל דחשוד לאכלו בטומאה. עי׳ משנה ראשונה שרוצה לומר  שהוא בירושלים . וכן נראה : אות כ
 הטעס. מפום דמותר לגריס טומאה לחולין שבא׳׳. ותמוה דסא בתרומה ומעשר לכ׳׳ע אסיר.
 כמש״כ סוי״ט ספ׳הלש:יעית. יעי׳ מש״כ לקמן ס״ד מ״ר בחידושים. ולכאורה צ״ע. דמשמע
 לנךומת מעשר ימע״ש של למאי צריטם לאוכלם לכתמלס בעהרה. והא כל מה שביד ע״ס הוא
 גמזקת טומאה ואיכ איך יכול לאכול תרומה טמאה ומע״ש טמא רהוא במיתה ובלאו. ועי מש״כ
 לקמן רס״ז על הגליין . ודוחק לומר שצריך לפדותו. וגם בתרומה זליכא פדייה מא״ל. וע׳ שוש'
יל. ועוד בצ־יך למוכרה בדמים מועעים שאין לס אוכלים ז  יומא דף עי ל״ה מעשר שכתבו ו
נ אפיי בםוריא חייב כסשיו וכוי. עי׳ש . משמע ש:זותרת באכילה וצ׳ע: אות ל ׳  מרובים ט
ח אף . מ״מ חייב מדרבנן: אות מ ׳ ם גס ב ־*ץ ישראל בו׳ פעור ממעשרות כו  בר״ט •י ש
ם לכתחלה אסור . ברמב״ס מבואר דגס ללתחצה נמ׳ שרי. ׳ .־עי׳ הרש״ש כאן : ש  שמפסיד ט
. ועייש דלכאורס צ״ע. שוב ראיתי . ר ו ס  אולס מדברי התום׳ תמירה מבואר דבדמאי במי א
ס תוייע כו׳ כמו״כההא י ד . ׳ ם משנס א י ש ו ד י ח  שהרגיש בזס בגליון הירושלמי ס״זדדמאי: ב
 סייגו ססשדו וכו׳. אינו מובן. וכי אדם איט רשאי לעשות בשלו מס שסוא רוצה. בשביל שיונרס
. סתיס׳ כתבו כן ׳ ו ם אף דילאי אין צריך ליתנו ב  בזס הססד לשום אוש כיו! שהתרומה שלו: ש
ם א״כ בזרע טיל לאיחייבו ליק כי׳ . עיין . ע״ש בדבריהם ותלאה שכן הוא: ש  על טבל ודאי
. כ״כ בספר ׳ ם איכ עכיס כסן שיש לו טבל יסא יוצא בו ט  פאה סע״א. ותראה שלק״מ: ש
. ׳ . כחום׳ סוכה דף ליה ל״ה דאי ט ק פ ם איכ כיון וכהן נפק ישראל נמי נ  כסות תמרים : ש
. רק היכא דהחשרון הוא משים דלא חזי. בזה ש:יר אמרי׳. ו  לק״מ וסתום' לא כתבו סברא ז
 כיון וחזי לשום ארס קריגן ביה לכם. משא״כ היכא זהריעותא משוס שאינו שלווכינימא משום
. יוצא בו נמי מי שאינו שלו. ;ס לא ניתן ל:אמר כלל. וזה פשוט: ו  ומי שהוא שלו יוצא ג
. עי׳ ירושלמי מסכתין ס״ד הציג מה תים׳ בכירים ׳ ם וקשה ל׳ כו׳ אפילו גכהיג חייב. וכלעיל כו  ש
 פעורה מן הדלאי עיש היטב. וע׳ תוספתא הוף גכוריש ותראה ביש ליישב קושית הגרע״א .
ם והרי גס זה פעור  ווברי המפרשים שס סמוםיס. ועי׳ ירושלמי בכורים ס״ב הלכס ז' : ש

 אשי׳ מודאי. לא המתי דבריו כלל :
. ע׳ במשנה ראשונה במשניות כחדשים מם י ג  פ1ק ב אות ח ושהתנהג בכל אלו לי יוס ם
. משמט דיכש מקרי שלא ׳ כו ד משא״כ עש נאמן ו  י שסקשם בזס ותמוס עיש: אות י
ם ולא״א . וע׳ מש״ש נאות ב״ב וצ״ע. וע״ש אית ליא ייי״ק: ש  מבשר. זע׳ לקמן פ״ו מ״ו
. א״כ באיתן שהן כחןקת מוכשרים הא היי ס״ס במקום חזקס. ׳  מ״ו נאמן שלא הוכשר מס״סיכי
 1׳ רמב״ס סמ״ז הציב. ויש ליישב לדעת אחרוניס דס״ם במקום חוקה הוא דוקא היכא דסתזקס
 נגד שתי בספיקות ע״ש. ועיקר תירונו אינו נוח לי. רמ״מ כיין ואם אומר רלא הוכשרו היו
. וע״ש נטי״א מש׳כ י ו  שהורים . סרי יש לו מיגו. ועי חגיגס וף כ״ב ע״ב. נאמן לומר הוכשרו כ
. בלא״ם ע״כ ׳ ג עכיש צריך לקרות שם גמע׳ר ט : אות ב ׳ P . ועי ע״ו ומכשירין משנה נ D 

 צריך לקרות שם כמעיר כדי שיוכל לתרום תטמס מעשר :

. מי׳ תוס׳ רעק״א אוה כ״ג מש״כ בשם הרא״ש בפירושו. י  פרק % אות א אהי׳ למכרים כו
 ׳ יחירוש שלא לצאתי רמז בזה שם. עיש: אות ד, דרק סעודס ^חת שרינן נרישא . לא
 ידעתי הא לב״ש אין מאכילין את העניים רמר\ . ולמה הוצרך לפרש שלא עפ״י אמת. ועי שנית
 אליהו מהירושלמי : אות ט ׳נתחייב במעשר. ומשמע ומשום היסור לגרוס טומאה לחולין שבא״י
 לא חיישינן לה. כיון שאינו מתנו לו בידים. ודוחק לומר ומיידי בלא הוכשר או שכגר נשמא
ב וס״ל . כן כתב היא״ש כאן ועי׳ חוף ס״ב: אות כ ׳ ו ט מ״ל ווקא במתנה כ  ביוו: אדח י
. ׳ ם ותו למה שני גלישנא וכו  להראב״ד דמרוח עונו כיכניה איני פוער. היינו מדרבנן: ש
ם ותו דא״כ אמאי פליג ר״ש . ע׳ שנ״א  תמוה. ע׳ תום׳ ר׳ עקיבא איגר נעם הירושלמי: ש
ם ולפמש״כ תוס׳ כתובות דשס אונס חד לא הוי סיס ס״נ לא הוי ס״ס דשם  והור״ע מ״ל: ש
. לא ירד לעומקן של דברים • עיין כיעב ותנין. ועי נשו׳ת מ״ס מלק ו׳ סי׳ י״א: ׳ ט  מעשר הר ו
ם ואיך תאמר תו . לא העתיק יפה. מ׳ בתוס׳ רעק״א ותבין : ש י ם והקשה הגרע״א כו  ש
ם משא״כ באס נאמר דהחציפס בשל . אין הדברים מובנים: ש ׳ ו  שהוא של עובל כוכבים כ
. ׳ ו . מ״ל אס נאמר דהוא של עונד כוכבים כ י  מובל כוכביס. מ״ל אם נאמל שלא החליפס כו
 גס כאן יובל לומר כן אף אס החליף. א״כ יוכל להיות כחן איסור אם החליף בשל ישראל.
ט דאל״כ ל״ל תו למימי חמותו  מ״מ שמא סחליף בשלו. וכמעיין יראה שאין לחלק כלל: אות כ
. וא״כ צ״ל משים לר׳י דגם בחמותו משורה להחליף :  מכ״ל. הא רכנן סליגי מלס וחמותו
. ליתא. והא רוב ע״ס ׳ . הקשת רבינו הגאון כוי רק כשימצא מבר אח״כ ט ב ״ ם מ י ש ו ד י ח  ב
 מעשרין סן . אולס בלא״ה לק״מ. ואנן לא חיישינן רק שלא יגרום מכשול לארס נמעשיו. אבל

 מה שיבוא מכשול ע״י מעשה המוצא כקישיין לא איכסת לן :
 פרק ף אות נ משמע כרמכ״ם לגס על אכילתו בשבת מייב לעשר. זה ללא כהתו״ח ס״ג
 י לגיטין בסוף הפרק עי״ש מש״כ על דברי סתוי״ס . וט׳ רש״ש לקמן פ״ז מ״ב ד״ס
. וע׳ ס״ל דתרומית מיב . ' . ומ׳ כירושלמי שם סלכס ג ל ״  נל״ש. משמע לס״ל כםתו״ח מ
 נשנות אליהו שם בשם הירושלמי. ומי רש״ש נדרים ג״ע. ל״ה לא״ש . ולע ללכאורס י״ל מכאן
 למ״ש כסימ ביו״ד סצ״ר משבצות סק״ע . מ״ש להיכא שאנו מתירין משוס כבול טבת שרי גמי
. לכאורה זס נסתר מדברי י כו . משא״כ הכא מעיד לסלק חזקת עבל ו א י ם מ י ש ו ד י ח  למיל: ב
. ד״ס ואיבעיא. עיש בסה׳ר שכתבו דאין זס חזקס. עי״ש. ולכאורה יש ׳  סתזס׳ בכירות פ
. ובעיקר הקושיא שלו ׳  להעיר על דגריסם מיגעות פ״ח. ואכמ״ל. ועי תיש׳ רעק״א פ״ק אות מ
ה האחרונים ועי יו״ל שם שיי קי״ט. ומיש פל סש״ןי. איט מוגן כצל. ר דגרו מ » . $ 3 



 יעקב זרעים ט
 לסא גלמאי מחנה מל דגל שא״כ. מימ כיון שע״ם מחט לפניו לאכלו.כולו והוא משייר ממאכלי

 הלי גורם לו מכשול. ולא סגנשי קושית םירושלמי שם. משום איגוד אוכלין ע״ש. סא כיון שהיא
 תיט ואםולס כאכילה מאי איסול יש כאן אללגה מצוה לנערו: שם גדיה וכשהצעתי וברי כו״
י. שכח דכרי עצמו שכתב ק בהדיא עי* לעיל כסמוך. וגם  תמהני ארבינו וכי כך אמרהי כו
. כוונת י  לפמש״כ מיקר התירון חסר מן הספר: שם וכן פירש מהר״א מפרקאן כירושלמי כו
 מגאון להסתייע מלכריו למשיכ לעיל בסמוך ללשו! יציאתו לא משמע אלא לאתר שתייתו או שסיכמו
 מהכוס. ע״ז מביא דגלי מהר״א שפירש נמי יציאתו לאחר שפיכתו מסכום. ובזה נסתלק מה
. עיי; מגיא י : שם כד״ה אמר הצל כוי אף שלא היו עליו כה״ש ט ס  שסחסלא עליו המחבר מ
 סי׳ רסיו סקייר וסי׳ שיח סק״נ וחבין, דלק״מ. ועי״ בתוס׳ ר׳ עקיבא כלפנינו ובחידושיו
׳ • בסמוך מ״ס למיירי ן אוח ב כיון דטתי מסתמא ככר עישר ט ע ו  לאו״ת סי׳ רםיו : ב
. עיי סיסי ׳ ו . ושם איט מספיק תירוצו •* שם ותמוס כ ׳  בטבל ודאי. יקתני נמי הכי עשרס ט
: שם הו׳ל דמוע למפרע כוי ליתא. עי* ירושלמי הל׳ב מובא בריש ה  ישנים יומא מש״כ מ
 והוייט לעיל, ועי׳ רמ״ז ולעיל אות ז׳ •* שם ותתבטל פי״ז התרומה כוי. ייל לספיםקיס דסכירא
 לכו לתחלת ביאתו עיי תערובות לא בעלו עי׳ש ודו״ק. ועיי מש״כ לתמוס ע״ז בתוף מעילה :
. תיקון שתייתו לכל היותר מל מד חלש. ןלענין ביע־ל הא י ו  שם דהרי כך תיקון שתייתו כ
. ואיך הוא תיקון שתייתו. ועוד א״כ ן י  בעיע שיהא ששה חלקים מים כוי שלא יהא בו עעם י
 לא תתבטל סתרומס. עי׳ מג״א סי׳ תנ״ב םקיא מש׳׳כ גשם הרשב״א ורי״ו עיש: אוח יט או
. דין חוש ולא ידעתי מנ״ל. ועיי תוס׳ חולין לף וי ד״: והתיר מה שסירשי בשם '  ברמאי ט
 הר״ת עייש. ועי״ש וף;״ למשני לא נחשדו חגריס לתרום שלא מן המוקף. ועי׳ מש״כ לקמן
. היימ ׳ . ומה שכתבתי שם על הגליון: שם יש ברירה אף בלאורייתא ט ׳  סיג ותרומוח אות ג
ן אות ג וא׳כ ע ו  למאן דאית ליס ברירה , עי׳׳ש בתום'. ומעתה כל דבריו שבכאן המזהיה: ב
. לא ידעתי מאי עני( ו״ל: אות כ והול״ל איהל והולך כו׳ . טי׳ מש״כ לעיל י ט  בליו מתירן ו
 עצסגליון. ועי׳ מש״כ בסמוך אית כ״1 ועי׳ ר״ש פ״ד דחלה מ״ו: שם כיון ותרומות פעו־.
. לא הבנתי, הא גס נעבל דאורייתא מהני קיש בי."ש. ואולי סמע! אף לקבוע לו ׳  מד״ס וכו
. דזה לא כרי בטבל לאורייתא. ועי׳ מג״א סי' כ״ז סיק ל׳ שכתב באלית ג ׳  מקוסכמש״כ באות כ
 לננובל דאורייתא לא חמי קריאת שס וז: ללא כמש״כ לעיל אוש ׳'ט עיש. מיהו סכא עינ
כול להפריש . ומש״כ נאות  מיירי בע״ש. מלקאמר.וסוח בבה״מ משמע ואס היה בביתו הים ;
 כ״א בע׳ש גה״ש לאו דןקא. וזה סש־טא לנס בטבל דאורייתא שרי. ועי׳ פ״ד מ״ד ודייק.
ו אף :לא  שוב ראיתי שמש״כ בשם המגיא אינו נטן דרק משום ברירה מיירי שס: אות כ
. ודברי היד  הופרש עדיין כו׳ . וצ״ל שסיים מקומו בצפונו או בדרומו. ועיי פ״נ לתרומות מ״נ
׳ . ממך משניות דלעיל  אית,׳ שהובא בתום' א״ש תמוהים ע׳׳ש : אות כח רשאי לאכול המתוקן 0
 משמע דלק לציר ך :בת התירו. עי׳ ל״ש ועי״ לעיל ס״ד מיד ונתוי״ע ובמשנה ראשונה ובשנות
א הכא . עי׳ תיס׳ תמורה דף ר׳ דיס מעשרותיהם: אות ל י  אליהו כם : אות ל נ״ל מאפשר כו
. ועיי הורע״א סי ע׳ז שכתב להדיא דמיירי כדבר צח: אות לב עיי אתל ׳ ו  בייבש מיידי כ
. לא י ו . ללמא כאי כיא ג״כ מה חי לין: שם שיהים !ה האחד מתו/־! כ טי  עכל שבק״א ו
 הבנתי. הא צריך שיהיה מקוש התרומה מסוים. כמש״כ במ״ה סייג דהרומית . ובפרט לסמב״כ
 בסניוך דהכסן מפ־יש עליכן מניק״א. א״כ הרי לא הפריש הלל מאותן הקיא, ומש״כ בכס
 הראנ״ל ט״ש ותראה כדבריו מטיס יותר לפירוש היי- י שם דהרי התרימה מעשר שהפריש
. לכאורה הא תרומה עולה בא׳ ומחה. שוב ראיתי בשיא הביא זאת בכס י  מעורב'שם ט
. כי] פלא ק:ע לו מקוש איך יהללו. עיי; י  הירושלמי: שם מיהו פשוט כי׳ שיהיה ממלל ט
. נא ידעתי הא מש״ה ׳  משיב לעיל אות ׳'ז •־ שם מיהי כיי דשמא טבל כוי סהרו״מ עדין ט
. נא נזכר דפר ׳ י  נושל קיא שיהא א׳ הרו״מ על הניבל 3:'מ שהוא: שם :ליגי בירושלמי כ
 בזה בירושלמי וגם אס יפריש ממקייא איך י־1ק; מה שנשאר ביו בעה״ב. וגס מש״כ למוחין
. כא ממ׳׳נ צריך להפריש רם על שלו או על מה שנשאר ביד געהיב . ׳  הפרשתו רק מספק ט

 ועי׳ מש״כ לעיל בשמיך ויש לדחוק:

 מסכת כלאים
א גרעין זרע עם זרע גפ! אסור  פרה א אות נה ולא להנהגה . היינו מדאורייתא: אות ע
. וטי׳ כ״מ שכתב לכו׳ כעין הרמה.־ אוח עו דכא״׳ אסור באכילה חי  1 לזרע! •

* י מ . עיי ר ׳ א מין . כולן בשא״מ אסור אף במו״ל כו ת ר י ב א ג ת כ ל ה  כו• . ובהנאה : ב
. עי׳ רמביס סוף סרק מ׳ מסלכוח י  ס׳יא הלכה כ׳ ונכ״מ: שם מ״ע. והסירוס מותרים ט

 כלאים ובכ״מ שה :
. לא הרגיש י ו  p"fi ב. אות ב דהרי רובע מדאורייתא ולוקין עליו. כרמב׳ם פ״ב מכלאים כ
.: זצ׳׳ל ביו״ל סי׳ רצ״ו שקי״ד ע״ש . ר עמד ע״ז הגר, מ  1 שמרי הרמג״ם אלו תמוהים. ו

. אץ ׳  ועיי ס״מ על הירושלמי מש׳׳כ בזה . ובהוס׳ ר״ע הניח ג״כ נציע: שם לשרי לעיחנן כו
 הנדון דומה לראיה. לשם נלאים הרי צריך לטוחנן משאיכ הכא להתיר לו להוס ף בידם ולבטלן:
. זה דלת כמש״כ בסמוך להוי לאורייתא : שם מימ בניחא ליה שיזרע ׳ ו  שם איט לק מדיס כ
. לכאורה מזה סיעתא לשיטת הערוך דפםיק ריבי־ ולא ניחא ליה שרי. וגם בשארי י  בתערובות כו
. ולמה לח ידט . הרי כם ׳  איסורין. ועיי כימ סיב הליו: בועו אות א לא יוטתי לכוומ ט
 מבואר דהיכא דנאיסור ניכר לא כטל. ועיי תו״ט : אות ד כיו״ד סוף ס״ צ״ח כו׳. עייש
׳ * עי׳ שניא כאן בשם .הירושלמי. ובפי׳  בפיה גשם כסויי: שם אבל לא לענין כסאה ט
, הכא שם אמד הוא וסויל ׳ עז אות ג אף נשמות מחולקים ט  הר״מ מיב על הא דר׳ש: בו
. זהו מסיי הלמג . וטי׳ ריש שהיי באופן '  להביא ממשנה י׳ שש : אית ח א׳ מכ״ו' מקב וחצי ט

׳ ט ו ל  אתר. וכן הוא ברמג״ם. ועי״ ס׳מ וכ״כ 3עצר«ר בבתי כלאים סי׳ ח׳ ע״ש: אות טו ל
. שם משוס מפחות מטפח לא נקרא אילן רק שרשים. ׳  ועי׳ שנ״א : שם עד פחית מעסח ט
. ועי׳ סיג מ״ב י ק כו  ועי׳ ם:־א ושביעית ובדברי המחבר שס אות מ׳ : אות טז וי״א כ
. ׳ . עי׳ שגיא וסי' הר׳מ: אות לל להכי דינו כסי׳ ב ׳  משמע כפירושו: אות כדן נ״ל ט
. ס׳ ו  לא ידעתי מאי קאמר . רהא גס״ב מצריכינן שימעע מרובע ־ ועי׳ תוי״ט מה שהקשה על הז
. וציל בתים' בהנחתו במקום הנאתו. שוב ראיתי ׳  ונראה שהוא טיס קצת ונתחלף ממת ח׳ לאות א
. לא מצאתי טעס בזה . ומש״כ י ו  שקדמוני המפרשים: אות לד לסכי לעקר דכל ממש צריך כ
ן רצה לומר מניח ריוח וכוי. בשניא לא פי״  מסרמב״ש עיש שאין משם שום ראיה כלל: אות ל
. ועי״ ׳ ו . כן כתב הרמב״ם סיר הל״מ : אות לט לביש נפישי מב״ה כ ׳  P עייש : שם אינ כו
 למ״ז שלא כ״כ וע" תוייט כאן ובתו״ח ריש שביעית: בועז אות ו ניל דרמב״ס :'טעמים
. 5״ע דלפי טעם זה גס בכלאי הכרס יהא מותר לזרוע תבואה בשדה שלי סמוך לכרס י ו  אזיל כ
 ש״מ כמו הכא בכלאי זרעים. וטי׳ ג״ק ק׳ עיא גני מחיצת הכרס שנפרצה ולרש". שוב ראיתי
ז אות ט והוטה ע ו . ועי׳ רמב״ם וצ״ע בזה: ב י י ד  בתוס׳ שם שכתבו להברייתא אתיא כתיק ו
ה גפיה כל״ב כתב הרמב״ס ואינו  כן מרמב״ם ס׳א הל״ב שם דלוקה במנכש ומחפה כוי. מ
 לוקס כו׳ עו במפולת יו • וכן אס חיפה לוקה. מ״ב לדבריו סוחר ח״ע מניה וביה. אלא
 ע״כ דלק״מ ואכמ״ל. אולס מהא דמנכש ראייתו נכונה. וכזס מדוקדק לשין הרמבים שהשמיז

 סדי תפארת
ס אף למעשר. וצ״ל דסיירי בלא הגיע עדיין לעונת המעשר. וגף בחלושים גהפאלת בסוף י  מ
 יסרק. אמנה עמ״ש סה״ג ס״ב למעשרות מ״ס. והראה שא״צ לזס עיש. ועוד דלמא מיירי לצורך.
. ע״ש בכימ: ו ת נ ז ומה ממורן קושית הכ״מ צא ידעתי ט ט ת ו : תפא״י א ל ג  דאז מוהל למכור ס
ב להסס ביבש שהוכשר מיירי. לדבליו סאיך קאמר  אות יח ועכימ . עי״ב וחוי״ע ־. אות כ
 שס ואימ לוקח ממט לח. למשמע יבש מותר. הא ע״ה אימ נאמן. ועמש״ש עה״ג: אות כד
 משא״כ בחייסן. לענ׳׳ל לא משמע כן מברכות לי״א : שם במשנה ח׳ במשניות. שנים שקבלו
 שלה באריסות . מריב וסזייס מיש בשם הלמבים ולסמ״ש לטיל בסמוך איש. לכל״ב לשי׳. למסלש
 לה במחובר. דמדיין צא נקבע למעשר רק כניס לעונת המעשר. מש״ה צריך לסרש בעיה . אבל
 כרמביס לשי׳ דמפלש בתלוש . יוכל לםרש אפי׳ בחנר : תפא״י אות כו ומיירי בהוכרו החלקים
. לפמ״ש בתוי׳׳ס דעישר ג׳כ קודם שחלקו ואח״כ נתערבו. לא הבנתי. דא״כ ׳  ואח״כ נתערבו ט
 היינו מאה תוצין ומאס עגל דמיז ס״ז עיש . גס דברי הריב אינו מובן לי כל הצזרך. ונראה
 לפרש דקודם חלוקה עישר להי חשבון חלק משלו. כגון אס היה בגת מאס טבל. והפריש ממשה
 מעשר על חלקו שיש לו חמשים בתוכן. ואמ״כ חלקו ראם יש ברירם ששיר. אבל אם אין ברירה .
 א״כ החמשה שהפריש בחתצה . עס החמשה וארבעים . יכול להיות שכם של חבירו. ושלו סס ביד
 חבירו. א״כ צריך כעת להפריש חמשה על שכירו בתורת דמאי. ועוד חמשס על מה שביד
 חכ־רו. כיון שהיו שלו מתחלה. רק אח״ב בעת החליקה סחליף עמו . איכ צריך ג״כ לעשר על
 מכירו בתורת דמאי י א״כ יש לו חמשה בתורת למאי מספק. וחמשה בתירח ספק ודאי ספק
. סתורעיא.. ולוברי הריב ע״כ צריך להפריש  דמאי ווו״ק וינ״ע . מיהו מלשון הריב אינו נראה כן
 מל חצי חלק מגירי שבילו ממקיא. ואיע יכול להפריש מתוכו דלמא •קח מהמעושר היינו מחלקו:
 ביעיב משנה ע׳. וסירות שהניח הוי דמאי ובחזקת טמאים. ל׳י צמה הוצרך לזה. וגם היכא
 רמיזא במשגה דהם בחזקת טומאה. ואולי מנהו למ״ש כהוי׳ט דיס עול אתס הלח ע״ש:
. וסי' ׳ . זבש׳׳ך ס״ק ב  בבועז משנס י׳ אות ג וסכא ליכא סעמא. ליתא. עי׳ חוימ סי׳ רס״נ
 פס׳׳ה ס״ק ס״ב עיש ורו״ק י שם תדע דאל״כ ט׳ • אין דבריו מובנים . ובאמת היא פשוט.
 דע״כ לא חייסינן אלא גבי חלק קבוע. כמו ירושה. דחם רמא דלעולס אינו יורש אס אביו.
 ימאס בדת ישראל. משא״כ במה שיבא ע״צ המקרה והזדמנות לא שייך זה. דא״כ ככל דיני

 התורה . ניחוש גבי גר שמא יחזור לסורו. אעיכ המ״ש :
 פרק ץ אות א ובהדירו מותר. ועי׳ הוי״ש ליכול להיות בהדיה. ובתיסשות אנשי שם
. ולא זכר כי כ״כ בתיי״ט: אות ה יהיה פ ״  1 שנלסם מחדש רס״ד. כתב זאת גשם ט

 למחר עשוי. לכאורה נפשע מזס ספיקו של הגאון רע״א משו' סי׳ קנ׳׳ע. דרשאי להפריש קודם
 שנת שיחיל הסרשה בשבת. ואין בזס משוס משריש בשבת . ועי׳ ירושלמי הלכה ד׳ מסורש צהדיא
 לשרי בכה״ג. עש״ס. ובירושלמי בשבת שם וגק״ע * ועי׳ ס״ג דעירובין מ״ח. מתנה אדם על
 הכלכלה. וע״ש גר״ג ובתסא״י. ולכאורה אס נימא דשרי להתנות בשבת . שיחול למחר הוניל
 שם בפשיטות אה היוס חיל תהא היום תרומה. ואס היום קידש תהא למחר תרומה. ומשמע
ע על תשעים שאני אוכל. וברמביס הגי׳ על מ  מזס דאסור להפריש בשבת שיחול למחר; ב
 מאה. ע״ש סיס מהל׳ מעשר. !עסה׳מ כאן : הפא״י אות ן מדעושה המ״ע שיורי טסות .
 בכוס של קדוש דאחר שעעם המקדש מלא לוגמיו. מצ־ה שיטעמו המסובין מהגוש ודו״ק :
 שם כדי כלא לגייש הע״ה ליתא. אלא משום שלא יגרום מכשיל לעיה. וכ״ה בעצמו נחדושיו:
. לשי׳ הדיש והעזר לס״ל דרשאי למטר סרומ״ע של דמאי בודאי ׳  שם הרי צריך לשלם לכסן כי
 ליתת . אלא אפי׳ לאינך פיסקיס דאינו רשתי למוכרה . ל״י מגיל. וער״ש פיא מה שנתב בשם
. ממ״נ אם זה פסידא . הלי יכול לשלה לו ג״כ עבור זס ׳  הירושלמי: שם הראוי לאכילה ט
 כמו ששוה לאכילה: שם דתרומת ט״ה טמאה היא כוי. חמוה דלדגריו כל תרומה של ע״ה
. ולעיל פית אות כיב ומש״פ על הגל־ין . ד י  ומע״ש שלו אסור לכה! לאוכלם ועי׳ לעיל סיד מ
 ועי׳ ג״ק קס׳ו עיכ מוכח (סליא דלא כדבריו. מיהו מהירושלמי שהובא בבועז אות א׳
 משמע כדבריו. וע׳ הויח רס״ה וגתול״ע שס נשם הירושלמי: שם כב״ק קע׳ו טי." שס משים
 כפקר ע״ש י ומזה תמות לי וגר• השו״ע יו״ו סי׳ של׳א סעיף כ״ס שכתב דנזה״ז יכול להפריש
 אף אס הם הולכים לאביר עיש. ואמאי כיון דהספם משוס הסקר גם בזהיז אסיר . גם תירוצו
, אינו מיבן לכאורה וכי': שם היה חייב ׳ ו  איע מוגן: אות יג הרי גס רשג״; אזמר כ
. והים י*ול להפריש ממקיא. וסינ סתו״מ שמתויב  להסריש א׳ כו׳ . איני יודע מה קשה לו
 להסריש על המאה שצו. מפריש מכל בעהיכ. וטיז כיה תנאי ב״ד. ודברי אג״י לא נראץ כלל.
. ואיך יעשה עם המע״ש שלו. וע״כ יצטרך לחללו ׳ כו  ועי׳ היט•־: שם המתוקנים יבעה״ב ו
 על משת. וא״כ מאי מקנה היא לפועל. ועוד סן ימכיר סנעהיב לחבר ויתרים אח״כ מהחיוב
ד אמ עש: לעצמו. עי' לעיל פיס מ״מ : שם ומה״ט נמי קאמר  על הסטור או איפכא : אות י
 וכי'. דבר זה נסתר מגמ׳ עייונין דף ל׳מ: כי לימ ליה לר״ש ברירה בדאורייתא מיש .
 ודקדוקו טל כלשון מבין הכיתים. מציע כהינ בחולין דן ו׳ לאתויי ממרא מגי טתאי ע״ש.
. דבריו לא סיפא רישא. מרישא קאמר משום ׳  ועיי כימין דף מיה עיא: שם אבל הכא כו
 ומה שמשייר נשאר אצל עיה. ואמיכ מסיק משוס שחיללו כבר אתמול. ואח״כ כתב טוו אגל
 הכא שנשאר השיור אצלו : שם לקרות שס כו׳ . קריאת שם הוא לשרי אבל הפרשה אסור .
. וכ׳כ הרע״ג . ׳ ו . תוייע : אות יז ולא ימללו עו״ן כ ׳  וחילול הוי כפרשה: שם וניל ט
 וצ׳ע דכמו לטנין היתר שתית היין. אף לעדין לא הפריש תו״מ , וכיז שאינו קובע מקום להם
. זבעיכ כיון •ואמר״ יש גרירה . והוי כמו שהפריש ה י  אינו כלום . כמש״כ סיג לתרומות מ
 מעכשיו. א״כ גם לעני! חילול נמי היעיל לחללי מעכשיו. ואולי לעני[ חילול שאני למי כמו
. ואיל דסוי  מו״מ וצרין להיות דבר מסוים כמש״כ הרטב׳׳ם וציע. ועי׳ תום׳ ב״ק דף ס״מ:
ח ומשייר י ת ו  דכלבצ׳ע . יש לומר כיון דרס עגל •והפריש בשבת מכני, הוי כמו שנא לעולם : א
. עי׳ י . הרמ״ז •־ בבועז אוח א ראמר עם יציאתי מגטם יהיה קרוש ט ׳ ט  יותר ו
 ר״ש שהקשה סא ע״כ קדוש למפרע . כואמר בהירושלמי מעיקרא. עיי תוש׳ ר״ע איגר ולא
 הבכתי. וכמו למין שתייתו דלא ליהוי מדומע. ממי מה שאומר מעכשיו ולכשאשהס. אף
 ובאמת הא כששחה הוברר הוגר והיה כס תרומה למסרנג. א״כ היה לענין טלטול כיון ונעשה
 מרומה עם יציאתו מהטס א״כ קווס יציאתו לא נקרא עליו כס תרומה ומותר לטלטלו. ואיני
 יודע חלוק בין שתים לטלטול. ואילי יש לחלק. לבשלמא לענין שתיה שלא יהיה מוומע. שפיל
 אמריי כיון דאמר מעכשיו ילכשאשתס דלא קרא עליי שם תרומה ער לאחר גמר שהייתו. אף
 מאמת נעשס תרומה למפרע מ״מ לא שייך לומר ששהה מדומע. והוי כמו אותה מעט בכניח
 לתרומה מונח גכוס גפ״ע ואינה מתערב עם החולין. משא״כ לעני[ עלטול כיון מאמת נעשס
 קרומה למפרע א״כ הרי טלטל מוקצה תיכף לאחר נמר שהייתו קידם ש:סך השיריים ודו״ק .
 ודע דלכאורה מהירושלמי הזה סתירה לרגלי הריעביא סיג לסוכה הוגא שם בתורעיא אות כ״ד.
 ובחידושי לקמן ס׳ד דחלה אות י״ז וגם ת״ע של דמאי שרי לענייה. א״כ אדא לה קושיס
 הירושלמי. להא מוי לענייה ושרי בטלטול: שם אין להקשות על הירושלמי ט׳ הרי צריך לשפכו
. עי״ כה בירושלמי , ״ . אה״נ רתיכף אחר שתייתו שופכו •י שם שלא יכשל בו סע״ם ט י  כו
 לכאורה איוו מכשול גורם לעיה. הא קודם שהפריש היה טבל דבמיתה ועכשיו נעשה ת״ע
 לגעשס. ו*ויך לומר דמ״מ כיון שהוא ביד המכר אימ רשאי להוציא מת״י דבר שאינו מתוקן
. ם מ מ ה  מלעיל ש״ג. וגס סא לק סשק עומאם היא. וסגם שגיל סחבר לכוון שלא לזכות כצל מ



 יעקב זרעים
. מיץ י ז אות א אכל ים לתמוה כו ע ו ה (והאי) נרע. ס״ם ו$״ל ולא י ב  אות כ
. קא בשור הנר י ד ופליגי מבייעוס כו  לשון הריש כאן ורועם כל סביבותיה. עיש : אות מ

 סליגי והוא מדבלי:
. וס״ל ריש ס״נ ׳ ו : אות ה כ״כ כ ג י  ט אות ד אםור ללובשו. וטי׳ לקמן אות נ
. עי׳ שיךייו״ד ׳ ו ז אות א גמח״כ ליתאכו״ חתיכה כשר שבלטה כ ע ו  r בשם שיך: ב

 ס". קיט סקיח, ועי׳ בסמ׳ג שער התערובות סיכ ר״ה ומד דנרי בו טייש סיעב. ועוד יש
 למצוא בחתיכת ירק שבלטה בשר. שנתערבה נין חתיכות ירקוה שבלעו'מ*5•־ שם שכה: הר״ן
ז אות ב צ״ל רחלות ע ו ' דלא בעיל. ועיינמידושי רעק״א שם ובתור״ט כאן מש״כ בזם : ב  ט
 סי*. האריך בזה ולעניו נראה דס״פ ללשון חכמים לחוד כיינו דאץ םחכמיס מדקדקים לתפוש כלשון
 המקרא רק כ״א אומר כמו שקיבל מרגו כמו שמנינו בחייב אדם לומר בלשון רבו ומש״ה הקפיד שם
 ריי ששינה מלשון המשנה. ומס הרה תלונתו. ועי׳ סאס פיו וברמיז שם ותבין. שוב אתיז מצאתי
ג אלא ע״כ דרק בשאץ החי או המת יכול כי״.  לסמחבר בעצמו כה בחולין שכתב כדברי: אות כ
ר מתפילין. יהיה אסור לכלח גפטו משים לועג לרש. ולעניו וליעג ו ע  א״כ במי שאין לו זרוע מ
 לרשגיכא אלא גבי מת משוס דבל ח׳ מופו למות . כלשון כגמ' שם. למחר באין אצלט ועכשיו מחרפין
 אוהמ. משאיכ לענין חי לא שייך זה . ועול ושאני מת לפטור מכל המצות. משאיכ נחי דהרבה
 מצות יש שאינם טסגיס בכל א׳ ואי מישראל. ומי׳ שבת קמיע טיב גבי רוחו שלנגות דקאייר
א  צא ממחיצתי משוס דוגר שקרים לא יבון לנגד עיני. ולכאורה במתים חפשי ועמש״ש: אות ל
. עי׳ פירוש הרא״כ כאן, דבאמת מזה הוטח ל״א אס דינו עיש. ומיי שניא: ׳ ו  מכאן מוכח כ
. דבריו אינם מובנים כל הצורך. דהתילוק ׳ ׳ בשוע ועווי ימי ט ב והיינו ולא בר״ה ט  אות מ
 שבינו לסירוש ל״ת הוא נו!. וללית בעינן שזור . ולרעי׳ב לא נעינן: אות ם מוס; חיטץ
. עיי מש״כ . עיש ותראס שלא כוון יפה: שם והארכנו בוס בשיו בקונטרס 0' י ם כו מ  ה
, בפנים אוה כ״ז לא כתב כן ׳ ז אות ג ומה״ע מוכרי כסות כשאין לובשין ט ע ו ן: ב י  כס על מלי

א מ״ב . אבל רכים תחתיו או קשים אפי׳ עליו כציל : ת ר י ב א ג ח כ ל  עיש ובהל^: ה

 מסבת שביעית
נ וב״ד. ומשמע דהיינו ריג . היימ רי ׳ ו  פרק א אות ג מיהו בית דין של אחריהם כ
. ובספר מלאכת שלמם כתב והוא  י דיגבס; שהיה בזמן החורבן עי׳ בפירוש המשנה כאן
ג בט של דיי משיא . ולא •ועת• מנ״ל. ואולי מדקאמר ריג משיא. מיהו מדקאמר בד  ר׳
ו על גנו כל לגי וכן משמע ש  קסרא שהיה בדורו כל ל״י הנשיא ל׳ג וב״ד לא משמע שהיה ט
. ועיש במו״ק נכנסת מצפה חיתן בשם חמיש. וע׳ תיס׳ ר״ה ׳ ט ה ״ כ  בירושלמי כאן: שם ע
ע: אות ו כ״ה הר״ש. ועי׳ הולייע מה שהקשה על כר״ש ודבריו תמוהים. דכא ר׳  ע׳ ויה ו
 הדיש מפרש וברישא נמי בעינן שביא ואחד יהא ראוי למשות ככר. ועי׳ רמ׳ז שהבץ כן נרמצ״ס.
 ועי׳ תוי״ט מיו ו״ה עד. וטי׳ פני נ!שה בפירושו שסיתר א״ע : אוח ח כמשקל מיח סונע וכיד
ו למשית בכר  לאטס . המוס . ולפי חשבון עולה מ״ו פונט וכ״ח לאעס. דוק ותשבח: אות ט
׳ עושין ג׳ ככר לא מסני ודברי . לכאורה לסי׳ הדיש הויל למימר רבותא טפי אף יאגוד או 3 ׳ ו  כ
ט אשבת בראשית. ומם . תמוכים כמשיכ למעלה עי״ש: אות י  ההוריע כאן על התוי-׳עד״ה טו
 שסקשס הגרע״א ס״ש, לעגיל לק״מ לעל שבת בראשית לא יתכן הדרש חריש שקצירו יסור וקציר
. גסירוש מלכי 5 דק שנדפס מתדש . פירש ׳ ו ב ס״ל אשבס קא׳ כ  שחרישו אסור: שם אות כ
 דריי מד מסרש לה א:ביעי־ ע״ש והוא פלא. שוב מצאתי נ דו שלמי ס״ד ושקצים ע״ש בק״ט ומי׳ בס׳
ח פמות מד״א. ליסא הנא לפי חשבון עשרה לביס סאה .  פאת השולחן מש׳כ י;ןה: אות ב
 ועי׳ רש״ ם,־כ: ל״ד. מיהו ברמ״ז כתכ כדבריו מ״שונ״ע. וגי׳ בכפ״ת שם * שם ותמוהים
. וכן הוא בריש. וק־שייתו לק״מ : שם מ הו ט* א״צ כו׳ * יאץ חורשץ ׳ ו  דברי רבינו רש״* כ
 אלא בדי יניקתם לפי השנון עשרה לבית סאה. כ״כ רש״י הוכה ל״ל. והוא דלא כדגלי החור״ס
 כאן אות י״ז ודו״ק. מיהו מש״כ רש״י ברה״ל דתוסשת שביעית יליף בקראי תמוה . להא לר״י
 וס״ל עשר נטיעות הלמ״מ ליל תוספות שביעית מקראי כמויק ג' ד׳ י וכמש״כ המפרשיש לטיל.
. עי׳ רשיי סיכה ל״ו משמע ׳ א כמלא כו  ועי׳ רש״ש . שיב רא־תי בכפ״ת שהרגיש בזת: אות ל
ת א כל השלשה ז או ע ו  לחורשין לפי משכון יניקתן ממטע טשרס לבית כאס כמש׳כ בסמוך י ב
. לכאורה״גם מם אימ עושה ׳ ׳ . ל״י במס תירן קושייתו: שם לעסות כפי השיעור ט  ט
. וק־הקשה עליז בספר סי׳ ל״ה ט׳ ׳ ז אות ב ולא יועתי כו ע ו  כשישר חורשין כפי צרכו־- ב
 עיש: שם וכמש׳כ הש״ס כו׳ לא עי׳ היטב . דהתוסטת לח כ״כ רק בתתלת הסוגיא. אבל
. עיש היע: ותבין. ועיי רש״י טיכס ן  גססקנא שס ד׳ לרימ לקיימא מתגי' אניביה א״א,לומר כ
 הג״ל. ועי׳ חוסי ריס ס׳ ע״א דיה לר״י. גס עיקר דבריו לא הנגתי. שכתב דמש׳ה נאמר
 הלכה דנעיעות מותרות כדי לאשמועינן דבילדות איכא גסי מימרא. דהא מדאורייתא שדה הלבן
ה אילן וכן בין ג׳  ושדה אילן שרי לחרוש מד ל' יוס לפני ר״ה. יכהילוק שבין שדה,לבן ל: ר
א מ״א הכור ת ר י ב א ג ת ב ל . ואיכ אין מקזס לדבריו ו״״ק : ה ט׳ סכל הוא מדרטן  אילנית ו
. ומיי רמב״ם ש״א מהל׳ שביעית הל״ג. וזיל ולמה סלטן ככתוכ לומר לך ׳  בעבודת קרקע ט
. וע׳ ס״ז מסל׳ שבת כתבם לאבית: שם מיו טל ל״י לפני ר״כ. תמוה ׳ ו כ  על אלו הוללות ו

 לה״ל למימר על סעצלת. ועיי סול״ט אות י׳ שנ׳כ והוא פשיע 1

. . ואמלי׳ נ״מ ק ו . לענ׳ל משוס לתנא בא״• קאי י ו ז אות א*לא יוענא כ ע ו  פרס ב ב
 1 חצי גיסן אייר ומצי סיון קצד. סרי אז השדות זרועות ומימרות. משיה מפרש לס

 הגריא כאורחא דמילחא . ונס הוי רבותא קצת אף לסברות כבר זרועות וטומדות . וא״כ החרישה
 אינה מועלת כלים לסתגואס של שנה פשית. והוי כאילו חורש לצורך בניעית. אס״ה כרי לחרוש
. ח״כ לג) יחרוש לעולם : ׳  מד ממנים סמנואריס גמשנס כנ׳ל: אות ז ולא תועיל לו ט
ח ירושלמי. ועיש . לגליו תמוהים מאד: אוח י י ׳ הותר לכל ט א ולא מזי לקשואיס ט  אות י
. א״כ הא אמר מדאורייתא . ומצאתי ׳ ט כזימזר כגפן ט  בס״מ מש״כ בזה וגתו׳מ : אות י
. כגר העירו המסרשים נוס. ועיי פאת השולחן שהאריך ׳ ו קשסלי ט כ ת ו : א ן  ברש״ש סקכה כ
. ומ״ש ממעשנץ דמ״ב. ועי׳ רש״י שם ודו״ק וע״ש י  בזה כרבה: שם ואשיי משביעית שרי כו
 גרשיא ומהר״ס : אות ל וכולן מדרבנן כו*. וילס״ק למיד במו״ק ותעדוה נמי אם׳ רחמנא.
 מ׳ש להקילו בכל הגי. ובסרט משקם לקי״ל שם לחייב משוס חורש או זורע. ובאמת כאן במשקה
 נוכל לומל הטעס כמש״כ לעיל ללצורך סירא התירו עי׳ש. ויש להאריך גזה וטי׳ מש״ש במו״ק
ס. עי׳ לעיל מיז דאולק  על סגליון לנל נכון על לברי רש״י בם: אות ע משכחת לס כוי הסו
. ובן עמל נממה״מ פ״א מסל׳ שמיעה ויובל עי״ש . ׳ ו ן אות ב וצע״ג כ ע ו  בתר הכרעה: ב
ק אלף חק״ס שממר בום ועי״ש מס שהשיב ע׳יו בעויט: שם דלאכר״ע י  ועיי תשובת הרדביז ס
. לא משמע כן כריס מ׳ ע״א ורו׳ק : ׳  [ע״ם ולא כר״ע וצ׳׳ל כדיי]: שם נמי סוי ס״ל ט
, ערוכה גיטין נ״ג: ט׳ש  שם רק שלא לקס עלם 0' עיש נלכה י*. ורפ וק״ל על כרמג־ם מגמ
 ודו״ק ואכמ״ל. וסי׳ גינף[ נ״ג. ועי׳ מביי מהלו״ק חאו״ח סי' כ״א. ועי׳ סוס׳ ריה ט׳ ע׳א
 ו״ה שהרי. ומיי חוס׳ מ״ק ייג. ו״ס גטייגה. ועי׳ שעה״מ סיא מסל׳ שיי״ג. שוב אח״ו
. ועי׳ סיסי ע״ז ג׳ ע״>;  מצאסי ה״ל גסע־ פאת המטע שהרגיש קצת גש״ם וגישין הלל
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 כאן המנכש. כמשיכ בגליו! סרמג״ם. נוגס יש לעיין מלוע השמיט כמשקה מים לזלעיס ווו״ק].
. אינו מבואר לאייתו. אגל תמהני מלוע לא הביא ז י  ומשיכ אביי להביא לאיה מש״י הלכה ט
. עייש ומגואל לסליא. ואולי ט״םהוא זציל הליט ועי׳ ג״כ שס הל״י מבואר גיפ . י  מהלכה ע
. והרמב״ם סמך איע בהלכות כסיכ על מש״כ ׳  5וכ ראיתי בלכרי ממווות הלכות כלאים אות ח
 בהלכות כלאי זרמיס . והנלע״ל כתבתי • שוב ראיתי כססר מנחת מימך שהעיר בקצת דברי :
. ועי׳ ירושלמי כאן סוף סל׳ וי משמע כלבלי המחבל כאן ׳ ו ז אות י השיבני רגינו סנ״ל כ ע ו  ב
. שם יש היכר גדול. שזו מרעת מזרח י : אות סו סוא תמוה כו ׳  ועי׳ יו״ר סי' לצ״ו סעיף ל
ג: אות עו מל ו׳ טסחים  ומערב. וזו צםון ודרום » כמשיכ רש״י שם וכן הוא בלפיכ שם רסי
. אין כסניניס לומין. להכא מס ׳ ו  כו׳ ליהא. עייש ובכימ : בה״ג מ״ז ואמאי לא נימא ג״כ כ
 שאסור כלאים משוס מראית העין אין הסילוש כלא ימשחהו. רק ככוונה שלא יסא נראה למראית
 םשין ככלאיס ־ אבל סיכא שלפי ראות העין אינו נראס הכלאים. אף שירומ סאמת שמרטו גימד

. ועי׳ כ״מ ספ״ר בשם סרמכיס כסירוש כמשנה :  ליל בס
. ו ר א״ע למשיכ לעיל ססיב סי׳ עי ס . לכאורה מ י ד מיהו אורך הספסק וכו  פרק |J אות מ
. ועי׳ רמיז שם. ומיי י  1 ואין חילוק בין רלטת לשאר הירקות כמש״כ הרמב״ס סי; סלי

. לא ידעתי מה לייק בזס בשכבר. הא י ט  טש״כ בהל׳׳ג; אות מח בכשכגל היה גפן נעופ ו
 כיה איצכא כמש״כ הרטיב כאן. ואס נתכוק למשיב הס׳מ. ע״ש והוא הא לא כ״כ בסמיך סי׳
מיד: מדג מ״א ומין אחר שמחזיק מ׳ טפחים. עיט וצ״ל ס׳ טסחיה י שם ומוהר לזרוע בס . 
. עי׳ מש״כ 3ס:ים ע ״ . פסק כר״י שכן פסק סרמב״ם: שם מ״ז רק ו׳ על ו י  יגס י״ח מיטם כו
. השמיע כאן מיש במשנה ללעת י : שם וכולן סגי בהרחקת ו׳ מל ו׳ מסמים כו י ״  סי׳ מ
. ולא הבנתי ולפירושו מאי אפי׳ ס  יחידית בתבואה בית רובע . ועי׳ רמב״ם ס״ד הליג ובכימ כ
 לכתב-הרמב״ס. ולענ״ד דהרמב״ם מחלק דאם היהה זרועה תבואה ובא לזרוע אצלה ולעת. אין
 צריך רק ו׳ עסחיס. אבל אם היה זרועה מתחלה דלעת. הואיל וכבר נםתבט ונמשכו עליה . צריך

 בית רובע. וזה מדוקדק בלשון הרמכ״ס למעיק שס . וכך מצאתי אחיכ גס״מ ;

׳ • ועי׳ משנה ראשונה בשם לש״י מירובין. ומס שהקשה ק ך אות ד ה״א לשיעור שדה ט ר  פ
 1 עליו. ועי׳ רש״ש שם בעירובי; משיכ שס. ובאמת כן הקשה ג״כ בירושלמי כאן עיש.

 ובפירוש בעל כסני משה באורך: אות יד איזם גור שמפסיק כו׳. אף וכבר תני לס בפיכ מ״ח,
. כן סירש הבימ בסרק ז׳ ׳  התס בכ״ז. והכא בכסיכ: שם ולולי דמםתסינא כייתי אומר ט
. '  לכלאיס. ובביאור כגר״א ביו״ד סי׳ לציו סי׳ מ״ל: אות טו עובי גדר סגי בדק כ״ש ט
. ואולי יפרש שם על הרוחב. ועי״ש בביאור הגל״א. ועיי סימ כאז שהעלה ס  ליתא עי׳ יו״ד כ
 ולענין מחול הכרם. בעינן שיהיה מוכים ד׳ מ׳ש כאורך: בועז אות ב . ונכלאתי מאד
. וכ״כ גפני משה כאן: בועז אות נ אבל בגפן יחידיח לא כוי. וכיה דעת הר״׳ בספר י ו  כ
 מגרת התשובה עי״ש ביום רביע*: בתגיב מיז זנדירי כגון ס׳. וה״ס של שלש שלש. מיסו
 לפמש״כ הרע״ב בסמוך מ״ת לח הוצרך לכ״ז ע״ש: בםיח ראביי אומר משוס חמיא גן חכינאי.
 במשניות החדשים כטירו איך יתכן שראב״י יאמר דבר בשם מנביא בן חבינאי. ולא ראו בסהד״ר
. כיכא מוזכר שס ס י  משיכ בזה באויו : בתפאי׳י אות מד מב׳ שורות של ג׳ ג׳ לעיל מ
 לצריך ט״ו אמות. ואיל מטעם קרמת. עי׳ מש״כ בסמוך אות מיח : שם כתנניא אינו מוכן:
. מאי אפיי אדרבא כיון שחוצה י ו  הלכתא גבירתא מ״מ. א;י׳ הכי ביניהם צא יזרע כלל כ
 מרחיק ל״א . ה״נ ביניהם צריך ליא . ואם אין ח״א לא יזרע. ומשיכ אמ״כ. אבל כו׳ ומרחיקין
. ובלאיה במח״כ ארכביה ן  ו׳ ספחיס בוי. בין בחון. עי׳ כבתי כלאים סי׳ ס״ב שלא כתג ל
 אתלי ליכשי. להא אנן ססקינן כמשיכ גמ״ט ־ לאין חילוק בין ב׳ שירות לגי שורות . ולעולם
א. ומתניהא דא לאו אליבא דכלכתא. וכמש״כ התוי״ט ד״ה ראנ״י אומר עיש:  6״5 רק שיהיה ח׳
 שם וגיל לוקא כו׳ זס מזה ח״א. לפמש״כ דבעינן שלא יהא ביניהן ט״ז אמות. הוליל כאן
: ׳ . כמש״ה בסמוך משנס ט ו ט  נמי כלא יהיה מרומקין ט״ז אמות . אמנם לענין וינא הוא נ

: . בסמוך מימ לא כתב ק ׳ ו  שם מיט צריך להרחיק כ
 פרס ה אות יו וכן העתיק גשו״ע . ביו״ר העתיק שלא עע בס ז שם יש לפרס נמי בפאה.
 י לא ידעתי חיך ישרש כן התה: אות כו בסהיד הייל כקרחת הכרס לעיל רפ״ד. מ״ש
: בועז אות ג יש לומר כיון דרק מו״ס אסור, כן כתב רש״י סיף המורס.  משיה באות ה׳

 ועי״ש בנה״ש ובלשיש :
ט משים זה לא *צערן להרחיק  פרק ו בועז אות ב לככוחל מהשב קצה הכרם. לא המת• ו
 י מקצה של הגפנים ג״כ ואילי כוונתו לדברי השנ״א בריש המשנה וע״פ: בועז אות נ טסי
. לפמש״כ בסמוך אות י׳ אינו ראיה . ובעיקר הדין לא ידעתי ׳ ו  הו״ל וכוי ממי דינא הכי כ
 מניל הא דגה בעומד על ארן מישור אם איני יכול לבוצרו אינו אוסר אלא כנגדו. וטי ירושלמי
. אס״נ ׳ ו  דכאן אינו אסיר אלא מפני מרא־ת סטין. עי״ש זוי״ק: בא״ד וקשה וכי גרע כ
 דסטסליס נעשו לצורך רגיגה ולא נשכיל הגפנים משיה גרע . ועיי ביאיר הגריא גיייר שם רמו
 לקושיא זו עי״ש : שם הרי אין כוי. ל׳י קושיא כאן: אות יז וקשה א״כ סשיטא כוי. כ״כ
. לא ראה בירושלמי עיש ובפני משס. מיהו י  בשנ״א : אות כט ליג ליה לפירוש הירושלמי ט
 כשנ׳א בתג כדבריו: אות לבכדלעיל ס״ד מ״מ. לא ידעתי מס מרמז לשס. האפס בח׳׳אםגי

 מ״ש: אות מג לתוך דיא מן כגזע כוי. נעריש סא צריך ד״א מן כגדר כמשיכ לעיל:

. לסי מה שפסק סרמב׳ס דציג מקדש בכרס. א״כ י  פרס ז בועז אות א אסיה אסיר כו
 1 ר״מ הוא מיקל וא־כ מדאמר רב״צ אף. משמע למוכיף מול לקולא. וא״כ מוכרח

. צ״ע דלס״ז כלאי בהמה נמי לא ליתסר אלא ׳  לפרש כסי׳ הלע״ב: אות כט דכרמן כתיב כו
 בשלו. להא כתיב בהמתך. ועי׳ יו״ל הי׳ לציז סיד ולו״ק. שוג ראיתי בתו׳כ שלרש שם
 מפסוק בהליא רגם בשל אמרים אסור גבי בהמה. כפת ראיתי גכתי כלאים שהביאו מ״ש בסי׳
. לכאורה רמימ לדידם נאסרו ובירושלמי מובא בכסף משנס '  קי״א : אית לא וווקא ספירות ט
 פיה הל״ע עיש. גס צ״ע ולפ״ז גם במסכך גפמ ע״ג תבואתו ש״מ יסא התבואה אמר למזרע
 ולא גרע ממקיים כלאים בש״מ. שוב לאיתי למש״כ דבכגיעיה לדידיה נאסרו. אינו מוכרח
 למשמע דהא לאמרי' רםמסכן גפנו טג״ת ש״ס דהגפן נאסר. אף וורשינן כרמך. א״כ יהא
 מותר לכתחלה כדשרינן לעיל סיג מיז לסמוך לשל חבית מ־י״ט ע״ש. ופ״כ צ״ל להעעס כוא
 משוס דמכל מקום כיון לעכשיו איכא כלאים בשדה אחת הוי סירכוב ונראם ככלאים. משיה
 אסרו לדדיה. משא״כ בשביעית דכ״ע ידעי להפקר הוא. לא שייך לגזור כלל. ואף לבמקיים
 יסור גם בשל חגית . היינו משוש רגבי בעה״ג הוי כלאים. מש״ההמקיים הוי כזרוע. משא״כ
 גגי שביעית לא שייך כלאים כלל. גס משום מקיים ליכא. ועי׳ רמבים סיר מהלכות פמיטס
 ה״ל ושזה כרס אימ אוכר כרמו מיש סיעב. ולכאורה סא בשביעית איט נאסר כרמו ויש ליישב:
 הלכתא נבירתא מ״א. וללא כרע״ב במיג. (ט״ס וצ״ל מ״ג) סי' אות י״ע והנץ: ם״ב
 ולא יותל מח׳ אמות. לפמשיכ לפיצ ספיר כר״מ ור״ש. גם בחי אמות איע מצטרפות: מיה
. אילו ראה בכפר כתובה מש״כ שם י ׳ נכפר כתובה ט  ובזה מתולן לדעתי ממיהת ט

: p לא כיס כותב 
: p ׳ • לא ידעתי מאי קאמר ובסמוך ל6 כתג  D"B ח אות א אפילו מזון לאלן ט



 זרעים י ™ תפארת ־ יעקב

. וממקש 1ה לא סום ממסשיט חלה. דאין דרך חים לאטל ספ • ׳ ו  דמס סיס אוכלס ופעורה כ
. ובזה ייל מס שהקשה סמו״א דלמס לי ההיקש דמה חיס ג י  ועמ״ש לקמן מסיג ש״א דחצס מ
׳ היפוק ליס מסעם הפקר [וגטקיא כתנסי למחמה הסקר לא סוס טמטנףע אלא דא״צ ליהן  ס
. יצא זה שיש לו חלק כוי. אגל מ״מ צריך להפריש. כמו ככמם ׳  לכק כדכסיב וגא הלוי ט
 ולוים לצייכים להפריש לוה יצריך להיקש דמה חיש אוכלה כלא הסרשס כו״. ושוב יליף כל הסקר
 מכאן דכל היכא דא׳׳צ ליסן מעעס השקר ה״כ דא״צ להפריש. שוב פצאהי מעין זה כהגהס
. ולס״ו איש דהא מויע לחלה עהג בשביעיס. ושוב כוס ילסינן סרומיע  הרש״ש ריש פאה]
 במלה. מש״ם צריך לההיקש. [מיהו יש לפקפק בזה דלכאורס גבי חלה א״א לסעור בשביעית
 מטעם הסקר. להא כשעת גלגול כבל זכה גה ומי שלו וערש״ש כאן]. ועול י״ל הקושיא של
 כעו״א מ״ל להא ססקש הוא ואכלו אגיוני עמך ויתרם תאכל מימ השרה . וא״כ פשעיי לקרא
. ולאחר הכיעור רק מנייה אוכלין.׳ וא״כ  מיילי בשעת הכיעור. כמ״ש הר״ב לעיל סוף מ״ח לר״י
י הפקר אז כשמיעה. וא״כ משכמ״צ בסירות שהיו ממוגרין מליין ער שסגימ שעת הביעור.  לא מ
 וכ״ז שהם ממברין לא נסטלו מסעם ספקר. כמ׳ש לפיל פ״ל לפאה אות צ״מ . וא״כ ליכא
 למיססריה מסעם הפקר* ובהיותי בזה ראיתי להעלות מל הכתב ממ שאמרתי מכבר מנין מם
י  שגמלקו גמנץ שבימיס אס סוא אפקפהא דמלכא. ואף אם גדר שדהו ולא הפקיר. מ״מ מ
 הפקר . או אם הוא מצום על האדם לספק? אז שדהו. ואס פגר ולא הפקיר לא היי הפקר
ל בסשי׳ כמובן], ואמרתי להביא ראיה י . מיושב קושית העו״א מ ו  ממילא. נואם נימא כשי' ז
 מירושלמי פ״ה דסאה הלכה אי. עיש שמביא לאיה דהשקר ב״ר פ^ר ממעשרות. מסא להניא
 אין ממכרי; את השנס לא בערב שבימיס ולא כמו״ש. ואס עברוה היז מעוברת וחודש אמד
א מיש. ונשלמא אס טמא דשכיעיס אסקעתא למלכא הוא אף  שמוסיף לא סטור מן הממשלות מ
 אם לח הפקיר. איש הראיס דכא עיי שפעברין אס םשנה נמשך שניו שביעית עוד חודש אחד
 ונסער מן המעשרות. ש״מ דהפקר גיד פעור ממעשיות. אנצ אם טמא ולאי אפקעתא דמלכא.
 אלא להחיוכ הוא על כאדם להפקיר. 1א*כ כשמוםיפין ביד מור חודש . הס נוזרין על האדם
. וכיון שהוא מפקיל פשימא לפסול ממעשרות. וא״כ מאי ראיה לענין ׳  להפקיר עוד חודש א
 הפקר גיד שסעול מן המעכרוס. וע׳ ל״ה ע״ו מיא סוס׳ דיס בשלמא. וראיתי כענין זה כספל
 מנחת חנוך שסלסל מדוע טסג מצות שטעית בנשים(סייט 6ס נימא ילאו אפקעתא דמלכא) הא הוי
י רק איסור פשה. וכן חרישה לא סוי רק איסור עשה . עיש  מעשסזיג להא פילות שביעית לא מ
, ולענ״ד סא כתיב וכשביעית תשמענס ונעשתה. ותשמטנה סוי עבולת קרקע. ס  מם שכתב מ
י מצות הפקר ״ וכשם שמצות עבודת קרקע נוהג בנשים. ס״ב מצות י-סקר. דכא  ונטשםס מ

 איתקוש לסרדי. וכן כא כתיב גמריש וכקציר תשבות. איתקוש מרישפ לקצירה :

ז או ייבם במקום אמ . מ׳ ביאור הגר״א : אות מ ט י  פרמ י אות יד וניל כוי כ״כ בכימ פ
. וכיכ הסום' שם ליה כאן ע״ש בםםיל. ומשמע לעיקר סתשש הוא משום יבמה י  1 כו

 לשוק . ולכאורה עדישא כויל למימל ליפגע באשת אמ שלא במקום מצוס. פי׳ יבמות צ״ז ציה ג
, ומם שהקשה עליו הרש״ש כאן לא הבנתי. הא כיון י ו  תום׳ רעפ׳א אות טה ומכר אמיכ כ
 למכר הקרקע. איכ בעת כתיבת הפרוזבול אץ לו קרקע. ואולי כוונתו עיש מש״כ הרץ שם
 בגיעין. דלשיעת רש״י אם סיס לו בעת סלואם קרקע אף אה בעת כתיבת הפרוזבול אין לו קרקע
. ס . ועי מלאכת שלמם כין שהביאו. ולכאורה בלא״ה משכחת ל ז י  כותבי! עיש. זע׳ או״מ סי' ס
 שלא סיס לו כלל קרקע. ללענין אג״ק לא בעינן שיסיכ לו קרקע יווט . לק שכותב לו והקניתי לו
. ! י  ל״א קרקע. ולפני! סרזזטל לכאורה לא מהני ער לילפינ!־ שיש לו קרקע, זע׳ ב״י 0״ ס

 ובספר לויפ שם ;

 בתי כלאים
 הלכות כלאי זרעים

. ׳ ו ל: שם כאותו םי' ולהלאגיד שם כ י . פי פ״ב לכלאים אות נ י  םי' ג אסי' שלא במפולת כו

 לסלאג״ר. לאיסור במבע. וללקות בוי טפחים . ואץ הילוק לליריה בץ תבואה לילק .
: םי׳ ז וניל , ועמש״כ מיג לכלאים על סג׳ ׳  ולגרי המחבר כאן תמוהים: סי' ד כלי זה לוקה ט
. תמוה דלפי חשבון אין צריך לק ג׳ רובע ׳ ו . ע׳ תוספתא עיא סלי״א: סי/ יא נתערב קב כ ׳ ו  כ
 הקב * ובעיקר לבריו. א״כ באותו זרעים שאין זורעין מסן אלא מצי קב בבית האס. אם נתערכ
 בהן זיפ מצי קנ איצ למעט , וזה לבר זר מאד: סי' טז עם זרע סירות האילן מותר. מון ע0
. מלוע השמיט לעת הטור. ללזה הסכימו ׳ ל: שם לכתמלמ מותר ס  הגפן לאסור כמש״כ טי׳ מי
. ע* יו״ו שס ובביאור מגל״א כ ׳ . במו״ל אינו פשוט כ ׳ ו  האחרונים עיש: םי׳ ין ולוקין עציו כ
ח אין כאן משש כוי ׳ לימא, אלא משוס מקיים כלאים,: טי׳ י  מש״כ בזה: שם משום משלא ס
. עי׳ש ׳ ו  ע' שיו : שם סי' כא טגי בהכי. ע׳ היטב טו״ר שם: םי׳ לד לרבותא נקטה כ

 ביו״ד סמי׳ ל״ב לא משמע הכי ו

 הלכות כלאי הכרם
. ע׳ תום' רע״א לש״ט י ו  «׳ לו מדבטלם קדושת הארן. פי׳ מש״ב ריש ערלה: סי׳ לן תמוה כ
. וע״ש בשנות אליט •י שם רק מין '  דבצאים מש״כ גשם כתו״י יומא בוה: שם ותדע ט
. ומדברי הרא״ש שהביא נראה קצת דהוי מין אילן מ״ש . וע׳ מוס' בבת כ״ז פ״ב ד״ה כל  ילק כ1׳
. אה״נ דלר״ן אסירי כמשיכ בסמוך י• םי' לח מיני ׳  וצ״ע : שם למיסר גלוי קשואין זדלועין ט
. תמוה דירקזת אסירי מדאורייתא ע״ש בכ׳מ בשיעת הרמב״ס. ואולי ס״ל דמש״כ הכ״מ ׳  ירקות ט
מ שכתב בתחלת דבריו לקעניומ ״ ׳ מזר מדבריו הראשונים עיש . ונגיש י מ  אמ״כ מימ נראה ט
. כמשיכ םלמג׳ם ע״א כליח. וע׳ צל״ח א  אסולין מדאורייתא ותמוה. הא קטניות מק זרעים מ
ב אע״ג כגם זה אסור אסי׳ במויל כו׳ לבריו תמוהים. , מ  ריש ביצה מ״ש על סמהריס שייף: סי
 גם סותר א״ע למש״כ ליךין סמ״ז ע״ש והראה . וע׳ בהלכתא גבילתא סס״א־ לכלאים: שם וי״א כו׳
. בכל הפוסקים לא נזהר רק באכילה עיין עליהם . מלבד דעת הרמ״ס לעת יחיד: ׳  ובהנאה ט
. להכ״מ בשיעת הרמב״ס נס במרס ע״י עובד כוכבים אםור עיש ׳ ׳ יכול ליכטת ט  שם י״ל ט
. מיהו אס זרע גמקזס שאימ ראוי לזריעה סטור ׳  ותראה: םי' מג אפיס חייב מלקות ט
. י  מבואר בירושלמי סיא הל״ע והובא גיכ בשנות אליהו ססיק לכלאים: שם תיכף משזרע כו
 מ׳ ירושלמי שם מחלוקת לריי ור״ל ואבמיל בזה: שם וכמו כן ניל לענין שבת כוי כגר נתחייב
. ועי פ״ב לתרומות המטע בשבת בשוגג יקיים. ואם בימא ן . הרשיש בדש׳ בבת ע׳ג לא כתב כ ׳  ט
 כרשיש. הול״ל יעקר כי היכי ל5א ליפי לילי חיסור סקילה כדאמרי' גבי כשהדביק פת בתנור
 ודויק . כעה ראיתי בססר מנחת חינוך מצוה רנ״ח שסאריך בזה: סי׳ טו וכרי סרמכ״ס שם הלכם
׳ שס חינו מפורש כ״כ . ולדבריו היה לו להביא מהלכה ז׳ כמש״כ באמת הפ״מ עיש . ג ט  כ׳
ו עי״ש ותראם: סי׳ מח מכני. כזנא בכ״מ בספיח יע״ש שכענ י  ובאמת מפורש ייתר כהלכה כ

. אץ כאן המים כלל. ׳ . דבריו אינם מונגים כלל ודייק י שם ותמיהני ט , פ ולא הבנתי ט  ע
ס סעמיס אק מספר מציגו זו משנס ראשונה ביר של אחריסם אמרו. ובסירובין מ״נ . מעיקרא מ  מ
. ובכימ שהאמרוניס מלקו פל הראשונים: בועז אות נ מיש מחרישה י ׳ . והול כר ג י ר ל כ ט  פ
 >ו׳. סכא במס שעוקר מבעל כאיסור שעשה. משא׳כ המס א״א לגמל המרישס. ואכילת הסירות
 הוא ענין אחל ורויק. וסתם געי אם לא עקר הסירות מותרים. כמשיכ בירושלמי שם . וםיכא
 לזרע גשגיפית נראה מדברי הרמי! לעיל במ״ז דהסירות אסורות. והיא מחלוקת הרמב״ס וםראב״ל .
. ועי׳ ר״ש כאן וגרש״ש מ״ז מכ״כ בזס. 1ע״ לקמן ק י ח  מיי ס״ל הצט״ו. ועי׳ פימ מש״כ גזם ו
. וברע״ג שם. וגרגרי הממכר. ולקק פ״ד מ״ג. וגרגרי המחבר: חלכתא גביחתא ו ״ פ  י
ל השדות . עי׳ רמכ״ם והובא גחוי״ס כאן: שם מ״ו קנוניות . זס מותר מ י ו  «״ג מוסר לזבל כ
מ , מיהו מ ן ל ה  כו״. ליתא. עי׳ למנ״ם פ״א ממע״ש הל״ג. ופיל מכלכוס שמימה הל״ט ו
 השוס' כוכריו: שם מיח וכולן לוקא כו׳ המוה. והמשנה לא קאמרה אלא גגי פול המצרי.

. ועי׳ כהוייט כאן 1 ן , סרמביס גמבורו לא פסק כ ׳©״  עיםוצ״ע: שם מ״י מותר למן

. ועי׳ גלייף ש מ מ . לשי משטן עיסת מוכר שסיא מיג ביציס ו ׳ ו  פרה ג אות ח והוא נ• כ
. לכאורה הרי באמת מותר להשקוח שרהו ׳  י ס׳ ע״ס: ברע׳׳ב מ״ח כמהקנן להשקות ט
. ׳ ס כולעיל סס״ג * ות״ל מצאתי אח״ז גפ״מ שפפל בוס: בועז אות ב הסלע לוקא ט  מכיעי

. זכו כפי׳ סרמג״ס: ׳ ו  לא ירעתי אנס מצא זאח: שם מ״ס מצג שס כ
 פ1ס ד אות ה מראסור מדאורייתא כו׳ דהוי הולדה למורש. ועי׳ מוס׳ מרק י״ג ע״א ל״ס
. ולכאורה דבריכם סותרים ז&יו . וכן כתגו כגיעין להדיא דהוי ׳  1 געייבכ ובדטר כב

. [ונדרך סלסול יש ליישב. דטונתס ולהירושלמי . ה ז  דאוריימא לסי׳ ר״ת ובבכורות נסתפקו ב
ל דלריי איט לוקה אחרישס בשביעית כדחיתא שם רפ״מ דכלאיס • ולשימת ל״י שם ו  לשיעחי מ
 אסי׳ עשה אין גס כמבואר שס. וככא בירושלמי >ראה דאזיצ כשיטת ר׳ יוסי מלפריך וכא אמר
. כמש״כ כה״ג סתום׳ בב״מ סי ו . ומשני אמר ר׳ יוסי משמע דכל כשקלא וטליא הוא מר׳ י ן  פ
׳ סממיס  רפ״ב. וא״כ לר״י שסיר כתבו ההוס׳ דאין נראה דמי דאורייתא היינו אפי׳ חרש בס נ
 ג״כ הוי מדרבנך לר״י]. ועי׳ תוס׳ שם שכתבו לגבי שביעית לא בעיע מלאכת מחשבת ע״ש.
 וכ״כ נגיטין ז״ס שנתקזוצס ועי׳ לעיל ס״ג מ״ל. וצ״צ ללוקא באיסור ולבנן ולא באיסור לאורייתא.
. ולא הגנת* ובארעא דחגליס איך שייך לקמס ל ״  ומי׳ שש גגיטין גמהלש״א טל וגרי סתום׳ מ
ו זורעם. ואס עשם כשלימוחו איכ גס גנתקווצה . הא אסי׳ נגט מoקיp וגנ ס  חבירו בשביל ז
 לא א״ש ורו״ק. וציל ובשטס שבטיכם סיס דחנריס ואחיכ לקחה או שכרס ממנו: אות ט להכא
ח י ת ו . כ״כ גסי׳כרא״ש כאן: שם כלמג״ס וכוי. וע״שעול הל״ר ווו״ק: א ׳  בשלם אילן כו
. ועי׳ למב״ם ס׳6 הלי״ר. וגם סותר ן . ומיש ממסקל ומלקט עצים ריש סרקי ׳  בגוף האילן ט
ב דצא למי לזילור כו׳ התם  אימ למ־ש באות ע״ו ולו״ק. וסי׳מש״כ לקמן באות כ״כ: אות כ
 מרת הפנסים. והכא מכקיעגוף סאילן. ובזה גם מראית העין ליתא: אות ל אסור לכיע .
. ועי׳ הוי״מ. וסי׳ מוס׳ גינףן מיד ומש״כ על סגליון. וכעת ראישי ב  ופי׳ מש״כ בסמוך אוח כי

 בהגהת מצפה איתן שספיר ג״כ מהא שהקשית׳ דמבואר דכתגריה מוהר :
 &רס ת אות ד ותו גמס פליגי. ע״ תיסשתא פ״ד ועי׳ טןיא גר״ה ט״ו ע״ב באגני
. פשנ׳א בפס הירושלמי: אות כד ׳ ו  1 מלואים מ״ש בזס להרן עיש: אות ט ואף כ

. עי׳ ס״מ : אות מא ולא אמרי׳ ׳  אבל כו׳ וקנה. לכאורס צ״ל או קנס: אות לן ולס״ז יסס ט
. י . וס׳ס לאכ£ בקדושת שניטיס; אות סא אסי׳ ט ר . עיי שניא: אות מז לאכלן ה ר  בכס״ג כ
 עיי מה שסי׳ לעיל פ״ל אוח ט״ו וכיכ כאן בהליג: כוען אות א לאסור לפקק בשינוי. ועמ״ש
. וכ״כ הסוי״ט בשס הל׳׳ש . ולכאורה סוא סותר איע . ולומק לחלק בין םיכא דלא גללו ׳  גאות מ
. ולולא ן . ע״ט כתו״ט מ״ג מ״ד ותבי  לק העלים בשבימית. ובין מסיסו צמחים בעיקר הסרי
 מםתסינא הוה אמינא. דמ״ש סריב ובהוסיף אסור לעוקדו בשינוי מינו לב״ש. אכל לביס ומתירין
. ווו״ק ט קצרתי • ו ר ז  בקרוומוס מומר. ומצאתי סער ללנר׳ גפני משה ע״ש סיף כלי ב• ו״ס ג

 שונ אמ״ז מצאתי סברא זו ברפיז :
. לסמש״ש אות ע׳ רמייר• במקים שהמזיק שס עולי מצרים ׳ ק ן אות ג הקשה רביט ט ר  פ

 1 ע״ש לקימ: אות יד והקשה רתוי״ט כר . עיי משת״י פ״ו נס" הלא״ש :

ג בשס הירושלמי: אות יט ולפי הך ״ה מ׳ ס ז אות ט אסי׳ שועה. מי׳ שנ״א לפיל 0 ר  פ
 r גירסא כיי ליי חילוק בין הך גי׳ לגי״ ראשונה לפי פי' בסמוך ולו״ק. ועי׳ בהליג.

 ועבימ בשה הרי״ק כרמב״ם : אות כו נסהיד דמי שביעית. אץ לשוט מכוון יפה ער״ב :
ה. וסבא . איט בסר״ש והוא ברימ: אות לא באותן כו׳ ציי מי הכרזתו לז ׳  אות ל וסריש ט
׳ ג ובממנ״ר ט . שוב ראיתי שהרגיש בזה לקמן פ״מ נבועז: אות ל ל ו פ  מיירי קודם זמן ט
ח ומזה נ״ל רמים לאו״מ סי'  כבר דנר בזה המל״מ: אות לד ום״ה לוקט. עי׳ שניא: אות נ
. ע״ש נמ״א םק״ז: אות סו וכ׳ עוד . כ״כ הר״ג: שם נ״ל וסגי ׳ ס וצ״ל ד  סמ״ז (ם׳׳ג) טי

. עי׳ שניא בלא כתב כן : '  ט
׳ לשתות: אות . לכאורה הרי מבואר להויא במתני׳ אבל מתן ט ׳ ס ח אות לב למ״ש ט ר  פ
. ועתורע׳א אות מ׳ ופתו״מ בשם הר״ש . ולש״י זבחים. ומבואר ׳  1 מה ליתא כו

׳  לסריא. וגם מרומה וחלה צריך לגערס מן העולם . ודלא כרכ״מ ס״ה מסל' ככורוח הלכה ט
 ט״ש. וכ׳כ להדיא ברייע אלגוי דף ל״ד ע״ב דיה והנס. לחלה איע חייג בגימור. והס וכריס
 תמוהים. וגלח׳ה צא הבנתי וגרי הג״מ. דא״כ אם קנה מדמי שביעית שאיט טהג בהן ביעור
. ולא הו״ל לסתום גם מש״ש עוד ויש לו עוגת סנאס לא הבנתי. הא קי״ל ה ר ט ג  יהא חייג ב
 לאוכלי! סירוס שביעית בעובם בריש ס״ד. ועוד דכהן שקנס בהמה מדמי שביעית יסא נונג בס
. הרמביס ׳ ו  לין נטרס . לבו לא שייך טעם זה וצ׳מ : בועז אות א ולימ כו׳ ילםי׳ מלכם כ
. ובאמת י״ל הא עסקינן ליס למיל׳ אחרינא. לפגין תסיסת למיה ולעני! חזותא. ׳ מ ת  הגיא זה מ
. כ״כ הפ״י שם : ׳ : שם אולם לססנ״ד כו ׳ ט ס  עכ״ק לק״א עיא ובירושלמי חל מ״ל מסק ליה מ
. וכן השיג בפג״א מל הריש והרע״ב ע״ש: שם ברש״י יבמות ׳ ו  תום׳ רעמ״א אות לן כ
. ושש ע״א ל״ה ואילו ע״ש : בהלכתא גבירתא מ״א לאכצה ולא להפסד. ׳ י  דע״ג ב׳ ב
כ ע״ב ל״ס סיכא: ו . ומשייט מצץ ד  מבואר לליכא גפישרק עשה. וערש״ש וגחים דקיו ע״כ
. ועמ׳׳ש רש׳ב למעי״: שם מי״א המום ן  שם מ״ב או לזלף. ע׳ בפגים אוס ט״ו לא משמע כ
. כוונת הכ״מ סוא רק לאסוקי אוכלי בהמה . משא״כ צביעה. הרי נפקי מלכם כע״ש י ו  לי כ
 לעיל * וא׳׳כ הרי כשב לכם לאכלה זלא לסחורה. וע׳ לעיל מ״א בדברי הר״ב ובדברי כמחבר
. אין נוחנץ ג י  וסגין. ועלש״ש. וגפיקר קושיא הראג״ל לו״מ הויא. עפמ״ש הרטג״ם שם בהל׳ כ

ה: ז  סגן כו• כטיט. ואם כמן ה "ז כמבוער וע״ע גכ״מ. וע׳ בס׳ סאה״ש מיש ג

ב נ״ל דקמ״ל כלאכ״ד. מלפיז שי׳ הלאג׳ל בזה : שם משהגיע זמן הביעור. ס ft אות נ ר  פ
 י ממריו נראה שאינו מפרש כסי׳ סמסרשים כאן ע״פ כירושלמי. עליש ותוי״מ ושנ״א
 והוא מיחש בעיני. ולפי׳ המפרשים לא הבנתי. הא דמ״ו עלי קנים כוי עד שישורו מאביסן.
 ע״ש בריב ותבין. ועי בסי פאסיש באורך. כעת ראיתי במשניות כחדשים שנתעוררו גזה :
ת נז והגיע ומן הביעור. ל״י למה הוצרך לזה: אות סא אס תעמא קמ״ל« לכאורה בלחיס  או
א ופטור מטעם הסקר. וצ״ל דהא מזינן לגשטעית לא פטרם מטעם הסקר מראיצטריך להיקש י  מ

ג  נ
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. ומה יענה מכא דסרת ממאת דמשני החס והכניסה ע״מ ששט? וסדוש : ר  ההיח לעמו כ
. עייין תוספות גי&ףן ם ל . אם p למה פעור מליט א י ו  שם אלא על כרמן שפשאו שומר כ
ס ט ל ס ג מ י . ועיי משנס למלך ס ו י ר ג ד ל ם מ״נ ע ד ל נ . ועי• מש״כ ס״ד ד ג ד״ס גזלן ׳  נ״ג ע
׳ ודי P"S•' שם פטור מדיני אדם ג מתוגל ומזיק הלכה נ י  גזילם הל״ר. וגשעה״מ ס

; . ומי׳ סום׳ ג״מ לי ע״א ד״ה לאו י ו  כ

 הלכות בלאי בהמה
׳ ק דעשום פסילא : סי מ ״ ג ד . וכן הקשה עליו כמל״מ וע״ש ג י ו ט כ ט  סי״ צט וגממילת כגול ר
גד כוכגים נצעוום טל הרגיעה . עיש באמרונים . גלא״ה אלא משום לעו י ו / כ  ל

. ע״ש בש״ך סק״ו ו י ו  שהשיגו על סשיו: שם אדעעא דנששיה קעכיד כ

 הלכות כלאי בגדים
ה וטווי מגואר דמלדנגן הוא י . מרש״י שם ל ׳ ר אסול מלאורייתא ט  סי״ קטו עיהו אפשר כ
ן בסס״ר וציע. הלמבים מפרש לנון הייט אריג כסרש״י וע״ש ט ' ק : סי ג י ר  גאינו א
׳ שם ס . לא ידפנא מס מירב בזה ועי׳ סו ׳ ן וניל ט י : סי' ק ט ׳ ה פ י  בב6ל הגר״א םק״א שכיכ ע
ר ו א מ ז ו . וע״שבעי א כ ס י א ס . ע״ש סימג ללכאורס משמע ש א ׳ ע ס ״ צ ר ח י  ד״ס ושוע־ היי ק
ט רק צריף י ' ק : סי ע״ז : גלאים נמי אסור מ״ש גשיך ו ׳ ׳ תוך המסר ט : שם אנל כו א ׳ ר ג  ס
ס ותראה ״ . ס״ש היטב סי׳ ש׳ כ י ו ד זה : שם ותמיסני מאד כ י צ . ע״שה׳ט דאינו מ י  לתסר ט
כ מה ' ק ׳ . ליסא כמשיכ בסמוך : סי  שיש לתמוה על סמיכתו ע״ש: שם vcp מספרו יחד ט
ן מפום ' מ ק י״ג : שם גמח״כ רגיט ט י ק הםג״א סי״ קייא ה . ו י  שהקשה רכימ טי״ז ט
. ושיין ש י א ע ׳ התכלת ליס עי ס לא משמע ק מדברי הגמ׳ פ . מלכי לאין חילוקו מוכרח נ ׳  המועין ט
. ודברי רגיט כט״ז אמסים ן פ ו  יבמות רף ד׳ ע״כ ותלאס שא״א לפרש כפירושו בשום א
ט כמקום מושבו כ ס: סי' ס צי ו אלו בלחי מובנים ו גלי . ו ״ ו ם לא בן כ א ם •־ שם ו י טנ נ  ו
ו לו למיירי י . מי הג ׳ ו ג י״ל שמא בשפה בישן כ נ . לא יועתי מנ״ל J סי' ק ׳ ד  אין ^לאיס כ
. ם ס ל נ כע יל א . ועיש גסג ג מ י . ופשעא למילהא ששכב אחר שמת עיש ס ת מ  שם שכהכ מלם ש

 ועיקל קושייתו עיש בתהיל ופלאה ללק״מ :

ס כותל־ למשיב בפ״ס הלכה י״ז ע״ש וצ״פ. וע׳ ביאור ׳ . לא זכיתי להבין ח  בין פלה מאליה! לו
. י . לענ׳ד זה נכלל במ״ש שם סעיף א ל י י . ומה שתמס שלא נזכל ב כ י  סנל״א ס״ק ז׳ וס״ק ל
ס עובד כוכבים בכלאים. אבל פוקרין ברי למעט התפלה. שוב ראיתי שגם שס  ואין עות־ין ט
. אפל ס ר כ ק אמ״כ ב ר . וצ״ל לכוונתו אם ז ס ר כ ם עלו מאליהן מקושין ב א . ו כ ״  פ״ס הלייט כ
׳ לא לאה לברי רביט ן דםפ׳ח קשיא. ו5״ל לכוונתו אס קיימן אח״כ וצ״ע: סי׳ נ תמוה ט  ה
׳ שנוח אליהו ספ״ז רכלאיס: סי׳ נו שיש ט הרבה . ע ה ר ו ס פ התבואה א י כ  הנר״א שם : שם פ
. עי׳ שנ״א ׳ ו ׳ ס״ל ע״ש : שם וגס כל השורות כ . סומל למש״כ לקמן םי ׳ ו  כז־ לא פחוס כ
: ס" נח דרק ן ט . או שמא כלס ק ׳  נשם הילושלמי יבצר אחד םגי י: שם רחוקים או קרובי© ט
ם בשסן נעועים ממשה על ח״שה מקדש י ׳ מ . וע״ פרק ס כרח ׳ אינו מו  חשוס מראית העין כו
 אף על סי שאינן אלא משום מראיה העין כמשיכ שם: שם אפי׳ במררי מדרים אסור
ם שסגפניס נעומים פחות או א . דסא מי שעומד בתוכו מ . לא מצאתי טעם בקושיא » ׳ © 
. ובגליון רש״א שם מ״ש ו נ ט׳ יו״ל סי׳ ם״ו סי . ו ס י ג ג . ואס ק מאי מראית הפין שיד ל ר ת ו  י
. לא יועסי מכ״ל ועיש גשס הירושלמי : ת ו מ ן מארבע א ה: םי״ נט אסי׳ סזרע חו ם שפי  ק
. לא ח ו ׳ ספחים לכל ר . מלשון המחבר 5ם שכתב ומרחיק ו י ו ׳ -צריך להרחיק כ ׳ סב וניל ט י «י • 
. ׳ ׳ כזה ט ׳ עססיס מכל שורה: סי׳ סה המעע ט ס ומרחיק ו ׳ . ובאמת לשין הרמכ ן  משמע כ
ס מ : מיי עד י ו י א בכיפך עיין ס״ד לכלאים מ , ולפירוש רש״י מ ם י כ מ ר  סתם דבריו כפירוש ס
ל לקולא י מ ע מהירושלמי: שם ייל ד . וע׳ ביאור םגר״א שם ס״ק עי נ י ה ׳ א  מותר לזרוע כו
ג וצ״ע. ואם כוונתו למש״כ בפ״ה לפלחים ׳ ׳ ע . ל״י מאי קולא ׳שכאן לביס מלביש סי׳ סי ס ״ ב  ד
. הוכחם זו מבואר ׳ ו ו ונ״ל דע״כ מוכח כ ׳ ע : סי ך ׳ ל״׳ במכ הירן לקושייתו לעיל בסמו  אות ג
. אין לשונו מדוקדק : א ״ ע כו׳ לכל צו ד י  בסגר״א מ״ש וביויד בביאורו: סי' פא מצד לצד ו
ו אין אדם אוסר ושאיש. אגל אגן קייל דגם . סייט למי ׳ ו ״ צד, בזה אין אדם אוכר כ  ם
. י י ר ק גבי כלאים ב ק ס פ . ומס ד ] י ט מ . לק כישראל אמריי לצעירי ק ש י א כ  גכה״ג ארס אוסר ד
: שם מס שסושיף ל ת ו . ובזה נדחו כל דבריו כאן ובמקום אחר סארבחי י  משוס וכתיב כרמך
. ועיין ס א . והעסקים לא ביארו ו ו ל כ נשל חבי ׳  בהבייך לחבירו כז׳ . כעי הנראה איט לוקה ג
. וא״כ איך משכחת לריע מ׳ ע י ר י צאוקמי מתני׳ דיש מורש סלם אחו כ ע . מ ג ׳  מכות כ״א ע
. ומשמע מזה דלוקס. וכמדומה שראיתי זאת ע י ר  (א1ין סא בשביעית איט צוקה משוס כלאים ל
. שוב ראיתי דלק״מ רהא סתם ס ו  גאיזסיםסר . כעת ראיתי במנחת חינוך מציה רצ״מ שסאריך ב
כ הגרעינץ שלפני שביעית. ולא כוי הסקר ולא דמי  מיירי שזרע חעס ושעורה וחרצן ביחל . אי
׳ כרי . והוי כסקר בשביעית וז״ב : שש בורכא כו ר ו מ  להא לס״! דבלאים להמס היה כבל כרם ג

 הגהות וחהשים מאת הג׳־מ משולם זלמן אשכנזי רל האב׳׳ד דק״ק לובלין והגליל יצ׳
; ל קי ם בוידוי ו  ולליש מגיגה אזלי לטעמייהו לבס׳ לא יחשור חלקו על רש״י זיל ג

׳ מ״ט פ״ד שמביא קישיס המרדהי אמאי לא אולי* ׳ מל״מ ה . מי ט ק  פרק ך מייא שםסק לקט ל
א כל דסריש מרובא סריש . וצ״ל מ״ש מ א והאריך שם המל״מ דאמאי לא ט ג  גשר מ
׳ בשם הרא״ש גבי עשירי ולאי ולא ספק ללא אמרי׳ כל דסריש. ומ״מ לא ׳ ב  המגואל גשימ ב״פ ו
ט הש״פ הנ״ל א״ע ג י מגיא ל ׳ קי א. והכריו ביו״ד םי  נפיק מכלל משירי' ספק לממעע קרא לסדי

״ po לקנו וא״ש : ט ר רש לינסם נסילוש לעט ולגר סעווב ל  כינ דמו

 מסכת דמאי
ם. דש לדקדק אליבא י הגאון מהוריד שאול ז״ל אב״ו מאשטרו ו ו ׳ בשס ו  פרק א מיא נשוימ כ
מ מ״ש. ו מ״ש מוס' ביבמות קי׳׳ע ו״ה ממוורסא בסו  R ור״מ רמייש למיעוטא ונעלם ממנ

 וליג דאדס נאמן על מה כביוו ולסכי אף אי מייש*׳ למיעועא מ״מ כיון שמכר בחזקת מסוכרים
ק :  נאמן רק חכמים החמירו שראו הרנה חשודים ואינו אלא פדלג

 מסכת שביעית
ד בקושיא א ם סמל״מ מ . ג ס מ ו כ ג ס ולא מגילות ומיהו ק״ל סוגיא ד י  פרק ן מ״ג סוי״ע ל
נ מ*ווין עלאמ״ס ואסור אכ״ש. י . ואף כ ה י מ ר מפום א • וניל דאי אמר״ חלגאסו י  י
ר העומד לאכילה ומותר נ ל . ולא אסרם סורס אלא נ ל ל י חלג דגר סטומד לאכילה כ  א״כ לא מ
ק . י מ ״ ס״ז וש״ך שם ו רד סי׳ קי״ז מ י  לםתורס לסיכה ולש׳׳ד ולישראל אסור לסיכה בדאיתא ג
דמט. ואין לעקש על רגל הניל ז נ  ובטל סוימ לא דק שמגיא ראיס מדס הנמכר לגננין וםסס מיירי כ
. ומנא ידעיע דבשר סוסים ב א שהובר בעצמותו לא יהיה ראוי צאכילס משא״כ מל ק ן ה נ  מעי
מ מותר למכור מ׳ , והלא יש אנשים במקומות רחוקות שאוכלים אותם ו ל כ א מ  וסמוליס לא עוכ ל
ן שאצלינו איט עומד לאכילה. וא״כ כסיר לחי השים לאפשר הים חלג מלפנים כמו סוסים ו  ט

 וחמורים בזמנינו :
. וניל עפ״י מם שמןשס י  פרק י מ״ג פרוזטל ברע״ב תקנם לעשירים סי' תוי״ע וכ׳ בכ״מ ט
 R בסומיס סי׳ ס״ז םקיי בכס כריטג״א הא יכול להתנות פ״מ שלא משמע שטעית ויהיה

. והיכ ה י פ ט ׳ שאימ רוצה ללות אס השמיטנו ש  ג״כ הקנס לענים רק שסמלומ יעבור טל סשמר לך ט
 עיקר התקנה של סלל לעוגת פסשיריס שלא יפברו מל סשמר לך ותיקן פרוזבול ווו״ק :

 מסכת תרומות
. לענק מיעים כנצפמיס אף ה נ ט , הערה ק ׳ ע סאה תרומה שנפלה לסמומימק׳ ט י  פרק ה מ
. וירומ שםפמפ ח מ ק ׳ שנטחן כגר •ש לכמיל בויפבל ומשערי• לפי ה  1 בפחות מסע סן ס

 מחטים כאינם נצמחיס יוחל לס״ע ממעים סנצממיס :
נ לאזליק בהר מבטל אם יכול לסיות א והם נעשים תרומה • עי גמ׳ מנחות כ״ י  פרק ן מ
 R כסו המתבטל. איכ צ״ע רב איך המריע מרומה גסצ גק״א הא המנעל מלין

so לו״ק והנץ . ה מ מ  יכול להיות תרומה שמשלם עכור אכילת בוגג תרומה והס געשים פ
 .כי קושיא חמולס היא :

 מסכת ברכות
א ׳ חמן קיש מ ם וקתני,במתני ת . צ״מ א״כ פלופ ם ׳ ם אהא לר״י ט ט מ ו  מ״א בו־ע״ב ס
רם. ומוכח לכאורה פהרא׳ש שמפקפק בוס עיש.  מצס״כ סא לר״י מפמיל כזמן מקו
ג שנה ויום ח' םצוס י  וייל להעעם שמתחיל התנא במצות ק״ש סוא משוס למי שנעשה בר מצוס בן י
. ומפתה ניחא ג י ת י  הראשונה הבאה אליו בהכרח היא קיש שלמרבית בליל סשייך ליום שאחר מ
. משוס דודא׳ אס״ לר״י נסי ה ח נ מ ן קיש היא בפלג כ מ  מה שלא זכר התנא סכא דעת ר״י ט
. מ״מ לאו לילה גמור כוא לטח שיוהשב גר מיובא מכ״ש במצות מ ״ ה פ  דלענין קיש יוצא מה״ת נ
. ולפ״ז נ׳׳ל לין ממידש והוא פשוע מאד דמי שנעשה ב״מ י ל י צילה לכל מי ו צהיצ ואז ט  ע
. דיותר מוטב שיקיים קיש ואורייתא . וקווס צה׳כ איט כ י ס ס ק״ש עד צ  גלילס צדן־ להמתין ס
 נעשה ב״ח ממית רק מצות מינוך בעלמא. ואפי׳ נימא דבדיעבד אם קרא אתר סה״מ איצ לחזור
. ולכן שסיר קתני הגא רהתמלת זמן ק״ש היא דוקא מצהיה ן  ולקרוס מ״מ לכתחלמ ולאי ימתי
. ובום י״ל קובית םש״ס מאי ק י י ד י כיון דמייד נמי שנעשה כ״מ ו י  ולא מצי למימני לעת ל
. ר״ל למהאי ׳ ת הגמ׳ בתי׳ סכי יניף מבש׳ע ויסי ערב ט ע פתח טרגית ברישא. ואולי וזהו כ  ו
. ואיע דומה לחגלל לשניהם א ב ו י ר ח  קרא ילפינן דלילה שייך ליום לכל מילי והיה לעגין ג
: בתוייט ל״ס עד שיטלס ן ט מ א ל ע וו״ק וכגן כי נחמד מ ׳ ום לשל ב  ביום א׳ ושל שמר קו
א כ ח למכנוים בשיאיח. ויש לעיין דעיקר סייג מ ץ בתריי דיש כ ו ע . י ״  פ״ס דבסייג סליגי ט
ר ט פ פטר עיי טשיה משאיכ בנ״ד דפמשש כיא שמא יחטסנו שינס י  דהמכש ריעומא שמא י

ס ג ל ׳ ניצה ס״ב מ״א ד״ס לא יבשל לעושק סייג משוס זמנים ס ס ק עי׳ מ . א ג י י  גשוא״ס ליש ם

: ב ״ ט ׳ ר  ופי׳ סמ״ג באויח גא״א םי
׳ ספר שער המלך סלי מילם ' מוס׳ ב״ק פ״ח פ״א וצ״פ. ופי  פףמ J מ״ג בתוי״ע דיה ומנדים. פי
 י שמיישב קושיא וו ומיושב דברי פמוי״ט ועי׳ ירושלמי שמביא כפסוק שמע ישראל מ״ש :
. ונ״צ לתלן כיון דכמהני' נקט ׳ י׳ע ל״ס עד כזית אע״ג דהוי םתם ולעיל ט  פרק \ מ״ב תו
י ומלויק מ אזי הלכה כתיק אף נגד לי  1 הת״ק פד כזית בסשמא ואיט מוכיר לברי רי

א י ז הי׳ ה׳ וטי׳ תוי״פ מולין ס״מ מ . דעויין בסראיש שבח פסי י י ד ק הלכה וצא כ  לשון הרטיב ו
 דאף 0x3 ואח״כ ממלוקת לאין הלכה כסתם טכ״ו בהמחלוקת עצמה אזצינן גהר כצלא דעלמא

י סלכה כתיק וזה ברור :  ואיכ סכא מ

 מסכת פאה
ס׳ ליס האיש מקדש וצ״פ: בחויש ושביל סרבים ׳ס והשלולית לא זו א״ז עי׳ סו י  פרס ב מיא בתו
: ע ט ק ״ שגיל היחיד המלה ציל דאשסעי׳ דיזקא ו ם ר אף אי ג  י כוי. ע" מעזות ע״א ב׳ גתוס׳ ו
, מפשר . עי׳ מםרביא קידושין ורמבים בהל ׳ ו  פרס J מ״ו סוי״ע ד״ס ובבטריס אך מסיימו כ
 י שני אצל ףדוי מפשר לא הזכיר שיהיה לו קרקע ומוכח דס״ל כרשיי ונקע סתמא דמהני׳
. ומחולק תמיהה כמל״מ ס״ב מהל׳ חגיגה על מה שהשמיע הרעבים הא דאמרריא י דו י  לילן רל״ח ו
כ׳ שס המלימ ואי משום וכוי(וחידוש בעיני פל הגאון ר״י ברלץ ס ו  לכל שא״לקרקע פסול מראיה כ

יב במ״ת מא״ח ושלהם לא ראו בכנר ממה גזה המלימ). רכמתני׳  ז״ל ששאל קושיא זו מהגאון בעל נ
ם מראיה אגל . וסירושלמי מקשס ג י רו י ו א הוכיח הרמב״סו״ל מדלית ראיס במתני׳ כמו ג כ ס  ו
׳ 5׳ ס שהביא םמצ״מ וסוס׳ וססמיס ג ג י . וא״צ לדייק מריש » ׳ י נ ת מ  הרמג״ס אזיל בסל 0תמא ו



 ספר שנות אליהו
 על פדר זרעים

 מהגאון החסיד רבינו אליהו זצ״ל מוולנא.
. א ראדנ ה יהושע העשילכ^מרל מהו ר ב הגדול מ ר  והוגה היטב מבל הקמשונים ושבושים הרבים שהיו בו ע״י המנוח ה

י אברהם *ל ו ה ם ם 1 ? ש י ר ע ח י כ / / י  הסדמת הרב הטיפלנ ת
 כן להגאון האמיתי חםיד ח׳ המנוח םוה׳ אליהו זצלה׳׳ה םווילנא״
. אני רכנ ישראל ומרשיו. אור ישראל וקלושים י נ א ך היום אשר ילילסני. הייתי בן ל  ברו
, ו . לא ראם אור מימי חו ו . מי שלא ראה תורתו וקדושתו ופטותנ  רבים שמטו שמו
. שם ו גדל  היכול אוכל שפר מאומה איזה קצות דרכיו אשר אגידה ואדברה להראות כטלו ו
 נפשו ככפו להמזיל ממרח התורה על יושנה » למד מקרא ומשגה הלסת ואגדות ס&רא וספנ*
 מלמוד ככלי וירושלמי וסוספשות וכל הגרייתות טד שהיה משנתו סדורה בפיו מל כל קוץ וקו!
 מלי מלים הלטמ סדורות טל סדר המקרא . ונתן נפשו פל כל דקדוק ודקדוק ממאמרי רז״ל

 ללמוד וללמד ולקיים את כל לכלי מלמוד תורתם כמטט נפשו יצא עליהם. ;אמ חזיתי ואספרה•
 כעת אורות מאופל הגיה לסור מעות הדפוס והסופרים שנעלו גספרא וספרי ומוספמומ
. ונטשה אכזרי ג ר ו ע  פירקא רר׳ אליעזר וירוש׳ תלמוד בכלי וסדר סולם נטשו פניו שחורות כ
ר. ובעזרו ה' להסיק שמעתא אמר. . אמ בניו צא ילפ 1אח אחיו לא הכי י ביתו מ  טל בניו ו
כ צהלתו. לא נהנה מפוה״ז בי אפ מ  לאמיתו צהט פניו ממאור שבת. ולא אכל כמה ימים מ
ס טטס שינה ולא נפשה תורתו פ ת המורה והתפלה היא חייו ואורך ימיו כמפט שלא מ ד ט ט  מ
 קרעים לא בעם ולא בלילה. מי ראה כזאת מי שמט כאלה. מימי רבנן סטראי וראשי הישיבות
ים. גמס כל צב . ורפו כל ידים. כי נתמעטו הלבבות ולקו  והגאונים מוסלי ארן והאחנ
ת. מאת ה׳ הימה זאת גפלאת רו  המאורות. ונתבלבלו השמועות. ונעשה המוכה כשתי מו
. לא מצאו כלי ו פתח  היא בעיכיט. אך בימינו נבקעו כל מפיינומ החכמה וארובות השמים נ
. כלס נקבצו באו אלץ ונמשים אצלו . כמוהו ס א מ  מחזיק ברכה עניו ושפל גב;ה בעיניו נ
. טל בשעה שפמח פיו נפשו הכל כמרשים וצא כל מומא סביל להבין שטחור. ר כ נ ת מ  כמעיין ה
לבי ה' יקר בפיניו שלא יס. רק מגולל מסילומו ו . וכל מה שאמר גלה טפח וכסס מפמי ו  אמרי
מ פ . שם ככמכ לשוס ואמת, ולא משן מ6מ־ ה ו מ א  ימנע כך מן הלול לא עזב את מסלו מ
. ם ל ו . בנגלה טל מקרא משנה הלטמ ואגלומ ספרא וספרי מכילתא תוספפא סלל ס  מחכמתו
 פשאם בבלי גלול מחזיק את המרובה. ע״י הגהותיו וביאוריו וחידושיו יבינו המשכילים איו
 חיי עולם געפ במוכס אטומים לסמיומ. טשל יקימון מציו. אין בהם נפתל יעקש. צח כחן
. מורת אמת בפיהו כי לומה למלאך ה' צבאות י נ  ודוחק. הן הן הדברים שגתט למשה מסי
ם. כצ סמטה . זכה וזיכה את הרבי  הוא במשילומו ופרישותו יחיל בדורו ובכמה דורוח בלפניו
. להקים נפילה א בפגומנוהו  שנשכחו חזר וישלך. כל ההלכות הקשומ פשאם כמישור הלול מ
. כל כצי יוצר ו ל ג  התורה להכין אומה ביראתו ולהפלה בגולצ בקיאוחו וחריפותו. מי יפריך נ
. ויותר שהיה מכם בנגלה גפתמו אליו כצ שערי בינה להבין ולהשכיל לכל בני׳ ו  לא יוצלח עצי
. מטשה גראשימ ומעשה ס ר ו  ישראל דברי הזוהר והגיקוכים וס״ד ור״מוס״י והיכלות וסתרי מ
 מרכבה. לא הנימ לבר קטן ולבר גלול על שלמל וצומל בלרך קצרה למטן ילטו את ה׳ מגדולם
. לולא מורתו שפשופי איככה אוכל לחיות רגע באבלן מוצדי. כי הוא יכאיב ם נ ט  ועד ק
 וידיו תרפינה. ומי ימן וטכל להפיץ אורו בישראל ולמלקם ביעקב למט! תתענגו מהטוב אשר

 מנן ה׳ אותט ותתענגו על רוב שלום:

 הק׳ אברהם בן לאותו צחק חסיד ה׳ המוח מוהד׳ר אליהו זצלה״ה םווילנא \
 ש״ס ופוסקים וספרי קבצס לבושים לכל חפציהם. ומלגריהכ

 הקדמת הרה״נ החכם השלם החריף ובקי^מהי׳ משה זצ״ל התן
 להגאון האמיתי חםיד ה' המנוח מהי׳ אליהן זצלהי׳ה מווילנא:
ה חה נכבד היום בהגלות נגלות אור ישראל וקלוכו להאציל מאורו לרך ש  ליאכד מ
. . הורני דרך הקדש. דרכיו ראיתי ועלז לבי  ברק שביט המטצן עלי
. ע״י מטשיו הנפלאים נפשי יולטמ מאז אמת מאלפי רבטמ קצות  ומרחוק היה נראה לי
. ט מי יוכל לספר וצשער עצמות מהות דרטו ומלותיו . ופל אמד מסס לכדו כדאי ו  מלותי
 העילם ומלואו להתקיים עולמי פד . היה סולם מוצב ארצה וראשו כשמים. סליק אתעליתא
p ומלואה. צדיק דלתתא וצדיק ללפילא . מלוי  מתתא לעילא ימעילא לתתא השפיע א
 קיימין פלמין דאשכשיץ וטלמץ דאמגלייך. הוא היה אבי כל תופשי התורה. אבי חיל מילו
 הגדול לאורייתא. אבי אבי רכב ישראל ופרשיו. הוא מזרי ורבי ממי המאור הגדול אשר ייף
 בגללו על כל הפולט הגאון המפורסנ^בכל קצוי ארן התנא האלקי חסידא ופרישא רשכבה״ג
 קלושת שם תפארתו מרנא ורמא אליהו חשילא מווילנא • אשר מיום הוצלו ממש כאשר
 בא לכלל חיטך לא מש מן האהל של תורה ייראה ומסילות ופלישות. ולו לימיה מהלה. הלא
. ן י ע . יהנה טטל מאתט צפירת תפחלמט חמלת גורלט. נתעלס מן ה מ ט  ארצנו מלא כ
. ספריו וחניכיו הקדושים והטראים המה לט צזכרון. והנה  אך מוטח כנפיו מוסים עצינו
 כבוד הנהו מרי גישיי המשולחים בפז הלב המופצנ החכם השלם צליק בלרכיו וממים במעשיו
 מכו׳ אריה ליבש ואחיו הרג הגדול המופיג חריף ובקי החכם השלם מ' אברהם המה
 יושבים פל הכלי קדש מטריו הכ״ל מייגעים מ״פ ביגיעה רבה לבררם כשמלה ולסדרם טל
 סדר היושר נאה ואנכי מטלטל ח״פ במלטולא לגברא הקשה פד אשר באתי לפה ק״ק לטג
 עיר הגדולה והבירה ומצאתי ני קצת סמיכה כאש: עשו רבים פייה אשר בבית מדרשו של
ס תלמידיו  ה״ה הרב החריף המפורסם מוהר׳׳ר אליעזר סנ״ל לנלא מאד מאד המאמן פ
 בהגהות חיבור הקלוש הזה טל אשל א׳ ממגמילים מצא קצת מגייסות לבינו המופלאים

 מטוניס ללפת רטמינו הקלמונים :
 גם ה״ה הרב המופלא והמופלג המריף האברך מהור״ר יצחק פלפנקיל הפליא לפשות ברוב
 התאמצומ ויניעוח בלוח המעות והשמטות על כספר הקלוש הלזה כאשר נרפסו בכןוף
. וטל השלשה לו בא כבול ילילי הרג הגליל הנגיד המושלם המפורסם מהו׳ יהודח  הס?ר
 ליי בהרג הגדול מ׳ שגי־אור נכל הגאון מרישא. והוא אחל מנגיל׳ יקירי הקהילה הג״צ
 אשר היה בפו/רי כמבואר בלגריו ומליצותיו. והנני מבקש מכל מפיץ בצלק . לכל יעיין
. וקראתי שם ף ס  כמרוצה כאשר ילמו^לו לברים פשוטים. בי המה כתפוחי זהב במשכיות כ
. מלשון שנה לבינו משנתו. והכה שלשה שנוח אליהו היו בילו  הספל שנות אליהו
. פתמ לבינו לנו מפתח גליל של;שמי ברכה ה נ פ  מפחמ של גשמים. כן ע״י אצו ג׳ סלרי מ
. ס י פ ל ; ר ל  במגידו הגדול פל הירושלמי *שר הפליא לעשות. ושנה ראשונה זרע לברכה ס
 ואמ״ז כני סדרי קדושה וטהרה. שט סלרים אינן מפכגץ זאי׳ז. הצד השוה מה הס תמימים
 כך שנותיהם תמימים. חי יקים לפולפ. מעיטתיו יפוצו מוצה והצדיקים אף שם הם פושין
ק שלמים. קלושים בקלישמ הגוף והנפש. גם שם לא ינוחו  מעין מלאכתן שהיו טושין ו
. גס שם נקראו בונים מדלגות פ״ג הגאיות בגאות ה׳ משכיצים ומזכירים זוהר ח  כיגיפי כ

 זריק נצוצין לכל סמר . כן ברק יבריקו ניצוצי שלהביותם . זכות תורתו ומסילוסו ופרישותו
 יגן על צאצאיו וצעיפים ועל כל המתקלשים ומטהרים פס ה׳ אלה. ויזכט להוציא לאורה. שארי מטריו הקלושים פל ש״ס ופוסקים וספרי קבצס

ם : י מ  למלנו שיאוהו הקונים באורו ומלאה הארץ לעה את ה׳ כמים לים מ

' יחידה ליב זצלה״ה מק״ק פינסק** : ה י ה בא׳׳א ם״ו חוי׳ב הםאה׳ינ החםיד המפורםם מ ש מ א 1ma י ד י י ט י ב י י *טי נ ת י ח י ב  ד

ת מ ד ק  ה
ב הנאp האמיתי נר ישראל ע״ה מ״ה מרדי היים זצ״ל אב״ד לר״מ דכן׳ק וולאזץ יזרו תלמיד רבינו הגר״א זצ״ל. ר  ה

ר ט כלל בם בל המ״ל סלרי נ  מימי לגי שסלל לט מימא סלרי משנה וברוח ס׳ אשר ל
ד מינייהו ללא רמיזי במתני' י  משנה ששמ לורות הראשונים וכל םבריימוח והמו שפתות ליכא מ
ק לקלקו ועמלו מל רמיזות המשנה  ולא מאסט בימי האמוראים שפקרו וטמנו טל אשר ל
דס הירושלמי והבבלי ומרס נגנז האור  עפ״י רומיא לממני׳ אהללי ואבכיימות בשני התלמו
ל הורשו להתבונן פפ״י סברמם ולקטפ לט םלכפא כמאן ולהוסיף לט מימלומ מל ר״א  פו
 ורבינא סוף הוראה. ומיום שנסתם ונחתם התצמול בבלי נסתם כל vn\ מלהזות צהבין וצסוכות
ע ונלך בל ס  מרעסיט . רק כפירים נגשש לנר מה נראה במלמול הקלושה בה נמזי אנן לאורם נ
ס י כ מ מ ס כמסי עוצם מ מ ר ס המס נר לרגלינו ואיר צנמיבתט. ומבצעלי לאל מ ה ס מ ל י ק כ  מ

 סהןגט

 ברוך אלהיט שבראני לכטלו ומורתו אמס נתן לט כצי ממרה שט נבראו פולמומ גנוזות
 ועלומות אין מספר ואין חקר וחיי הפולמים נטפ בתוכט לפשות פלי למעצה צממלה
 להפליא קלושתם פ״י מורת פיט והגיון צבט בתורתו ית״ש והיא מיינו בהמהלכט תנחנו
 ובשכבנו תשמרנו ובהקיצנו תע רט צמיותיט מיי טל במצצי אורותיה ציפור ולאור גאול המיים
ך אבר במר בנו . וסייג התורה ועיקרה היא המסורת ט  על הפוצם. ;אמ בריתו אתט נ
ר לנו בט״פ ובשביל זאת התורה כרמ סקג״ה בריתו אתט כאמור כי פל פי סלבלים ס מ  מ
ט אגלנו פ ם ולא כהן מורה הן ט ר  כרמי 1נו׳ וכיון שגלו ישראל מלכה ושביה גגוים אין ש
מ שבע״פ מ״ו לולי ה' צבאות הפליא משלו ממט גם בהיועיט בארן צא לע צא געצמ  מ
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ה מ ד ס  1 ה
מ נמלה על אשר ניתנה ז מ . גאילגאלמיי אחז ל ם ע ם שינה כמעע לא מ ע . מ ל ל  ספצין לא ה
ל שנתגלו לו  לו התורה בממנם ונמליאל ונפשה כמפיץ הממנגר מיום ליום ומשפה לשעה פ
. ומשנתו היחס ם ל  לוגי חללי מולה ושכיותיה וגנ;י ממולים אשל היו ממונים וגנוזים מימי ק
 סלורה לו כפע וכלגגו כל מלמול גכלי וירושלמי ומכילתא וספלי ותוספתא וכל המדרשים
ד התנאים נ  והזוהר ור״מ ח״מ והתיקונים וסי היצירה ופרקי ר״א. וכללו של לכר כל ל
ה גכל ושמורה כ מ מ ימליו מל שפמיו מ ט ם נ ל ר ט מ ס מ ה ו ל ג  והאמוראים הנמצא אמנו מ
 בלגבו והוסיף לקמ לספור אותיותיהם ולשקול גמאזני שכלו שכל הקולש. ולהכריע גשקול
זדימ ומנא להו אבינייט. וכל לגר גלול מפשה בראשית  לפתו האמתי אינהו וכל אבי
. והמולה פל כולם ט ליכא מידי פ י ק ר  וממשה מרכבה שטלן הוו נהירין ליה שבילי ל
קץ מלי הלץ ן ו ץ ללא הוי רמי; לי׳ באורייתא מל כל קו ח  בשיעומ םש״ס ומלרשים ורזי ל
. פרפראותיו ן פ . זכינו לשימחו נאה ללקט ממת שלמט מלא ל ל  כאשר במיניט זכינו לראופ הכ

 המשביפים ומלטניס נפש השוממת מפיו הקלוש פלאי פלאות:
 וקצת מן. הקצת מקצות לרכי הורמו ימילו מליו מיטליו הקלושים הרבה אץ קין. בנגלה
 מל מקרא ומשנה ומל'הלטת ארבמ ש״מ ומל אגלוח ומל מכלמא וספרא וספרי
וטא. ז  ותוספתא וירושלמי והגהומ השי׳ס ומסכתות הקטנות ופרקי ל״א וסלר מולם רבא ו
. ובנסתר אשר אין אמנו יולע אם הפת והשפה ם הגיה מאופל השיטשים אשר רבו ל  את ט
 כלאי שיולפסו. על התיכץנים ורמיא מהימנא והרבה מאמרי הזוהר ופל ספרא דצניפותא
ע פ ו  והיכלות וס׳ יצירם ומל אגלומ שנש״ס פלאי פלאות ונוראות כלשון צליק כסף נגמר מ
. א מ  ממזיק מרוכה וכל אמל כלמה לו גערו הכנתו והשגתו לאהוקי כלמסיק מפלא מכי כ
 זולת מאמרים סתומים וחתומים ללית להון פמר אשר בעינינו רהיט לכל המיכורים הנזכרים

 גיד מיו הרמים המופלגים זרפ כרך ה׳ המפורסמים נ״י:
 ואף גם אס יזכו הלול שיתפשטו כל מיגוריו הקדושים. אפס מקצת מ; המקצת מקצה
 תורמו ומכמחו תראו וכלם לא תראו ולא תוכלו לשפרו אך חלטו והאמיט כי אין
ו ד ל ים הגלול כן פרך מעי נ . וכערן מפה נ ם  מקר למבוכתו ומכמתו ולעמו הרחבה מני י
גל חכמתו המרובים. ואם אלף שנים יחיה אלס לא יספיק לכתוב כל חכמתו פנמנלה לו  נ
 כמעין הכוכע ממש. וכל פה ילאה לספר כל ללכי מסילוחו ופרישותו מעוה״ז והפלאש
 קדושתו ומעשיו המרובים. אמנם מי ימן והיה לט פה לאטל וחיו לטעום מקצה לבשו
ניט: והנה נם המיטרים שפל המשניוח והירושלמי משלר זרעים  אעל הניח לגו ויאורו מי
. אחכם ו י  אינם מכתב ולשון לביט הגדול נ״פ ונתחברו וכסדרו פפ״י חלמידיו ששממו מפ
 המיטר שעל הירושלמי היה ביד לביט הגדול נ״ט זה ח״י שנה ובאזנינו שמענו מפה קלוש
. והחיטר ו ר ד  רביט הגדול נ״ע שהמשיל כוון יפה לדפחו ונם כמיניט ראינו כי טוב ויפה ס
 שלי המכניות ג״כ סדרו מלמיליו בחייו ופל פיו וכבר היה למראה מיו הנבחר מבי,דיכא רגה
. וכל מעיין ילאה כי לבדו טובים ו ל י ^ ר  לק״ק ווילנא ימ״א לשים מיניו מליו ולסלרו כ
 ונטמיס וישרים למוצאי דטמ וראויס למי שאמלס. ואס באולי ימצא הממיין איזה מקומות
 שיהא איזה מקום לפקפק יחלה בחסרון ידיפה או באשגלת ללישנא וכל אלם ישמור מאל
ק פל הצדיק יסוד מולם רגינו הגדול והקדוש ג״פ. ת  לנפשו לשמור פיו ולשונו מללגר מ״ו פ
ך לתני וממני מסניימי׳ לרנינו מ  וזכות תורתו וצלקמו יפמול לנו ולכל ישראל וניהול ל
:  כגלול ויקוים בנו הבמממו יח׳׳ש גם כי יתט בגוים עתה אקבצם במהרה בימינו אמן

 משבט כי נגנז כל האור במורה החמומה אשר בילינו שם גללו וגנזו כל המאורות להתגלומ
רם. וגדולי המפרשים ז״ל מליין היו משממשים ת מאו ו מ  לצדיקים הזוכים בכל דור ודור ל
 באור הגטז הזה המה חפרוה כלוה חפשו ממכמניה יגפו מצאו גנזי מממדיה המה אכלו מפריה
 ושבעו והותירו גם ללורות הבאים למיומ מפיהם ומפי כמבי קלשם אשל הנימו לט מרוך השולחן.
ט ללקט אורות לללומם מים התלמול  וגם אחרי כן חכמי הדורות האחרונים ז״ל. מהם ז
 ואיש כפי יכלו לקטו אבל זעיר שם;פיל שם. כי רוב לבריהם ללה ללו לט עפ׳׳י חבל במכל

 ונימא בנימא להמגלומ במשמפומ לבלי הראשוגים ז״ל:
. ט לתלמוד בבלי לא זכינו בו ומלמול ירושלמי כל  לועה בס* זרמים משן הפולם בפלט מכל ו
. וגם באפס ילי הממפמשין בו מ ק נ  ממוק ממוק מי ימצא רב פניניו גלישנא קלילא ל
 ובסיספמות. נשתבשו מאל ונלאימ למצא פחח ללבכיהם להאיר לט לרכם ללך הקולש. יטמו
 .אבהן לעלמא רבותינו הקלושים הרמי״ם ;"ל והר״ש ז״ל אשר משו נתיבה בתוספתא וירישל'
ם. בפרט הר״ש ז״ל הפליא פצה להבין ולמרות מן התוספתא  למצוא לרן המשנה מס׳ זרמי
ל ממה המיגודם שבחמבלו פל משניות  והירושלמי וקבעם במסמורות בפירושו. ומאז פ
ם נקבצו באו עפ״י לקלוקיהם שרקלקו בלברי ל  ומיבורים על מיטריס וחיבורים פליהם. ט
. ולפלס ממגלי המשנה פפ״י התוספתא והירושלמי לא ו ה י ד מ  הר״מ והכ״ש ז״ל ולאתו ב
ל  מצאנו מזון בלבדהם: הן פתה פלינו צבא ברוב ההולאומ לשמו הגלוצ יתברך מל כי פ
. אשר ט ת  כה הראנו ה׳ לר£ופ בפינינו מסלי ה׳ כי צא תמנו צהפר בדמו יומם וציצה א
. ה׳ האיר לכו ושלח לט פיר וקדש מן ה ז ס ישבט במושך בלור האחרון שבאמרוניס ה ; 
 שמיא הלב הלומה צמצאך ה' צבאות רביט הגלוצ אשר צלקמו ותורמו הכריזו מליו מסוף
ו המסיל נ״מ מק״ק ווילכא ה י ל ל שם קדושתו ותורתו הגאון רביט א ט  הפילם על סופו כ
 פנומ נפשו במלן אלהיס. מי האמין לשמועתנו שבלור העצב ונבזה הזה אשר אמרנו נגזרכו
. אשר יחזו פיניכם בתבור הנפלא הזה פל סדר זרמים אשר זכינו א ה לגו אול חדש בהיר מ ל ג  מ
 לשים עץ מליו והנה לובו שישות חלשות אשר לא שטרום חכמי הדורות שלפנינו מימי חתימת
: ס י פ . כל מפיץ האמתי יראה וישמח בעמקות מתיקות אמיתות לברי קדשו אמת אמת ת ל  התלמו
 ?Jinj פתה הלול אתם ראו ומתפנג בדשן נפשכם זיו תורתו אמת אשר היתה בפיהו
. ושאבו בששון ורוו צמאוניכם ממעיני החכמה אשר נבקפו ם י ל מ מ  ממתקים וטלו מ
 ונמגלו לנו מים מתוקים שפלו פל גב איש שהכל ט . כי יומר שהיה לבינו הגמל נ״פ אשטל
 גלול שבגלולים יותר היה נמוך ושפל בלעתו מכל אלם אשר פ״פ האלמה ממש. מל גביו
ס הלם תראו גולל פטתנותו שממולם  יללו מים עמוקים למקום טמוק עמוק ונמוך ברעתו ג
 לא הזכיר שם שום מכם שהשיג מליו ביובא לרוכא רק כפי שיטתו היה יושב ומרש •טוב
 לפמו כמפי הגבורה. למפן לא יתכבר בקלון החנם המושג או הממכר ולזאת גם בסלתם
א ורובא לרוכא מורה מלשה מאמו מצא  אשר קלמ לא נשא שמותם אבל מיטוטא דמיעוטא מ
 עפ״י שיטתו במלמול בבצי וירושלמי. שימו נא צבבכם והביעו נא ולאו מה נכבל סיום בהגצות
 נגלות לט כמה מאורות חמולות וגנוזות אמרי בלותנו במשכמ פינינו נפקמו טיגים פורות
 מ״י מאור פיניט לבינו הגדול נ״ע המקום היה בעזרו שזכה ללבריס הרבה על פסקו בתורה
 לשמה ובכל כוחו מגדה ושמרה. היינו עובד אלהיס ששנה בפרקו כמה פפמים מאה ואחד
 ונתן נפשו ממש מל כל לבר ולקדוק מן התורה ולא זז מיט ולט מלהגות ולמיין בתורה.
. בלמי אצ התורה נתן מיניו. ל״א בלא מורה ובלא ו ר ו מ  מון צארגמ אמותיו צא נסתהצ מ

 המאורות
 המם

• mSun מח חוותו ד מעט מן המעט וכיחי לעמוד ולשרת את רבינו הגדול ז״ל ועדיין יראח רוממות חודחו על פני מדי לבדי כו מרחע כל גוסאי וידי נוטפין מר מקדו ע  ו״ה חד מן קמיא א

מ חיים באמי׳ו פוהררי״ץ זצלה״ה יום ה׳ ב״א םנהם אב׳תקגטית פה ק״ק וולאזין יצ״ו. ו א  נ

 אלה דברי הרב המופלג החריף מהו יצחק פרענקיל
. א ע מ . ממון הרבה ומוציא ק הו . וחשב כי גם לנו לבב כמו , ט  לרבינו שביצי דש״ס וספלי ו
ר היות מבואר בדברי רביטבמס׳ עז י אלי מ  וכה הראני ידידי הרב המופצג החריף הבקי מ
 כלאים גילסא חלשה בירושלמי והוא עד כל המפורשים וחפש לו הבר ופשפש ומצא כדבריו
. ה ר מ . אי לזאת היה בלבי כמו yap ט ו  בטרוך ערך מלפפץ תנא למסייפ ליה בגירס׳ ז
 ובכליותי-כאש פצורה. אם לא אשימה ואלברה ולהכריז מי האיש החפ; חיים. ולהיות כרוחו
ל בי יראה למינים. . פ ס י מ פ ׳ ולהגות ט פ י זהיר ט מ  פי שנים. אח פי המלך שמור ו
 אורו רב כמו אורים ומומים. שמאידם ומממימיס. וצלקה ימשב צי צפולמיס. כי הפלמי
ם. והנה אס אמרמי אספרה כמו ואומר אני ממשי למלך ומצץ אכבירה למו פימי  חבלו בנ
ט׳ וכל מה לאת משבח ציה את מגנה ת כלים ו ו מ ד י  טבמו ותארו של רביט ;צוקצה״ה כצ ה
 ליה וטובה השתיקה: וטרם אסיים. בפי פרושות שמיס. ה׳ הוא היודפ כי לא לכבודי
. . ולימן מקום בגבהי שמים לזעקתי  משיתי. ומ״ו להתגדר במלאכתי. להשמיט במרום קולי
. אמכם כלכלי לא אוכל. אשר אור לי בנפשי. ט ר . ומך פ ני  חייו. יודמ אנכי ומכיר מסרו
 למורר בני עמי למטן ילמלו ק״ו אס כמוני אשר ידי יד כי:ה. לא קרא ולא שנה. ופכ״ז
. צמפן לא תהיה לריק יגיעתי. לאשר ילס רב להם . כי לראות הטבתי  ל׳ היה בפזרתי
. להרבות באורה. ומלאה ה ו א  מש׳׳ס ופוסקים פאכ״ו ויתגצגצ זכות פ׳׳י והפס יתאוו ת
 האלץ לפה א״ס פל יכינן ירושצים . ויתקלש אור שבפתים. כמים ניס מכסים ב״ג א״ס:
 ויהי כעוא שיתקיים בנו מאמרי מז״ל אשרי הלור שהגדולים נשמעים לקטנים. ולא יסורו
' ובל הוסיף ולא הגרפ מהם ויוסיפו צן מכמה צפ״ק:  מהם כי אם לשמור ולעשימ ט

 היום •ום ג' כ״ו תמוז לפרט הנ״ל פה ק״ק לגוב:

ל יק׳ יצחק פר^נקיל י ח י m בי י *טי ״ כ  ה

ס. והיו ה ו  לממ יצמק ויאמר אפ״פ שאש יורל מן השמים. מצוה להביא מן ההלי
 1 הגלולים לממשלתם. ואבוקמ השפלים בצידם. להעצומ נר מופש ככצ מלכינו

. ם מ פ פ  היושבים באפילה. במורים ובסדקים. ותקצר יל ראותם מהבימ בהלרת שפעת י

יממם. . יתמלא פג ב ו  המאור הקטן יהי להם למאורות. וכאשר ילט לאורה ויראו כי ט
. אף ה ל . ואשד טין ראמה כל א ה ט ו ע  ויתמלש להם המאור הגדול כמו שהיתה קולס מ
 הלום ראיתי אחרי רואי בהגלות נגלות למ האור הגדול אור יקרות וקפאון חידושים שצ
 נגול אלוניט מורינו ורבינו רבן של כגה״נ התנא האלקי מו״ה אליהו מווילנא זצוקלה׳׳ה
יהם. וירמסו לאחוריהם. ויפליא  והיו הבאים לראות מראה הגלולה הזאת ופני להבים פנ
. ולא ידעו ס כ ר פ מ ט אש פל עצי ה  לאימם. ולא יביט לאמרימם. ופן ידמו בלבבם. כי כ
. י . וגמלתו ורצפתו לגעת פל פ ׳ ג . ובקטן המל כי פקחתי אמ מי ה  ני קרן אורם מהביט ב
. ואמרתי אך מלי הוא ואשאכו.  נטיתי ונמלאתי. ולאחורי מזרמי. אמנם אמרי שובי נחמתי
. צמם לא אכלתי ומים לא שתיתי. פד כי לראות אפס קצהו זכיתי.׳ועדיין לחצי גפמי ט י  ו
. כאשר מר^ם הראתי. בהשמטות. כי כה האיר צט רביט אור י ת פ ג  אשו הגדולה לא ה
. אצ מול פני פתו  חדש אול צח ומצוחצמ. ו;ה אצ זה שואלים איה מקוש מוצאו ומקו
 המגורה יאירו נמתי צמפש בהם בשי׳ס ספרי וכו׳ צראות כצאת השמש כגבורמו. וכמה
ד ״ ב א ה ר י ד נ ע  לברים פרכמי לפני שוצמן מלכים ה״ה כבודיארמו״ר הגאון המפורסם מו׳ ס
 לק׳׳ק פשוופרסק מלי עברו פה והשקיף נו כמראות הצובאות והטיל כי הן הן הדנלים
ר ובבי על־ה המה מופעיה והרוצה ט לם. באומר מעוע לוב בינה ס  העומליס ברומו של עו
ד כ ל ׳ יגפת ומצאת ובפרט נ  להסתכל באספקלריא המאירה כך היא לרכה של תורה ט
י נהירץ ליה מ . ו ת א ו אשל שנה צמלמיליו בלשון קצרה ותום צבט ובקיון כפיו פעלו ז נ  מי



 אליהו כרמת א
 יסני כסייג של ק״פ וצפ״ז משיימ ליה לר״י מברייתא שפיר. לתפלות באמצע תקנום לא יטצ
. ותפלת מרבית רשות לא יטל לומר. ה ל פ  לומר להא בברייתא אמר בתחלה ק״ש ואמ״כ ת
 להא אמר בברייתא חייב ופריך הש״ס מאי שנא כו׳ לאפוקי ממאן דאמל תפלת מרבית רשות
 פ״כ צ״ל כר׳׳י לצריך לסמוך גאונה למפלת מרבית לאל״כ למה לא משו חכמיה סייג בתפלה
 במו בק״ש. וצפ״ז מתורן מה שמסלר הקושיא בתמלה מאי שנא ככל לוכמי ללא קתני חייב
׳ ואמ״כ אמר מר כו׳ מסיימ ליה לר״י ללא מוכמ סיוע צר׳׳* לק אי אמרח תפלת מרבית  ט
 חובה אבל מליין יב להקשות האיך מייסי סייפמא לל״י לצמא כר״י כן לוי מפצות באמצפ
 חקנום והא לתני בברייתא קורא ק״ש ומתפצל למשמע ק״ש קולס למפלה יטל לומר כמו
 שכמבו חוס׳ ב׳ מ״א ל״ה מאימתי לץרין וכו׳ אומר ר״ת שהיו לנילין לקלות ק״ש קולס תפלתן
ד ב  כמו שאנו רגילין לומר אשרי תחלה ואומה ק״ש אימ אלא כלי לממול בתפלה מחוך ל
. נמצא צפי זה יכול לומר לתפלה ואח״כ ק״ש. ומה שאמר הגריימא ק׳יש ואח״כ תפצה ה ר ו  ח
. אכל ק״ש לאורייתא הוא צאחל המפנה צכך אמר לה  זהו כלי צממול גחפצה ממוך לגרי חו
 הברייתא אבצ אלם בא p השלה אם רגיל לקרומ קירח ואם רגיל צפטמ שונה כלי צעמול
 במפלה ממוך לברי מורה ואמ״כ אמר וקולא ק״ש ומתפלל בודאי הוא ק״ש לאוריימא ובזה
 אתי לאורויי לק״פ קולם לתפלה (;ה שמטתי מפיו הקלוש וגם שמפמי מפיו הקלוש שזה
ה ל ע י ד ש ר ע ס ו ג א ״ ב ש : ר  המילוש אמר ביללומו כמלומה שאמר כשהיה בן שגעה שטס)
. הוא האיר פט המזרח ולא אילת השחר. ואמרו בירושלמי מן אילת השחל ר ח ש  עמוד ה
ל ל האיר המזרח הוא ל׳ מילין ופסק הלמב׳׳ס ללכממלה זמן ק׳׳ש טל חצוח ובליפבל ע  מ
ק כן מ״ש וסברת הרמב׳׳ם נראה כמו שמפורש בירושלמי על ס  שיפצה השמר והרא״ש לא פ
 הא מפטה שבאו כו׳ ור״ג פליג ופבל עוברא טמיה והא ר״מ פלינ פל רבנן וצא מבר פובלא
ה סא אף י ת א פי׳ אף שר״ג פלינ האיך עביל פוכלא ט ל ב ה. זל׳׳מ פציג וצא מביל ט תי  כו
ק ל״ג ס  שהיה ל״מ פליג פל חכמים ז״ל ולא הוה מביד מובלא נגל מכמים וכן ר״מ והאץ פ
 טוחיה נגד חכמים ומשני ממן מצינן לקיים דברי חכמים ברם הנא צא מציט לקיים דברי
ז  חכמים. אמר לון מבלין עובדיך כוותי מעממ דלכממצה מודה כ״ג מאין לקרות אלא ע
ל מצוס. ובלימבל •מל שיעלה עמול השחל. ומס שאמרו הלכה ק לכתחלה פ ס  מצות ולכן פ
 כלשב״י שאמר משוס ר״ע צציענא במלא הוא בשעת כלמק או באוגס וללישנא קמא הוסיף
 ק״ש של שחר שיכול לקרומ משיעלה עמול השחר. וכן פשק הרי״ף. והקשה הרז״ס הא מנן
רץ. להא הוא אחר  הקורא טס אנשי משמל לא יצא. ופ׳׳כ משיעלה ממול השחר היו קו
ל. ונראה לס״ל להרי״ף לרשג״י פליג פל הל בליימא להקורא ק״ש מם אנשי  שמיטת הממי
ק כוומיה. וכן הוא בהליא בירושלמי. ללמג׳׳י ס . וכיון לאמר ריג״ל הצכם ברשב״י. צכן פ  משמר
 פצינ על הא ממניתא לקאמר שם מל הא לר״נ אתיא ר״ג כר״ש למט כשם ר״ש פעמים כו׳
. כי מה לאמר ל* ס ׳ הא ל״ג בפרגית אף כשחדמ כן או יהא כ  אחת לפני ממול השמל ט
׳ הרי בהליא לפציגי  זעירא מני אחוה לר״א ולרב אבא בר חנה הקורא מם אנשי משמר ט
ק הרמב׳׳ם שהוא שעה ס . ושיעור עמול השחר פ ה מי ק פסק הרי״ף מו  ופסק ריג״ל כר״ט ל
ל ע״א שמהלך ארם בימני משרה פרסאות ן בפסחים לף צ״  וחומש שפה. והיינו מהא לאמדנ
 וסיום הוא י״ב שמוח ומפלות השחר שהוא מהצן ל׳ מיצין שהוא פרסה כמ״ש שם הוא שמם
 ומומש. ותוספות מס י״א 3׳ בל״ה אמל אומר כו׳ כמבו ומפלות השמר מד הנן החמה הוא ה׳
 מילין בלאמר במי גהיה טמא וזם מוצה צשמה וממצה. וקשה הא בהליא אמרינן במי שהים
 ממא לממלומ השחר מל הנן הממה ל׳ מילץ ולמו למי שאמרו ה׳ מילין ומסיק במיובתא שם.
 ונראה שט״ס הוא במוס׳ וצ״ל ל׳ מילין והגיהו ה׳ מילין ממממ שמפרשים שלבלי המוס׳ הס
 כלכלי הרמב״ס וא״כ ל׳ מילין הוא שפה וחומש. ובמוס׳ קמט שפה וממצה לכך הגיהו ה׳
ת. הלי שמה ומחצה,  מילין. וה׳ מילין מיו״ל פרסאות הוא שמינימ. והיום הוא י״ב שפו
. אבל אין הלבל ׳ ו . וכן נממן אחר זה בריש מסכם ברכות בליה ביאת אורו כ הו י  ולקי הג
׳ במסכת מגת לף ל״ה פ״א ס מ ק כתבו ה א. ו  ק שגמרא ערוכה בכל הוא של׳ מילין הו
. וי״ל לה״ק פי׳ על הלילה הוי ל׳ מר  בל״ה מצתא רבמי מיל וכן בפסחים כליה ל׳י או
. ונראה לזה כלל גלול מה שאמרו םץס הוא י״ב שמומ הוא מהנן החמה על שקיעת ן  מילי
 הממם * וצק היום שבחורף הוא נראה גלול מהלילה שבקץ. שבאמס שכיהן שיין. והיימ
. וכן משקיעת  •מפגי שעל הנן החמה הוא המחיל להאיר ועליץ הוא לילה מל הכן הממה
. וא״כ מה שאמרו ה א. ואין צדך צהביא ראיה עצ ז  הממה על צאת הכוכבים וזה ילוע הו
. וא״כ השמונה מיל שפל ה מ ח . הוא מהנן החמס על שקיעת ה א  בגמרא היום י״ב שעות הו
 נן הממה ואמר השקימה אינן בחשטן ונשארו צ״ב מילין שהן שמונה פרסאות בי״ב שמות.
ה הוא שפה ומחצה. ועכשיו קשה מאל טל לברי הרמב״ם שמפרש ס ל  וא״ב ל׳ מילין שמא פ
. ונראה פהרמב״ם ג״כ . מה שא״א להיות ק ם י ב כ ט  שהי׳׳ב שפות הן ממצומ השחר ער צאת ה
 סובר בך אן שמא מפרש לברי הנמ׳ בלרך אמר לקשה שם בגמ׳ מאי למשני ר״י אמר צך אכא
׳  ביממא הוא לאמרי ורבנן הוא לקטעי לקמשבי מקלמ׳ ומשוכא לצמה ציה למימר אנא ט
, ו מ ע ם) ופס פרשו ו ו  הוה ליה למימר אנא לא קאמינא אצא מהלך אלם ביום י׳ פלסאות(בי
 ועול ממי לקאמר לעמו למשט מקדמי ומעוכא הא המעות מה להשבו ה׳ מילין וגס הברייתא
 עצמה לל׳ יהולה איט מוגן כלל להא מל דברי לבי יוחנן אמרו בגמלא נמצא העוביו של
ם. והיינו למעלות השמל על צאת הכוכבים היא עשרה פרסאות שהן ו  רקיע אחל מששה כי
ע משקיממ הממה על׳יצאמ . ו ן לי . ומפלות השמר מל נן הממה הוא ה׳ מי ן  ארבעים מילי
. וא״כ מה שמהלך מעלומ סשמר על ל ן הממה על פקיעה מלשים מי  הכוכבים. נשארו מנ
. אבל בברייתא קמט כ״י אומר עוביו מל רמיע ר י א מפ ה ביום מ ש א אחל מ  p החמה מ
א ל׳ מילין. וכן משקיעה על ם. והייט שמעלות השמר מל נן הממה מ ו  אמל מעטרה בי
,  צאמ הכוכבים ונשארו ל״ב מילין הלי אחל משצנונה ביום. והאין אמר שהוא אמר מעשרה
. ולכך מפרש הרמב״ם של״י ׳ י  והאיך מושב מה שהממה מהלו בעוביו ג״כ ואומר שהוא א׳ מ
. וכן הי״ג ה מ מ ל מקימת ה  סבר ממס שאלם הוצן ביום י׳ פרסאות היימ מהנץ הממה פ
. והל׳ מילין הם לבל המ׳ מילין שהולך ביום וכן  שמות הוא מנן הממה על שקיעת הממה
א  הל׳ מילץ מאמר השקיעה והגמרא פרין שת* קושיות א׳ מהם אמרו שעל נן הממה מ

 ה׳ מילין. וכן אחר השקיפה. וליי אמר שהוא ל׳ מילין. והב׳ שהם אממ שהוא אתל מששה.
ק מה שהולך אחל . ו ן  ומושבין מס שמהלו אלם קולס הנן הממס ג״פ מהארבפים מילי
 השקיעה. וליי אינו מושב אומן ואמר שהוא אמר מפשרה ביום ואמרו תיובתא לרבאלאמר
ק למוצא. ומקשה לימא ססף ק לפולא ומסיק במיובמא י . ו א ה׳ מילין  דפל הנן הממה מ
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 מסכת שנות
 (£רק א א מאימתי קורין את שמע בערנין. משעה שהנהנים
 ״ נכנסין לאכול בתרומתן. עד סוף האשמורה הראשוגה
 דירי רבי אליעזר. והכמים אומרים עד הצות. רבן נמליאל אומר עד
 שיעלה עמוד השוזר. מעשה שבאו בניו מבית המשתה א״ל לא קדינו
 את שמע אמר להם אם לא עלה עמוד השחר חייבין אתם לקרות. ולא
 זו בלבד אלא כל מה שאמרו חכמים עד חצות מצותן עד שיעלה עמוד
 השחר, הקטר חלבים ואיברים מצותן עד שיעלה עמוד השחר וכל
 הנאכלין ליום אחד מצותן עד שיעלה עמוד השהר א״כ למה אמת

 חכמים עד חצות כדי להרחיק את האדם מן העבירה:
מא בצליק במ״ש פרי ען ם. רמי . מה שמתחיל גברטת מפני שסלל ז ׳  א מאימתי ט
ק  אשר זרפו ט פל הארן י ונאמר ברטח לראפ צליק ונאמר זרמו לכם לצדקה ל
 מתחיל כברטת: מאימתי. הא לקתני מאימתי ולא אימתי. ט אימתי משמפ שקאי
לק קמט מאימתי . וא״כ לר״א קאי ג״כ מל משעה וט׳ והכל מלר״א ו ן מ ז  על כל ה
. ׳ היא מצמא בפני עצמו  דהייט מאימתי התחלת הזמן ק״ש ומפרש משפה כו׳ ומל סוף ט
ף האשמורה ולא פל משפה: קורין. אמר קורץ בלשון רבים  וא׳׳כ ר״א לא קאי אלא מל ס
א מפני שבברטמ א׳ מברן ומוציא מ  ולא קורא כמו שקתני בברכות בשחר מברך בלשון יחיל . ו
 את טלן אגל ק״ש איט יטל למציא אצא כ״א צריך לקרות בפני פצמו לכן קמט ר\רץ :
א מיל אמר מצות משינשו צללי  בערכין. פי׳ במרב השני של גין המרגיס שמרג הראשון מ
. ופלב השני הוא אחר שקיפת הממה וז״ש גץ ספרנים בין אומן שני מרבץ: משעה ב ר  מ
. והייט צאמ הטכבים והא ללא קמני צאת הכוכבים. משום , ו ׳ נכנסים כ  שהכהנים ט
 ללא מציט שיעור צאת הטכבים במורה כלל רק אצל מרומה כתיב ובא השמש וטהר שהוא
א ל׳ מילין ט שממהלת השקיפה על צה״כ מ ם ק תרומה. והתיס׳ כ ז  זמן צה״כ וצבן תלה ב
 ומסוף שקימה הוא מלת רבמי מיל ולפ״ז יהיה שיפור השקיפה קרוב לשפה וימים הארוכים
. ומיניט רואות שאפי׳ בימים ארוכים אין השקיעה יותר מרבע שמה וכן ת ש  יהיה כמו גי ש
 בכמה מקומות בגמרא מוכח שהשקימה אינה משתהא כ״כ. וגם כאן גגמ׳ להליא פצאמ
 הטכבים היא השקיעה אלא נראה להכל איירי מתמצת השקיעה'. ומה שהקשו תוס׳ בשבת לף
ד תצתא. לא קשה כלל לצאת הכוכבים להמם הוא משיצאו כל הטכגים ולכן שם  ל״ה כל״ה ת
. להייט משהאיר פני המזרח וכל הכוכבים  גפסמים לאיילי מעלומ השחל על ?ן הממה
 פומליס מליין אלם הולך ל׳ מילין. ק הוא משמשקמ הממה מל צאת הכוכבים הייט על שיצאו
א מ  כל הטכביס וצאת הכוכבים דאיירי בפרק במה מדליקין הוא לפנין דיכא לממי לילה ו
ט קיימא לן  אמר החמצת השקיפה מרי מלתי או תלחא רכמי מיל ואף שהאור רב מדיין ס
׳ . דולאי כצ סיכא דנקיט צאת הטכביס למנין דיכא לממי לילה ודאי איירי ע א  לצילה מ
 כוכבים להכי קיי״ל אבל בפסמים לא מייד אלא במלת עובי הרקיע וכי היכי לגשמרית מלם
. ולאי במרבית מ״כ מלמ עובי ק א משממסיצ להאיר עמול הראשון מל ה  עובי הרקיע מ
א מהממלמ השקיפה מל שנשקע ממול האחרון וא״כ מ״כ צאת הטכבים להמם  הלקימ מ
ס מליין האור גלול בממרב אלא מ״כ  צאו ג׳ טכבים להא מינינו הרואות שגיציאת ג׳ טכגי
 צאת הטכבים להמס היימ שקיפת ממול האחרון לאז כבר מתראים כצ הטכבים לקולם לכן
 הצא הטבבים שבמקום הפמול האחרון אינם נראים וגם םטכבים מאז אינם נלאים פל שישקפ
. י ל י . ואי׳כ נא קשה מ ם להתס באמת הוא ל׳ מילין ט כ ט  נל האור שבמערב ופל צאת ה
 והטעם מפורש בירושלמי מלכתיב מד צאת הטכבים ומיעוט טכביס שנים וקרמייא לא ממחשב
ם לומיא לפלות השחר ואיט קשה כלל: בתרומתן. ט י מ ו  אבל שם איירי שיצאו כל מ
 שני תרומות הוא להייט תרומת גטלין ותרומת מולה לכן קחני תרומתן להייט תרומת גטלין
ט ותרומת נטלין אץ א וצא תרומת מולה שאינה שלהם אלא משולחן גבוה קא ז  ששלכם מ
; עד ©יה האשמורה הראשונה.  כפרתו מעבבתו אכל תרומת מולה כפרתו מעכבתו
׳  קהלילה נתמלק צג׳ משמרות והא לקאמל לול קלמו פיני אפמורומ וכתיב מטת ציצה ט
 הייט שית לליליא ותרתי ליממא כי בשמה שצישימ אז מומלץ שאל מלכים להיינו מתחלת
 שלישית מל סוף הן עומלין ולק זמן ק״ש של שחרית על סוף כעה שלישית כי עליין לא
. אבל לול היה משבח א״מ שעמל קולם ה מ י ל סוף השמה וקלינן זמן ק  קמו כצ המלכים פ
. ופריך ׳  המלך הראשון שממל חמצת שפה עצישימ בשני אשמורות: וחכ״א עד חצות ט
מ כר״ג לימרו מ כר״א לימרו כר״א אי סבירא ל  כנמ׳ מכמיס כמאן סבילא להו אי סבירא ל
 נר״ג ומשני צמולם כר״ג סבירא להו והאי לקאמרי מל מצום כלי להרמיק האלם מן הפבירה
 כלתניא מכמיס משו סייג ללבריהם כלי שלא יהא אלם בא מן השלה בפרג ואומר אצך צגיחי
 ואוכל קיתפא ואשתה קימפא ואישן קימטא ואמ״כ אקרא ק״ש ואחפלל וחומפתו שינה ונמצא
ן כצ הצילה. אבל אלם בא מן השלה בפרב נכנס לבית הכנסת אם רגיל לקרות קורא ואם  ס
ט׳ וכל העובר על לברי סכמיס חייב מאי שנא בכל  רגיל לשמת שונה. וקורא ק״ש ומתפלל ו
 לוכחי ללא קמני מייכ ומ״ש הכא לקתני מייב. איבמית אימא משום לאיכא אונס מיכה
 ואב״א לאפוקי ממ״ל מפלת מרבימ רשות קמיע לחובה. אמר מל קורא ק״ש ומתפלל מסייע
 ליה לר״י לאמר ל׳י איזה בן עוה״ב הסומך גאולה צתפלה של מרבית ולבי ימשמ בן לוי
סלל בממלה מקשה  אומר תפלות באמצע מקטם. יש ללקלק למטן מאי מסלל בעל הש״ס שלא נ
 מ״ש בכל לוכמי ללא קמגי מייב ואמ׳׳כ מפרש אמר מר קורא ובברייתא כתוב להיפוך קורא
. פול קשה לפנין מאי קאמר הברייתא אבל אלם בא מן י ׳ ואמ״כ בל הפובל ט  ק״מ ט
ט׳ י צהו למימר סייג פשו ללבליסם שלא יהא ו ׳ הכי מ  השלה אם רגיל לקרות >¥לא ט
 ולשתוק וי׳ע להא יש להקשות היכי מסיימ ליה לר״י מהאי ברייתא לצריך לסמוך גאולה
 למפלה דמהאי ברייתא לא מוכח אלא ללא בל׳ ימשפ בן לוי לאמל באמצע פקנוס ובגריימא
 אמר קורא ק״ש ומתפלל כתמלה ק״ש ואח״כ תפצה אבל לסמוך גאולה לתפלה לא מוכמ כלל
 מהברייתא אגל יש לומר להא מול יש להקשות למה לא פשו חכמים סייג למפלה מל מצות
 כמו גק״ש אבל ימ לומר מצ זה ג׳ תירוצים אי אמרש לתפצמ ערממ רשות לא צדך סייג
א מפלה וסגי בסייג מל  ואי אמרת מפלות גאמצמ תקנום ג״ה לא גליו סייג לקולם ק״ש מ
א  tfp . ואי אמרת *ליו לסמוך גאולה למפלה ג״כ לא צדך סייג לתפלה לק״ש ומפלה אפל מ
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 וב׳ לאחריה א׳ ארוכה ואי קצרה. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי
 לקצר לקצר אינו רשאי להאריך. לחתום אינו רשאי שלא לחתום

 ושלא לחתום אינו רשאי לחתום:
. ומפרש בירושלמי ׳  ד בשחד מברך שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב ט
 משום שבע ביום סללמיך ומה שתקנו שלש ביום וארבע בלילה מפרשי שם משוס שנאמר
 והגיה בו יומס ולילה שיהא היום והלילה שיין ומשום שבלילה אין צריך לומר ויאמר לכך
. י ו . ארוכה במשמעו: לחתום כ ׳ ו ארבע ברכות בלילה: אחת ארוכח ואחת ט  תקנ

: '  ובתוספתא קתני גס לפתות ט

 ה מוכירין יציאת מצרים בלילות א״ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן
 שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה
 בן זומא שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך
 ימי חייך הימים כל ימי חייך חלילות וחכמים אומרים ימי הייך העולם

 הזה כל ימי חייך להביא לימות המשיח:
 ה מזכירין. מיי׳ בתוס׳ י״מ מה דקתני מזכירין ולא קתני זוכרין: כל ימי הייך
 הלילות. פי' לסבר כל ימי הוא כמו כל היום וסייגו הלילה במשמע אבל לא למולם ואין
 בכלל הזה ימות המשיח: להביא לימות המשיח. לסברי ל ימי הוא כמו כל הימים.
 והיינו למולם. ובכלל זה הוא ימות המשיח. אבל אץ בכלל זה (הוא) הלילות לאפשר כיום
' אמלי לי לא שתיפקר . ובגמ׳ תניא אמר להם בן זומא כוי וכי מזכירין ט ן  לבר וכל הימים כ
. ובגמ' אינו מובן ׳ ו ׳ משל לאדם כ  יציאת מצרים ממקומה כו׳ וכן הוא אומר אל תזכרו ט
. ,  כלל ועיץ בליקושיס שלי מ״ש פל זה בדף נ' י״א מ״ש: מזכירין יציאת מצרים ט
 פירוש מציה לומר יציאת מצרים ולא אויאמר קאי שויאמר אץ צריך לומר כלל בלילה כמ״ש לקמן:

1Sב א היה קורא בתורה והגיע זמן המקרא אם כיון לבו יצא LT 
 * ואם לאו לא יצא. בפרקים שואל מפני הכבוד ומשיב.
 ובאמצע שואל מפני היראה ומשיב דר״מ. רבי יהודה אומר באמצע
 שואל מפני היראה ומשיב מפני הכבוד בפרקים שואל מפני הכבוד

 ומשיב שלום לכל אדם:
ע לא יצא אס לא נה ל ׳ כיון לבו יצא. משום למצות צריטת טו  א היה קורא ס
ק הרמב״ם . וכתב ס . וכן פ י ח ל  כיון לצאת. ומה שאמרו בקורא להגיה למויי הוא קא מ
ת כ״כ בירושלמי וכתב רב האי גאין לגמרא ט כ פ  לב האי גאץ שמפת מינה לברטס אינן מ
ת. ונראה ת. אכל ברטת מעכבו . לאמרינן סלל ברכות אינן מעכבו ן  לילו לא סברה כ
ת זו את v היינו ברכה ט כ ע  שאץ משם ראיה כלל להסס קאמל לסלר ברכות אינן מ
 לחבלסה הסלר אינו מפכב אבל הברכה עצמה מעכבת אבל לק״ש הברכה ולאי איע מעכב
 ללא מצינו בשום מקום שיהא הברכה מפכב וכ״ש בק״ש לסבכטת לא שייכין כלל לק״ש:
 ואם לאו לא יצא . ל״ג לגם בכל מקים לא יצא אם צא כיון אלא לאשמפינן הכא לאף
 .שקורא כמורה יצא אם כיון: בברקים. פירוש בסוף הפרשה נקרא פרק כמו פרק היל
: שואל מפני ה:בוד  שהוא סוף אבר ומתחיצ אבר אמר כן בין פרשה לפרשה נקרא פרק
. אהלורי מיגעיא ׳  ומשיב. בגמ׳ פריך משיב ממממ מאי איצימא מפני הכטל ה3סא ט
׳ ואצ״צ שהוא משיב. וצריו להבין הא הקושיא ׳ ומשני מס׳־רי ממסרא ט ׳ היינו רר״י ט  אצא ט
 היה שאין צריך צומר משיב כמ׳׳פ אהלוד מיבפיא ומאי משני ונראה לקושיא של הגמרא
א הא פ״כ צריך לומר שהוא משיב ראצ״כ הוי אמינא . לאי כפשטא מאי פריך מעעי  בלרך אחל
 שמשיב הכל מפני הכטל (ר״ל בין בפרקים בץ באמצע משיב מפני הכבול ורבי יהולה לא
 פליג על רבי מאיר רק בפרקים) ובן מחמש שהוא משתממ מלבדי רבי יהולה לא צריך ל׳
 מאיר לומר כן ארז נראה שקושית הגמ׳ הוא השתא משאל שאיל אהלולי מיכמיא ולא אשמטינן
 אלא לדיוקא שמשיב אינו רשאי אלא מפני הכבוד והכי הוי צריך למתכי שואל ומשיב מפגי
ט׳ ואץ צריך לומר שהוא משיב ולכן צריך לממני ד. ופל זה משני שחסורי מחסרא ו  הכבו
 פצ הדין של שואל ופלה קאי שאין צריך לומר שהוא משיב ולהכי קמני ממלה מפני הכבוד
ט דכמיב איש אמו ואביו תיראו  ואמ״כ ומשיב: שואל מפני היראה. פי׳ אביו או ר
ע פי׳ הראי׳ש וכן הוא מפורש  ומורא רבך כמורא שמים ומפני הכטד הוא הדם גדול. ו
ט הוא באמצע ספלק . דהיינו ר ו  בברייתא הקורא אם שמע ופגע בו רבו או גדול הימנ

: ד ט כ  ומפני היראה. וגדול הוא מפני ה

 ב אלו הן בין הפרקים בין ברכה ראשונה לשניה בין שניה לשמע בין
 שמע לוהיה אם שמוע בין והיה אם שמרע לויאמר בין ויאמר לאמת ויציב
 ר׳ יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק. א״ר יהושע בן שיחה
ה שיקבל עליו עול מלבות  למה קדמה שמע לוהיה אס שמוע (אלא) כ
 שמים תחלח ואח״כ יקבל עליו עול מצות. והיה אם שסוע לויאמר
 שוהיה אמ־שמוע נוהג ביום ובלילה ויאמר אינו נוהנ אלא ביום בלבד :
. הא דתשב אומן משום דה׳׳א שנחשוב אח ואהבת לפרח ׳ ו  ב אלו הן בי! הפרקים כ
 בפני מצמו כמ״ש ולא היה הפסיקי! ומפרשי בין אחד לואהבמ ובן ושמתם לפרק כמ״ש בזוהר
 לכך משב אותן לאשמפינן דאגו דוקא בין הפרקים: כין ויאמר לאמה ויציב . פי׳ בץ
. לפירושו ע ו מ . ומאי לקתט אמח ויציב. כמו דקתני בין שמע לוהיה אס פ ת מ א  ויאמר ל
: רבי יהודה אומר בין ויאמר לאמת ויציב לא יפסיק  בי1 שמע לוהיה כן הוא כאן

. ימפמ ר ח  כמו בין פרק לפרק אלא כמו באמצפ הפרק שפפמו הוא מפני שהיא פסוק א
 היראה יכול להפסיק אפילו באמצע הפסוק כמו שכתב הירושלמי אפיי באמצפ הפסוק ובאמצע
. והיינו ריט פוסק כמו בין הפרר  הדיבור וכמו שאמרו בהלל באמצע הפרקים אינו פושק
: ראמר אעו נוהג אלא ביום. שבלילה איט צליך לומר ו  אלא שלין אמצע הפבק יש ל
. וכמ1וע  כלל ויאמר אפ״פ שצריך להזכיר יציאת מצרים. היינו יציאת מצרים בפני עצמו
 בגמרא מולים אנחט צך ט׳ אבצ ויאמר אץ צריך צומר כלל. וכן מפורט בירושלמי פל מתני

 למזביכיז

. ופירוש לל׳י אמר שמהלך אלם ביום פשרה פרסאות הוא מם מה שהצך קולם הנן הממה '  ט
 ואמר השקיעה. ור׳ יהולס לא משב p . ומשני אנא ביממא הוא לאמרי הוא מה שאמרתי
. ורבנן  כאלם הולך כיום משרה פרסאות הייט ביממא שהוא מהנץ הממה מל שקימת הממה
 לטפו לחשבו מקדמי פי׳ שהן מושבץ היו׳׳ל פרסאות מטלות השחר ומחשכי הוא אחר השקיעה
 אבצ אני צא אמרתי אצא מהכן הממה מל השקיפה והיינו כר״י. וכ״ה מפורש בירושצמי
 לאמרו לעובי שצ רקימ הוא ג' שנה כמס שאלם מהצך י' פרסאומ החמה מהלכת מ״ק מנה
. ולי ע י ק  נמצא מפלות השחר טל הנן הממה מהלך אלם ל׳ מילין ואז החמה במוביו של ר
 מילין הוא משירימ של י׳ פרסאות הרי ג״כ מהלך אחל ממשירית ביום הרי בהליא שמה
ת. ן הממה על השקיפה, וא״כ כשמהלך בי״ב שטות י' פרסאו מ  שמהלך אלס י' פלסה הוא מ
ל הנן . לכך פסק הרמב״ס שמעלות השחר פ ן לי  הרי בשמה ומומש הוא פרסה שהוא ל׳ מי
. ואמרו בגמרא ור״ג מי אמר מל מצומ לקמני ׳  הממה הוא שפה ומומש: ולא זו בלבד ט
. ומאה לסבר ן ב ו . הגמרא אינו ה י ו  ולא זו בלבל אמרו ומשני סכי קאמר להו ר״ג לבכי׳ כ
 המקשה להאי ולא זו בלבל כוי רבי קמגי ולא מלברי ר״ג הוא ופ״ז קשה ליה הא ר״נ לא
י ל״כ אמר שמציתה על מצות הוי שפיר קאמל רבי ולא v בלבל  קאמר עד חצית. דאי מ
ל מצות . אבל השתא ללא קאמר כלל פ ׳ אלא כל מה כוי וכן ר״ג  אמרו חכמי ישראל ט
. ולא יטצ לומר דרבי קאי פל לבנן להא בלכדי רבנן אינו כזכר 1 ו כ  היכן אמר ולא זו בלבל ו
א. אלא לברי . פירוש דלאו דברי רבי הו  שדבריהם בסייג הוא . ומשני הכי קאמר ר״ג לבני׳
. הם נמי מצוחן ׳ : הקטר חלבים ט ׳  ר״ג הוא ונגל לברי מכמים אמר זאח והכי קאמר ט
ט ל מצות. וכן כמוב ברמב״ש וכן משמפ בזכמ*ס פ״מ איברים שפקמו מעל ג  לכתמצה פ
. ומה שהביא הנמרא המ״כ •שמפלץ אף לאפל י  מזבח קולם מטת ימזיר ומופצין בהן כו

 חצות היינו פ״פ לין מורה אבל מצומס פל מצות:

 ב מאימתי קורץ את שמע בשחרית משיניו־ בין תכלת ללבן. רבי
 אליעזר אומר בין תכלת לכרתי. וגומרה עד הנץ החמה. דבי יהושע
 אומר עד ג׳ שעות שכן דרך בני מלכים לעמוד בג׳ שעות הקורא

 מכאן ואילך לא הפסיד כאדם הקורא בתורה;
 ב מאימתי סרדין טי משיכיר בין תכלת ללבן. ובגמרא אמרו אחרים אומרים
.  משיכיר אח מבילו ברחוק ל״א ויכירנו ובירושצמי אמרי מאן לאמר משיכיר בין תכצת ללבן
. שי סוף זמנה הוא מל הנן הממה . ' : וגומרה ט ׳  כמאן דאמר משיראה את מבירו ט
 ושיעור נן הממה הוא פישור שעה. ומה שכתוב בש׳׳פ סי׳ נ״מ ס״א בהג״ה שיפור פפה אחת .
 כתבו האמרוגים שטייס וציל שיעור פישור שעה. (ונראה שנם זה מעות וצ״צ שליש פישול
. ואמר לשון וגומרה פירוש שיגמור אח הק״ש עם הנן החמה המש לסייס סוף הק״ש  שטה)
 יהיה בשעת בן הממה: עד ג׳ שעות. ופסקו הצכה כר״י ותפרש בירושלמי לוקא בשוכח
. כמ״ש צעיצ: ' ס אם מלאורייתא נשוכמ או לרבנן אמרו בשוכמ: שכן דרך ט  ופליגי פ

 כאדם הקורא בתורה. אבצ אם קורא בזמנה הוא גלול מהעוסק במורה :
 ג ב״ש אומרים בערב כל אדם יטו ויקראו ובבקר יעמדו שגאםר
 ובשכבך ובקומך. וב״ה אומרים כל אדם קורא כדרכו שנאמר ובלכתך
 בדרך א״כ למה נאמר ובשכבך ובקומך (אלא) בשעה שבני אדם
 שוכבים ובשעה שבני אדם עומדים • אמר ר׳ טרפון אני הייתי בא
 בדרך והטיתי לקרות כדברי בית שמאי וסכנתי בעצמי מפני הלםטים

 א״ל כדאי היית לחוב בעצמך שעברת על דברי ב״ה:
, פירוש ואין מופצת כצצ במה שמטין ובגמרא אמרו ׳ ו  ג ביה אומרים כל אדם כ
׳ ל׳י אומר העושה כלברי ב״ש לא פשה ולא כצום והנה  הפושה כלברי בית שמאי טושה ט
. ועיין בתיספו׳ שנלמקו בזה, ונלאה ה  הגמרא אינו מוכן כלל כי למה יפסיל הה״ש בעל ז
.  הבולאי הק״פ אינו מפסיל אך האמוראי פציגי אם פשה מצוה מן המובחר כזה שהטה אס לאו
 לבכמה מקומית אמרינו כצ הפטור הן סלבר ופומהו נקרא הליוט ובכמה מקומות מציט
 שאפי׳פ שפעור מן הדבר אם פושה הוא מצום מן המובמר. ונראה כל שהוא מצוה בפצם
 אלא שלא הצריטהו חכמים אם עופהו נומנין צו פכר שעשה מציה מן המובחר. ובמו שאמרו

׳ י״ל ללא חשיב,  ההוא דפבד כב״ש ואככמ ארכקא ללהבא ופ״פ כתיס׳ בר״ה בכולא פירקץ ט
' אלא פלא השלימוהו וכן בעשרה דבלים שצריך הכיס וכמ״פ מוס' דף נ״א אי בד״ה  לה ט
 אץ לנו אלא כו׳ שהיו מחמירץ פל פצמן כו׳ וכן אמרו כסוכה שהיו מממירין על טצמן לשמות
כה. וק אין צריך להפסיק לתפלה ל שבא לסו  מיס בסיכה וכמי שהיה נדלן ולא רצה לשתות פ
 בתוך הסעודה ואם הפסיק תבא מליו ברכה. והא לקמני בירושלמי םוף פרק היה קורא
' אתא עונתא דצלומא וקם ר״ש ומצלי. א״ל ל׳י לא כן  במפשס דליי וליש הוי אוכלין ט
. והנן חתן ׳ ו מ נקרא הדיוט א״ל והא תנינן מתן פטור כ פ ו פ  אולפן כל הפמור מן הדבר ו
׳ א״צ יכול אנא פתר לה כריג משמע דלדידן אץ רשאי לפשות מפום  אס רוצה צקרות ט
׳ ודימוי בעלמא הוא אכל צא  דכל הפטור כו׳ אינו ראיה מפום דא״ל יכול אנא פתר לה ט
 כאמת. וק הוא בירושלמי הסוגיא בכמה מקומות כה״ש הרי״ף. וכן הוא שם בירושלמי
 בסמוך לפיל מיניה מעשה בר״ג ור״י שהיו מהלכץ כו׳ א״ל יהודה גן פפיס שכל מטשיו לשם
 שמים ולא מני כו׳ כל דבר פהוא משום צפר פושה פצמו מ״מ עושה פצמו יחיד. אמר רבי
 זירא ובלבד שלא יבזה מוריץ שיי ולכן היה צריך לומר פל יהודה בן פפוס שכל ממשיו לפס
 שמים ולא כיון לבזות אומגו אבל במקום שאין שייך לבזות אמרים מותר לפשות. וכן הוא
 כאן פציגי בזה משה כדברי בית שמאי פפה פיריש פפה מצוס מן המובחר אף שבית הלל
 סברי אץ צריך להטות מ״מ פשה מצוה מן המובחר כמו בכל מקום שהוא. ור״י אמכ שלא
 עשה וצא כצום. פי׳ אין בזה מומלת כצל כי ב״ה סברי שאין מצוה כלל להטות ואין בזה
 £ושלת כצצ. ומביא ראיה מסוכה שאע״פ שישב כסוכה אץ בזה מצוה צב״ש. שאין מטה כלל
 ליפב בסוכה כזה p הוא כאן לב״ה . ור״נ אמר שהוא חייב מיתה מפני שמבר מל דברי ב״ה
. אמרו בירופלמי בא וראה שאם לא יקרא כצל ׳ ו  >על לברי הבת >ץל: כדאי היית לחוב כ

 ק״ש עובר על פשה ואם קרא והפה חייב מיתה :

 ך בשחר מברך ב' לפניה ואחת לאחריה ובערב מברך שתים לפניה



ת ב  אליהו בהכו
 ח חתן אם רוצה לנךות ק״מ בלילה הראשון קורא. רבן שמעון בן

 גמליאל אומר לא כל הרוצה ליטול את חשם יטול:
: , . פירשתי לעיל בפר•:־! א׳ משנה ג ׳  ח חתן פטור ט

ח J א מי שמתו מוטל לפניו פטור מק״ש ומן התפלה ומן ך £ 
 י התפילין נושאי המטה והלופיחן וחלופי חלופיהן את שלפני
 המטה ואת שלאחר המטה את שלמטה צורך.בהן פטורין ואת שאין

 למטה צורך בהן חייבין אלו ואלו פטורים מן התפלה:
. ופריך א י מ  א מי שמתו מוטל לפניו. פי׳ כל שמועל עליו לקברו כמוטל ׳:פניו ד
. ואית לאמרי מפני שאין לו מ  בירושלמי מאי פפמא איס לאמרי משוס כטלו של מ
: פטור מן ׳  מי שישא משאו מאי ניניהון שיש לו מי שישא משאו והמט פעור מנעילת לולב ט
. ומפני ר ו ע  קריאת שמע ומן התפילין. ופריך בירושלמי תפילין הא כל היום הוא פ

. היינו אותן שכבר נשאו מייבץ : ׳ ט  איילי דקתני ק״ש קתני נמי תפילין: ושאין למטה ו

 ב קברו את המת וחזרו אם יכולין להתחיל ולגמור עד שלא יגיעו
 לשורה יתחילו ואם לאו לא יתחילו העומדים בשורה הפנימיס

 פטורים וההצונים חייבים:
. בירושלמי פריך מליה הא מני אין מוציאין אח המת סמיך לק״פ ׳  ב קברו את המת ט

:  אא״כ הקדימו שעה אחת או אתרו פעהאמת ומשני תפמר לשברי לאית ליס עונה ולית ביה עונה

 j נשים ועבדים וקטנים פטורין מק״ש ומן התפילין וחייבין בתפלה
 ובמזוזה ובברכת המזון:

 ג נשים ועבדים וקטנים . לר״מ מלא הגיעו למינון ומביא לאיה לקמט קטן היולע
 ללבר אביו מלמלו תורה ופסוק ראשון של ק״ש. עיין בתוספות בלכות ג׳ ע״א גליה וקטנים
 אבל רש״י מפרש שהגיע למינון. והה שמביא ר״מ ראיה משם נראה לאיט ראיה להתם משום
א צריך ללמלו ואמרו פיצמלו אותן השני פסוקים אכל לא משום•ק״ש. וכן הוא  תורה מ
 בהליא בירושלמי שאכתוב לקמן והחיוב הוא מל אביו. וצא בזמן ק״פ אלא כל היום אכל
. ובירושלמי אמרו נשים מנין לכתיב ולמלתס את בניכם ולא בנותיכם. ופי' לסבלי ר ו מ  הוא פ
. ל מ . מי שאין לו אלא אלון א ל ח . מבלים מנין שנאמר שמע ישראל כוי הי א  לעל ק״ש קאי
 והיינו חצי מבל וחצי בן חורין. ולמשנה ראשונה (ועיי בחגיגה פרק א' משנה א׳ גתיי״מ)
 לאצ״כ לא צריך קרא הא נמלינן לה לה מאשה. וכמ״ש במסכח חגיגה: קטנים. לכחיכ
 לממן תהיה תורת ה׳ בפיך בשעה שמא מליר בה משמע אף עשהוא הגיע לחיטך פעור
 מפני שאינו רגיל אצלו: ומתפילין. פי' לאסקש חסילץ לקריאת שמע לכתיב וקשרתם
 ולמלחם. וגבי נשים ילפינן תפילין מלאמקש לקריאת שמע וגבי קטנים ילפינן קריאת שמע
 מתפילין ואמרינן שם תני כל מצות שאלם פטור ארס מוציא אח הרבים ילי חובתן מון הברכת
 המ*ן ופריך הא תנינן כל שאינו חייב ברבר איט מוציא כוי הא חייב מוציא אפי׳ כבל יצא.
ו  ומשני שאני בהמ״ז לכתיב ואכלת ט' מי שאכל הוא יברך. ליי ורבי יהולה בן פזי מ
 מתיבין לא הסתבר בק״ש שיהא כל אחל משנן בפיו לא מסתבר כמפלס שיהא כל אחל מבקש
 פל עצמו רחמים. מכאן משמע כרש״י פמפדש גבי מרס פל שמע שאפילו בשביל אחד יכול
ס. דכא[ לא אמר שלא מסתכר אלא בתפלה . ואפילו מי שכבר פמע בעצמו יטל לפרו ס  לפרו
 וקריאת שמע. אך כראם שלא דמיא ק״ש למפלה. לק״ש איט יכול למציא אפילו גא קרא
 לק״ש צריך כל אמד ואחל לקלות. כמו שכמכמי כסוף תענית כל אמל ואמל קורץ כקורא
 את שמע. וכן במסי סמנה פרק ה' משנה ו׳ ובמפלה מפממ שאם לא יצא מליין יכול להוציא
. בבהמ״ז מספקא ליה אי מלאיריימא אי ׳  וכן מפמע לבון קורים כמ״ש לעיל ע״פ: וחייבין ט
 מדרבנן ונפקא מיניה אם יכול להוציא ורצו למפפט ההא דמני אבל אמרו אפה מברכת לנעלה
׳ ומבט שלא אכנו שיפור דאורייתא ובירושלמי משני תפתר שעונה אחריהן. פי׳ פיאמר כמהן  ט

ס אזכרת השם:  מלה במלה. וכאן משמפ כיטלץ נברך לקטן אעע״י שאיט צריך מ

 ך בעל קרי מהרהר בלבו ואיני מברך לא לפניה ולא לאחריה ועל
 חמזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו רבי יהודה אומר מברן•

 לפניהם ולאחריהם:
. פי׳ מהרהר את הברכה ואינו הברך אוס} בפה ׳  ד בעל קרי מהרהר בלבו ואינו ש
׳ בפה אבל בק״פ ע ט ב  לא לפניה ולא לאמריה ופל המזין מברך לאמריו בפה ל״י אומר מ
 וולאי קורא בפה לבהליא אמלינן בגמרא לקמן במל קרי שאין לו מים קולא ק״ש ואינו מברך
ם ממני׳ להכא ולהט לא פריך הגמ׳ אלא מר״י ת ׳ והס לכלי ר״מ שמא ס ׳ אכל מהרהר ט  ט
׳ ונגרוס ׳ למה מהרהר ט  אר״י ולא מלימ אר״מ. והא לאמרינן שם כגמרא ור״ח אמר ט
׳ הוא הכל בברכות ופ״פ זה ממורן מה שהקשו התוס׳ שם גל״ה והרי תפלה אמאי פניק  ט
 בבא לק״ש וכו׳ וק״ש ולאי יטל לקרות אפיי בפה ומה שאמר גלכר שהצינור טסיקין הייט
 ברכות ומה שפריך שם והר* בהמ״ז ט׳ יש שם טסחאית שונות והניסחא האמיתית נראה
א כך והרי בהמ״ז לאית ביה מ״פ ותנן פל המזון כו׳ ומשני ק׳׳ש ובהמ״ז לאוריתא והפלה  מ
א תלך העולם כמ״ש רש״י פ״פ בליה  לרבנן ולא גלסינן אלא והכי פירושו הלכות שמים מ
י ברכת המזון פירוש בין לפניה בין לאחריה לאית ביה מלטת שמים מ  ללימ ביה כוי ופריך ו
׳ פירוש  שבשניהם יש מלך הפולש ואפפ״כ הנן פלאמכיו מברך ולפניו איט מברך ומפני ק׳׳פ ט
 ללא מי׳ר מתייוצא קמא שיש מיצוק נין לאית ט מלן הפולס לשאין בו מלך העולם. ושלשה
א מן התורה יכול לברך נפה כמו קריאת שמע ובהמ״ז ודבר פהיא מ י פ . דנ ר ב ד  מלוקים נ
 מדרבנן אך שיש ט מלך העולם מהרהר ודבר שהוא מדרבנן ואין ט מלכות שמים כמו הפלה
. וכן הוא בהדיא בירושצמי מדמפרש מאי מהרהר  אינו רשאי לברך אפי׳ (בתפלה) בהרמר
 הברכה מתכימין גמקים מאין ט מיס וכרבי מאיר לתנא כו׳ אבצ חם יש צו מיס צריך לטטל
א בירושלמי פל  דאינו רשאי אפילו להרהל וליי לסבר מברך חס אין לו מים דווקא וכן מ
׳ ברם ליי אפילו ביכו גבין עצמו אינו מפסיק בשאץ לו מיס אגל  מתנימין דהיה עומד ט
 אם יש צו מים אף ל׳י מודה שמא מפסיק והא ראמרינן בגמרא משאן ר״י כהצכומ לרך

 ארז

ת שנות ב ס  מ

(בלטת בגא י״ל כ׳) צא ימ־/יל ויאמר ואם הממיצ ן  ההזכילין יציאמ מצרים כו׳ ממן אמרי
. ולבנן לסכא אמריך מתחיל ואיט גוהר המניתא פליגי מזכירין יציאת מצרים בלילות מר ו  נ
 פי׳וא״כ מ״כ צ״ל ויאמר ומשני רבי בא בשם רב אמר מוליםאנמט לך כו׳ מתני׳ פליגאפצ
 רבנן להפא פי׳ לאמרי שצריך להתחיל ויאמר אינו אלא ביום פירוש ובמשנה מנן שויאמר
מ אלא ביום. ומה שאנו אומרים  אימ טסג אלא ביום. ומשמע כל הפרשה ויאמר איט ט
 ויאמר כמ״ש בגמרא כמה מפליימא הא פמפתמא כו׳ פירוש משום לבני מפרנא סבכי
נה. ואמרינן כל מי  שצריך צהחחיל ואין צריך לגמור וא״כ צא היו יטצין לומר אמת ואמו
 פצא אמר אמת ויציב שחרית ואמת ואמונה מרבית צא יצא ילי חובתו לכך היו אומלין לבר
 אל בני ישראצ ואמרת אלי6ם אני ה׳ אצהיכם אמת כו׳ וצכן משבמ אותן שהתחילו וצא נמלו
 ואפפ״כ אמרו אמת ואמונה ואמרו שם הלכך אנן אתמולי מממלינן כלממחלי במערבא פי׳
. ר מ ו  מני ממרבא סכלי שצריך להתחיל כמ״ש ב:משלמי לרבנן להכא אמרין מתחיל ואיני ג
 *אמר 3ם מתנימין פליגא מל לבנן להכא אלמא סברי לצריך להתמיל וכיון לאתחלינן מגמל
 נהי גמרינן ואנו מופץ כפתי החומרות. ואמרו בגמ׳ כל מי שלא אמר אמת ויציב שמרימ
׳ שנאמר צהגיד בבקר מסלך ואמונתך נצילות פי׳ לא יצא ידי הברטת של אמת ויציב  ואמת ט
 ואממ ואמונה אכל ידי ק״ש ולאי יצא. דאין שייך כצל לק״ש . שנאמר להגיד בבוקר מסרן
. ואמונס הוא מל להבא כמ׳׳ש ויציב מלמא ומהימן פישריה. ׳ פי׳ ט ויציב הוא מל המכר  ט

. וזה הוא שכמוב־ ד ו  והתם פי׳ החלום שחלם לך כבר הוא יציב והפתרון שיהיה יתקיים ע
 להגיד בטקר מסדך פצ המסדים שמפה(לך) [צט] הקב״ה כבר ואמונתך בלילות הוא מל

 העתיד צבוא שעתיר הקב״ה לעשות צט :

 ג הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא רבי יוסי אומר לא יצא
 קיא ולא דקדק באותיותיה רבי יוסי אומר יצא דבי יהודה אומר לא

 יצא הקורא למפרע לא יצא קרא וטעה יחזור למקום שטעה:
. פי׳ לצא פציגי אלא בדיעבד אגל צכממצה צריך  ג הקורא ט׳ יצא ר״י אומר ט׳
 להוציא בשפתיו ולהשמיע ולא כר״מ. ואמרו בירושלמי אמר רב הצכה כדברי שניהן להקל
י ילפיכן דנן הלבה) ל לאפילו אי צא •אמר רב הלכה נמי מ ״ ר ) ן  ופריך לצכן פי׳ לאי צא כ
. ומה צריכא לב סי ו ל י  מה אנן אמרינן סתמא וליי הצכה כסתמא ליי ור' יהולס הלכה כ
׳ ומשמפ מכאן לכה״ג משיב סממא ומיץ בתוס׳ מסכת י״ט ב׳ בליה גבי שבת  צמימר ט
 כי׳ ואמרינן כגמרא לירושלמי ללב מתנא סבר לר״י פליג אף בדרבנן וסבר דלא יצא. ור״ח
. ולא כימני(במגילה פ״ב) חרש ורב יוסף סבר ללוקא א מ בדרבנן ל  סבר דוקא בדחוליימא א
 בק״ש . אבל בשאר מצות לא ובירושלמי(מי׳ כפ״ק דמרומות מ״ב בדברי הגאון) הביא את
ה משמע טומיה דמנינן ממש מ ו ר ת  הג׳ שיטות ונקט ל״י שם את לבכי רב מתנא משום מ
 קדמייתא ולא משב פמהן ומנינן חמש אמרנייתא ולא מנינא עמהן פי׳ למשיב שם חרש שאץ
 המהמו תרומה ולא משיב בין הנך דחפב שם. והיינו לבמרש פליגי ל״י וליי ואפי׳ בדרבנן:
 קיא ולא דקדק ט׳״ נמי בדיפבד פליגי אבל לכממצס צריך לדקדק כמ״ש כל המלקלק

 באותיותיה מצננין לו גיהנס :

 ד האומגין קורץ בראש האילן או בראש הנדבך מה שאינן דשאין
 לעשות. כן בתפלה:

: ע ד  ד האומנין קידין טי. בירושלמי מני ג״כ פועלץ והיינו פועצים פ״ג אילן ואוהנין מ״ג נ
׳ אבל בראש הזית ש האילן ט  מה שאיגן רשאין לעשות כן בתפלה . היינו בלא
 והתאנה מומר לפופלין להתפלל שם לפי ששרמתו מרובה ובעה״ב לעוצם צריך צירד גכ״מ אף
פ שמשאו טל כתפוהי הלי זה ״ ע ץ . אמרו בירושלמי מכי הכשף א י י א  לק״ש : קורץ בראש ה
׳ מגי נא יהא מרמז במינים וקורא: א יתחיל בשעה שהוא מוען ופורק ט  קורא את פמפ אבל ל

, חתן פטור מק״ש בלילה הראשון עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה.  ף
 מעשה ברבן נמליאל שקרא בלילה הראשון שנשא אמרו לו תלמידיו
 לא למדתנו רבינו שחתן פטור מק״ש בלילה הראשון אמר לחם איני

 שומע לכם לבטל ממני(עול) מלכות שמים אפילו שעה אחת:
 ה חתן פטור ט׳ עד מוצאי שבת . אשמעיגן בזה כני דברים. א׳ פגס ביום פעור
 מק״ש וגס בשבת שבעילת מצוה מותר בשבת ואמרינן בגמרא בשבתך בביתך פרט להפוסק
. והיינו שאינו פטור מק״ש אפיצו עופ: מצו? . אלא אם  במטה ובלכתך בדרך פרט צמחן
 עוסק בה או טרוד בה כדחמרינן נגה׳ פס ואמרו שס בפבמך בציחך פי׳ בשבת דידך. אבל
ר. ז3:כנ;ך בדלך. אפי׳ אס אתה טרוד ץ אתה יושב כן מצא אמה עוסק במצוה פטו  אס א
 בללך אם הוא צכמ לידך שהוא איט טידא דמצוה טייב. אבצ אס הוא מרוד במצוה אפיצו

 איט פיסק נמי פטור:
 ן רחץ גלילה חראשון שמתה אשתו אמרו לו תלמידיו לא למדתני
 רבעו שאבל אסור לרחוץ אמר להם איני כשאר כל אדם איסטניס אני:
א מן התולה אבל בלילה . ופסק רב אלפס שאניטת סיום מ ׳  ו רחץ כו׳ אמר להם ט
א הדיבנן לעכץ רחיצה  הוא מדרבנן לכך לא נזרו במקום אסעניס ותוס׳ מפלשי פגם ביום מ
יס. ך כיון שמא דאורייתא לענין ממפל לא כצו להקל ברחיצה אפילו באסמנ  דק למטן העשר א

ף מעפר לא גזרו באסטניס לרחיצה:  אבל בלילה שהוא לרבנן א

 ן וכשמת טבי עבדו קבל עליו תגחומין אמרו לו תלמידיו לא למדתנו
 רבעו שאין מקבלין תנהומץ על העבדים אמר להם אין טבי עבדי

 כשאר כל העבדים כשר היה:
׳ כשר היה. פי׳ שהקשו המצמידים לו שני קישיומ א׳ הא הוא ן טבי עבדי ט י  t א
ט ואפילו היה בן חורין לא היה צריך לקבל תנמומין עליו והב׳ הא אין מקכלץ מ ו ק נ י  א
 :;נת־מין על הטבלים. וע״ז הפיב צהס אין מבי כפאר כל העבלים. פי׳ טל מה שאמרו
. וכצ ס י ן מקבלין תנמומץ כו׳ ועל מה ש:קשו שאינו קלוב עמו אמר להם כשל ס ר ל  ז

 הל& חייכ עליו לקבל מגמומץ;
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׳ אמרו מי י״מ הם נגד *15 מוליות מבשמיי מ  ג ר״ג אומר 0׳ שמונה עשרה. ע
׳ וכנגד י״מ א סוס ט ל י״מ פסוקים שבשירה מל ט נ ג מ ל י״מ אזכרות שבקריאמ שממ ו ג מ  ו
. ואנשי כגסת הגלולה לצו שיאמר כל אמל מם י״מ שמות י ו ל ט בא כ  אזכרות שמן ויושמ פ
. ׳ . בעם ההוא ט ׳ ו . ועלו כ י  מיומליס לכן סקט אח״כ לומר ג׳ פסוקים אמרים כי לה' ט
 וגם הס פסוקי מלכות להשלים לפי פסייימו בהי ימלוך וגם הממילו מויומע לעס זה הוא י״מ
ל י״מ יראה שכתוב במשלי. ובירושלמי ע . ו ט  שמות. וככגל י״מ אזכרות שבמזמור ללול ה
 אמרו נגל י״מ מזמורים מל יענך הי ביום צרה. ואמרו שם אמר ר' לוי כנ:ל י״מ אזכרות
. אמר ר״ה אם יאמר לך אלם תשע פשרה הן אמור לו של מינץ ביבנה כבר תיקנו ׳  שבהבו לה׳ ט
׳ והא כתיב אל הכבול אמל ליה והא מני טלל של מינים ושל פושעים  התיב לאב״י קומי ט
. ושל זקנים ושל גלים במבטמ לצדיקים. ופל לול בטנה ירושלים • אית לך ם ד  במכניע ז
. והנה הירושלמי אינו pro כלל. ונראה שכצ׳יל. והא שבע ן מ כ  מספקא לכל מלא ומלא מ
ל בטנה ירושלים. איל והתני טלל . א״ל מני ושל מ ׳ ו . א״ל של מינים כו׳ התיב כ ן  עשרה ה
ם. ושל גלים במבטמ צצליקים. אית לך לכל מלא ומלא לי  טל מינים ופל פושטים במכניע ז
. ל בכלל בונה יליפלים כמ״ש לקמן . ופי׳ לפרין והא י״ז לבמסש ירושלמי הוא צממ מ ן מ מ  נ
ק של ברכת אמ צממ בכלל טכה ירושלים. ועמוס הוא י  ולכן בפיוט של פורים עשה הפי
. וממני ברכת המינים ביבנה תקנוה . ופס ברכת המינים ה ל פ  בסילולים מה שכלל בשומע מ
׳ סי׳ א״כ הרי הוא י״: ׳ והא כתיב אל הכבול ט א י״מ -ולא כהגמ׳ שלט התיב לאביי ט  מ
 אזכרות והבלטת איע אלא י״מ. ומשני תני טלל של לול בבונה ירושלים , והרי אומה אזברה
. פי׳ ואם אחה ׳ ם ט ד ה ילושלים. והקשה והא תני טלל פל ז  ננל של לול שהוא בכלל טנ
. וכי אית ם י ל ג  מושב גם מה שכללם א״כ אתה צריך להביא אזכרות גם נגל זלים ופושמיס י
 לך לכל מלא ומלא וחזר מזה ואמרו אזכרת לר׳ מנינא בשם ר׳ פנחס כגגל י״מ,פעמים אבות
 הכתובים בחורה אברהם ויצחק וימקכ. אם יאמר לך אלם י״מ p . אמור לו והגה ה׳ נצי
. ן הו . אמול לו ויקרא בהם שמי ושם אטמי מנ ן . ואם יאמר לך אלם י״ז ה ן מ כ א מ  עליו לית מ
. הלא תמצא הרגה וגם הרבה יש אכר '  וקשה לאם אמה רוצה למשוב כמו ויקרא בהם שמי ט
 בסיב אבלהם ויצמק. וכראה שמרושלמי איט מושכ אלא מה שכתוב אבלהם ויצחק ויעקב
. ואי בפ׳ כי אלא . וב׳ בפ׳ ו ת ו מ  כסלר והן י״ז פממים במורה. א׳ בפ׳ וינע. וה׳ בפ׳ מ
. וב׳ בפ׳ ב ק . ובי בפרשת מ ן . ואי נפ׳ לברים. וא׳ בפ׳ ואתחנ ת ו מ  משא. וא׳ בפ׳ מ
. והן ב׳ חל  (צבים. וא׳ בפ׳ וזאת הברכה. הרי י״ז. ויש עול שני פממים הג׳ אבות בי
. וזכרתי אס בריתי . ואי בפ' במקומי ן י א זטר לאברהם ליצמק ולישראל עבל מ  פעמים ו
 יעקב ואף את כריתי יצחק ואף את בריתי אברהם. ומ״ז פריך בירושלמי. ואם יאמר לך
׳ לית מנהון כצ״ל. והיינו מפני שאימ כסלר ופריך . וזכרתי את בריתי ט ר  אלם י״מ. אמו
. זכור לאכלהכ . א״כ אינן אלא י״ז. ומשני  אס אינו משיב אלא מ״ש אברהם יצחק ויעקב כסלר
א מן המנץ ל מ ל  ליצמק ולישראל מגהץ כצ׳׳ל. פי׳ אע״פ שכתוב ישראל מ״מ כיון לכתיב מ
ל צווים שבפי פניה ש3משp . פי׳ בפ׳ פקוד ג . וטול אמרו שם שתם מ עקב  יעראל היינו י
. אמר ל״ח כן ווא ובלבל מן ואמו אהליאב. פי׳ שבש׳ עקוד׳ ׳  כתיב י״מ פעמים כאשר צוה ה
. א׳ ככ: ם י מ ע . והת״ק אינו מושב מה שכתוב בפ׳ ויביאו את המשכן מכי פ ם י מ פ  כתיב י״פ פ
. ואיט יישב אי-. ' . והנה פשו כאשר צוה ה ׳ . כ' .וירא משה ט ׳  אשר צום ה׳ אמ משה ט
 הציווי של וירא משה כי זה הוא כלל שראה שהם פשו הכל כאשר צוה ה׳ ואמרמן המנין .
למטה. ועול אמרו שה־  ור״ח סבר שהראשון הוא הכלל הכולל ואיט מושב אלא מן ואהליאב ו
 כנגל י״מ פממיס משה ואהרן שנאמר אליהם הליטר שכתוב במורה. לסייט ג׳ גש׳ וארא .
. החוד: א . ב׳ גפ׳ ב ׳ ׳ קחו לכם מלא מפניכם ט . כי ילבל אליכם ט ׳  ויצום אל בני ישראל ט
ע. אלם ר רי ׳ א׳ גפי תז . א׳ בפ׳ שמיני זאת החים ט ׳ . זאת חוקת הפסח ט ׳ ו  הזה לכם כ
. ג' בעי במדבר . אי; ׳ . איש איש כי יהיה זג ט ״ . ב' גפ׳ מצורע. כי מטאו ט ׳  יסיה ט
. א׳ בפ׳ גהמלוחך . צאו שלשתכ; ' . אל מבריתו ט ׳ . גשא את ראש מי קהת ט ׳  מל לגלי ט
. ג׳ כפי. מוקת . ׳ . הגללו ממון ט ח ל . א׳ נפ׳ ק ׳ . א׳ בפ׳ שלח לך מל ממי למלה ט ׳  ט
. הרי י״מ פעמים נתיג ׳ . יאסף אהרן ט ׳ ו . יען לא האמנמם בי ב ׳  זאמ חקמ התורה ט
ל י״ח ימים מוכים לישראל. והן פסח ושטעות  הליטר.לשניהם . ובזוהר אמלו שהם ע
. וז׳ פל שבת. אמרו בגמ׳ שהן בנגל ז׳ קולות שבהט לה׳ ם י מ  יסוכומ ר״ה וי״כ. הרי י״מ י
. שהן נגל ז׳ אזכרות שבמזמור שיר ליום השבת: ר״י אומר מעין . ובירושלמי אמלו ׳  ט
 שמונה עשרה. ואמרו בגמ׳ רב אמר מעין כל ברכה וברכה. ושמואל אמר הביננו .
א שמונה פשרה מפין מ . רב אומר לסוף ברכה להייט אחשימה לבל ו ו ר מ  ובירושלמי א
 שמונה משרה. ושמואל אמר ממלח כל ברכה שהוא שבפה מפין שבמ והכל א׳ (פי׳ האמצפות
י י״ר! מ  אינו רק א׳ שהיא ברכה אמת מעין י״ב אמצעית ושלש ראפוטמ ושלש אמרוטמ ו

 מעין שבעה ועיין בירושלמי):

 ד ד' אליעזר אומר העושה תפלתו קבע אין תפלתו תחנונים רבי
 יהושע אומר המהלך במקום סכנה מתפלל תפלה קצרה אומר הושע
 השם את עמך את שארית ישראל בכל פרשת העיבור יהיו צרכיהס

 לפניך ברוך אתה ה׳ שומע תפלה:
 ד אין תפלתו תחנונים. פי׳ כי למום ומכון הם עני לברים רמוס מממת פיפ לו צרה
. וחנון הוא מחמת רוב בקשתו וצעקתו נמן לו חנינה. וכמ״ש והיה כי יצמק אלי ו  רחם מלי
. וז״ש כאן הפושה מפלתו קבמ אין תפלתו תמנונים שגולאי לא יתחנן י  ושממתי כי מטן אנ
 מליו. כי חטן ממממ בקשתו וזעקתו וכיון ט׳ שמה שהתפלל לומה מליו כמשאיי ואיך ימן לו
 חנינה: בכל פרשת העיבוד. אפי׳ שנתמלא עליהן מברה כאפה עוברה ונפרשין הן לפניך
׳ ופסקו הלכה כאחרים:  לעבירה. אפפ״כ ימו צלכיהס ובגה׳ אמר ואחרים אומרים צרכי עמך ט

 ה היה דובב על החמור ירד ואם אינו יכול לירד יחזיר את פניו ואם
 אינו יכול להתזיר את פניו י׳כוין את לבו כננד בית קדשי הקדשים:
 ן היה עשב בספינה או בקרץ או באסדא יכוין את לבו כנגד בית
 קרשי הקדשים: ן רבי אלעזר בן עזריה אומר אין תפלת המוםפין אלא
 בחבר עיר וחכמים אומרים בחבר עיר ושלא בחבר עיר. רבי יהודה

 אומד

ו לא כהלטת לרן ארן נ ׳ מי לי שהיו לו מים ואמרו עם אע״פ שמיקל אגי ט  אלן ושם *י
ת לרך ארן אע״פ שיש לו מים א״צ אכל כאן מוקא פאין לו מים ואפי׳ ק״ש  ממפ מהלכו
א מפלש בילופלמי עיל שמעיינה רחוק מ ק ל פימבול ו ט יכול לקחת אם יש לו מים מ * 

ק:  הרי זה קורא קריאת שמע ויוכל ומובל ועולה ומתפלל הלי לוקא שממיינה רמו

 ף, היה עומד בתפלה ונזכר שהוא בעל קרי לא יפסיק אלא יקצר
 ירד לטבול אם יכול לעלות ולהתכסות ולקרות עד שלא תנץ החמה
 יעלה ויתכסה ויקרא ואם לאו יתכסה במים ויקרא אבל לא יתכסה
 לא במים הרעים ולא במי המשרה עד שיטיל לתוכן מים וכמה ירחיק

 מהם ומן הצואה ארבע אמות:
 ל! היה עומד בתפלה ונזכר. דווקא נזכר אבל להתחיל לא. ואמר" בירושלמי ממניתין
 גלבים אבל בינו לבין מצמו מפסיק וכר״מ ברם כר״י אפי׳ ביט לבין עצמו כמ״פ לעיל:
א יכול למכרן ברגליו . מתגי׳ במכולין אבל בצלולין לא ואס מ ׳  אבל לא יתכסה במים ט
. בירושלמי נבילה פנסרחה מרחיקין ממנה ל׳ אמות אמר ׳ ו  ימכור: לא במים הרעים כ
 רבי אכיכא מתניתין אמרה כן וכמה יתרחק מהן כו׳ פי׳ משמע שצריך מכל מה סיש בה רימ
 רע להתרמק פקאי גם על־ מי מפרה ומשני שאין ראיה מממני׳ לממני׳ איירי בממרה של
׳ משמע מיס הרוחץ  כובסץ פיש בה צואה בבנליס של קטנים ופריך הא תנן מים הרמים ט

. (וצריך למיין בסיביר לבינו על ש״פ): ע  וש״מ שצריך להרשיק מכל מה שיש רימ ר

 ן זב שראה קרי ונדה שפלטה שכבת זרע והמשמשת שראתה גדה
 צדיבין טבילה ורבי־ יהודה פוטר :

. והמשמשס ה ר ו  ו זב שראה. דווקא שראה קרי אבל זב וזבה ונלה ויוללמ טלן לומלין ח
 שראתה נרה לרבותא לל״י קתני אבל במל קרי גרילא ממייכ אבל לרבנן אפי׳ נלה עפלעה

 ש״ז וכן זב פלאה קרי צליכין טבילה כמ״פ בגמרא כ״א כ׳ ע״ש:

 פלח ך א תפלת השחר עד חצות רבי יהודה אומר עד ד׳
 יי שעות. תפלת חמנחה עד הערב רבי יהודה אומר עד פלג
 המנחה. תפלת חערב אין לח קבע ושל םוספין כל חיום רבי יהודה

 אומר עד ז' שעות:
 א עד חצות. כננל המילין תקנום ותמיל של שחר היה קלב והולך על מצות: עד ארבע
ה סבל לתמיל של שמר היה קלב בל׳ שעות ועל בכלל: עד הערב. ל מ  שעות. לר׳ י
 הייט על שקימת החמה אבל ממר שקיעת הממה הו לא היה קרב ואז התחלת זמן איברים
' ומה שקראו לאותה חפלה מנחה נראה  ופלרים וכמ״ש בתמורה ריש פרק ב׳ מנץ לנסכים ט
 פהכא שזמנה בשפת זמן מנחת תמיל פל בין המרבים ולפי זה מתורן מה שאמרו שזמנה
) במ׳ ומחצה לאז לאו זמן הקרבת הממיל כי הקרבת פ ״ כ ) ה נ ט  נשטמ שמיעת ממיל פל מנחה ק
 המהיל היה ממ׳ וממצה מל מ׳ וממצה וגם הא אמרו שזמן מגמה גלולה. מו׳ וממצה שאז
מ והיינו מלא אמרו תפלת ג ר ק א זמן שמיטת התמיד ומנחה קטנה שאמרו לזמן פל סוף ה  מ
 המנחה כזמן הקרבת התמיל אלא הקרבת המנחה והקרבת המנחה היה אחר הקרבת התמיל
א זמן  להייט מ' ומחצה ומה.שקבמו זמן תפלמ השחר משהאיר היום כמ״ש הלא״ש שאז מ
 שמיטת הממיל ומפלת המנחה קבעו בשפת הקרבת המנחה ולא בשחיממ החמיל הייט
 מפט שכתוב ייראוך מם שמש וקאי על ב׳ תפלות אלו כמ״ש בגמרא ותפלות כנגל ממילין
 תקנו ותמיד היימ מס כל מה ששייך לו לכך בבוקר שהיו צריכים להקדם כל הה שיכול כלי
א התחלת התמיל אבל בלילה שהיו  מיהיה עם השמפ קיעוה בזמן שחיטת התמיל שאז מ
 צריכץ לאחר כל הה שיכול כדי שיהיה עם שמש קבעוה בזמן הקרבת ההנחה שמא סוף
ה שמא זמן שחיטה שאז הוא ל מ  התמיל אבל כשעת הלמק יטלין להתפלל בזמן מנחה נ
 זמן התמלמ התהיל ולכך תפלת המגמה צריכין ליזהר בה יותר משאר מפלות כי היא נקבעה
ן המנחה והמנחה היא רצויה יומר הכל התפלות ומכל הקרבטמ כמ״ש מנמת זבלון שמזכרת מ  מ
 ממיל לפני הקב״ה וכן באלימ כתיב ויהי במלות המנחה פי׳ בזמן הקרבת כמנמה מאז הוא
ת לצון ולקי אמלו שלעולם יהא אלם זהיל בתפלת המנחה כנ״ל: עד פלג המנחה *  פ
ל פלג המנחה שהרי היו צליכין  שי׳ לל״י סבל להרי מל כרמך לא היה קלב המנחה אלא פ
ע תפלת  להקריב אמ: כך המבימץ וגם הנסכים ואמרו הלויס שירה ואת״כ הללקח הנרות ל
ל פלג המגמה: אין לה קבע. פירוש אץ לה ;מן בפני פצמו אלא  המנחה כמי אינו אלא פ
 זמנה בזמן שאץ יטלץ להתפלל שאר הסלומ להייכו בין הנחה לשחרית ולר״י מתפלל
 מנחה טל פלג המנחה ימתחיצ זמן ממריג מפלג המנחה זאילן ולרבנן שזמן המנחה מל הפלב
 מתחלת זמנה מפרב של מרבית ולפ״ז אמי שפיר מה שאמרו רב צלי בל שבת בפרג שנת
 ש״מ להלכה כר״י ללכאורה האי תלוי זמן מנחה במפריב ובמפריב לא מצינו מפליגי ר״י ורבנן
 אבל לפי מ״ש הוא שפיר : ושל מוםפין כל היום. מפני שקלבן מוסף היו יכולין להקריב
 כל היום משהאיר היום עד הערב ומ״ש להקליב ממילה הממיל של שמר וגם אמ״כ סתמיל של
 בין הערבים הייט למצוה ולא לעכב ומה שאממ בתוספתא פסולץ היימ מדרבנן וכן פירשו

 התוס׳ פסחים ס״ב פ׳ חמיל נשחמ ובזבחים מ״מ :

 ב רבי נהוניא בן הקנה היה מתפלל בכגיסתו לבית המדרש וביציאתו
 תפלה קצרה אמרו לו מה מקום לתפלה זו אמר להם בכניסתי אני
 מתפלל שלא תארע תקלה על ידי וביציאתי אגי נותן תדיח על חלקי:
. פי׳ אץ לה ׳ ו  ב מה מקום. הה זמן ימ לך פי׳ באיזה זמן נתפלל אותה. אמר להם כ
: תדיח על חלקי. ירושלמי אהר לבי אכין מליה לאל שמלק ׳  זמן בלל אלא בכניסתו כו

 לי למה וממשה טוב :

 י רבן גמליאל אומר יכל יום מתפלל אדם שמונה עשרה רבי יחושע
 אומר מעץ י״ח רבי עקיבה אומר אם שנורה תפלתו בפיו יתפלל י״ח

 יאס לאו מעץ י״ח:



ת ג ו J אליהו ברכ W ת ב ס  מ

 ך העובר לפני התיבה לא יענה אחר הכהגים אמן מפני הטרוף ואם
 אץ שם כהן אלא הוא לא ישא את כפיו ואם הבטחתו שהוא נושא

 את כפיו וחוזר לתפלתו רשאי:
. פירוש משום סיפא קתני ואם דהיינו אם יש ש0 כהנים אחרים אפ״צו '  ד ואם אי[ שם ט

 הגממתו שנושא כוי אפפ״כ אינו רשאי:

 ח המתפלל וטעה םימן רע לו ואם שליח צבור הוא סימן רע לשולחיו מפגי
 ששלוחו של אדם כמותו. אמרו עליו על ר׳ חנינא בן דוסא כשהיה מתפלל
 על חחולים היה אומר זה חי וזה מת אמרו לו מנין אתה יודע אמר להם אמ
 שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל ואםלאו יודע אני שהוא מטורף:
י ליה צמימר ממורפמ :  ה שהוא מטורף. אמולה ולא אמפצם מאי אתפלה קאי מ
 מדדן ן א כיצד מברכין על הפירות על פירות האילן אומר בורא
 I פרי העץ חוץ מן היין שעל היין אומר בורא *פרי הנפן ועל
 פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה חוץ מן הפת שעל הפת הוא
 אומר המוציא לחם מן הארץ ועל הירקות אומר בורא פרי האדמה

 רבי יהודה אומר בורא מיני דשאים:
י לפי שהוא זן ומשמח קבפוה ברכה בפני עצמה: מ  א שעל היץ אומר בפה״נ. אמרו ע
 ועל פירותהארץ אומר בורא פרי האדמה. מה לשינה הלשץ ואמר בפה׳׳א ולא
א ג' לברים. אחל מלינה נקרא ארץ. ובי ארן . מפני פהאלן מ ן ל א  אמר בורא פלי ה
ת אלן סתם והאלמה א ר ׳ וכן בכמה מקומות ק  ישראל נקרא ארן כמ״ש ארץ אשר לא תחסר ט
 נקרא ג״כ ארן אבל שם האלמה מיוחל לאלמה בלכל ואיט טלל ט שאר כמות לכך אמר
 על עירות האר; שנכלל בה ג׳ עניני ארן מברכין מלא פרי האלמה לטל הפרי איט שיין לא
 מלינה ולא ארן ישראל חון אותן הפילות שנשתבח בהן א״י לכך אומרים טרא פה״א שזה השם
 מיוחל לאלמה משא״כ ארן שנכלל גו גס שאל שמומ ועול ששבעה ארצות הן ובכולן איט מיני
ע היחשין  דגן מון מאותו שאנחנו לרים כה ומפני שהיא גי/ונימ מתמצית א״י שממנה לחמה ל
ע מברכין בפה׳יא ע מל 5ם הארץ אבל שאר לגרים ישנן ג״כ בשאר ארצות ל  כל ברטמ של ל
ה ל מ אמר לכ י ס שם נגללין: על פירות הארץ אומר בורא פרי האדמה. גמ/  פנ
 אמר רב צלף של ערלה זורק את האגיוטת ואוכל את הקפריסין למימרא לאגיוטמ פרי וקפריסין
א לאמר . ורמינמ על מיני נצפה וט׳ ועל האביונות וקפריסין אומר טרא פרי הטן מ י ר  לאו פ
ר איט מתעשר אלא אביונות בלבל ולימא הלכה כר״ע אי מ ' ל״מ £  כר״מ למנן ל״א אומר ט
. ה אמינא אפילו בארן קמ״ל כל המיקל בארן הלכה כמותו בחוצה לארן ע מ ״  אמר הלכה מ
 לטנא אפכחיה למל בל לב אפי לקא זריק אביונות וקאכיל קפריסין א״ל מה לעמך כר״ע
ם ד ו ׳ אלו ואלו מ  למיקל ולמביל מר כב״ש למיקל מפי לתנן צלף ב״ש אומרים כלאים בכרם ט
ה . הא לא קפיא ב״ש ספוקי ההפקא ט׳ מ״מ לב״ש מ י  שמייב בערלה סא גופא קפיא ט
׳ ר״ע במקום ר״א עבדינן כוותימ וב״ש במקום ׳ ובמון לאלן יולל ולוקמ ט  ליה ספק עללה ט
 ב״ה אינו מפנה והלכתא כמל בל לב אפי לזרק את האביונות ואכל אמ הקפרייסין והללגכי
 מרצה לאו פרי נינהו לגבי ברטת כמי לאו פרי גינהו ולא מברכינן עליה טרא פלי הטן אלא
ט׳ והיה אומל הר״מ ללגבי  בורא פלי האלמה וכ׳ סוס׳ ל״ה הלכמא כמר בר לב אשי ו
ק הוה א • היינו משום לכל המיקל באלן הלכה כמותו במון לארן אבל ב א  ערלה לאו פלי מ
גגלטת ליכא מילוק בין באלן למ״ל ונלאה לקיים הגירסא  פרי ומנרכינן עליו גורא פרי הפן ו
ס ל מ  להא יש להקפות אמאי קאמל והלכמא כמר בר[רב אשי אמאי לא קאמר והלכסא כרב י
 אמר רב שמא מן הראשונים לאם היה מר בל לב אפי פליג על לב ימלהניתא מאי לפסק
 כמר בר לב אשי שמאביי ולבא ואילך פשקינן כבמלא אבל אי לא פליגי ימל היה לו לפסוק
 כקמא ויש לומר להא יש עול להקשות לקאמר םש״ס ר״מ במר^ם ל״א מבליע טוהיה לשון
 מבליט משמע שפסק כר״ע לגמרי גס סלפון מה לעמך כר״ע למיקל משמע שפסק לגמרי גם
 יש להקשות מאי פרין מה דעתך כל״מ למיקל ולמביל כב״ש למקילי עשי הא לא פסיקכר״ע
ק מללה א״כ הקולא הוא רק פ א ס ת הלכה כמותו במ״צ אבל לב״ש מ א  לק מפום להמיקל ב
 במ״ל וזה לא אמרינן כל המיקל במ״ל הלכה כמומו כח״ל פ״כ נראה למר גר לב אשי סגר
 להלכה כלי׳פ אפילו באלן לפהק כל״ע לגמרי מ״כ פריך מפיר לבינא מאי לעמך כר״מ למיקל
׳ טי׳  ופסק לגמלי כל״ע ולמביל מר כב׳׳ש למקיצי מפי ומשני ר״ע במקום ל״א מבליע ט
 מבליע לגמרי טומי׳ א״כ לס״; מר בר רב אשי פליג מל לב יהודה אמר מ לרב ימלה סבר
ן  רק בח״ל אוכל אמ הקפריסין ומר גר לב אשי סבר אפילו באלז ישלאל אוכל את הקפדסי
 ע״כ פסק כמר בר אשי שהוא בתרא שמאביי ולבא ואילך פסקינן כבסרא ופסק כר״מ לגמרי
 אפילו בארן והשתא ניחא מה שאמר הגמרא ומללגבי ערלה לאו שרי פי׳ אפילו בארן לאו פרי
ן אלא טלא פלי האלמה:. פ  לגבי ברכה נמי לאו פרי בין בארן ובין במייל ולא מברכינן טרא פרי ה
. ירושלמי אספלטן ר״כ ורבנן ר״נאמר המוציא ׳  שעל הפה הוא אומר המוציא ט
. ל״י ' ׳ ע״ל לר״נ אומר הטלא פה״ג מ״ל לרבנן אומר טרא ט  כוי ולגנן אמלי מוציא ט
, מם כרבי נממיה שלא לערב לאמי אוהיוס  בריך ר^מי ר׳ זירא המוציא לחם מן הארן וקלסי
ם אלא גומל וכן בכל ברכם: ועל הירקות אומר בורא ד ס  מכאן שאין צריך לגלן הגומל ח
׳ בשלמא  פרי האדמה, בגמלא אמלו זאת אומלח,שלקות מכככץ כפה״א ואני אומר ט
, אלא שכל שממצמו בפה״א של$ שהכל היכי משכחת לה אר״נ ב״י ' שמחלתו שהכל ט  ט
ע אלא ב . וצריך להבין הלא הרבה לברים ימ שממממ בישולן יתקלקלו ואין ל  בתומי וכלתי
 שהכל. ונראה שהכי פריך היכי משכמת ליה שירוש כאפר ימקלקצ מממת ביטול טלאי לא
 יבשל להתקלקל ואס מממת בישול יתקלקל אך שמתן לבר אחר ומחמת אומו לבר ישכיח מ״מ
 צריך לברך ברכה הראויה לה ומגלכין בפה״א ומשני בתומי וכלתי שמתנין להשביח התבשיל
 והיא עצמה אינה נשבמת כלל וצריך לברך עליהם שהכל. ומכאן משמע באגוז המטוגן בלבפ
צ מאי פריך היכי משכחת x ע בורא פרי המן לאי פ ב  שאפי' הפבח הוא מחמת הלבש צריך ל
 ליה הא משכמת בדברים שהם מתקלקלין ממממ בישולן וטמניס לבר אחר להשביח פמביכיו
׳כ פגש ע״; צריך צבע בפה״א ואץ מברכיו שהבל אלא מל אומן שנשאלו בקלקול־  שהכל אלא פ)
 ח״כ צמה יבעל צספקל^ל ומשיי במומי וכרתי שעשוי להשבימ אפ הטבלות הן בעצמם השקייקלו

 אומר משמו כל מקום שיש הבר עיר היחיד פטור מתפלת המוםפין:
. ירושלמי ר׳ ביבי בשם ר״מ אמר הלכה כר״י שאמר משום ראב״ע מילתא '  ז ראב״ע ט
 לשמואל אמרה ק לשמואצ אמר אנא מיומא צא צצי צלומא למוספין אלא מל זמן למימ
 בריה לריש גצומא ולא צלי צטרא וצצית, מצמא ללגנן פליגא למר ליב״א בשם ל״ש מסילא
 בוזפץ ובקייצין. פירוש במעין ובקייצין מוציא לוקא הש״ן אבל לשאל גני אלם לא ושמואל
. ובנמ׳ שלט לא הביא כלל הלא ללבי ימקב בר י ו  פליג מליו להא אמר מימי לא צלית כ
י שלט אמרו אמל שמואצ מימי צא צצינא צלותא למיספין בימיל מ  אילי אלא לשמואל אן ע

 בל מל יומא ט׳ ומאי ימיל שלא במבר:

מ ף) א אין עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש הסידים ף £ 
 י הראשונים היו שוהים שעה אהת ומתפללים כדי שיכונו
 את לבם למקום * אפילו המלך שואל בשלומו לא ישיבנו ואפילו נהש

 כרוך על עקבו לא יפסיק 1
ו הכנעה ויראה ובגמרא אמרו ת״ר אין מומלץ להתפלל צא ממוך נ  א כובד ראש. מי
׳ לבנן מבלי כמתני׳ רב עבל כברייתא.  לין וצא ממוך לבר הלכה אלא ממוך הלכה פסוקם ט
. אצא מתוך שמחה שצ מצוה וקשה שמה ׳ ו כ מ ט צ  מנו רבע אין מומלץ להמפצצ לא ממוך מ
' וכההיא שאין מספללץ אלא ממוך שמחה לא מביל חל ומפני  שאמרו שרבע עבלי כמהגי' ט
' אמר האי ברייתא שאין מחפצלין  מה לחה אומה ונלאה שמעות סופל וצ״ל האי לבנן עבלי ט
 אלא ממוך שמחה וקאי מל האי בריימא. ומה שאמרו שאץ ממפלצין אלא ממוך הלכה פסוקה

ת מיובא. אלא שאם לומל צא יתפצל צא ממוך לין ולא . למאי עממא למו א  צאו מיובא מ
 מתוך לבל הלכה פחוששין שמא יחשוב אומה בתפלה אצא ממוך הלכה פסוקה רשאי להתפלל
 שטלאי לא יחשוב ומתנימין לא פליגי אהאי כלייסא לשממה אלא מתנימין איילי בתפלה
 ממומן פצליך הכנעה. אבל הברייתא כמפלס מיושב שמא ק״פ שצריך שממה: כדי שיכונו
 את לבם לאביהם שבשמים . פי' שאסור לטין במפלה לצורך עצמו אך להתפלל
 שיהיו כל ישראל בתכלית כשלימות ויהיה נשצס ככסס ישראל צמעצה. אבל צא לצורך מצמו
. וז״ש כאן כלי שיטנו לבם מ ״  אלא יחפצל באלהי נצור עצ עצמו שתפלת אלהי נצור הוא ע

 לאביהם שבשמים לא שיכוט בלטר :

 ב מזכירין גבורות גשמים בתחיית המתים ושואלץ הנשמים בברכת
 השנים והבדלה בחונן חדעת. רבי עקיבא אומר אומרה ברבה רביעית

 בפני עצמה רבי אליעזר אומר בהודאה:
. לפי שהיא שבמ לפיכך קבעוה בשלש לאשוטמ שהן י ו  ב מזכירין גבורות בשמים כ
 שבמים ואמרו בגמ' לפי שהן יוללין בגטרה לכך נקראו גטלה וצליך להבין מפני מה נקעו
 כאן גטרה יומר מפאר לפונות שגהן נכלא המולם כמ״ש במפלה לברים נברא העוצם(ומיין
. ונראה שמלוק בין ( י ו  גתמנית ב' מוס׳ ל״ה ונסיכ מכין כוי יש להקשות אמאי נקט גמרות כ
 גלולה ובין גבורה הוא פגלוצה הוא בלבל הממילי כצי הפסק כמו הילוך השמש שאין בזה
. וגטרס הוא מה שלפרקים כמו גשמים ׳  גכורה שאץ גיכל בזה גמרת ה' אך הוא גלולת ה
 שהן יורדץ צפרקים שבזה ניכרץ גיורת ה׳ שאם צדיק יתפצצ ירח נשהים ולפממיס אין יורלין
ע נקראו גטרמ גשמיס וקבפוהו בתחיית המתים שזה ג״כ צפרקיס והיינו רופא חוצים צ  ו
 וסומך נופלים. ובירושלמי מפרש דכמיג יחייט מיומים גיוס הפלישי יקימט ונחיה ויטא
א בקשה ודבר בקשה ע גס זה שם: ושואלין בברכת השנים. ששאלה מ ל  כגשם כו׳ ו
 שייך בי״ב האמצמיומ וקבעוה בברכת השנים לפי שמא פרנסה קבמוה גכרכס הפרנסה :
. ורבע  והבדלה בחונן הדעת. ואמרו בגמרא לפי שהיא מכמה קבמוה בברכת מכמה
. ל ה בחחצמ ברכה של מו נ ת צ. אמר ר״א גלוצה לפה מ  אמרי המוך שהוא מול קבפוה בברכת חו
. הייט שבאותה ברכה יש מכמה ובינה ה מ כ  ומה פאמל כאן לפה ותמצה לא אמר אלא מ
 ולעת אגל ממחלה גבי הבלצה לא אמר אצא צפי שהיא מכמה מפגי שגם הבללס מכמה היא:

 ג האומר על קן צפור יגיעו רחמיך ועל טוב יזכד שמך מודים מודים
 משתקין אותו העובר לפני התבה וטעה יעבור אחר תחתיו ולא יהא

 סרבן באותה שעה מגין הוא מתחיל מתחלת הברכה שטעה בה:
. י מ ם ל ד ו . כגמרא אמר ל״ז כל ה^מר שממ פממ כאומר מולים מ ׳  ג מודים מודים ט
. מגונה הוא להוי הא שמוקי לא משמקיע ה נ ו ג  מימיכי הקורא אמ שמע וטפלה הלי ־מ מ
ה. ל״ק הא לאהל מילתא מיצתא ומני לה והא לאמר פקוקא פסוקא ומני ליה א״ל רב  לי
 שפא לאביי וללמא הפיקרא לא כיון לפתיה ולבסוף כיון לפתו תוס׳ ל״ה אהר פסוקא פסוקא
 וכפליה פי׳ בקונטרס מפמקין אומו למחזי כפושה פתי רפויות ובה״ג ובפר״מ מפרש אפכא
 פסוקא פסוקא אין מפמקין אותו מיהו מגונה הוי אך לפון הנמ׳ לא מפמפ כפיי פכ״ל .
׳ מכ״ל׳ צא ׳ אך לשון המלמול צא משמע כפירוכו ט  וכתב המהלש״א ל״ה אמר פסוקא ט
 ילמנא משמעו וק״ל עכ״ל המהרש״א. וי״ל להא לב פפא מקפה לאביי ודצמא מפיקלא צא
. אס מצ שתוקי מקשה אמאי מפתקינן או על מגונה ה פ ק  כיון לעתיה כו׳ מצ איזה מהן מ
 מקשה ע״כ צ״ל למקפה מצ שתוקי לאי על מגונא לא היה מקפה מילי לצמא ממיקרא צא
 כיון לעמיה כו׳ דאפ״ה הוו מגונה מ״כ צ״צ למקשה אמאי משתקיע לצמא כו׳ והשתא מ״כ
 ו״ל כפי׳ הקונטרס לפסוקא פסוקא משתקיע אותו ולכך פריך שפיל לצמא צא כיון דעמיה
 לאי כפי׳ בה״ג ור״מ להילמא מצמא משמקיע לא היה מקשה כלל וללמא מעיקרא. לא כיון
 למתיה להיאך יטצ לומר לאימר משום לצא כיון להא אמר שמט שמע ישראל ישראל כל

 תיבה ותיבה טפלה האיך יכול צומל משום לצא כיון להא בתיבה ראשונה אסיק אלעסיה
 צטץ וצכך אומרה עול הפעם איך לא אסיק אלעתיה בתיבה שניה ושלישית לטין ע״כ ממזי
 כשתי רשויות ומאי פריך הגמרא ע״כ צ״צ כפירוש הקונטרס: ולא יהא סרבן באותה
 שעה. פי׳ באותה שפה צא יהא סרבן אבל בפאר פעמים צריך שיהא סרגן ואמר לשון
ס פ  סלגן ולא אמר לא יהא מסרכ שלפון סיכן משמע מוחזק לסרבווהייט לומר שבשאר פ
 צריך שיהא מוחזק לסרבן והיינו פצריו לסרב ג׳ פעמים: מהחלת הברכה. פי' מחמלת
ס וגומרה אמ״כ כל הברכה ממנה ואינך כ״״ש המוס׳ שם ל״ל א׳ ד״ה אמצפית כ 9 מ פ $ 

ע גמגיצה: ע גסלצ ו  ט׳ ו



ת ו כ ר  6 מספח שנות אליהו ב
. פי׳ לוקא לצמאי אבל ׳  אומר כן כו׳ יחיל ורבים הלכה כלבים: השותה יין לצמאו ט
 שלא לצמאי אין לברך כלל ומה לאמלו לחנקמיה אותצא לאו לוקא אלא כל שלא לצמאי: בורא
 נפשות רבות וחסרונם. פילוש שבורא נפשות רבות והיינו בהמות ועושות ושאי דברים
׳ כצ״ל ולא יאמר על כל מה  וחסרונם פי׳ ומה שצריך לבהמות והעופות. ועל כל מה שברא ט
 שכראת דכל ברכה לשון כסמל הוא ולא מכמ ובן בגמרא שם ומה שאמרו בעירובין י״ל ב׳ על
 כל מה שבראת ממות סופל הוא. להא הנמ׳ שם מביא מ/אי מל לפון המשנה שבכאן והוא אינו
ל בהליא שלא יאמר פל כל י ה ת ותו לא וכן הוא מ ט  במשנה דבהפנה אמר רר, טרא נפשות ר
 מה שבראת אלא פברא ופירוש למדות בהם נפש כל מי היימ לאדם. וכן הוא הפירוש בהליא
׳ אמר רבי מגי טרא מיני ת ט ט  בילושנמי כשאוכל בשר או ביצה היה אומר אשר ברא נפפות ר

: ׳  נפשות התיב ל׳י ט' והלין גובאי לאו מין נפש הוא ט

ה ץ א שלשה שאכלו כאחד חייבין לזמן. אכל דמאי ומעשר ף ^ 
 י ראשון שנמלח תרומתו ומעשר שני והקדש שנפדו והשמש
 שאכל בזית והכותי מזסגין עליהם אבל אכל טבל ומעשר ראשון
 שלא נטלה תרומתו ומעשר שני והקדש שלא נפדו והשמש שאכל

 פחות מכזית ועובד כוכבים אין מזםנין עליהם:
 א שלשח שאכלו כאחת חייבין לזמן. ירושלמי ממן אס אמר איו לשאץ למלל, והנא
. פירוש שמקשה הכא חנן מיי3ין ן ו ס , שמואל אמר כאן בתמלה כאן ב  אמ למל חייבין לזמן
 לזמן מפמע פאס אינן מחלקין מייבץ לזמן אבל אם רוצץ למלק רשאין. וממן אמר אץ לשמץ
 צמלק ומפני כאן במחלה פירוש קודם שרוצין לברך אלא במוך מאכילה אמר שאץ רפאץ
 לחלק ולגמור סעודתו ולברך ברכת המזון לבדו . כאן כסוף אחר המזון כשרוצץ לברך חייבין
. אפ״ג ללא מזי ליה ראי בפי מפקר ליה  לזמן ולא פליגי כלל הני משנעת: אכל דמאי
. מתו  גכסיה והוה פני והוה חזי ליה ופיץ בפרק ג׳ לדמאי מה שכתבתי שם: שנמלח תרו
. ואמר בגמרא ה גלולה והיינו שהקדים ונמל גן לוי בשיבולים: והכותי מ מ  ולא נעלה פדיץ ח
. רבא אמר אפילו מימא כטתי פם הארן והכא בפ״ה דרככן ׳  אמאי לא יהא אלא עם הארץ ט
. דתניא איזהו עם האדן כל שאינו אוכל מוליך במהרה. ומכמים אומרים כל שאינו מפשר '  ט
. המקבל עליו להיות מבר כו׳ המקבל עליו ה א י דמי כמ״פ במסכת פ  פירותיו כראוי מכ
. והן ב׳ עם הארן אמל שאינו אוכל חולץ במהרה ואי שאימ מעשר עילותיו ׳ ו  להיות נאמן כ
 כראוי והאי לאין מזמנין פל־ו היינו שאינו מעשר פירוחיו כראוי וכל שכן שאינו אוכל חולין
 במהרה אנל אס מפשר פירותיו כראוי אפ״פ באינו אוכל• חולין במהרה מזמנין: ומעשר
. להיינו מעשר שני והקלמ שנפלו ונא כפרו כהלכתן מפשר  שני וחקדש שלא נפדו
. ת ו  שני על גבי אסימון פאין בהן צורה והקדש מל גבי קרקעות. ומה שאתר אצל הקלש קלקפ
ן. היינו מפני שמעשר שני איט נפדה אלא ככסף שיש בו צורה.  וגבי מטפל פני אסימו
ן. והקדש נפדה בכל דבר מון משער וקרקעות  ולכן אמרו שלא בכסף כהלכתו דהיינו אקימו

ס. לכן אמר קרקעות :  ופבדי

 ב נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהם עד כמח מזמנץ עד כזית
 דבי יהודה אומר עד בביצה:

ת. פי׳ שאינו מצטרף פמהם אלא כשאכל כזית אבל אם י  ב עד כמה מזםנין עד כז
מ שיברך התלפיה  לא אכל כזית אינו הצטרף פמהן כלל. ובירושלמי מיבכיא אותו שאכל ירק מ
׳ ומביא שש המעשה לפנץ דינא ופוכדא דא  שיטתיה דרכי ירמיה דמני פלש מאות נזירים ט
 מביא בגמרא שלט ואמרו שס בירושלמי ההר ל׳ יוחנן מולקין על ר׳ שמעון בן שטה. ר׳ אבא
 אמר על הראשונה. ולי ירמיה אמר טל השניה. ממלפיה שיטמיה המם מיבעיא והכא פשיטא
 ליס. פילוש להתם מיבטיא ליה מהו שיברך. והכא אמר שמולקין פל השניה. ואמר שאינו
 מועיל הכא ואין לכרך. ומשבי הן לפשיטא ליה כרבנן והן דצריכא ליה כרשב״ג. תני עלה
' כצ״ל שם בירושלמי מפמפ דפליגי רפב״ג ורבנן אי מצשרעץ  והסיב פמהן אע״פ שלא טבל ט
« לשבמ הה פ  דמכהיס סירי שאץ מצטרפץ אלא א״כ אוכל כזית: (ועיין בהשמטות יש מ
 שמהפך הגירסא בירושלמי הלז) . [א״ה בכל הדפוסים חסר השמטה זה ואנחנו מצאט בדפוס
 ראשון והצגטה טל מקומה וז״ל דאי כגי׳ הירושלמי ר׳ ירמיה על הראשונה א״כ סבר ר' ירמיה
 דרבנן לא פליגי על רפב״ג ולפי זה לא שייך מה דצרימא למכמים ומה דפפוט לר״ג הא
 לא פליני יחד לכך גרס ר׳ ירמיה פל פניה וא״כ פליגי ימד ופסק כרבנן לפי זה ניחא
 מאי דצריכנא לר״ג ומאי דפשיעא לרבנן דפליגי יחד יפשק כרבנן ועיין בירושלמי ותמצא

 מרגניסא בגילסא זו] :

, ו  ג כיצד מזמגין בשלשה אומר נברך בשלשה והוא אומר ברכ
 בעשרה אומר נברך לאלהינו בעשרה והוא אומר ברכו, אחד עשרה
א. במאה אומר נברך לה׳ אלהינו במאה והוא אומר  ואחד עשרה רבו
. באלף אומר נברך לח׳ אלחינו אלחי ישראל באלף וחוא אומד ט ר  ב
 ברכו. ברבוא אומר נברך לה' אלהינו אלהי ישראל אלהי חצבאות יושב
. פענין שהוא . ברבוא והוא אומר ברכו ו  הכרובים על המזון שאכלנ
 מברך כך עונץ אחריו ברוך ה׳ אלהינו אלהי ישראל אלהי חצבאות
. רבי יופי הגלילי אומר לפי רוב הקחל ו  יושב הכרובים על המזון שאכלנ
 הן מברכין שנאמר במקהלות ברכו אלהים ה׳ ממקור ישראל. אר״ע
ו בבית הכנסת אחד מרובין ואחד מועטן אומר ברכו את ה׳ נ  מהמצי

ת ה׳ המבורך :  רבי ישמעאל אומר ברכו א
. בגמ׳ אמרו אל יוציא אדם אמ עצמו מן הכלל. ירושלמי ׳ ו  ג שלשה אומרים נברך כ
 התיכון הרי ברכת המורה הרי אומר ברט אמר רבי אבין מציון שאמר המבורך איט מוציא
. פירוש אף ברבו. ואחל פשרה רבוא. הייט הפני  אס עצמו מן הכלל: אומר ברכו
. אמר כחן בעשרה רבוא: אחד עשרה ואהד עשרה מר  שהוא משיים בסיפא ברטא או
. אך החילוק סוא במאה אומר ט׳ ס פ א. פירוש החל פשלה ואחל עשרה לבוא אמדן ב  רבו

 באלן

. והפוסקים מולקין פליו ה מ ל א  והם נפארו בקלקולן ופסק הרי״ף פשלקום מבלכין טלא פלי ה
. וסברת הרי״ף הוא למאי לחולק ל״ח הוא אליבא '  הא ר״מ אמר ואני אומר כו׳ פתחלתו ט
 לפולא לקבפ שבשתא כרבי בנימין. בל יפת ולמאי לאמר ר״מ בר אבא אמר ר״י ששלקות
 מכרכין עליהן בורא פרי האדמה היינו אפי׳ מה פנמקלקלו אחר בישולן ופסק כרבי חייא גל
. אמר ל״י ומהניתץ ׳ : בירושלמי שמוןן אומר שהכל נהיה ט ה י מ ו  אבא כפשטא לגמ׳ שפסק ט
. משמט ׳  נא אמר בן מון מעל הפת . שפל הפס אומל המוציא לחם מן הארן ופת לא שמק ט
ת של קסניות מברנין שהכל למינו  ־ שפת קטניות מכרכץ עליהן בפה״א. והרי״ף פסק פמל פ
ה במחלה מברך בורא ר ד  שהגמרא שלנו מולק פל הירושלמי לאמריע צ״ז א׳ לאילו במעשה ק
ל ד בהליא שמברכין שהכל פ . ה ׳ . ואילו הכא נממלה מברך שהכל ט ׳  מיני מזונות ט

: ת ו י נ ט ס למיני ק  פ

 ב ברך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא ועל פירות הארץ
ץ לא יצא ועל בולם אם אמר שהכל נהיה יצא: ע  בורא פרי *

מיט . ו ׳ א ט . מאן תנא דעיקל אילן ארפא הוא ל״י מ ׳  ב בידן על פירוה האילן ט
 כמ״ש בירושלמי לאמרי דר״י מביר לה כקשים :

. על החומץ ועל הנובלות ל כ ח  J על דבר שאין גדולו מן הארץ אומר ש
 ועל הגובאי אומר שהבל על החלב ועל הגבעה ועל הביצים אומר

 שהכל. רבי יהודה אומר כל שהוא מין קללה אין מברכין עליו:
ד לתני מומן וטבלומ תני נמי גובאי להא גובאי אץ לה ברכה י . אי י ו  ג על הגובאי כ
 אחרת ומהיכי הימי לברך כלבה אמלינא. אבל חומן ונובלות הוי אמינא שיברך עצ המימן טרא

. לכך חני שיברך שהכל: ן ט . וטבצות יברך טלא פרי ה ן פ ג  פרי ה

 ד היו לפניו מינים הרבה רבי יהודה אומר אס יש ביניהם ממין ז'
 מברך עליו וחכמים אומרים מברך על איזה מהם שירצה:

. הרי״ף פכ!ק כפולא כשכרכותיהן שוות מחלוקת אבל כשאין ברכותיהן ׳ ו  ד היו לפניו כ
. וכשכמה המינץ פסק שכל המוקדם בפסיק ה  שוות דברי סכל מכרן על זה ומוזר ומברך על ז

 מוקלס צברכה. והיינו אמר לנ יוסף כמו שכתבו התוספות בד״ה אמר רבי ירמיה:
ת היין שלאחר המזון ברך על  ה ברך על היין שלפני המזון פטר א
ת הפרפרת שלאחר המזון ברך על הפת  הפרפרת שלפני המזון פטר א
ף ת הפת ב״ש אומרים א ת הפרפרת על הפרפרת לא פטר א  פטר א

 לא מעשה קדרה:
. ואמרו דוקא בשבתות וימים פונים ובשעת הקזה ׳  ה בירך על היין שלפני המזון ט
: ב״ש אומרים ס ט . אבצ בשאר ימות השנה מברך מל כוס ו ן ח ר מ  וכפפה כיוצא מבית ה
 את לא מעשה קדירה. בגמ׳ איבעי׳ אי ב״פ אריפא פליגא או אסיפא פליגא. אבל
ה הקלילה אליבא פ פ  בירושלמי מפשיט ציה ואמרו בלך על הפת פטר את הפרפרת ואת מ
. אכצ צב״פ לא פער אמ מפפה קלירה וכל שכן לצא. פטר פרפרמ. אבצ אם ברך  לבימ הלל
מ לצא פטר אמ הפת וצא העשה קדירה והיינו להפרפי ו  על פרפרת ממלה טצי עלמת מ
 שביה שמאי קאי על סריפא דבירך פל הפת פטר את הפרפרת וכ״פ מעפה קדירה דמטשה
ה הוא קרוב יותר צפת מפרפרמ. ואמר ב״ס המעשה קדירה לא פטר וכ״ש שאינו פוטר ר ד  ק
 צפרפרמ אבצ אס בירך מל הפרפרת דברי הכל אינו פוטר לא את הפת וצא ממשה קדירה

 כך מפרש הירושלמי אבצ במתניתין משמע דקאי אסיפא:

 ן היו יושבין לאכול כל אחד ואחד מברך לעצמו הסיבו אהד מברך
 לבלם. בא להם יין בתוך המזון כל אחד ואחד מברך לעצמו לאחר
 הסזון אחד מברך לכולם והוא אומר על המוגמר אע׳יפ שאין מביאץ
ת המוגמר אלא לאחר הסעודה: ץ הביאו לפנו מליח בתחלה ופת  א
ת הפת שהפת טפלה לו זה הכלל כל  עמו מברך על השליח ופוטר א

ת הטפלה:  שחוא עיקר ועמו טפלה מברך על העיקר ופוטר א
 t מליח בתחילה. לוקא שאם אוכל המליח תמצה אבל אס אוכל הפח ממצה אפילי שאיט

: ח פ  אובל אומו אלא בשביל מצימ צריך לברך מצ ה

 ח אכל תאנים ועגבים ורמוגים מברך אחריהן נ׳ ברכות דברי רבן
ת מעין שלש ר״ע אומר אפילו אכל ח  גמליאל וחכמים אומרים ברכח א
ת. השותה מים לצמאו  שלק והוא מזונו מברך אהריו שלש ברכו

 אומר שהכל נהיה בדברו דבי טרפון אומר בורא נפשות רבות:
׳ והביאו לפניהם  ח אכל תאנים וענבים כו׳ גגמרא אמרו מעשה גר״ג והזקנים ט
׳ קפץ רבי עקיבא וברך כרכה אחת מעין שלש אמר ציה ר״ג עקיבא עד מתי אמה  כותבות ט
׳ .  מכניס לאישך כין המחלוקת כו׳ יחיל ורבים הלכה ככבים. וקפה דמאי א״ל עד מתי ט
׳ למאי הוה ליה י כמחלוקת וא״כ מאי קשיא ליה מל מתי ט ה עביד כל״ג כמי מ  והא אי מ
. ן פ . ונראה משום להלכה היא אם לפטו פרי שספק לו בברכה אם בורא פרי ה ׳ ו  למיעגל כ
. ומברך בורא פרי האדמה דממ״נ יצא. ואף שצכמחצה איט רשאי לגרך ה מ ל א  או מרא פרי ה
ס כלימבל ואמרינן פס י״ב א׳ צא צריכא  כי 06 ברכה הראויה לה מכל מקום אם הוא בספק מ
 כגון לאכצ ממרי וסבר לנהמא ופתמ בלנהמא וסיים בלממרי יצא לאי נמי סייס במהמא נמי
ד נמי מיזן זייני והשתא אסי שפיל לר״ג נמן רפות ללבי עקיבא צבלך. מפגי שסבל מ מ  יצא ל
א מענו מברך אמדו שלש ברטת ואס p כ״פ כאן שיבלך כן מ  לר״ע סכר אפילו אכל שלק ו
ה עביל כר״ג . לאי מ ׳  ור״ע צא משה p אלא בירך כרכה אמת מעץ פלש ואמל צו על ממי ט
ק לו האץ יברך יבלו שלש ברטת לבזה פ ס מכניס לאפו בץ הממלוקמ ראמינא שמא ס  צא מ
ד שיהא יוצא אציבא דכ״ע. אגל השתא שיברך  לכולי מצמא יצא. ומחמת שספק צו כירך בן כ
ה שפיר בץ המחלוקת והשיג רבעו אף שאתה מ  ?לנה א0מ ממין שלש אליבא לר״ג לא יצא כלל ו



ת שנות אליהו ברכות כ ס  מ

 יליו ומה שאין טמלץ למשקה צפי שאין דלו ליגע כמשקה אלא בכוס ובן משמע נימשלמי':

 ג בית~שמאי אומרים מקנח ידיו במפה ומניחה על השלהן ובית
 הלל אומרים על הכסת:

. פירוש לב״ש סכרי אסור להשתמש בשולחן שני. וליה '  ג ב״ש אומרים מהנח ט
 סבלי מומל להשתמש בשולחן שני. לס״ל אין לצמילמ ידים עיקל מן המורה:

 ד בית שמאי אומרים מכבדן את חבית ואחר כך נוטלין לידים ובית
 הלל אומרים נוטלין לידים ואהר כך מכבדין את הבית:

׳ נמצא אתה מפסיל את . שאש אתה אומל טסלין ט ׳  ד ב״ש אומרים מכבדים ט
ע קסט הכא בגמ׳ אבל  האוכלין. אבל נ״י לבייש לא סבילא לסו מ״מ משוס פירולים. פי' ל
 נ״י לבייש לא סבירא להו משוס לנכל הכי משניות ללעיל מה שאמר כ״ש הוא לוקא משוס
 חשש האיסור. וכן סבלת ג״ה הוא לכ״ה לוקא ג״כ משום חשש איסור אבל כאןלב״האס
 מבבלין תמלה אין אישול כלל אבל לב״ש לבל הוא לאין רשאי ליתן ליליו תחלה. לכן אמרו

 אבל נ״י לב״ש לא סבירא להו מ״מ משום פירורין. אבל לב״ה אין קפילא כלל:

 ה בית שמאי אומרים נר ומזון ובשמים והבדלה ובה״א נר ובשמים
 ומזון והבדלה. בית שמאי אומרים שברא מאור האש ובית הלל

 אומרים בורא מאורי האש:
י ובה״א נר ובשמים. זו לברי ר״מ אבל ל״י סבר שב״פ אומרים  ה בש״א נר ומזון ט
 מזון ומאול ובשמים והכללה. וב״ה אומרים מזון ובשמים ומאור והכללה: בש״א שברא
א בכלא ובורא כ״מ ל״פ. ל מ  מאור האש ובה״א בורא מאורי האש. ואמריכן מ
. והאין אמרו פלא א ר . וקשה הא בייש אמרו בלא ובה״א ט '  כי פליגי כמאור ומאורי ט
. ועול היאך אפשר שיהיו פליגי אי מוכא נהורא איכא בכולא אי חלא גהורא הא מינינו גי  פלי
 רואות שטובא נהורא איכא בנורא. ונראה לברא הוא לשון עבר ומלא לשון עבר יהוה. אן
 שאמריכןכ״עלא פליגי בכרא ובורא. מפום,לבאש שייך הני מלי לישני משוס שהקכ״ה ברא
. חך המילוק שביניהן פ א  יסוד האש וגם אט מוציאין בכל יוס אפ מחדש והכל כא מיסול ה
 לביסול האש גוון אחל ונאש שלנו יש הרבה גוונים. וזה שאמרו כי פליגי במאור ומאורי.
 דהייט בית שמאי ובית הלל פליגי אם מברכין על מאור אחד דהיינו על יסוד האש או טל
. פי'  מאורי האפ שלט שיש בה הלבה גוונים . ובית שמאי סברי חדא נהורא איכא בטרא
 דטסוד האש הוא גוון אחד ועל כרמך צ״ל ברא מאור שביסוד האש שייך לפון עבר שככר
 ברא . וב״ה סירי שאנו מברכין נמי על שלגו שאנו מוציאין תמיד והרבה גוונים יש ט וגס מל
 יסוד האש פהוא גוון א' מ״כ צריך לומר טרא לשייך ט לפון הוה נמי שאט מוציאין תמיד מחדש:
 ן אין מברכין לא על הנר ולא על הבשמים של עובדי כוכבים ולא על
 הנר ולא על הבשמים של מתים ולא על הנר ולא על הבשמים שלפני

 ע״ז. אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו:
. ובשמים ר ו ס  ו לא על הנר ולא על הבשמים. נר משוס פלא שבת ומכל ככרים א
: ולא על כי׳ של מתים .  אינו אסור אלא ממסיבה של עובדי כוכבים שסתם מסיבתן לע״ז
 נר משום ללכגוד עבידא. ובפמים משוס דלמטרי ריחא הוא ופי׳ שכל דגר שאיך ממלין עכשיו
 להריח בה אלא להעביר הריח רפ אין לברך. אבל אם נוטל להריח ט אפ״ שאינו עומד להרימ
: שיאותו לאורו. פליגי בגמרא רבא ם ה  נמי צריך לברך על הריח. לפי שאסור ליהנות מ
 ומולא. רבא אמר יאותו ממש. ומוצא אמר כדי שיכיר בין מצוזמא מבריא למלוזמא של ציפורי:

 ן מי שאכל ושכח ולא בירך בית שמאי אומרים יחזור למכןמו ויברך
 ובית הלל אומרים יברך במקום שנזכר עד אימתי הוא מברך עד

 כדי שיתעכל המזון שבמעיו:
. והיינו בשוגג כמ׳׳ש ושכח אבצ במזיד י ׳ ובה״א יברך ט  ז מי שאכלכו׳בש״א יהזור ט
. והייט צר״י כצ זמן שאינו רמב ׳ ו : עד כדי שיתעכל כ  ל״ה יחזור למקומו ויברן
 וצליש לקיש לפי' לש״י צאכילה מלובה ל' מילין ולאכילה מועמח על שיצמא • ולפילוש הסיספומ

 לאכילה מלוכה על שיצמא ולאכילה מועמת ל מילין:
 ח בא להם יין לאחר המזון ואין שם אלא אותו הכוס בית שמאי
 אומרים מברך על היין ואחר כך מברך על המזון ובית הלל אומרים
 מברך על המזון ואחר כך מברך על חיין עוגין אמן אחר ישראל המברך

ק אחר הכותי המברך עד שישמע כל הברכה:  י ואין עונק א
ס אמל היה מכלך ולא הים ׳ ואין שם אלא אותו כוס. לאם היה ט  ח בא להם ט
 צליךלבלך עול מל אותו הכוס וגם אס היה בא להס יין כץלם המזון היה פועל אומו היץ
. אבל כשלא בא היין אלא לאמר המזץ וגס אינו אלא אותו הכוס בפ״א מברך על ס ו כ  לאותו ה

. אך ס ׳ פירוש רגם בימ שמאי סברי ברכת המזון טמונה מ  היין ואמ״כ בו׳ בירושלמי מפרש ט
 נ״ש סברי כשמברכין מל הכוס צריך לברך תחלה על היין ואח״כ בהמ״ז. וב״ה סכרי שמברכין
 על המזון ואח״כ מברכין על היין. וכן הוא בהליא בילופלמי. ופריך שם מ״ש מקילוש אמר רבי
ן שהוא משלשלה על הכיס איגו  בא מ״י שהיא כרכה קטנה שמא ישכח יישתה. אבל הכא מטו
. ן ו  משכח גגמ׳ מפרש ב״ש סברי פמברך על היין ופומהו מעמ בילים ומכח ציה אבלכח המז
: ס . ור״ח אמר לג״ש סבלי למברך ושותהו שכרכס המזון אינה מעונה ט ס  ובהמ״ז ספונה ט

 ירושלמי ואין עונין אמן אמר טמי אבל אסר נכרי מברך פונין :

*|fiא הרואה מקום שנעשו בו נסים לישראל אומר ברוך שעשה p 
 י נסים לאבותינו במקום הזה מקום שנעקרה ממנו ע״ז

 אומר ברוך שעקר עי׳ז מארצנו:
 א הרואה כי׳ שנעשו בו נסים לישראל. פי׳ מה שנפשה לכל ישראל כ״פ חייביז
 לברוכי.אבל מה שנעשה ליחיל הוא ויוצא* חלציו סייביןצבלך.אבצ לא לכ״ע: מקום שנעקרה

 ממנו

: ברכו את ה׳ המבורך. פירוש שלא להוציא אס עצמו ׳ ׳ בלבוא אומר ט  גאלן* אומי ט
 מן הפצצ. וכמו שכתוב גילושצמי שהנאתי לעיל:

 ד שלשה שאכלו כאחד אינן רשאין ליחלק וכן ארבעה ובן חמשה.
 ששה נחלקים עד עשרה ועשרח אינן נחלקין עד שיהיו עשרים:

 ד ששה נחלקין. פירוש כיון שאין מצוה צומר ברט לכך נמלקין אבל אס היה מצוה
 לומר ברכו לא היו רשאין למלק אף שיש צו מזומן בפני עצמו כלי לזטת אומו המברך לומר

 ברט אבל עכשיו שאין מטה צומר נחלקין:

 ה שתי הבורות שהיו אוכלות בבית אחד בזמן שמקצתן רואין אלו
 את.אלו הרי אלו מצםרפץ לומון ואם לאו אלו מזמנץ לעצמן ואלו
 מזמנין לעצמן. אין מברכין על היין עד שיתן לתוכו מים דברי ר׳

 אליעזר וחכמים אומרים מברכין:
. בירושלמי רבי יונה ור״א בר זימנא בשם ר״ז בשני במים נצרכה. , ו  ה שתי חבורות ב
 אמל ל״י וסן שנכנסו משעה לאשונה מל מכת כן איצין בית נשיא מה את מבלית לין בבית
. והנה הירושלמי איט ׳  אמל או כשני בתים נאתר אס לרכם לעבור לאילין וצאיצין מזמנים ט
. הייט משבי בתים. ומה מיצוק בין ת ו ר ט  מובן בלל.הא אמר למה פאמר במשנה שהי מ
. ונראה שמעות היפר ם י ס ני בתים ומאי קמיבעיא ציה בבית אמל או בשני ב  בית אחל 6|
׳  הוא בירושצמי וכן צ״ל אמר ר' יוחנן והן שנכנסו פי׳ מה דקתני כמשנה שמי מטלות ט
׳ בשני במים . היינו כשככנכץ משעה ראשונה מצ מנת p ליי ור׳ אבא בר זמנא ט ן י  מזמנ
 נצרכה פי׳ הא לקאמל ר׳ יומנן שצריך שיכנסו משמה לאשונה מצ מנת כן לוקא בשני בתים.
. ועל זה מיבפיא ן י מנ \ נמי מז  אבצ בכית אמל אפיצו לא נכנסו משעה ראשונה מצ מנת 7
. בגמלא חנו לבנן יין מל שלא נשן ' : איןיםברכין על היין ט '  צהו אילץ בית נשיא ט
׳ ואץ טטלין כו׳ ׳ מכלכין ט ' אץ מברכץ כו׳ בפה״ג אצא בפה״ע וטעלין כו׳ משנתן ט  ט
׳ כמאן אזלא הא דאמר שמואל  לברי ר״א ומכ״א גץ ק־ ובין כך מברכין גסה״נ ואץ טמלין ט
 עושה אדם כצ צרכיו בפת כמאןכר״אואין להבין כצל הא לרבנן נמי אזלא הא לאמי פמואצ
' להא לאין טסלץ צילים משום דרבנן סבלי בין כך ובין כך הברכץ בפה״ג. א״כ הוי  ט
 צרכנן יין אף קולס שנתן צסוט מים וצכך אמרי לבכן לאין טטלץ ציליס והוי ללככן כמו
׳ לא  צר״א. דצר״א צא נקרא יץ אצא אס נתן לתוכו מיס ואין טטצין צידים וקולם שכסן ט
 נקלא יין אלא פילות ומברכין בסה״ע ולכך נוטלין לידים ומדאמרי רבנן כץ כך כו׳ מברכיך
׳ משמע לאין גומלין תצוי ג״כ אם מנרכין כתו לל״א מלסהכי אהללי ׳ ואץ טסלין ט  ט
. ועול הא אמליבן בזבחים כ״ב א׳ למי פילות אינן משלימץ ן  אין כועלין כו׳ אצל מבלכי
 אפי׳ ללבימית לנעילת יליס. הלכך נראה כגילסא שניה שמביא רש״י בל׳ אחר ואמי שפיל
. . ובש״פ הוא פרבוב לשון פ״ש. (ממיה צי פ ״  פל הנכון הכל וכן הוא בהליא בתוספתא פ
 שבתוספתא שצט פרק ל׳ כתוב בהליא כפילפ״י וז״צ התוספתא אץ הי (נראה שבצ׳׳ל יץ
 ״ מי) מכרך עציו כפה״מ ונוטצין ממנו צילים. כמן לתוכו מים מברכיו בפה״ג ואין נוטצין
דס דבלי ר״א. ומכמיס אומרים אמד זה ואחד זה מברכץ מציג בורא פרי הגפן ואין י  הימט ל
 גומלין ממנו צילים. פ״כ. ואפשר שהגאון מצא גילסא אמרת בתוספתא דפוס ישן). [מהרב ר׳
 העשירי כ״ץ זצ״ל] [א״ה פי׳ בהגהות הגל״א תוספתא בלכות פ״ל שהגיה שם כפי׳ הב׳ לרש״י]:

 D""13 ח א אלו דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה בית
 1 שמאי אומרים מברך על היום ואחר כך מברך על היין

 ובית הלל אומרים מברך על היין ואהר כך מברך על היום
ם ליין שיבוא: ובייה אומרים מברך ל . שהיום ט ׳  א מברך על היום ואח״כ ט
ם לקלושה שמאמר. ל״א בלכת היין תלירא וברכת היום אינו ל , שהיין ט י ו  על היין כ

לא. ותליל ושאיט סליל מליל קולם :  תלי

 ב בית שמאי אומרים נוטלק לידים ואחר כך טוזגין את הכוס ובית
 הלל אומרים מוזנין את הכוס ואחר כך נוטלין לידים:

. ן . לב״ש סברי אסור להשתמש בכוס שאמוליו טהאי ׳ ׳ ובה׳׳א ט  ב נוטלין לידים ט
. וכן אמרו למיל ה ל ו פ . ל״א תיכף לנ״י ס ן  וב״ה סבלי למומר צהשתמש בכוס שאחוריו ממאי
 שלש תכיפות הן כו׳ וקאי גס על מיס ראשונים. וללא כאומן שכמט שלא קאי אצא על
ת הספולה הרי פ  האחרוטם לבילושלמי אמרו כל החוכף ג״י לסעולה אין השטן מקטרג ש
 גהליא שקאי מל סלאשונים ובירושלמי אמלו ל״ב בשם ל״י כ״ש כר״י ולכ״ה כר״מ. לסנינן
 תמן ר״מ אוהל ליליס טמאים וטהורים אמר ל״י צא אמרו אלא ליליס מסורים בלגל פסקו
ו ולכך מכי ד  הרשב״א והגאונים שצריך נ״י למשקה כשאיט קובמ ילו אמת וכשקובמ שסי י
 הבא צפון לסזגץ ולא שותין להיינו משוס דלשתיה וודאי צריך נטילה אלא שג״ש וב״ה פליט
דו או צאחר שיהזוג. ועור הביא לאיה מלאמרינן בגמרא מ״ג ע״א  אי קולם שימזוג ימול י
׳ בא ׳ בא להם יין בו׳ עצו והסיט כו׳ בא להם מים ט ׳ בא להם מים ט  כיצל סלל הסיבה ט
ע פירשו למתחלה כפצא קבעו עליץ נועצ . צ כן ׳ וסנה הגמרא הזאת איט מו  צהס יין ט
דו  ילו אמת לשתיית יין כמ״ש נא צהסיץ ט׳ואח״כ עלו והסיט בא להם מים ממצ שתי י
לה. אכל קשה הא אמלו . לאי לפי׳ רש״י הא לא הוזכר סמו ו  שבבל קבעו לכך נופל שתי ילי
 בפסחים גמל יריו במיטל ראשון יטול ידו בסיבוצ שני הא צריך ציעול ידיו לקידוש ולכוס
. ונראה שאין צריו ליטוצ ׳ . ופול לאמרי הנוטל יליו לא יקרש ט ת ו ס ' ט  שגי וכן לכל סל
' הייט לא בשביל היין אלא נשכיל הפרפרת  ידיו לשחייה. והא דאמלינן כיצר הלל הסיבה ט
ק הוא בהדא בילושלמי מכי $ להפסיק לכך נטלו תחלה קודם השתיה. ו  שבא אח״כ ולא ל
' הביאו צהם יין כצ אחל ואחל מברך צמצמו.  סלל הסיבה אוכמץ נכנסין ויופבין מל הספסצין ט
. הביאו להן פלפלת כל אחל ואחל מכרן ת ח  הביאו צהן לידם כל אתל ואחל ממל לילו א
 צמצמו. פלו והסיט הביאו לסן יין אע״פ שבירך פל הראשון צריך לברך מצ השני ואחל
דו הביאו להן  מברך ע״י טצן הביאו להן לידים אפ״פ שנטל ידו אחת.צריך ליפול פתי י
ם היה בשביצ הפרפרת אך בילישצמי ד א שהנסילס י ד ה ן ע״י כולן. הרי כ מ  פרפרת א׳ מ
 גלס שהמיס באים אחל השתיה. וכן מה שאמר באן מוזגין היינו מפני שרצה לאטצ את״כ וצא
 לצה צהפסיק כץ השסיה וגץ אכיצה. וגומלין קודם השסיה. פליגי ג״ש וג״ה איממי ימול

 שנ1» איימו בית



 8 מסכת שנית אליהן ברטת

: בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. ם שהן מצי הי5י*׳ל מהים גס ט1נמך לס׳ י ל ג  מ
 בגמ׳ לפסחים ויומא יסנהללין שאין לן לבל שמומל בפני פיקוח נפש הון מפבולת כוכבים
לך. ת כוכבים מנ״ל למגיא ל״א אומל אם נאמר בבל נפשן למה נאמל בכל מאו ל ט  ונ״מ וש״ל. מ
ס . אם יש לך אלם שטפו חביב עליו מממו  ואם נאמל בכל מאולן למה ;אמל בכל נפשן
 לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לן אלם שממונו חביב מליו מגופו לכך נאמר בכל מאולן .
׳ לכן נאמר בכל נפשן וכוי רצפוס נהישא קשה  ושמעתי שאמלו בשמו לגרס ר״א אומר ט
 וכי יש אלס במולס שבשביל ממון ימסול את עצמו לתימה כיון שמת מה מועלת לו בממוט
דם שיסבול יסורים פל סו . פי' י ו פ ו  ע״כ צ״צ לה״פ אם יש לך אלס שממונו מכיב עליו מג
. ויש אלם שנוסו חביב מליו כו׳ וימן ממונו בעל גופו פי׳ בשביל יסוליס ו נ ו מ  טפו בשביל מ
. אבל ק׳' לם״ז אינו מוכח כלל שצריך למסור נפשו למיתה. ו פ ו  שלא יעשו לו יסודם מל ג
. אלא אם יש ׳ ו  וי״ל לאי׳ גמס׳ בלטמ תניא ל״א אומל אם נאמל בכל נפשך למה נאמר כ
. ל״מ אומל בכל נפשך חפי' גועל אס נפשך וגלסינן ׳  לך אלס שגופו חביב מליו מממונו ט
 ביומא ובפסחים ובסנהלדן וטי וקאי על ל״פ לל״מ סבל ככל נפשך שצריך למסור נפשו
. (וכמדומה לי שנם זה שמעתי ללפ״ז מתולן ללפום רהיעא קשה ם י כ כ ת ט ל ט  למיתה כשביל ע
. וצפ״ז מתולן לר״א תיירי מס שאמר אס יש לך אדם שממונו חביב א י  מאי סליג ר״ע מל ל
. מושב כאן ממשה י ו . זל״פ סבל שצלין למסור נפשי): לא יקל ולא יכנס כ ן ד ו ס י  כו׳ מ
ם כמ״ש גגמ׳ איזהו כגול ומושב שם ממשה רכרים. לכך אמר ורקיקה מק׳׳ו לוהל שזה י ל  מ
׳ הפרו הורתך ה  אינו מן המנין: והתקינו שיהא אדם שואל כו׳ עת לעשות ל
׳ לק ממשה ו תנ . כ״מ עמיםגאמלו בקהלת ומשיב כל העתים בצמ״ל מת לללמ ומת למו י  כו
ס אבנים ממ מלחמה ועת שלום. ט  מסים לא כתוב בהן למייל עת ספול ומת לקוד עת כ
ק ל׳ במים  אבל נלאה שמפת לללת על משלום העתים ממ שלום הוא ז' פסוקים ובכל פסו
 הייט שתים שהן ל׳ היינו שיש ז׳ טכב׳ לכת(וכמלומה לי שאמל ויש ז׳ •מי שבומ) וכנגד
 יזה הוא ז' פסוקים והשבעה טכבי כו׳ משמשים כל ימי הפגוע. ובכל יום יכ יוס ולילה. והיוס
 כחלק לפגי חלקים הייט מצות היום והלילה ג״כ נמלק לשני מלקים היינו מצות ללה . וכנגד
ם. ויש ל' לגלים היינו לומם צומח חי מלבל . שעת ללרת ועת  זה בכל פסוק הוא ל׳ בתי
׳ הוא כנגד צומח פמ להלוג ומת ללפוא הוא כנגד ת למעת ט  למות הוא כננל המלכל ע
. ר ו ת ועמ לפמוק עת ספול ועת לק ט ג ס ל ת לפרוז ומס לבטמ הוא כנגל לומם. ע . ע ל ב ל  מ
. שבכיה והספל מנין אחר הוא ופסוק וליר\ד הוא ג״כ מנין  שלשום להיפא הוא לבל אחל
. אבל גראה שבכיה נקרא שבוכה בינו לדן עצמו. והספל נקרא שמספיל ברביס ומוליע ל ח  א
 צפרו ללבים. ושחוק הוא ג״כ בינו לדן פצמו שענין שמוק הוא שממה. אבל לקול הוא
ת לבטח הוא כנגד לזמם שנאמ ממנו ממון אי שהפשיל במו״מ .זהענץ הוח פ  כלבים.
.  ומצעפר מ״; ובוכה בפני עצמו וגם אס משתכר מהון הרבה ג״כ משמח ביט לבין עצמו
מ אז נקיא הספד ממוליט  וזהו מת לפסוק ג״כ כנגד הדומם. עת ספוד הוא מי שמס לו מ
 צפרו לרבים ורקוד נקרא בעת נפואין ומכקדץ לפני הכלה כמאמר כיצד מלקיין כו׳ לכך
 לא כתיב למ״ל בספול ולקול פאות למ״ד הוא לימוד. ואיתא במתני׳ מי שמתו מוסל לפניו

 פמור הק״ש ומן התפילין ומכל מצות האמורות גתולה ואסור ג״כ בת״ת וחתן ג״כ פטור .
 מק״פ (ואיתא כמסכת סיכה ת״ר ממן כו׳ פטור מן התפלה ומן התפילין כוי) לכך לא כתוב
מ לכקש כוי־ ל מלגר פ ע ח לחבוק הוא כ  למ״ד כספוד ורקוד . מת להשליך כו׳ הוא דומם פ
׳ הוצ . עמ למפומ ט ס מ מ לקלוע כוי הוא כנגד מ . פ ס מ ו  הוא ג״כ כננל מלבל וכנגד ל
. והפנין שחושב בפסוק אמד שני לבלים וחילופו והן מנין אסל לק שזהו בלוהס ר ב ל  כנגל מ
ת ר. פ ס לתפו פ ת לקרוע ו  וזהו במדבר או במלבל וצוממ. אבל מכין אמל להם והפסיק פ
 למפות ופת ללכר איט מנין אמד למה מטן הפירה אצל לכור. אבל נרמה פהלטל ממבר
. וכלכול הוא כמו תפירה  אנשים יחל שאס לא היה הליטר בפולס לא היה התחברות כלל
ל מכמה לגרים זעופה אמל אגל אס לא מלכריס ימל הוא כמו קריעת גגלים ע  שמחבל ה
ת צמבוק כו׳ א. עת להפלין אבנים ומס כטס אבנים כנגל לוהם פ  שכל אהל כפני פצמו הו
. ואימא שהמורה לא נמצא לא בתגלניס ולא בסחלניס ולא במי שטספיס  הוא בנגל מלבר
ת מלחמה לא נאמל ע לא כתיב למ״ל אצל ככוס אבנים. פ ת ל ט ו  מטבל לים אחל אבנים מ
 בהן למ״ר פבפעת מלחמה איט צריך ללמוד. לאימא במגילה אמפ בטלתם כוי לש"* פס
ק בסורה שהרי אינכם נלסמין ס פ  בל״ה אמש בטלתם כו׳ ועכשיו שהוא לילה היה לכס ל
ת פלוס לא נאמר בהן למייל שאמר מנין  בצילה אלמא בשממ מלסמה איט צריך ללמול פ
 שיהא שואלים בשם כו׳ עת לעשות לה׳ הפלו תילתך משוס פלוס מושל צהפר אמ המורה הייט
. פי׳ מפני שיטצ ׳ ו ׳ ר״נ אומר כ  שיהא שואל בשם לכך לא כתיב למ״ל: עת לעשות ט
ע אמל של״נ איט מפרש ק  לפלפ שעת צמשות צה׳ לנקום מרפפ מה שהפסיד התורה ל

׳ וא״כ שפיל אנו שואצין בשם:  אצא הפילוש ט
. וכ׳ מוס׳ ל״ה ומונין יהא שמיה כו׳ מכאן יש ך ר ו ב ן יהא שמו הגדול מ ם  בגט׳ ועונין *
ל ויטלי יהא שמיה לבא שזו תפצה שאנו מתפללים שימצא  צסמול מה פסילש במחי
. ק ל מ ל שימחה זרמו של מ  שמו כדכתיב כי יל מל כש יה שלא יהא שהיה שלם וכסא שלם מ
ע ו ב מ . ו ס ל פ ל ו ד  ופירושו ע יהא שמיה שם יה לבא כלומל שאנו מתפללין שיהא שמו ג
ע למוה״כ. וזה לא נלאה מלקאמל הכא יהא שמיה ו נ מ  לעולם הוי תפלה אמרת כלומר ו
. וגם מה שאומרים העולם לכך אומרים קליפ ׳  הגלול ממלך משמע לתפלה אחת היא ט
. לפי שמפלה נאה ושגח גמל היא מ״כ נתקן בצפון תלגום פלא יבינו המלאכים  בלשון ארמי
. אלא נראה כלאמרינן בסיף י ר ב . וזה איט נראה שהרי כמה תפלות יפומ שהם בלשון ע ׳  ט
 סוטה אין המולם מתקיים אלא אסללא לקלושסא ואיהא שמיה לבא לכתל אנלתא פהיו
׳ ושם היו עמי האלצומ ולא היו מכינין כלום לשון הקולש ה ט ש ל  רגילין לומל קליש אתר ה
. ולסוס לסימא ׳ ס ו ת  לכך תקטהו כלשון תרגום שהיו הכל מבינים ש/ה היה לשוגס םכ׳׳צ ה
ל. רש ם להממזור ויערי שהביא תוס' לעי ד ה ו  איט מוגן הסמיכות של וגם מה שהעולם א
. ואי אמרת ם ו ג ר  לומל ללפום רהיטא הוא סתירה למחזור ויטד שהקדש הוא כלשון ת
מ״כ צ״צ דמינה אמת היא שמיה.ושמיה  כממזול ויעלי שם יה מצת הוא לשון הקודש.
ם. אבל באמת איט סתירה כצל. להא שם איט שבמ שימקגאו המלאכים כזה ו  הוא לפון תרג
 ע״כ לא אכפת לן אש התיבה הזאת הוא בלשון הקודש אבל אי אמלת שהקדש נתקן בלשון
ד שם יה היי שס לשו,־ ע . לאי כמחזזל ד  תלגום כלי שיבינו מ״ה ע״כ סתילה לממזול ויטלי
. ש ד ק ד שיביט כל ה  קידש וצא יכינו ע״ה וצריך לתקן להם כל הקדש בלשון תרגום כ

 והשתא

ם הילושצמי כשנעקרם . ומם שמביא המוס׳ י״ע ש ד מ . פירוש אפילו ממקום א ׳  ממנו ע״ז ט
. זצ״ל ממר^ם אמכ צא: ל מ  ט״ז מכל ארן ישראל ממות סופר הוא שכמוב בירושלמי ממקום א

 ב על הזיקין ועל הזועות ועל הברקים ועל הרעמים ועל המתות אומר
 ברוך שכחו תנודתו מלא עולם. על ההרים ועל הנבעות ועל הימים
 ועל הנהרות ועל המדברות אומר ברוך עושה מעשה בראשית. ר' יהודה
 אומר הרואה את הים הגדול אומר ברוך שעשה את היםהנדול בזמן
 שרואה אותו לפרקים. על הנשמים ועל בשורות טובות אומר ברוך הטוב

 והמטיב ועל שמועות רעות אומר ברוך דיין האמת;
 ב על הזיקין ועל דמועות ועל הברקים יעל הרעמים ועל הרוחות. פימש
 שהעולם נחלק לל׳ יסודות ארמ״מ וחמישית הוא השמים. לכן אמר כאן אלו החמשה .
. א לשביע שהוא מן השמים. ועל הזועומ הוא זועה הארן שהוא p הארן מ  הזיקין הוא ט
י לשפכי מיא אהללי והוא מים . ומל הלוחות הוא רוח: נ  גלמים הוא אש. ולממים סםמנ
. פי׳ כי הארן כוצלס הכל ולכן חופג גם בארן ממפה לבלים: עושה ׳  על ההרים ט
 מעשה בראשית. פי' לוקא מושה מעשה בלאשיח אבל בחמשה לצעיצ מברך מה שירצה
: את הים הנמל. הוא ים אוקייטס: על הנשמים ועל ׳  או שכמו או •פושה ט
פל שם]מים קלים על נפש  בשורות טובות. בירושלמי מפרש למה נקם בשורות אצל גשמים [
 עיפה שמועה סובה מארן מרחק: על שמועות רעות. הה שאמר אצל שוטת בשורות
לומ. אבל לעומ טלאי לא ע אמל גפו  ואצל רפות שמוטות. מפני ששמועה טובה מצוה לבשלו צ
. אבל אץ מי פיבפר לו לכך אמר שמועות: פ מ פ ה הוא כםיצ אלא י ב  יאמר צו איש כי הוציא ד
 ג בנח בית חדש וקנח כלים חדשים אומר ברוך שהתיינו. מברך על
 הרעה מעץ הטובה ועל הטובה מעין הרעה. הצועק לשעבר הרי זו
 תפלת שוא. כיצד היתה אשתו מעוברת. ואמר יהי רצון שתלד אשתי
 זכר חדי זו תפלת שוא חיח בא בדרך ושמע קול צוחה בעיר ואמר

 יהי רצון שלא יהיו אלו בני ביתי הרי זו תפלת שוא:
. בירושלמי קנה אומר שהחייט ניתן לו ׳ ' אומר שההיינו ט  ג בנה בית חדש ט
. והקשו תוספות והרא״ש ללא אשכחן הטוב והמטיב אלא בלאית ליה ג  אומר הסוג והממי
׳ העוכ והמטיב ה ולחק עצמו למלן מ״ש. ונלאה למה פמכרכיןמל הגשמים ט ד ה  אחלינא כ
׳ שהחייט היינו שסבר הירושלמי שאין שייך הטוב והמטיב אלא בלבל  ועל בנה בית חלש ט
מ ממנו כלום כמו גשמים ובשורה וגס צדך להיות שיהיה אחלינא בהליה ל  שנתחדש ולא ע
בה. אבל בנה בית חלפ כו׳ אימ ע בבשורה סו  ובגשמים נמי אמר באיח לאמדנא שמחה ו
ע הטוב והמטיב אסיצו בלאית ציה אמריני. כי מה עוב לו שמממלה היה לו ממות ב  יטל צ
 ועכשיו הוציא ע״ז ואינו שייך אלא שהחיינו. ומ״ז אמרו בירושלמי קנה אומר שהחיינו מפני
ע ב  שמוציא המות ע״ז ואיט שייך הטוב והמטע אבל גיסן לו מתנה שלא הוציא ע״ז כלום מ
ב. וס״ט אס יש אמלינא בהדה כמו ככל ברטמ העוב והמטיב יאפממינן  העוב והמטי
: הרי זה תפלת שוא . פי׳ אף ה נ ק  בילושלמי לאף נלאית ליה יפ סילוק בין ניתן לו ל
ל לרך נס הרי זה מפלת שוא: מנרך  טל הלבל שיטל להיות אלא פלא ט״פ טבט לק פ
 על הטונה מעין הרעה. פי׳ אף מל הפונה שיצא ממנו לפה ולפה שיצא מזה טובה
 מברך והבלטת הן הבלטת הלאויומ להן שכתוב לעיל על הטוגה הטוב והמטיב ופל הרעה
ע פל העונה ברכס הטוב והמטע מעין הרעה אף שיצא מזה ב  ליין אמס אגל א״א לפרש מ
. (הצפון מנומגס כאן ׳ ו  לפ״ז איפכא הוי להו למסכי ומכרך מל הטובה מפץ הטובה כ
 ואפשל הכומג שמע ושטה ואנחט לא רציט לשכות ההה שנמצא ככתגים ומיין בהפמשומ):

 ד הנכנס לכרך מתפלל שתים אחת בכניסתו ואחת ביציאתו בן עזאי
 אומר ארבע שתים בכניסתו ושתים ביציאתו ונותן הודאה לשעבר

 וצועק לעתיד לבא:
 ד הנכנס לכרך מברך שתים. פי׳ מפלות להיינו קודם שיכנס וקודם שיצא :

 ה חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה שנאמד
 ואהבת את ה׳ אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך בכל לבבך
 בשני יצריך ביצר טוב וביצר רע ובכל נפשך אפילו הוא נוטל את
 נפשך ובכל מאדך בכל ממונך, דבר אחר בבל מאדך בכל טדה ומרה
 שהוא מודד לך חוי מודח לו בםאד םאד. לא יקל אדם את ראשו
 כנגד שער המזרח שהוא מכוון כנגד בית קדשי הקדשים .
 לא יכנס לחר הבית בכקלו ובמנעלו ובאפונדתו ובאבק שעל
 רגליו ולא יעשנו קפגדריא ורקיקה מקל והומר. כל הותמי ברכות
 שהיו במקדש היו אומרים מן העולם משקלקלו המינים ואמרו
 אין עולם אלא אחד התקינו שיהו אומרים מן העולם ועד העולם.
 והתקינו שיהא אדם שואל את שלום הבימ בשם שנאמר והנח בועז
 בא מבית לחם מאמר לקוצרים הי עמכם ויאמרו לו יברכך ה׳ ואומר
ה אמך ואומר עת לעשות נ  ה׳ עמך נבור החיל ואומר אל תבוז כי ק
 לה' הפרו תורתך רבי נתן אומר הפרו תורתך משום עת לעשות לה׳:
. פי׳ בשמחה: בכל לבבך בשני יצריך ביצר ׳ ו ׳ כשם כ  ה הייב אדם לברך ט
 טיב וביצר הרע . פי׳ הקב״ה ברא היצר הרמ שאס לא היה היצר המי לא היה אלם
ס זה . פי׳ כאשר כם אוכלץ נ ן ס פ י . ״״פ צדיקים יצ״ט פ ׳  אוכל כלל ולא יהיו יטלין צעביר ה
. 1 ?לשמים הס להיפך אף ' ם יצ״ט שאינן אוכלי! אלא שיהיו יפוצץ לענוד ה  הוא אצלו פ
. וז״ש כאן תעכול ה׳ ביצה״ר. להייט פטו ם היצה״ר. וזה יצה״•׳ פי א פ  שהם לוהדם ס



ת ה ו כ ר  שנות אליהו ב
. ו  מאכל מלב הייט שאוכל למילוי הכלה. ומועיל. היינו שאוכל לש״ש אף שלע״ע לע הוא ל
. ואם היה נאפשכי כלא אכילה היה מוכ לו יומל אך שכוונתו הוא ט מ  שהנשמה אינה נהנה מ
 כאכילה ה/את שיבריא הגוף ויכול למבול השם יתברך בתולה ומצות. נמצא הפעולה באכילה
. הייט שבאכילה הזאת ב  הזאת הוא לאחל /מן כשילמל אח״כ. ויש עול לש״ש ונקרא עו
 עושה גיכ פעולה גדולה לממתו וזה נקרא מוב . ואימא שאברהם אכל כט״ל אנשים ופירש
 הגאון ז״ל שתיקן במאכלו מה שהקנו ע׳ זקנים כאכילסן(והארבעה שכמתי מי הם כמלומה
 נלב ואביהוא אלעזר ואיתמר אבל לא.ידעתי בבירור) (ואני שממתי משהו משה אהרן גלב
 ואביהוא ומפי אמרים שמעתי משה אהלן אללל ומילל) ולמלליגח הטוב לא כל אלס זוכה
 לכן רק מסם אליהיס היא . ואיתא כל אכילס ושתיס שבס, קהלת אימ אלא לברי מורה ויש
ה ג״כ אותיות טט״ס טוב עלב מוטיל. עלב. תייט שלומל שלא לש״ש רק מחמת שהוא מרב  נ
ה מהחכמה. ומועיל שלומד כדי שיהיה בקי בתורה שאשרי מי סבא לכאן ותלמוד כילו מ נ  פ
. אבל איט נהגה מדיין כשלומד על  ולומל לש״ש שהש״י צוה אומו ללמוד ויהיה ג״כ בקי
 שיהיה בקי שהמבקש איגו בטוב לב מל •שיבא מביקשתו. וטוב נקלא ג״כ שנהנה מיכף בעת
ד . וזה ג״כ לא יכול לבא לי ו ל  לימודי אף שמדין אינו תלמולו בילו וגם אח״כ כשמלמולי כי
. וזהו שאמל הכתוב כי לאלם שטוב לפניו הייט ( ס  מלה לק מתת אלהיס (ורברים עמוקים ה
ת ושמחה סייט שתיכף יש הנאה ע ז ס [טוב] הן בלימול הן באכילה נתן חכמה ו ג ד ל  שיש לו מ
 ושמחה אבל מלה מועיל הוא לאח״ב. וזהו שאמר הגמרא גלול הנהנה מיגיעו פי' שיהנה
 מיכף בשעת^גיעו סן בלימת סן באכילה הוא יותר מילא שמים היינו מי שיש לו מלמ מועיל
 שלומל ואוכל ג״כ לש״ש אגל איט נהנה תיכף ואימא אין כל מלש ממת השמש. אכל הורס
 לטילא מן השמש ואימא בזוהר מי שלומל בגיני לבני נשא הוא ג״כ ממת השמש. וזהו פאמר
 הכתוב אין כל חדש תחש השמש היבתמד׳ש ל״ת מכמה דעת שמחה היינו מ׳ שיש לו מלריגת

ת ברכות כ ס ק מ : סלי  עוב אינו נשאל תמת השמש אלא לעילא העל השחש

ת כ ס  מ

» שאומרים העולם לכן אומדם ט' בלי שלא יביט ולא היה  זהשתא ה״פ בלשון פיס׳ וגם (
. אלא נלאה בלאמלינן בסוסה כלי שיביט ע״ה א״כ י ו  סתירה לממזור ויטלי חה איט כ

 יש מול סתירה לממזור ויערי:
 גמרא אמר ר״א אסר ר' אבינא כל האומד תחלה לדוד בכל יום שלש פעמים
. מ״מ איליםא סשים דאתיא בא״ב גיסא אשרי א ב  מובטח לו שחו א בן עולם ה
 המימי דרך דאתיא בחמניא אפי אלא משום דאית ביה פותח את ידך נימא הלל הגדול
. ופילע״י ז״ל לאית ביה תלמי י ת ר  דכתיב נותן לחם לכל בשד אלא משום דאית כיה ח
. זלפום רסיטא לכל חי מיותר אבל נראה להא י  לאתיא בא״ב ויש מ פכח הכנת מזון לכל ח
 יש מול א״כ בסהלים הללויה אולה ה׳ בכל לבב דאית גיה נם בן מרמי א״ב ומזןטת
 היימ בפסוק סלף נתן ט' ועלף הוא מזונות לכן כתב לש״י לכל מי אבל בפלשה הללויה
. וגם כהלל הגדול נאמל ג״כ י ׳ לכל מ  נאמר טרף כו׳ ליראיו לוקא ובאשרי נאמר פותח ט

: ( ו  לחם לכל בשר (זה החידוש שממתי מפי
 גמרא ואשר ד' חייא בד אסי סשמיה דעולא גדול הנהנה מיגיעו יוחד מירא שמים .
. ואילו גבי גהנה מיגיעו ,  דאילו גבי ירא שמים כהיב אשרי איש ירא אח ה
. והקשו המפרשים המ״נ אם גהגה מיגימו הוא ג״כ ילא שמים פפיקא דמדיף ׳  כתיב ט
ף מילא שמים. ותילן ד ה מיגימו לא הוי ירא שמים אמאי מ נ ה . ואם מ ל  מילא שמים לחו
 הלב הגאון ה״ו זצ״ל ואגכ אמל פי׳ מל פסוקי קהלמ אין כל מלש תחת השמש. ונאמל
 כי לאלם פטוב לפניו נתן חכמה ולעת ושמחה. ואימא במפרשים שאותיות טפ״ם הוא סוב
. ב ל . היינו בתמלה הוא ע ב ל ל. היינו שיש ג' מלקי מאכל. יש מאכל שהוא ע  ערב מועי
. ויש מאכל שהוא מועיל היינו בתמלה הוא לע ואמ״כ טוב הוא לו ו  אבל אח״כ רע הוא ל
. ויש מאכל שנקרא עוב הייט בתחלס וסוף פוב הוא לו הייט ם י ר  כמו רפואת סממני' מ
. ואמל הלב הגאון מ״ו ז״ל שיש מול נ׳ מלקי ו  שהוא מתוק כתמלה ואמ״כ ג״כ איט מזיק ל

 פאר.
 בין לעניים ובין לעשירים. בץ לחיים ובין למתים ובממון נתט חכמים שיעיל חומש: תלמוד
כף: כיבוד אב ואם . לכתיב  תורה . יוצא אפילו בק״ש שחלית וערבית ומה שמרבה ללמול ו
ם. לכתיב . מל געוה״ז וחל במוה״ב: וגמילות חםדי ך  לממן יאליטן ימין ולמען ייטב ל
 רודף צלקה ומסל ימצא חיים צדקה וכטל חיים בעוה״ב. צלקה וכבול בעוה״ז. שיש שני מיני
 טוה״ז אמת בשוב סמוה״ז ואחת לאישורו כמו שאמרו חז״ל יפה שעה אחת ש^קורת רוח
ף צדקה ימצא צלקה אלא ממציאין ל . ואמרו מי שהוא ד ׳  בעוה״ב ויפה שמה אחת כתשובה ט
׳ . שנאמר בקש שלום ; והבאת שלזה ט ט ו ע  לו ליתן צדקה. וזהו צדקה גי.ישורו וכבול ל
. שנאמר כי היא חייך ואורך ימין בעוה״ז ובמוה״נ: ׳ ו כ ללפמ . ויליף -לליפה מגמ״מ: !ת״ת ו  ו
. וכתיב כל מפצים לא ישוו בה חפציך אלו ה . שנאמר כל מפצ־ך לא ישוו ב ם ל ו גד כ  כנ

 אבנים עובומ ומרגליות חפצים אלו כל המצות שגסורה:

ת כ ס  מ
 3רמ א א אלו דברים שאץ להם שיעור הפאה והבכורים והראיון
 * וגמילות הסדים ותלמוד תורה ״ אלו דברים שאדם אובל
 פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הנא כבוד אב ואם
ד כולם:  ונםילות הסדים והבאת שלום נין אדם לחברו ותלמוד תורה מנ

. פי״ שאפי׳ בבל שהוא יצא מן המורה ומותר לפשות ׳  א אלו דברים שאין להם שיעוד ט
ותר: והראיון. ראיית פנים  פאה כל השלה. וכל שמרבה לימן יש ברבוי מצוה י
. וכל שמרבה בראיה יש בו מצוה יומר. וכן לענין קרבן מן ת מ  ברגל יוצא בראיה רגע א
ם. בגופו ובממוט  סתורה יוצא בכל שהוא רק תררבנן יש שיעיר שסי כסף וטי: וגמילות חסרי

 פככרה וט׳בפיג מ׳יא ע״ש וישלה ד; בכורים אף שלא נחן רר! הפאנה הנ״ל לבל.-ימהשמושיףפד
 ששים טי תוספת הבטריה. והכי פירושה שהתרומה יש לה לשיעור מדרבנן ואס פימת משיעור שחקני
 חכמים מדיין התבואה בטכלה וצריך להוסיף עוד עד השיעור., ומה שמוסיף יש לה וין הרומס. אבל
 גגכוריס אף בלא >תן התוספת איט מעכב. ומס שמוסיף אחיכ אין לה דין בכורים רק דין מוספה
 בטריה ובשבא מחוצה לארן אימ כבכוריס כזאיתא בם״ג ממסכת בטריה: והראיון. סי׳ סא דכתיג
׳ אין שיעור לראיה הזאת אלא כל ומן שרוצה לילך לראות ילך ואפילו בראיה  ג׳ פממיה בשנה יראה ט
 א' יוצא והל הסיקה בזה הרי זה משונח. וכן קרבן ראיה חין לה שיעור מדאורייתא לא למעלה ולא
 למעה אליבא דר׳ אושעיא לאמר סא לתכן החגיגה ש־זי כסף והראיה מעס כסך־ הוא מדרבנן אגל
 מדאורייתא אין לה שיעור בלל. אנל לענק הבאת קרבן איכא פ:ונתאלחד מ׳ד גס בזה אי! לו שיעור.
 שכל פעס שרוצה לילך לראות יכול להביא קרבן ולחד מיל אין רפאי להביא קרבן אלא בראיה ראשונה
 אבל גשאר פלאיות הוי כמביא חולין בעזרה; וגמילות חסדים. ירושלמי הדא דסימאמופו אגל לא
 בממוט ליש לה שיעור רתק המבזבז אל יבזבז יותר מחימפ. והוא מן סתורס והא דאיתא בגמרא דילן
 באושא התקינו דהמנזגז וטי השי' שהיה מקודם סלכה למשה משיני דאל יבזבז יותר וכוי ואח׳כשכחז
 וחזרו ויסדו כהלכה ראשונה וזה פי׳ באושא התקינו דשם חזרו להלכה למשה מהיני הקרומה וכן איתא
 בירושלמי נפרק הלז: ותלמוד תורה. נמי אין לה שיעור לא למעה ולא למטלה. דכתיב והגית בו
 יומם ולילה. וא״כ אין לה שיעור למעלה. ולמעה נמי ושעמים נתיבה אחת סוער והא לאישא בגמרא
 קרא קריאת שמע ערבית ושחרית כאילו קייס וזנית בו יומם ולילה. לא בא לאפיקי שאינו יוצא בתיבה
 א' אלא קיש הוא חיוב על כל אחד לקרות שמריח וערבית ועיז אמרו ראם קרא כוי אז אפילו תיבה אי
 א׳צ ללמוד ויוצא גקיש והא וכתיב והגיח ט׳ כיון שיוצא בתיבה אחת הייט דאילו לא הוי כתיב והניח
 היא שאינו צדך אלא חיבה א׳ ולא יותר אף שש לו פנאי ללמוד לכך נאמר והגית נוי לומר שחייב אום
 ללמוד תורה יוס ולילה אך אס צר!ן לעסוק במצד: או בדרך אלן שהוא גיכ מצוה אזי הוא סוער את עצמי
 בתיבה אחת ונקט התנא הא ואין לת־ת שימור למטה להורות שצריך הארס מאז־ מאד לחבב אס התורס
^ אחת מצות לימור. סתורה שסיא ת  ובכל תיבה ותיבה שלמד נה הוא מטה גסיע והראיה ביוצא ג
 שקולה נגד כל המצות והכלל בזה פאין מגטלין ת״ת אפילו למטה אם יטלה להעשות על ירי אחריה והשכל
 מחייב בוה מפל שכל תיבה ותיבה נסיע הוא מעה גדולה והיא שקולה נגד כילם. איכ כשלומד למפל
 דף א׳ מקייס כמה מאות מצות. וא״כ בודאי יותר טוב לקיים מאה מצות ממצוה אמת רק כשאי אפשר
ל או כשצריך ̂י לגטל ולזה שונה התנא הא מדת אין לה שיעור למטה להורות מי  לקיים עיי אחר אזי רש
 לאכול שהוא ג״כ מצוה ולולא זאת צא היה לנו פנאי לעשות איוה מצוה או לאכול דכתיב והגית בו יומם
. כבוד אב וכו׳. מי׳ דבכיטד ׳ ט  ולילה. לכך משמיענו דלפעמיפ אף בתיבה אחת יוצא: אלו דכייס ו
 56 כתיב למען יאריכון ימיך ולמען ״עב לך. חד בעוה״ז וחד בעוהיג. וגמילות חסדים כתיב רודף
 צדקה וחסד ימצא ה״ס צדקה וכבוד חיים בעוהי׳כ צדקה וכבוד בעוהיו והא דכתיב בעוהיג חיים לבד
 יבעיה׳ז צדקה וכבוד. הייט דבעוה״ז יש ב׳ עניניה - א׳ דגעוהיז יותר עוב מעוהיב וא׳ וגרוע .
 כמאמר התנא יפה שעה אחת של קורת רוח בעיהיב מכל ח׳י עוה׳׳ז ויפה פפה אחת בתשובה ומעשים
 טובים בעוה״ז מכל חיי עוה׳יכ, וזהו למשל עשירות או מלוכה שאין עושה בה צדקה או:ועפים טוביה
 אז העיסיו הוא גרוע. ועשירות שעי־.ה בה צדקה ומעיע. העוהיו יותר מוג מעוה׳׳ב שבכל עת
 ורגע הוא >ןנה כמה עולמית. ולזה אמר צדקה וכבול צוקה הוא עוהיו המעולה וכבוד הוא מוס׳׳ז

ע מ  (שנות אליחי) ב .2 «

 פירוש
. סי׳ שאין להם שימור מדאורייתא לא למעלה ׳ ט ו דברים שאץ להש שיעור ו ל  &רמ א א א
. ולמה לא תנינן ה ע  י ולא למטה: הפאה. הירושלמי פריך למה לא הנינן אפר סרה עפר ט
 רוק יבמה ולמה לא הגינו דה צפור של מצורע כיי משום שגם באלו אין שיעור לא למעלה ולא למעה
 ומשגי לא תטנן מתני׳ אלא דברים שהוא מוסיף עליהם. ויש בתוספות מצוס. ואלו אף עפ׳״ שהוא
 מוסיף אין בתוספתן מצוה כציל. סי׳ לא חשיב במתני׳ אלא במה שכ{ המרבה ה־ז משובח ויש בזה
 מציה אבל אשר פרה ועפר טועה וכוי *׳ גרגוי שלהן מצוה. נמצא לא משיב אלא מה שאין להן שיעור
 לא למעלה ולא למשה וכל המרבה הרי זה משובח. עור פריך שה בירושלמי למה לא שנינן תחמה עמה,•
 איר אמי מסיי המחלוקת י איר יושי ד״ס הוא אדם עושה בל שדהו בכורים ואין אדם עושה כל שדהו
 הממה. התיכון והרי אין אדם עזשה כל שדהו פאס והניחוהו אריי קצירת שבולח ראשונה דומה למירומ
 עד פלא קצר שגולת ראשונה לא נתחייב בפאה משקצר שמלת ראשונה נתחייב כסאה ביקש לעשות כל
 שלהו סאה פושה ברס הכא עד שלא נתמרח תברי לא נתחייב כריו בתרומה. נתמרח. ביקש לעשות כל
 כריו תרומה אינו עושה דתנינן תמן האומר כל גרני הרומס וכל עיסתי חלס לא אמר כלום עד שישייר
 מקצת עד כאן לשון הירושלמי. ס״ שקשה להירושלמי למה לא תנינן תרומה. דהא תרומה >מי אין
 לו שיעור לא למעלה ולא למעה ק התורה. וגש יש בתוסשתו וליבויו מצוה. אמר ר׳ אמי מפני המחלוקת
 להט לא קחשיב תרומה ולא משיב אלא מה שאין לו שיעור אליבא דכ׳ע. אבל תרומה היא גשלוגתא וסבר
 ד״י מחצם חולין ומחצה תרומה (במסכת תרומות ס״ד משנה ס׳ עיש) ואם ק יש שיעור לתרומה אף
 שלדברי ריע יריע שם נמסכת הנ״ל אין שיפור לתרומה דאוסו מקצת שמשייר שפ חולין לא משיב שיעור.
 להרי בסאה גיב אמרו שאין חייג בפאס עד שיקצור. ואותו השגוצס שקצר איע סאה אעס״כ חשיב
. אך אעסיכ כיון לאליבא דר׳י יש לו פיעור לא חשיב לה. ולזה  אץ לו שיעיר. ואיכ נם בתרומה כן
 אמרר׳י וטי סי' שריי של־ג על ר׳ אמי ואמריא מפני שהוא מחלוקת לא משיב לה אלא משוס ואליבא
 דכ״פ יש(תרומה שיעור ראותי מקצת שמשייר אליבא דר׳ע ור׳ע נמי חשיב שיעור . וע׳ז אמר התיכון
 סאה ריל הרי פאה נמי אין אדם עושה כל שדהו פאה דהא אין חייג גפאס אלא משעת קצירה. והשגילת
 הראשונה אינו פאה אעס״כ תניתא במתניתי; ובשלמא לר׳א ניחא דלא מפיג הך כל שהוא ;פישר אלא
 לדי דמשיב ליה הך כ׳ש שיפור קפס הך רפאה ומשני אמר ריי וט׳. סי׳ דלא דמי לפאה(־אף דאיט)
 [דהא איע]מיוב בפאה אלא משיקצר פבולת ראשונה מימ משקצר שבילה ראשונה יכיל למפות כל שדהו
 סאה. אבל תרומה מייבת משנתמרמ ואעפיכ עדיין צריך לשייר ואיכ יש לה שיעור ולהכי לא תני
 במתניתין(וזה פנאט בכוונת הירושלמי דלא כריש): והבכורים. נמ• אין לה שיעור מן התורה לא
 למעלה ולא למטה. איתא בירושלמי דמלרבנן יש לה שיעור פד פשיה. ולכאורה קשה מאד דהא משנה
 מפורשת כיא גמסכס נטריס פרק פני משנה;׳ יש בתרומה.ובמעשר ט׳ שהתרומה וכוי יפ להם שיעור
 מה שאין.כן מכורים. ואס כן משמע מהכא לאף מדרבנן אין לה שיעור דע״כ בתרומה השיעור כלה
. אלא בודאי הפישור ׳ ט  מדרבנן לבל. לאש לא ק מאי מקפה בירושלמי הנ״ל למה לא מנינן תרומה ו
 פשויה במתני׳ הוא מדרגק ואין לה שום סמך כלל מדאורייתא דאל׳כ הדרא קושיא לחכתא מאי מקשה
 בירועלמי הניל למה לא תגינן תרימה כו׳ דשאני תרומה דיש לה סמך. אבל הני דחשיב במתני׳ ליכא
. ואיכ מוכרח דבכזריס אין לה סיטר כלל ( ג  בהס שום רמז כלל(ועיין גחי׳ע במסכת גטריס סיב מי
 אסי׳ מדרבנן ולא כהירושלמי וייל דכא דאיתא בירושלמי השיעור ביטריכ עד ששיה הוי תוספת בכריה
/ דמסכת בכורים שלש מדות בככוריס וט׳ סי׳ סבטריס סם עקר הבטריה רואה תאנה  דמשיב במ׳־י פ



ה א  אליהו פ
 מיני אילכומ. מגואה הן ה׳ מיני מגואה. קטניום הן הזרעונים שבכלים הזרעים. וגידול?
. זימ . ממרים . מון ממאנה ן ו מ . ר ן פ . ג ק ו ס פ . די אילנות נ ן מ צ מ  הן המין שנזרע ג
 שאין לקיעתן באחת והדברים הנזרעים וגידולין נאנלין וצא הזרעים לקראים ירקות :

 ן לעולם ד^א נותן משוס פאה ופטור מן המעשרות עד שימרה ונותן
 משום הפקר ופטור מן המעשרות עד שימיה ומאכיל לבהמה לחיה
 ולעופות ופטור מן המעשרות עד שימרה ונוטל מן הגורן וזורע ופטור מן
 המעשרות עד שימרה דברי ר״ע. כהן ולוי שלקחו את הנורן המעשרות
 שלהם עד שימרחו. המקדיש ופורח חייב במעשרות עד שימרת הנזכר:
. אפילו קבע". והא דלא משיב באדם מאכיל עראי משום דהכא ׳ ו  ו ומאכיל לגוזמה כ
 חשיב דבריס שאחר מירומ אינן נאכלין אגל אלם מותר צאכלו פראי אס דעתו היה שיראה
 פני הבית אפילו אמר מימח עד שיראה פכי הביס . עשרה דברים בתבואה. גכורים. פאה .
. י נ ה גדולה. מעשר ראשון. תרומת מפשר . מעשר שני . מעשר פ מ מ  צקע. שכמה . ה
 ואח״כ אם עשה עיסה מייב במלה . הרי עשרה : דברי ר״ע. ומכינים פליגי מליו ואוסרים:
. שגם הם חייבין להפריש מחלקם וקנסו מותם חכמים אם קנו לאמר מירוח: י ו  כהן ולוי כ
. החילוק בין הקלש להפקר קולם המילומ. עיין משכה מ׳ פרק 7׳ . אבל  המקדיש ט׳

 הפקר אם זבה קולם מירומ פמורין מן המעשר:

ס ^ א ואלו מפםיקין לפאה הנחל וחשלולית ודרך חיחיד ודרך ל  פ
 י הרבים ושבילי הרבים ושביל היחיד הקבוע בימות החמה
 ובימות הנשמים והבור והניר וזרע אחר וחקוצר לשחת מפסיק דברי

 רבי מאיר וחכמים אומרים אינו מפסיק אא״כ הרש:
. הנמל אפ״פ שאין מושך: והשלולית . קמן ממנו והוא מושך לוקא ׳ ו  א ואלו מפסיקין כ
. לרך הרבים נקע משום סיפא הכל מפסיק ם י ב ר  לכן כקש שניהם: ודרך היחיד ודרך ה

ת שנות כ ס  10 מ
 ב אין פוהתין לפאה מששים ואף על פי שאמרו אין לפאה שיעור

 הכל לפי גודל השדה ולפי רוב העניים ולפי רוב הענוה:
. (צפני) מדרבנן וט׳ אין לפאה שיעול . מלאוליימא: הבל לפי גודל ן  ב אץ פוחחי
. אפילו אם כל השדה ס א פ . מגיח אמה האהרונה ל ה מ . פירוש אם השדה ארוכה ששים א ה ד ש  ה
 עשתה מעש המאה ואמה האמרונה פשה הרבה מממירין עציו שימן אמה האחרונה א' מששים
ים. כשמחלק בעצמו אם יש עניים הרנה ואין מספיק י  והיינו לפי גולל השלה: ולפי רוב הענ
 להם א׳ מששים צליל להוסיף על שיגיע לכל א׳ מזון שמי סעודות כשיעור המפולש גפ׳ מ׳
: ולפי רוב הענוד-. פילוש אם כל השלה משמה הלבה והאמה אמלונה עשתה ׳  משנה ה

 מעמ ואין באמה א׳ מששים. מטח יוחל מאמה צהשלים אמל מששים:
 ג נותנין פאה מתחלת השדה ומאמצעה רבי שמעון אומר ובלבד
 שיתן בסוף כשיעור רבי יהודה אומר אם שייר ,קלח אחד סומך לו

 משום פאה ואם לאו אינו נותן אלא משום הפקר:
ר. פי׳ כשיעור מתבואה הנשאלת . ובלבד שיתן בסוף כשיעו ׳ ו  ג נותנים פאה בין כ
. הפאה הראשונה. מלאוריי׳ ו  ושניהם פאה ופטורים ממעשרות: אם שייר קלח אחד סומך ל
. והתורה הקפידה דכתיב פאת שדך וחכמים לא קפלו עצ פאה שלהם  יוצא אפילו בקלח אחל
 שהוא אמל מששים שיהיה בפאת שדה אבל אס לא פייר לא יצא מן התורה משום פאה
 ומלרבנן במ* לא יצא אלא נותן מפום הפקר ואף לטשיריס וצריך לימן פאה אמרת בתלוש

 כשיעור כל השלה:
 ך כלל אמרו בפאה כל שר1א אוכל ונשמר וגדולו מן הארץ ולקיטתו
 כאחת ומכניסו לקיום חייב בפאה. והתבואה והקטניות בכלל הזה;
 ה ובאילן האוג וההרובין ואנוזים והשקדים והגפנים והרמונים והזיתים

 והתמרים חייבין בפאה :
ה קעניומ ושמונה א ט . ומה הן חלקי הכצל ת ׳ ו  ד כלל אמרו כו׳ והתבואה והקטניות כ

 הארוך
 אשיי בי׳לוש יכול להוסיף. ואם שייר קאי על השיעור לבד. אבל כשלה אפי׳ לא נשאר יטל להוסיף מן
 ההלוש ובלבד שיהיה הקלח משלים השיעור ם׳ במחובר ובזה ל״פ. עוד שס במתביין וכוי פי׳ דאליבא
 לריי בעי מה שנתן מתחלה אחד מששים משר קלח א׳ היה בדעתו פלא ליתן עוד ואפי׳ הכי יכול
 להוסיף או דוקא שהיה דעתו מתתלה להוסיף אגל אם היה בדעתו לספור את שדהו אינו יכיל להוסיף
 עוד אע״ס ששייר קלח. גשמיענו' מן הלא יאמר ר׳י בשם ר׳ יוחנן לעולם מוסיף סי' דסליג על ר״י
 ואמר אע״פ שלא שייר קלח אחד יכול להוסיף מה אק קיימי! אס במתכוין לשעיר בבר נסערה . אלא
 בפאין מתכיץ לסטור סי׳ לר״י איירי בשאין מתכוון לפעור ופייר קלח אחר ואתי ר״י למימר לעולם
 הוא מוסיף פי׳ אע״ש שלא פייר כיון שלא היה בדעחו לשעמ־ כמה שנתן אלא פדעתו ליתן עוד יכיל
 להוסיף כמס שירצה אפילו מתלוש אבל גמתבוין לפטור בווהזי גס ר״י בשם רבי יוחנן לא היה סובר
 לנותן משוה סאה כיון מסערה וגם לא שייר: תוספתא אריי בד״א בזמן פנחן את הפאה ומבקש למטיף
 אבל לא נהן מן הקמה כו׳ פיי; גר״ש וסי' להא לצריך לשייר קלח אחד מיירי דוקא בכהיג אכל אם
 לא נתן כלל לכ״ע נותן מן החלוש כמו שחשיג לא נתן מן הקמה כוי ולס״ז אתי שפיר מיש במשנה ו׳
ה. וגם ובאילן האוג : ף כלל אמרו בפאר, ט׳ והתבואה בקטניות כפלל הו ׳  לטלה הוא עתן ט
 בכלל הזה וכל הכולל בכלל הזה ר״ל־דמתהלה שונה מלל ואח״כ שונה הפרע רתכואה וקטניות ובאילן
 ופו׳ סם בפרטיה מהן שייכי הגי כלליה דלעיל ומה ששונה תבואה וקטניות דבכלל ששוגה ומכניסו
 לקיום ממעט ירקות וא׳״כ לא נשאר אלא חטאה וקטניות רזה כלל עבארן יש ג׳ מינים דהייט ירקות
א ירקות. עשב מזריע  וזרעים ואילנות וירקות נקרא דשא. והכל נרמז בתורה. תדשא הארן דשא. מ
. הוא אילמת. ו«לל ירקות נקרא מה שזורעין ואיע אוכל הזרע בעצמו  זרע. הוא זרמים. ען פרי
 רק הדבר שיוצא ממט כסו לסת וצענות ודומיהן. ותבואה הוא חמשת מינים. והשאר הוא נקרא
 קטניות. אבל תבואה איני אוכל רק הזרע שמרע דהייט התבואה בעצמה. והשאר מה שנתנלל דהיינו
 התבן אינו אוכל. אבל בירקות הוא להישך הזרע איט אוכל רק מה שנהנדל מהזרע. ובאילנות לא
 חשיב רק ד׳ אילנות משבעת המינים יל׳ משאר אילנות . סעעס כיון דשינה לקיטתן כאחד ממעט תאנה
: ו לעולם הוא נותן משום מאה וכו׳ ומאכיל וכו׳. והא דלא קחני  ולא נשאר מז׳ מיטה אלא ד׳
 ארס דאדס מיתר נמי לאכול עראי עד שימרח הפעם משום ובאדם [לא] הוי מילחא רפהיקא לפעמים
 אף אחר מירוח כשדעתו להטיסו לביתו רפאי לחכול עראי הדאיתא כמסי מעשרות ס״א מיס בד׳א
 במוליך לשוק. אבל אס דעתו להכניסו לנית עד שיראה פני הבית. אבל בהמה אינה צריכה ראיית סני
 הבית אף אס דעהו להכניסו נטה . אלא הכל תלזי גמירות. והא דאמרינן מעריה ארס ומכניס במון
 שלה ומאכיל לבהמתו משמט אף נהמתו רשאי לאטל קודם ראית פט הגיס דאל׳כ מאי הערמה שייך
 הכא דמהיכא תיתי לאסור. לממינ קודה שנתמרח רשאי ליתן לבהמתו. ולאחר שנתמרח אף שלא ראה
 פני הבית אהור . ה׳פ מערים אדם לומר שאין כוונתו לפעור מן המפשר אלא שכונ־די להאכיל לבהמתו.
 ולבהמה א״צ ראיית פגי הכית'ובאמת מעליה שרצוע שיאכל בעצמו. ולעצמו אף שאח״נ יתמרח יהיה
 רשאי לאכול מחמת שעדיין לא ראה פני הגיח שהיה במוץ והוא הערים לומר שכוונתו הוא להאכיל
. ׳ . ובמנחות דף היג ב ׳  בהמתו: (שיפת רביני בזה ללא כשיטת רש״י ותוס׳ במסכת פסחים ד׳ ט
 וסן אמת בעיקר פירושיה מצאנו כי גס רביט אסריס מפרש כן בדברי ר׳א לליל למערים ואומר שהוא
. יעו״! במנחות. אך לעני[ לינא כל הסוסקיס שליגי על רבינו. וצריך טעמא מלוע סתם י  לבהמתו כו
 וכתב נגד כל הפוסקים לכאורה. ועוד כיון דילפינן מקרא דאינו מתחייב עד שיראה פני הבית .
 מלבתיב בשרתי הקדש מן כבית יעו״ן פס בריפ סרק כ״מ איכ מה לי לאכילת אדם ומה לי לאכילת
 בהמה אך נ״ל דרבינו היון בזה להא דאיתא בסרק הסמלים דף פיח עיב ומסקי שם דלא אמרו אלא
 בזיתים וענבים יעףין שם. ובסוס׳ בדיה לא משיסקפו. ודיבור הסמוך שם דיה כי קאמר כוי משם
 מוכמ הא דלא נתחייב טד שיראה פני הבית דוקא מידי וראוי להכניסו לבית ר״ל דדרט דוקא להביאו
ק הוכיח הר״פ כמסקנא זו במסכת מעשרוה משנה ה׳ מלמוליך לשוק לא בעי ראיית פני הבית  לבית ו
 יעויין פה. וזה כוונת רבינו דלאכילת בהמה לא בעינן ראיית פני הבית כיון ללא בעי דוקא להכניסו
 לבית מתחייב בלא ראיית פני הבית כמו במוליך לשוק, ובזה מיושב שם קושיה רש״י בסרק הסזעליה
ק פרענקיל מלעמבערג): המקדיש ופודה חייב במעשרות ח צ  יעו״ש ודו״ק היטב). (מהרב ר׳ י
. והא דלא תני סכא כמו לתנא גבי הפקר משוס דגבי הקדש הסודה חייג עד שימרח הגזבר ׳  ט

 ובספקר אף אס זכה קורס המירוח אמפיכ פעור:
 פרק ב א ואלו מפםיקין לפאח כו׳. בירושלמי תני אפילו בריטבד לא קדשה שנאמר שד1 שלא
 י יוציא משדה לחברתה. פירוש מדכתיב בתחלה ארצכם שלשון ארן כולל כמה שדות שכל
 המדינה נקרא ארץ ואמיכ כתיב פדך משמש שלה לחודים« אגל לא משדה לחגלתס הפילו ששניהם

 פירוש
 הגרוע ולפי! מתורן הגמרא במסכת ב״ב דף ע׳ ע״ב דאמרינן מאי לכתיב רודף צדקה ובו׳ הקניה
 ממציא לו ב״א מהוגנים ולכאורה מניל הא אבל לפי מ״ש ניחא רק׳ לגמי על הפסוק דכתיב ימצא
 מייס צדקה וכבוד מייס היינו עוה״ב וצדקה וכבוד היינו עוה״ז. וקפה קושיא הדל מיש בעוה׳ב חיים
 להוד. ובעוה׳׳ז צדקה וכבוד לכך דרשו הקכ׳יה ממציא לו ביא מהוגנים וזה צדקה היימ עוס׳ו היותר
 עוב מחמת דבעוה׳׳ז ישיג במה וכמה עולמות בעוהיב והיינו שהקב׳׳ה ממציא לו ניא מסוננים וישיג
 טבור מה שיחן להה צדקה עיהיב : והבאת עלום . דכתינ בקש שלום ירדפהו וגמרינן רדיפה רליסה
 מני־ח. והיית לכתיב כי הוא חייך ואורך ימיך מייך בעוה״ז ואורך ימים בעוהיב יפריך בגמרא למה
 >fi חשיב פליח הקן דכתיב ביס נמי למען ייסב לך והארכת ימים ומשני דכתיב אמרו לצדיק הי סוב
 ט' וכי יש צדק שאינו סוב אלא טיב לשמיס ולבריות זהו צדיק עוכ. טוב לפמיס ולא לבריות זהו צדיק
 שאינו טוב. ותנא לא חשיב אלא לשמים ולבריות ובירושלמי הביא בל הלי פסוקיה הנ׳׳ל וגס איתא
 (א״ר) [ר׳] מנא שמע כולהזן מן הדין קרא כי לא דבר רק הוא מכם וה תלמוד תורה כי היא חייכם זה
 ביגוד אב ואם ובדבר הזה תאריכון ימיס זה גמילות חסדים על האדמה זה הבאת שלוס בין אדם לחכירו
 וכנגדן ד׳ דברים פנסרעין מן האלם בעיה״ז והקרן קיימת לעוה״ב ואלו הן עבודת כוכבים גילוי עריות
 שפיטת דמים ולשון הרע מגד כולה היוצא לנו דהנמ׳ דילן מביא הד׳ פסוקים מל ד׳ דברים שחביב
׳ והירושלמי מגיא גיכ ד' פסוקיה דלעיל וגם ססיק  במתניתין כדלעיל. וגם פסוק אמרו לצדיק כי טוב ט
י ברייתא דחשיב שס ו׳ לברים מ  כי לא דבר רק הוא מכס יכו׳ יכילהו צריכא- דבמפ׳ שבת מביא מ
 ומקשה הגמ׳ שם ותנא דמתנ׳׳ אמאי לא תשיב השכמת בהמ״ד יכו׳ ומשני דמך שייכן בסנך וצריך ליהן
 טעם כיון לכולהו שייכין הנך גהנך למה חשב מתני׳ דוקא אלו לכך מייחי הנמ' הד׳ פסוקים הדל לומר
 שהד דבריס ששונה במשנה הס מוכרחים מן הפסוקים הכיל לכך לא חשיב רק הכי ד׳ והשאר שייכים
׳ ומה ל אך עדין קשה לחשוב במתני׳ שלוח הקן לכך מייתי גס סהוק אמרו לצדיק כי סוב ט  במהו ד' מי
 פהביא הירושלמי הפסוק כי לא לכר רק וכוי מביא ראיה על הא דשונה במתני׳ לת׳ח כנגד טלם והיאך
 מוכרח זאת מן המקרא לבך מגיא עסוק כי לא לבר רק וט׳ ופסק זה כתיב בשירת האזינו לכתיב מקודם
 לשמיר וכו׳ למיירי בדית ואח״כ כתיב כסהוק כי לא דגר רק וגו׳ שמורה על ד׳ דברים הניל דהיינו כי לא
 דבר רק הוא ת״ת דאיירי מהחלה כפסוק הקידה כי הוא חייך זה כיבוד אב ואס לכתיב בכבוד אב ואה למען
 יאריטן וגוי ובדבר הזה וכו׳ זה גמילות חסדם משום שאמרו רז״ל והמסיישו בי״א ברכות וזה נרמז
 גמלת ובדבר דמשמע אפי׳ בדיבור. על האדמה זה שלום דכתיב ונתתי שלוס בארן כי אין הארץ מתקיימת
 בלי שלוה ואסיה כתיב לשמור ולעשות. זה לימוד התורה. נמצא מוכח מזה דת״מ כנגד כולם וזהו כוונת
 הירושלמי ר״מ פמע טלהון ובו׳ ר״ל גס הא דתנן במתני׳ ותלמוד תורה כנגד כולם מוכח מהדין קרא.
 ב אין פוחתין לפאה מששים. פי׳ מדרבנן: הכל לפי גידל השדח. פי' אס היתה השרה גלולה
ה. סי׳ אט קצת ו : ולפי רוב הענייט. אם עניים מרובין ניתן יותר מסי: ולפי דובהענ '  נותן ס
 השדה עשה תבואה הרבה וקצת עשה מעמ והשדה למשל ס׳ אמה וכשנותן מהקצה שהתבואה פס עובה
 אזי נותן לסי גודל השדה ואס רוצה ליתן מהקצה האחר נותן לסי רוב הפנוה ובירושלמי אמרינן ר״ש
 לומד טלהון להקל אבל מתניתא לא אמר כן דתנן לסי גודל השדה וצפי רוב העניים ופי' ריש׳״לומד
 להיסך אס עניים מועטים נותן פחות מס׳ וכן אם השלה גלולס טתן פחות משי ואס הפלה קטנה
'  אף שהעניים'מרובין אעס״כ אינו נותן אלא ס׳ ומתניתין לא אמר כן פי׳ מדתנן הכל לסי גולל ט
* ולשי העניים ט' • ג מתנין סאה מתחלש השדח ומאמצעה.  ולפי רוב כו׳ דאי לריש הליל לפי ה
 בתוכסתא אמרינן והביאו ר״ש הניא בתוססתא נותן בוי ואם נתן וכוי יצא. פי׳ דלא תימא שטתנין
 סאה מתחלת השלה אבל צריך לשייר בסוף . על זה אמר ואם נהן כו׳ יצא ללא צריך פוד לשייר כך
. ור״ש ס״ל דנזתן גתחלה ויש לו דין סאה אבל אינו יוצא בזה וצריך לשייר בסוף . בירושלמי ק  דעת תי
. פירוש קמבעיא ליס לריש שצריך לשייר בסוף ׳  והביאו הר׳ש ראשונה מהו נשמיעני מן הדא ט
 כשיעיד אם הראשונה פאה או לא. ופשיע ליה מהתוספתא דלעיל דתני בה הרי זה סאה. עוד כעי
. ל״ח בכם ר״י הביאו הר״ש ג״כ זה בעי אליבא דר״י כמיש אייה  שם כשיעור וט׳ ג׳כ לריש קאי
 לקמן: רבי יהודה אומר אש שייר קלח אחד וכוי, סי׳ אם לא נתן מתחלה במלואה אחד מששים
 אלא נתן פחות מקלח אקד סומך לו משום סאה משוס דמתמלם עדיין לא יצא מפום סאה. ואס נתן
 בתחלה כשלימות אינו יכול להוסיף וליתן בתורת פאה. וגס לריי בעינן שישייר קלח אחד במחובר .
 ובאם לאו אפילו לא נתן כשלימות איט טתן אלא משוס הפקר. והא דקתני סומך לו משוס סאס פי׳
 שרשאי לסמוך אפילו מתלוש ולהוסיף. כן הוא מסקנת הירושלמי. יזיל הירושלמי ריח בשם ר״י
 כמחובר. פירוש דפליגי אליבא דר״י דמ׳ס פמה שמוסיף הוא במחובר ומיש ואם שייר קאי על שניהם
 «צ השלה ועל השיעור. ום״פ ואם שייר מן השיעור וגם שייר בשוס גמחוגר אז יטל להוסיף. ומיפ



 פאה ן
 .ך מעשה שזרע ר״ש איש המצפה ובא לפני רבן במליאל ועלו ללשכת
 הנזית ושאלו אמר נהום הלבלר מקובל אני מרבי מיאשא שקבל מאבא
 שקבל מזונות שקבלו מן הנביאים הלכה למשה מסיני מורע את שדהו ב
 מיני הטין אם עשאן נורןאחת נותן פאה אחת שתי גרנות נותן שתי פאות:

מ : ט  ו מזונות, מן הזוגות לפרקי א
 f שדה שקצרוה עובדי כוכבים קצרוה לםטים קרסמוה נמלים שברתה
 הרוח או בהמה פטורה קצר חציה וקצרו לםטים חציה פטורה שחובת
 הפאה בקמח * ח קצרו לםטים הציה וקצר הוא חציה נותן פאה
 ממה שקצר קצר חציה ומכר הציה הלוקח נותן פאה לכל, קצר חציה

 והקדיש הציה הפודה מיד הנזבר דvא נותן פאה לכל:
 ל קצרוה לסטים . א״א לומר מוגלי כוכגים ככר אמורים אלא פ״כ בלספיס ישראלים

 וא״ת ל״ל פוכלי טככים הלא ק״ו הוא מלסמים ישראלים. והייתי יטל לומר דאשמעיגן
 אפילו לצורך בפל השלה. אגל אי אפשר לומר כן להא מגיא גגריימא אץ שוכלין פועליה
. ; . ש״מ שמייב אלא ע״כ נכרים לוקא לעצמן א״כ קמה ט ׳ ו  נכלים לפי שאין כקיאין בלקע כ
. ונכרים אפי׳ לעצמן. אבל לפי המסקכא לירושל׳  וי״ל ללסעים לא קצרו לעצמן אלא לאבלן
. א״כ י״ל לנכלים מייד שנתן להם לשות לקצור לעצמן, ולסמים ק ב א  ללסשיס אפי׳ שלא ל
ת. ח״ש בספרי ובקוצלבם ב״פ ובקוצרבס פרט־ לשקצרוה לסעים א שלא נמן להם רשו ק  ח
 קרסמוה נמלים וטי ובקוצרכס פרע לקציל עובל כוכבים. מכאן אמרו עובל כוכבים שקצר שדה
 פעור . כי תיבת ובקצרכם מלה מורכבת . להו״ל לכתוב ובקצילבס או םנ״ל כי מקצרו אלא
 ש״מ תרתי בפי הקציר של ישראל ושיקצר ישראל לעצמו לוקא . ולסמים לא הוי קציר של

ם לא הוי התטאה של ישראל: י מ  ישראל. ועובד ט
ח % א מלבבות התבואה שבין הזיתים בית שמאי אומרים פא^ ף £ 
 י מכל אחד ואחד בית הלל אומרים מאחד על הכל. ומודים
 שאם היו ראשי שורות מעורבין שהוא נוחן פאה מאהד על הכל :
 א מלבנות התבואה שבין הזיתים. רטתא אשמועינן שאף שהזיתים תייבין בפאה לא הו1
ט לזרוע בין הזיתים . וב״ה סגרי ל . מל סבר לפלוגתייהו בזה שב״ש סבלי שאין ל ק ס פ  ה
. ירושלמי פלוגתייהו כגון שיש עשרה אילמת על בית סאה ־ אבל ׳ כו  שיש אנשים שזורמים ו
: ומודים שאם היה וכוי. ׳ ט  ביותר מעשרה מל בימ סאה מולה ב״ה וכו׳ ובפמומ מולה בייש ו
 ירושלמי אפילו רק בשתי שורות ובשני צלדץ. להייט במזלמ ובמערב או בצפון ונדרים :

 משכת שנות אליהו

 לזרעים ואיטי מפסיק לאילן. ואי לא מגי הכא לרן הרבים. הוה אמי נא שמפסיק לאילן.
. עיין בפירוש האלוך שלרך הרכים הוא ת מ  ולק־ הרבים ע״כ אינו יכול לפרש שש עשרה א
 שהולכים בה לבים : ושביל הרבים ושביל היחיד . שביל קטן מללך ונקט שביל הרבים
. ונקט לרן ימיר שאין צריך להיות קבוע : ע ט  לאפמפינן שאפילו רבים צלין להיות ק
 והבור . טלה הבור. והניל שלה מלושה : והקוצר לשחת . צפי שקצר לצורך בהמות ולא
ש להוי ניל והטעם לכתיב פאמ שדך ולא ו : וחכ״א כו׳ אא׳׳כ ח ק י ס פ  לצורך אלם לכך מ

 כתיב פאת ארצך. ש״מ שמייב אכל שלה ושלה. וההיכר הוי הפסק :
 ב אמת המים שאינה יכולה להקצר כאהת רבי יהודה אומר מפסקת
 וכל ההרים אשד במעדר יעדרון אע״פ שאין הבקר יטל לעבור בכליו

 הוא נותן פאה לכל:
. לרכה להיות רמבה , והפומל אפילו באמצע אין יטל לקצור ׳  ב אמת המים שאינה ט
 כאמת לכל צל והוה קולא ישילא לרבי יהולס שאם טותל מצל אמד ואיט יטל לקצול לא
׳ . אשמומיכן שני למתות א׳ שאע״פ שהוא הל ממודד איט : וכל ההרים אשר ט ק י ס פ  מ

: ה ל ש  מפסיק ב׳ שרשאי לימן פאה מתבואה שפל ההר לפעול כל ה
 j הכל מפסיק לזרעים ואינו מפסיק לאילן אלא גדר ואמ היה שער

 כותש אינו מפסיק אלא נותן פאה לכל:
, מון מגלי שמפסיק אף לאילן : ר ד : אלא ג ל ״ . קאי פל כל מ ׳  ג הכל מפסיק לזרעים וכו
. ל״ל אפילו תולים על הגלל מלנקע שעל טתש ולא גקע גלל טתש ש ת ו  ואס היה שער כ
 ש״מ ג״כ אפילו שאין נוגעים בגדר לק תצויס מלמעלה לגלר. ונס צריך שיהיה פמומ מיי טפמיס
. גס למטה צליך שלא יהיו ל׳ אמות מעיקלי האילנות לגלר : ה  בין הענפים שמצל זה לצד ז

 ד ולחרובין כל הרואין זה את זה אמר רבן נמליאל נוהנין היו בית אבא שהיו
 נותניןפאה אחת לזיתים שהיו להם בבל דוה ולהרובין כל הרואין זה את זה
 רבי אליעזר ברבי צמק אומר משמו אף לחרובין שהיו להם בכל העיר:
. והטעם שיש להם ענפים לבים ונטהים ; ק י ס פ  ד ולחרובין כו׳ . אפילו גלל לא מ
 ך, הזורע את שדהו מין אהד אע״פ שהוא עושחו שתי גרנות נותן
 פאה אהת זרעה שני מעין אע׳יפ שעשאן גורן אחת נותן שתי פאות
 הזורע את שדהו שני מיני חטין עשאן גורן אחת נותן פאה אהת

 שתי גרנות נותן שתי פאות:
ת. ל״ל שקוצר אמד מעמ צמ. ואמר ביבש: ב׳ טיגי חטים. אמד שמולמ ואחד לבנה: ו  ה שתי גרנ

 הארוך
: ן  בירושלמי מיגעי האיך מכינין הרוחות ׳ומפרש ללוח של עיר ואס העיל עומד במשולש אף הלוחות כ
 ה הזורע את שדהו מין אחד אעיפ ובי׳ הזורע ב׳ מיני חמים. פי׳ כגון שממתית ולמה: עשאן
p א׳ ונמלך ועשאן ב׳ גרנות פי׳ שמזר וקצר . ירושלמי קצר חצי אגורה וחצי שתמתית לעשותן « ׳ ק א  ט
 את החצי אגורה וחצי שחמתית שמתיירו איט מפריש מן האגורה על שחמתית לא בתחלה ולא בסוף
. ׳  לא מיבעי׳ בסוף שאינו מפריש שהוא עושס ב' גרטת. אלא אפילו בתחלס שנתכוין לעשותן גורן א
 אסיה איע מפריש שאנו סולכין אחר סוף מעשה והיא פשה שתי גרעת. קצר חצי אגורה וחצי שחמתית
 לעשותן ב׳ גרטה ונמלך יעשאן גירן א׳ מפריש p אגורה שבסוף על שממתיח שבסוף ומן אגורה שבתחלה
 על שחמתית שבתהלה לא מיבעי׳ בסוף יטל להפריש שעשאן גורן אמת. אלא אפילו בחמלה שנחכףן
 לעשות שני גרנות אסיה מפריש שאני הולך אמר הוף המעשה. והוא עשאן לבסיף גולן אמד: ן הלכה
 לטשה vca כזורע שדהו הו׳. בירושלמי אמרינן אמר ר׳! בשם ר׳׳י אס באסה הלכה לידך ואין אתס
 יודע מה סיבה אל תפליגנה. סי׳ אל תדחה אותה. שהרי כמה הלכות נאמרו למשה מסיני. וכולן
 משוקעות במשנה. איר אבין יאות הוא שהרי שני מיט חיעין אילולי בא נחום ופרשה יודעין היינו .
 פי׳ ויאות הוא. שלא ידחה אדם הלבה שנרמז במשגה דהלהה למשה מסיני הוא. שהרי שני מיני תפיס
 שנדי מעשה בא ואילולי בא נחום ופרשה יודעין היינו בפמיס והא לא היינו יודעים. ואעס״כ. הלכה
 למשה מסיני הוא. לכך יאות שבל מה שנזכר במשנה הלכה למשה מסיני הוא: ן שדה שקזירוח עוכרי
 כוכבים. היינו בטתן לו במתנה וקצרו מתחלה לעצמו ואנדכ גתנוהו לו במתנה דאי איירי בלסעיס הא
 אמר אסי׳ לספים ישראל פעור.ואי אפשר לפרש בפועלים עובדי כוכבים שפעור. להא אמרינן בתוספתא
 שלא ישכור אדם פועלים עובדי כוכבים שאין יודעים דין לקע שכחה וסאה להניחם . משמע מכאן דמייב
 בפאה . אלא על כרחך כמיש דמעיקרא הוי בעי לאוקמה הא דקצרוה לססיס ה״פ דוקא לאבדה. וטי ניחא
 רישא דקצרוה עובדי טכבים מיירי שלא לאילה. ואפייה פסורה. ומסיק ר׳ הושעיא דלכמוים סטור בכל
 גווני. וכדמפרש שםפאה ניתנת במחובר ואין קרקע נגזלת הלכך כמחובר לא קנס משום דאין קרקע
 נגזלת. ,׳משום הכי לא נסחייבו כצסטים ישראל. והבעל הבית הרי לא קצרה, ולאחר שקצרו הלסעים
 אף שקנו הסירות הרי אין חיוב סאה בתלוש. ואיה על כרמך קצרוס עובדי כוכבים מיירי במחנה דקנה
 במחובר ומכוס הכי לוקא עובדי כוכבים הוא דפעור(וסא דתניא בתוספתא לא נתן מן הקמה יחן מן העומרים
 כו׳ ועיין בתיייט סרק א׳ משנה ג׳ למשמע לכאורה ליש סאה בתלוש צ׳ל דהיינו לוקא היהא שנתחייכ
: ( י  במחובר מחויב ליק מתלוש אבל היכא שלא נתחייב כלל במחובר אין סאה בתלוש כמ״ש רביט. ר׳
 פרס J א מלבנות התבואה שבי! הזיתים. סי׳ שהזיתים הם גטהיס מאו וזורעים ביניהם
. ובית  י תבואה. וכן נקראין מלבנות שהם מרובעי!. גיח שמאי אומרים פאה מכל אחד וא׳
 הלל אומריס מאחד פל כולן. ירושלמי אכן תנינן שבץ הזיתים ותני לבית רבי שבין אילטת . מתני'
. היא לא אמדנן ׳  צורכיה דבית רבי ולבית רבי צורכים למתניתא אילו תנינן מתניתא ולא תני לבית ר
 אלא שבין הזיתים דבר שהוא מחו״ב בסאה. אבל דבר שהוא סטור אף בית שמאי מודים שהוא טת;
 פאה א׳ על הכל הוי צורכיה דבית רבי או אילו תני רגיח רבי ולא תניע מחניתא היא לא אמריי אלא
 בפעור סאה. אבל בדבר שהוא חייב בפאה אף ביה מודים שנותן פאה מכל או׳א. מה אנן קיימי! אי
 במרווחין אף בית שמאי מולו שנותן פאה מא׳ על הכל. (והרנמ שמפרש להיסך נמשך אחר גיוסה
 הרמל׳ס. עיין בסי״ג מה׳ מ״ע ובכ״מ שם הסכים לגי׳ הרמבים. זבקצר פי' עיס גירסת הרמב׳ים שהוא
 סי׳ הרע׳יכ). ואי כמרצוסין אף בית הלל מורו כטתן מכל אויא אלא אנן קיימי[ בנעועים עשר לבית
 שאס. ביש עבדי להון כמרצופץ. וב״ה עבד להון כמרווחין. ריי אמר מיע מ״ש שאין דרך •ב׳א
 להכניס זרעיס לבין אילטת אתא דב״ש כר״ פי׳ ר״י דמשנה ד׳ מלבטת כגצליס שבין הירק. רי׳יא פאס
 מלל אויא. וכטטם לפי שאין דרך ב״א להכניס בצלים בין הירק כמה דריי אמר שאין דרך ב״א להכניס
 בצליה בין הירק כן ב״ש אומרים אין דר־ ב״א ;להכניס זרעים בין אילעת. ומסתברא לביש מודו
 לריי. סי׳ מה ביש אמר בכאן שעתן פאס מכל אדא. מכיש שאמר סתם שטת! פאה מכל אויא שהבצליס

 לכיע אין מכניסין בין הירק וליי לא יודה לביש שהוא סובל לרןמי ארס להכניס זרעים גין האילנות
 «ל&

 י פירוש
 שלו שמה שכתוב ארן להורות שבאילנות וחרוכין איט מפסיק. ומ״ש ארצכס לשון רבים. לחייב השותפים
. ושדך לשון יחיד למעט אחין שחלקו שטתניס שתי סאות, ומ״ש גבי שדה לשון  שניהם פאה אהה
 יחיל. וגבי ארן לשון רבים ולא להיפו!־ כי כן דרך ההורה לכתוב הלל אצל כלל וסרט אצל פרע :
 הנחל . הוא נהר: והשלולית . הוא מה שמוסרין בתוך השדה להשקות ממנה השדות ובמשכס ביק
 איכא פלוגתא. עיין שם. ונקע שלולית ונחל משום ממל מפסיק אע״ס שאינו מושך אלא קוו וקיימו.
 ושלולית אימ מפסקת אלא איכ משוך וכדאיהא בירושלמי שלולית כל שהוא מושכת. נחל אעיס שאינו
 מושכת וכו׳ מבאן ראיה לנחל הוא נהי. ולא כיש מסרשיס לנחל כוא בלי מים: דרך היחיד ודרך
 הרבים. סי׳ לרך סיחיל מה שאינו מהלך בו אלא יחיד ודרך הרבים הוא מה שהולכין בס רבים ואין
 לסרש בררך היחיל ד׳ אמות ודרך הרבים ט׳׳ז אמות להא בהריא אמריק במxת בבא בתרא זלרך היחיד
 הוא ב׳ אימת ומחצה ועול רהא חמרינן במסכת כלאים סרק ד׳ מבנה זי דררך הרבים אינו מפסיק
 לכלאים ואי כניל לה׳א ט״זאמות קשה הא בכלאים דינו אחי'ח׳ אמות יביא זרע לשם. כלאיתא במסכת
 ה: יל פרק ה׳עיץ שס. אלא ולאי כמו שפירשנו. בירושלמי בעי כיון דתנא לרך היחיד. דרך המיס
 מבעי. אנא מימר לך אפיי לרך הרבים אינו מפסיק לאילן אלא גדר: שביל היחיד. שביל הוא מס
 שמהלך שביל קטן באמצעית כשדה. ובירושלמי מקשה ביון לתני שביל היחיד. שביל הרביס מה צדכא .
 ומשני להוציא שאיט קבוע בימות הגשמים. והא לקתני לרך היחיר לאפמעינן אפילו לרך היחיד איע
. בירושלמי אמרינן רב אמר בור וניר בית רובע וזרע אתר אסי׳  צריך קבוע : והבור והניר וזרע אחר
 כל שהוא. ריי אומר בור וניר וזרע אחר בשלשה תלמים של פתיח. מס פליג מס ראמר רב כחיוב סאה
 מה ראמר ר״ בפטור סאה. פי׳ הא לקחני ביש ה״נו אם הזרע אמר בחיוב פאה והא דאמר בשלשה
 תלמים היינו בפטור סאה והייט כפני אמות. ופריך שם מר וניר חייבים פי' בתמיה. מאן למר בשדה
 ביטנית ומאן דמר בחמשים על שתים. ס״ מאן דמר בית רובע והיא עשר אמות פל עשר אמות יש בו
 מאה של אמה על אמה. ומאן למר בשלשה תלמים איירי בשלה בית נ׳ על ב׳ אמות רוהב שהוא שיעור ג'
 תלמים והוא ג״כ מאה של אמה טל אמה ולא סליגי רק בזרע אחר: וקוצר לשחת. רבי מאיר סבר
 שזה אינו התחלת קצירה. יחכמיס ס״ל זה הוי התחלת קצירה ואינו הסם יק אא״כ חרש ר!ס הוי מיר :
. אמרינן בירושלמי הוין בעין למימר ולא סליגי אשכחת תנא לתני אמת סמים י ט  ב אמת הטיס ו
 הקבוע מפסקת ר׳י אומר אה יכולה להקצר כאחת אינה מפשקת פי׳ לבעי למימר דר״י לא סליג פל
י קאמר לה אלא דאשכחן תנא דתט בספרי אמת המים הקבוע סי׳ לתיק בקבוע  מיק אלא רישא נמי ד
 תליא מילתא אף כשיכולה להקצר כאחת מפסקת. עוד אמרינן שם טין בעין למימר מה דאמר ריי
 בעומד .זצד אחד ואינו יכול לקצור מצ־ השני רצה לומר אף אס היה עומר באמצע יכול לקצור מכאן
 ומכאן. מפסיק אשכחן תנא היה עומד באמצע ואינו קוצר מכאן ומכאן מפסיק מצד א׳ איע מפסיק כליל
 עיש. סי׳ רבעי למימר הא דאמר ר״י אם אינה יכולה להקצר כאחת מססיק דמיירי שעומד מצד אחל
 אינו יכול לקצור מצד השני. אף שאס היה עומד באמצע היה יכול לקצור מכאן ומכאן מפסיק. אשכח
 ותני פי׳ שמצא שתנא היה עומד 3אמ!ע ואינו קוצר מכאן ומכאן אז מסשיק. אבל מצר אחר אינו מפסיק
 שי׳ אם היה עומר מצל £זד לא היה יבול לקצור מצד השני אך אס עומד באמצע אז יכול לקצור מכאן
. סי' שאינו יבול לחרוש רק לחפור  והכאן אינו מפסיק: וכל ההדים אשר במעדר יעדרון יכו'
 במעדר אעפ״כ לא הוי הפסק. ולא עוד אלא אסילו שאין הבקר יכו׳ פי' שאינו יכול אפי׳ לעלות על
 כהר הבקר עס כליו לעבור לצל השני לחרוש ׳cr אלא שצריך להקיף את ההר מחמת גובהו אעפ׳יכ לא
 הוי הססק: הוא נותן פאה לכל - פירוש רוקא מאוהו מקוש על ב׳ השחת אבל לא משרה לחברתה .
 כי ההר הוי כמי גדר כמססיק בין בדה לשרה. אבל משדס על ההר יסל ליתן דליכא הפסק בינתיס
: ג אם היה שעד כותש. פי' שהענסיס מתערבים ל ד  כלל אבל משדה לחברתה. הוי ההר הפסק כמו ג
 כחוק הענפים שמצד השני מן הגדר: ך״ כל הדואים זה את זה. סירזש אם עומדין בחרו? א׳ ורואין
 החרוב השני נותנין סאה א׳ ואש רואי! הא׳ שסמוך לו והשני אין מאין כשעומד בראשון וכשעומד אצל
 ןואןןון שטמון לו רואיה גם השני עיין בריש שהביא הירושלמי ז לזיתים שחיה להס בכל הרוח .
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 נותן פאה מכל אהד ואהד אמר רבי יהודה אימתי בזמן שלא שייי בעל
 השדה אבל אם שייר בעל השדה הואי נותן פאה לכל:

ת האילן זט׳ . 0א«מ . הייט שנשתמפו >ץד0 קצירה: שניב שלקחו א י ט  ה האחים ו
. שאני אומל בולאי מכל מתוקנים : י ט  ניכל איזה פאה שלו: אמר רבי יהודה ו

 ן דבי אליעזר אומר קרקע בית תבע הייבת בפאה רבי יהושע אומר
 העושה סאתים רבי טרפון אומר ו' על ו' טפחים רבי יהודה בן בתירא
 אומר כדי לקעור ולשגות והלכה כדבריו. רבי עקיבא אומר קרקע כל
 שהוא הייב בפאה ובבכורים ולכתוב עליו פרוזבול ולקנות עמו נכסים

 שאין לחם אחריות בכסף ובשטר ובחזקה :
ם: רבי יהודה בן בתירמ אוסר וטי . . שהמכואה מכיאה סאתי ׳ ט  ו רביי יהושע אוסר ו

 פירוש שלא יוכל לקצור בקצירה אחת :
 ץ הטתב נכסיו(ס״א לאחד והוא) שכיב מרע שייר קרקע כל שהוא
 מתנתו מהגה לא שייר קרקע כל שהוא אין מתנתו מתנה. הכותב
 נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא אבדה כתובתה ר׳ יוסי אומר

 אם קבלה עליה אע״פ שלא כתב לה אבדה כתובתה:
. אפי׳ ע״י קנץ להוי משנה ה נ ת ט׳ . אץ מתנתו מ  t הכותב נכסיו והוא שכיב מרע ו
ט׳  כעמומ טון ללא מייל לעצמו : הכותב נכסיו לבניו וכתב לאשתו קרקע כל שהוא ו

. אפיי נכסי מלוג : ׳ ו כ  ולוקא ששתקה: דבי יוס• אומד ו
 ח הכותב נכסיו לעידו יצא בן חורין שייר קרקע כל שהוא לא יצא
 בן חורין רבי שמעון אומר לעולם הוא בן הורין עד שיאמר הרי כל נכסי

 נתונין לאיש פלוני עבדי חוץ מאחד מדבוא שבהן:
. משום שבשטל של עבלו נכתב זכות לבעליה איתרע שמלא: ׳ ו כ  ח הכותב נכסיו לעבדו ו
. פי׳ שימיה לו חלק אמד מלבוא מכל י ט  ר״ש אוסר לעולם הוא בן חורין עד שיאסר ו
 הקרקע. וגעכל יש לו ג״כ מלק והיימ מצע עבל ומציו גן מילין. משוס הכי לא יצא לחילות ז

 ב המנהר את שדהו ושייר קלחים לחים רבי עקיבא אומר נותן פאה מכל
 אחד ואחד והנמים אומריכ מאהד על הכל ומודים חכמים לר״ע בזורע שבת

 או הרדל בשלשה מקומות שהוא נותן פאה לכארא:
 ב המנמר את שדהו * שהוא קוצר אמ הנימול . להיינו קוצר אמ היבשים ישייר לחים.
ט׳ שמא החלת הקצירה ומין אחל הם: ומודים וכוי.  ר״ע סבר וטי שהוא שני מיגים וחכ״א ו
, וקצלו בג׳ זמנים שלרכן לזרען ככמה ת מו ה) או חללל כשלש מקו י נ פ  בזרוע שבת (

 מקומומ ולקצור בכמה זמנים דאלי׳מ הכי לא שיין ומולים :
 j המחלק בצלים להים לשוק ומקיים יבשים לגורן נותן פאה לאלו
 לעצמן ולאלו לעצמן וכ! באפונין וכן בכרם. הםדל נותן מן הםשואר על

 מה ששייר והמחליק מאחת יד נותן מן המשואר על הכל:
. י ט . שללכן למים למטל ו ׳ ט . זהו קצילמן : לחים לשוק ו ׳  $ המחליק בצלים ט
. פי׳ א׳ ל ד ט : ה רן ם. נותן פאה לל$ אחד שהוקבמ גו  ואפי׳ שניהם יבשים או שניהם למי
. ודוקא שזרע לכתחלה ע״מ להדיל ושימכור לשוק . דאי ׳ ט  משכים: נותן מן המשואר ו
 לאכילה הוי החמלה קצירה : והמחליק , פי׳ משלשה ולהלן נקרא מחליק טמן מן המשואר

 על הבל שהוא התחלת הקצירה ומובת הפאה כקמה :
 ד האמהות של בצלים תייבות בפאה ורבי יוסי פוטר. מלבנות הבצלים
 שבין הירק רבי יוסי אומד פאה מכל אחת ואחת וחב״א מאהת על הכל:
. שדרכן להכניס רק מיטוע לקיום. וזהו פלונתייהו שדבר ׳ כו  ד האמהות של בצלים ו
. ע״כ לפי׳ הראשון ׳ ו כ  שאינו מכנים לקיום פעור מפאה : מלבנות הבצלים שבין הירק ו
 של מכנה לאשוגה פלוגתייהו אליבא לב״ה. וסבל ר׳ יוסי דמודה ב״ה בין הירק שטמן מכל

ם בין  אחל פאה שאין לרכן לזרומ כלל נין הילק. ולא למי לזיתים שיש כמה אנשים ש^עי
 הזיתים לאל״מ הכי סבל לגי יוסי כבית שמאי ולא אליבא להלכמא:

 ק האחין שחלקו נותנין שתי פיאות חזרו ונשתתפו נותניןפאה אחת•
 שנים שלקחו את האילן נותגין פאה אחת לקח זה צפונו וזה דרומו זה
 נותן פאה לעצמו וזה נותן פאה לעצמו חמוכר קלחי אילן בתוך שרהו

 ראובן

 הארוך
 בין הירק וחכמים סליגי וסיל שדרך גט אדם להכניס בצלים נין הירק כררך שמכניםין זרטים נין אילטמת:
 ה האחין שח*קו נותנ^ שתי פאות חזיז ונשתהפו נוהגים סאה אחת שנים שלקחו את האילן
 נותנין פאה אחת וכו׳. קמ׳ל דאפילו באילן א׳ נותנים ב׳ פאות. ובבא שניה משמיעט לכאן שאני
 מקלבון דהתה דינה כשחלקו שעם א׳ אף שחזרו ונשחתסו אה׳״כ לא יהיה דנה מלוק מתחלתמ ואין להס
. ירושלמי קצר חצי שלה ׳ ן שותפין אף אחר כנשחהסז. אגל גאן בשנשתהסו אץ מתנים אלא סאה א  ד
 בשותשות וחלקו בין מה שקצרו בין מה ששיירו גממוגר אין מפריש משלו מל חבירו לא גתחלה ולא
 בסוף פי׳ לא מיבעיא בסוף שהרי חלקו אלא אפי׳ ביזחלה שקצרו בשותפות אפיה איע מפריש משלי על
 של חב׳רו. חזר! זנפתתפז סי׳ שקצר חצי שלה שלא גשוח:>ת ונשתתפו וקצרו מפריש משלו על חבירו
 שבסוף לא משלו שבחחלה פל של חבירו שמתחלה אמר ר״ נשתחפו בחצי שדה וקצר חצי חצי וצא השפיק
 לקצור את השאר עד שנשתחפו כולו מפריש מן הראשין של אמצשוה ומן האמצעות על הראשץ. ראש־ן
 ראש ל.מל הוא חצי חי׳יי הראשזן שככר נקצר והראש השני היא כל חצי השדה כנשתתסו בה אמיכ .

 והאמצע היא החצי שנשתייר מהחצי הראשונה דהיינו כזה*
 והדין מבואר רעל סאמצעות מותר להפריש משני הראשי! אבל
 אינו מפריש מן הראשץ על סראשין. אמר ר׳ יהושע בן לוי היתה
 לו שדה אחה חציה הביאה שליש וחציה לא הביאה וקצר חצי
 חציה שהביאה ולא הספיק לקצור את השאר עד שהביאו כולם

 שליש מפריש מן כראשין פל האמצעית ומן האמצעית על הראשין שמעק
 ואינו מסדפ מן הראשץ על הראשי!: המוכר קלחי אילן ביסדהו. ירושלמי עד כדון כשהתחיל לקצור
 או אסילו גשלא התחיל פי׳ כשלא •תחיל לקצור מה נשמעט מן הדא לקת גז צאנו של חבירו דן שלא
 התחיל לגוז צאט ובץ שהתחיל פי׳ וכי שאני ההם כין :התחיל כץ שלא התחיל אף כאן לא שאני בין
 התחיל וכין לא הת^יל לקצור מיע דר״י משוס דחוכת השאה בקמה או ט:וס דרזוכר לו חון מחובתו.
 פי׳ שנתן לו ביותר שחיוב הפאה יהיה חל עליו. כשמעט מן הדא. לקח גז צאט של חבירו אס שייר
 המיכר חייג יכו׳. אמר ר׳ ירמיה בשה ר׳ יוחנן רר׳ יהודה היא. אית לך למימר חמן שחובת הקציר
 בקמה. לא משיה שמכרו לו הון מחיבתו. וכאן נמי במכרי חון מחובתי. מאי בפיק מביניהון. עכר
 הלוקח והפריש . אין תימר שחובת הפאם בקמה. הפריש הפריש. יאין צריך לשלם לי דמיו. לפי שיכיל
 לומר לו מי צוך . אין תימר משום דמוכר לו חין מתוגתו. אש השריש ניטל דמיו. ועוד נסקא מיניה
 היכא משרף הלקו של מוכר. אין תימר משים לחובת הפאה בקמה. נשרף נשרף. אין תימר משום

 כמוכר לו חון מחובתו. נשרף נוטל ממנו דמיו: ו ר״א אומד קרקע בית רובע חייבת בשאה
 ירושלמי מ״ע לר״א נאמר כאן שדך ונאמר בכלאים שלך. מה שרך האמור להלן ביה רובע אף כאן ביח
 רזנע: רייא העושח סאתיש. פי׳ נזה השיעור הוא מועט משיעווא לר׳א. דר״י׳א אזיל בתר וריעה .
 וריי אדל בתר עשייה התבואה. מיס רריי נאמר כאן שדך ונאמר להלן ושכחת עומר בשדה. מה שדה
 האמור להלן סאתיס אף כאן סאתיה. ר״ע אומר ששה עסחיס. מ״ע מ־״ע יליף מטרוגס . ר״י גן
 בהירה אזמר כלי לקצור ולשכות והלכה כדבריו. ירושלמי מה קצירה כדרך הקוצרים. אז אפילו כל

 שסוא. סי׳ בעיא היא זו מן מאי דבתיב שלא מלא כפו קוצר וחצע מעמר. הדא אמרת קצירה כדרך
ד ר״י בן מ . זה סשיע ליה שהיא כדרך הקוצרים. ומפסוק זה מוכח כ ׳  הקוצרים. פ״ מן מאי כו
 בתירס. מדכתב פלא מלא כפו קוצר ״ זהו פפה אחת. 1ה:ט מעמר פי׳ שכבר נתן עומר א׳ בחצע .
 כדברי ר״י בןבתירה: קרקע כיש חייבת בסאה וט׳.ירושלמי ר״א בכםר״י בעי ה;ע עצמך שבולש
 אמת עד שלא קצר אין כאן חיוב שאה. משקצר אין כאן שיור פאה. סי׳ והיכי אמר ר״ע כיש חייבח
 תנא גשם ר׳ סנחס. תפסר שהיה בה קלח מ׳ ובה ס׳ שבלק. גירושלמי חושג עול ב׳ דברים שצריך
. ירושלמי והוא שלא קסן  קרקע כ״ש. וידוי והראיון יי T הכותב נבשיו לאחר והוא שכיב מרע
. הקרובים נכנסים לו מיד והרמיקיס עד שלשה ימים. אם T&T עליו החולי  עליו החולי בדרך ארן
 אלו ואלו נכנסים לו מיד. לאחר ג׳ ימים. אלו ואלו נכנסין נו מיד. משמע מהירושלמי דאה קפל עליו
 םחילי הוי במו מציה מחנית מיתה. ואז אין נפקותא בי; בי־ר או לא שייר. ללטולם אס מת אין צריך
 קנץ. ואס עמד אפילו היה קנין לא מהני. וישכיב מרע אה שייר היי מתנת בריא ומהנתי מתנם.
 ודוקא בקני[. ואף אס פמד מתנתו מתנה. ובלא קלן אשילו אס מת לא קנה. ואם לא :ייר הוי מתנה
ח הכותב נכ»* : ! י נ א ק ל ה ייר ג : ת י מ י ה ה ס מ א • ו w r 'J ״ ;P $ שביג מרע. ואם עמי 
ה לאשה. וכמו גאשס  לעבדו יצא בן הורץ שייר ^־כןע כיש ובו׳. תטעם משום דלכל דגר עבד »

 באם

 פירוש
 ולא סליגי אלא בבצלים. לפי שהירק נמוך מאד. ואין דרך להכניס בצלים נץ הירק. ומה אסי׳ ג״ס
 מולו שאין לרך להכניס נצלים גי! הירק: ירושלמי כיה שם איל; כמין דהוא גדר. סי' דגדר טי הסםק
. ירושלמי עד כתן מפורבין מכאן ומכאן. סי׳ ׳  כן האילן הוי הפסק: ומודים שאם היו ראשי וכו
. מי ניתן מא׳ או מכל אויא. וכמה יהיו מעורבים '  הוא לנותן סאה מא׳ על הכל. הרי מעורבין מצל א
 כג׳ חלמיס של פתיח או אפילו כ־ש הזי מעורבב זכותן סאה מא׳ על הכלי• ב המנסר את שדהו
. ירושלמי כהדין נמרא מקום הזגלין מולין תמלס נמרא קת להו וקצר אס מיבש מכאן ומכאן ׳ ט  ו
 ושייר הלת באמצע. ביש אומרים סאה מכל אויא. סי׳ מכל יבש ויבש שקצר. ואינו רשאי ליתן סאה
,ל;ה על היבש שקצר מצל השני. וביה אזמריס מאי על הכל. פי' שניתז פאס א׳  מן היבש נקצר מ)
 מו היבש שקצר מצר זה על מה שקצר מצד אחר. ירושלמי ער כדון כשהיה היבש מכאן ומכאן. והלח
 בחמצע. ועל וה קמבעיא ליה לר״ע דס׳׳ל דקלחין שבאמצע הוי הפסק בין היבשים ומשים סכי צריך
 לימן מכל יגש ויבש בפני עצמו. היה לח מכאן ומכאן והיבש באמצע סי׳ שהיה קוצר את היבש באמצע
 ופייר לחים שמכאן ומכאן ואח״כ כשבא לקצור הלחיכ אי נותן סאה מן הלח שמצד וה על הלח שבצד
 אמר או טתן סאה מכל לח ולח. קמבעיא ליס אי קצירת •יבש שבאמצע טי הפסק בין לחי! שבשני
 הצדדים או לאו דבי ריח בשם ריי פי' שהוא כמו תיש. נשמיענו מכאן ואמר רימ אתיא בכיסה
 ר״ע רגיי ס" דרימ דלעיל ריש פרקיג׳ והקוצר לכתת מפסיק דברי ר״ת וקוצר לשחת הר כמו יבש
. ולכך קוצר לשחת הוי  באמצע כמה דר״פ אמר למ ויבש ב׳ מיניה כן ר׳מ אומר לה ויבש ב׳ מינים סן
 הפסק אלמא יבש באמצע הוי הפסק אמרו חבריה קמיה ר״י וליל כר״ע אסי׳ כרבנן דהניק תמן המחליק
 בצלים לחים לשוק ומקיים יבשים לגורן וכוי הוי נ׳ מיכץזסוי re דשוק וגות דנקש ל* לוקא היא
 אל6 אורמא דמלתא נקע ועיקר החילוק היא מטס דמחליק צח גסני עצמו זיגש נפני עצמו משים סבי
 טמן ל*צו לעצמן. אריי שמעינן שוק וגורן ב׳ מיני,־ הן. אגל לח וינכ שט מידן הן גתמיה. סי׳ דשוק
. אגל לח ויבש למוד נד סוי ג׳ מינין. מצי לח וחצי ק הן  וגורן ווקא נקט. ושוק וגורן וראי ב׳ מי
 יש מי לא מודה ר״ע. ס" הרי אה קצר מצי השרה ויש ט למ ויגש אף ר׳ע מודה שיטל להפריש
 מן הלח שיש כאן על היבש שיש כאן. ומן היבש שיש כאן על הלמ שיש כאן. (והא דתנינן מודים
 .חכמיה לריפ בזזרע שבת או חרדל בשלשה מרומזת וטי פי׳ ואה אמרה דשוק וגורן סר 3׳ מיניה ואפי'
י ב׳ מיניס. מאי רבותא קמיל דמכמים מודים לר׳מ השתא במין א׳ דהיינו בוק וגורן ט  רבק מורו ו
 אמרי דהוי ב' מיטן. שגת וחרדל דהוי ב׳ מיכץ מבעי. כעי מתניתץ שבת בשלשה מקומות וחדרל

. והטעם אמרו בירושלמי  בשלשה מקומות דהוי מין אחד. אפילו מבמיס מודים לר׳ע שטחן סאה לכל ארא
 שמו!!״' אמר מפני שאין הראשון שבהה ממתין לאחרון שבהס ריי בשס רבי יוחנן מפני שדרכן לורוע
 עלו״יח ערוגות. על דעתיה דשמואל מפריש מכל קלח וקלח. על לשמיה דריי מפריש מכל ערוגה
 ועריגה). היוצא לט מזה ללח ויבש לא טי פגי מיבין אלא הלח אי היגש מפסיק בין שסלח באמצע או
 היבש באמצע. ולכך גמנמר היל לריי דטתן פאה מכל אי׳א. אגל במחליק במ׳׳ב דאינו הפסק בין
 היבש והלח רק חצי לח וחצי יבש אף ריע מודה(דאי לאו שוק וגורן היה טתן סאה אמת ללח וליבש.
 אבל אי מי לח ויבש 5׳ מינין הוי סליג ר׳ע אף במחליק למימר דאף בלא שוק ונוק «תן לאלי לעצמן
: ג המחליק בצלים לחים ( מ * י  ולאלו לעצמן. המעיין יראה מה דן שיטת רגיט לשיטת היאניי * ה
א מין זרעיה: המדל נותן םן הטיטואד על מת ששייר. סי׳ אגל מה . וכן באסונין. מ  לשוק יכו׳
 שמדל פטור מן הסאה. ירושלמי תר אמר ריי בדיא במול לשיק אגל במלל לבית טתן מן המשיאר
 פל הכל. אמר רבי זירא הוא דתימא השעינה על מנס לסדל. אבל אס עיבה על מנת שלא להדל לא
 סוף דגר לביתי אלא אפי׳ לשוק טהן מן כמשואר על הכל. הממליק הוא שנוטל ג׳ מלל הוא שנועל ב׳:
ד האמהות של בגלים  מאחת יד נותן מן הטשואר על הכל. סי׳ או כילה לשוק אי טלה לניר! :
 וכוי. ירושלמי האמהות רב אמר סרנדנא. פי׳ מה שמשייר נקרקמ. ושמואל אמר צומחחנא. בירושלמי
 ר׳ יעקב בשה ריח לא אמר ריי אלא משיה הסקר פ״ לכך ריי סוטר. רבי בון בר חייא בעי קומי ר׳
 מגא והפקר חייב בסאה . סיריש מיט דרבק דמחייגי בסאה אמר להן בזכה אחת אחת. סי׳ טעמא משיס
 הסקר דנהא פליגי דרבנן סכרי דכיון דזיכה בהן חייב ולריי לא נתחייב בשביל הזכיה דאזצי לשיטתי׳
 לסליגי בנדרים והא תלא אפיס שאין מתקיימות לו במרובה מתקיימות לו גמיעט שי׳ אפיס למי שיש
 לי מרזביה לא מקייס לקיום מתקיימות לו במיטעה. (מקיימץ) פי׳ מי שיש לו מועעין מקיים לקיום והא
 תניא סיופ הוי ללית טעמן אלא משיה מכניס לקיום ללרבנן טי הא מכניס לקייס. ולר״י לא מו הא
. הטעם דר׳י מפרש לעיל שאין דדך להטיס בצליס ׳ ע שבץ הירק ט ל צ  *:ניס לקיום: טלבניח מ



 מסכת שנות אליהו פא* ז

 ח ביוצא בו המקדיש פירותיו עד שלא באו לעונת המעשרות ופדאן
 חייבין משבאו לעונת המעשרות ופראן חייבין הקדישן עד שלא נגםדו

 וגמרן הנזבר ואחר בך פדאן פטורין שבשעת חובתן היו פטורין:
ם. רי : וגמרם הגזבר פטו י מ . שתלוי בזמן חיובם להייט המקליט ו '  ח כיוצא בו ט
 ל״ש פי' לגמלן היינו מירוח ו ר״מ פי' גמרן הייט שהביאה שליש. קשה לל״מ לשגינן לעיל
 ס״א מ״ו לפוצס פעול מן המעשל על שימרח. ועול הקשה ילושלמי שהמשנה כיוצא ט
. לימני כל כיוצא ו . ועוד אס שנית כיוצא ב ם י מ ע  שניט ג״כ בחלה למה לשנות אותה ב׳ פ
 ט במלה לימני משנה כיוצא ט בפא? והכא'ציתני בסלה. וי״ל שהמשנה כיוצא מ שבחלה
י גמר חיוב מלה גם  .מיירי לעגין זמן מילוח שתנא בחלה זמן לומיא לחלה דכשעושהעיכןה מ
 כן במעשר זמן מירומ גמר חיובו . ואסור אפילו באכילת עראי כמו במלה . זבמשנתיגו תנא
 לזמן הביאה שליש לומיא לפאס שקולס קצירה לא סוי שום חיוב ג״כ קולם הביאה שליש
ע ת. אבל שהיה אחל נ  פטור ממעשר אפילו בקבע ושני הזמנים צריך שיהיו ביל הגעל הבי

 הגזגל לחיינו או מילות או הביאה שליש ביר הגזבר פעור :
 ט מי שלקט את הפאה ואמר הרי זו לאיש פלוני עני רבי אליעזר
 אומר זכה לו וחכמים אומרים יתננה לעני שנמצא ראשון. הלקט והשכחה

 והפאה של עובד כוכבים חייב במעשרות אא״כ הפקיר:
. ומיידי אפילו בבעה״ב לאמליע י כו . רבי אליעזר אומד ו י כו ת הפאה ו  ט מי שליקט א
. ומיגו ל;כי לגפשיה זכי לחבליה - י ג . מיגו לאי כעי מפקיר לככסיה והוי מ ו ג י  תכי מ
. בירושל' ׳ ו כ  וחכמים אומרים ללא אמלינן תלי מיגו : הלקט וכוי של עובד כוכבים חייב ו
 כתב פלוגתא אם יש קנין למובל טכביס בא״י ולוצס אמל לאוקמי מתכיתין ללברי סאומר
. וללבלי האומר אין קנין ו ר ז  p קנין ומדאורייתא פטור וחכמים חייבו. אבל כשהפקיר לא ג
 לעובל כוכבים בא״י מלאוליימא חייב אפילו הפקיל ואחל רוצה לאוקמי ללברי האומר אין קכץ
ר: . אבל צלברי האומר יש קנין אין צריך להפקיר ואפילו צא הפקיר פטו ר ר פעו  אפייה שהפקי

 י אמתו לקט. הנושר בשעת הקצירה היה קוצר מלא ידו תלש מלא־
 קמצו הכהו קוץ ונפל מידו לארץ הרי הוא של בעל הבית תוך היד
 ותוך הב*נל לעניים אהד היד ואהר המגל לבעל הבית ראש היד וראש

 המגל רבי ישמעאל אומר לעניים דבי עקיבא אומר לבעל הבית;
. גיסינן שפלוגמא ר׳ יוסי ורבנן ר' יוסי סבר לוקא , ו כ  י היה קוצר קצר מלא ידו ו
. וחכמים ממייגין אף כשעוקר. ר ו ט  כשקצר חייב בלקט. לכתיב כי תקצור אבל כשמוקד פ
 ומסקנא לגמלא לילן שאף ר' יוסי לא פמכ במקילה אלא בלבל שלרכו לקצור. אבל בלבר
. והכי פירושו היה קוצר דבר ן  שלרט לעקור חייב. להיינו קצירתן. ומשנתינו סתם לן כלבנ
 שדרכו לקצור אס קצל מלא ילו או תלש מלא קומצו חייב. וצא כר", לסבר בלבל שלרכו לקציר
נס: תוך . היינו מחמת מו ת י ב ר: הכהו קוץ ונשל מידו של בעל ה  אס תלש מלא קימצו פטו
ת. אבל אם כפ; . מל גולש ריקא שנפל ממוך שניהם. היינו של כמל הכי ל ; מ  היד ותוך ה
: ׳  £מר היל או אמל המגל של מגייס ומל גולס להיפך גפל מוך היל או תוך המגל לעניים וכי

 הארוך
: ג נטל מקצת פאה וזרקה על השאר אין לו בה כלומ. פי' אגל מה כלקט לא הפס-ל. ו י ג ח  מ

 ובתוספתא ובימשלמי תני בשם ר״מ קונסין אותו ומוציאץ ממנו התלוש והמחובר. ר״מ לטעמיה דאמר
 שער שיש בו רנית קונסין אותו ואינו גובה לא אח סקרן ולא הריבית. והכמיס לסעמייהו דאמרי איע
: ד פאר, אי! קוצרין אותה בםנלות. קאי אתכואה: ואין עוקרץ אותה  גובס את הריבית עיש
 בקידיםות. זה קאי על קטניות שדרך לעקרן. ועוקרין אותם כקייומית: ה שלש ארעיות ביוש
 בשחר ובחצות ובמנחה . בשחר מפני המניקות. ובחצות מפני התטקות ובמנחה מפני הנמושות : של
. אמר־ק בירושלמי שעל זה מזכירי[ אותן לשבח שאין העני צריך להמתין פד שיקצור ׳  בית נמר כו
. ירושלמי יאות אמר רבי יהודה ׳  כל השלה ויכול ליקח סיכף כשקוצר אומן אחד: ו נכרי שקצר וכו
 מיע דרבנן. ריי בשם שמואל כתיב ושכחת עומר בשלה. זו שכחת קמה. את שיש לו שכמר קמה
 יש לו שכמה עומר ושאין לו שכמת קמה אין לו שכחת עומר פי׳ האי בשדה מיותר דלמעלה בתיי ט

ה אהיי' * ח כיוצא בו י ו ל 5 י מ י י מ כ ה • ל מ ו י ת ז , ב ת ש ט ר א ל ל ה א ד : י ב ה ל מ 1 ל י ש  הקצור קצייר כ
. כיוצא ט המקדיש סירותיו ׳  המקדיש סירותיו וכו׳. הך מתניתין איתא במסכת מלה פרק ג׳ משנה ד
 ער שלא בא לעונת המעשרות וסדאן מייבין. משבאו לעונת המעשרות ופדאן מייבין. והקשה כירושלמי
 למס תנינן מרי זימנין ר׳י וריגיל בשם בר סדא אמת למירוח. ואתח לשליש. פי׳ ששני זגרים לתטאס.
׳ איזהו  בשנת המעשרות. דאיתא במסכת מעשרות פ״א משנה ג׳ השנואה משהביאה שליש. ובמשני. י
 גרנן התבואה משימרת דמשהגיאז שליש הוי עונת המעשרות צפנין אכילת קבע . אבל אכילנ, •'׳ראי

 שפיר רמי. ומשימרמ אסור אפילו אכילה עראי. ומפירש שם דלחצה למירומ ולפאה לשליש.
 נראה צי דבאן איירי בפאה. ובסאה תיכף כשהתחיל לקצור איני אסור רק אכילת קבע אבל אטלפ
 פראי שפיר למי. ושוגה כאן המקדיש סירותיו וט׳ איירי ג׳כ בשליש שאינו אשור רק קבע אבל עראי
 שפיר דמי. והמניא במסכת מלה דתיכף משנתי.ל;לה אהור אפילו אכילס עראי ושונה מהמלה המשנה
 שקודם לה הקדישה עיססה וכו׳ דאייר׳ איסירא אף באכילת עראי ישונה ג׳כ עונת המעשיות ג״כ לענין
ט מי שלקם את חפאה וט׳ מסיק עמרא בבא מציעא פ׳ שנים : מ מ י ו מ נ י י ס * י נ  איסור אכילת ע
 אומזי[. ובעשיר שלקט לצורך עני ממצוקת . אבל מעני לעני דברי הכל זכה: חלקם והשכחת יכו'.
 בירושלמי איהא פלוגתא חד מאן דאמר מיקי למשנית,[ כמאן ואמר אץ קנין לנכרי. לכך מייב במעשרות
 מן התורה. לפי שאין קנין ומי כמי שאין השדה שלו דאי יש קנין קשה האי מייג במעשרית הלא השדה
. ומייב במעשרות מן  של נכרי ויש קנץ. ונכרי פטור מ! המעשרות. ואי[ להקשות כיון דאין קטן
וה. ואיכ למאי נפקא מינה במה שהפקיר הא אין בידו טון שאין שלו. מימ קנץ נכסים יש לו  הסו
 וחד מיד מוקי למתניתין כמ״ל יש קנין ולכך יטל להפקיר דאי לאו סכי היאך יכול להפקיר כיון
 שאין קנין וכי תימא כיון שיש קנין למה מייב במעשר ומיוב הכיל הוא רק מדרבנן שאמרו לענין מעפר
 אין קנין והמ״ד דמוקי צמיד שאין קני! לא םביראליה הך שברא לתקינו רבנן בלקט להייב פני במעשרות:
. כציל ואשמועינן לאפוקי מרבי ׳  י איזהו לקט הנושר בשעת קצירה, היה קוצר קצר פלא ידו וכו
 יוסי במס׳ מילין דף קל׳ז לסיל ולקש קצירך פרע לקיעזף. ומשיק פס דסיל דבתטאה דרט לקצור.
 לכך ס״ל ראם קטף לאינו מייכ. אבל מידי דאורחא מידה דאף בקסיף מ״ב ורבנן סליגי עליו ואשמועינן
. סי׳ חף אה הוא לבר שדרכו לקצור אעסיכ גץ שהים קיצר בי[ שהיה י ט  בכאן היה קוצר קצירו ו
ן. אבל בלאי הכי הו0 . אלא משים רככהו קו  תולש מלא קימצו ניהג ס לץ פאס ולקט. שאיט סוטר כאן
ן היל ותוך המגל. ומר אמר תוך היל ואפי' לאחר ׳ חל אמר מ . ירושלמי לגכזנא ס טי ר ו ו  חייב: תוך ו

 המגל

מ ך א הפאה ניתנת במחובר לקרקע. בדלית ובדקל בעל הבית ף £ 
 י מוריד ומחלק לעניים ר׳ שמעון אומר אף בהליקי אגוזים.
 אפי׳ צ״ט אומרים לחלק ואחד אומר לבוז לזה שומעץ שאמר כהלכה:
 א הפאה ניתנת במחובר . פי׳ שלא יקצור כל הקרקע ולימן בתלוש: בדלית ובדקל וכו׳ .
 משוס שיש סכנה לעניים. וכיון למודל' מייט לחלק שמא יראה מני קלוב מודעמי וישליך
: אפילו תשעה ותשעים אומרים לתלק ה נ כ . סבל שיש ס י ו כ : דבי שמעין אומר ו ו ט פ  נ
. מיילי כמטאומ שהלכה לטז ואפי׳,הוא בליא : ה כ ל ה  ואחד אומר לבוז לזה שומעין שאומר כ

 ב בדלית ובדקל אינו כן אפילו תשעים ותשעה אומרים לבוז ואחד
 אומר לחלק לזה שומעין שאמר כהלכה :

. אינו pאפילו משעה ותשעים אומלים לטז ואמל אומל למלק וכד. ל ק ד ב  ב בדלית ו
: ן ק  ואפילו מולה או ז

 ג נטל מקצת פאה וזרקה על השאר אין לו בה כלום נפל לו עליה
 ופירש טליתו עליה מעבירין אותה הימנו וכן בלקט וכן בעומר השכחה:
 ד פאה אין קוצרים אותת במגלות ואין עוקרין אותה בקרדומות כדי

 שלא יכו איש את רעהו:
. פי׳ לא *עילו לקטמ אמרות , ם ו  J נטל מקצת פאה וזרקה על השאר אין לו בה כל

 אבל מת שזרק שלו הוא שקנה :
, שלש אבעיות ביום בשחר ובחצות ובמנחה רבן גמליאל אומר לא  ף
 אמרו אלא כדי שלא יפחתו רבי עקיבא אומר לא אמת אלא כדי שלא
 יוסיפו של בית נמר היו מלקטין על החבל ונותנים פאה מכל אומן ואומן:
 ה שלש אבעיות ביום . פי' שלשה זמנים בעם מחויב להמנלה במוך שלהי בשמר מפני
 מיניקית . בחנית מפגי מיניקות . במרב מפני זקנים שהולכים על משענתם: רבן גמליאל
ם לבא: רבי עקיבא איטר שלא ל . שיוכלו ט  אוסר לא אמרו אלא בדי שלא שיפחתו

 יוסיפו . כלי שיהיו יולעיה הזמנים לבא שלא יצטלכו לשמול עליו כל היוס ולעמול:

ק  ן נכרי שקצר את שיחו ואח״כ נתגייר פטור מן הלקט ומ; השכחה ו
 הפאה ר׳ יהודה מחייב בשכחה שאין השכחה אלא בשעת תעמוד:

. מלקט ומפאה פטור . שבשעת חיובם היה פעול שהיה ׳ ת שדהו ט  ו נכרי שקצר א
: רבי יהודה , ט . שיליף שכחה מלקט כל שקנו בלקט ישט בשכחה ו ר ו מ . ומשכחה פ י ר  מ

& יליף מלקט : . ל ב י י ח  מ
 ך הקדיש קמה ופדה קמח חייב. עומרין ופדה עומרין חייב. קמה ופדה

 עומרי; פטורה שבשעת חובתה היתה פטורה;
. שבבל ממויב ״ ט ב. שבשעת קצילה חייב : עומרין ו י  ז הקדיש קמה ופרה קמה חי

. שבשעת חיוכם היה הקלע ופטורים: ׳ ט  משעת קצירה: הקדיש קמה ופדר. עומרין ו

 פירוש
 גאה שנהן לה בעלה גע על הנאי או שנתלה במשיחה איט גט . משום דאגילה ביה קצת. כך בעבד כאב
 ששייר קרקע כיש מי נמי קצת *גור ניה. ורע״א לעולם הוא בן חולין יכו׳ הטעם. לסיל ללא ומי לאשה
 בזה. משיה לבאשה כתיב כריתות בעינן שיהיה כירת בינה לניט. אבל לח בעבל . אלא הטעה משוס
 ואמריק הששמרר חצי עבדו. הרי זה איט כלוה. וכאן נ«י כשאמר כל נכסי נתוני• לסליני עברי חון מא׳
י יש לו א׳ מרביא גם בעבד והוי כמו שמשחרר חני עבדו ואינו כלום: . כיון יאמר כך מ ק ב  מרבוא ס
 פר? ל א' בדלית ובדקל בעד-יב מוריד ומחלק. פי׳ מוריו את• לאשמועינן דבעסינ בעצמו
 י מחריב להוריד על הוצאות שצו. ומחלק אתי לחבמועינן דאסור להשליך. משוס כמת יראה
 פט מודעתו וישליך סמוך לו. וכן איתא בירושלמי. ר׳ש אומר אף בחלוקי אגוזים . הטעם. לתיק
 לא חשיב חלוקי אגוזים. משוס דאיתא בירושלמי כתיב- לא הכלה פאת שדך בקוצרך מכאן בהכאה נתנה
. יצא ו  כממכר לקרקע. יכול אף בדלית ובדקל כן תיל קצירך. מה קציר מיוחד שקטן וגדול מושל ב
 דלית ודקל שאץ הקטן מושל בהם. איכ ׳׳׳ל זה הטעם ס״ל ת׳׳ק ללא חשיב חלוקי אגוזים ממצוקי

 אנווים קטן מושל בהם כגדול שהם אינם גבוהים. אלא סם כשאר אילטח. עוד טפס אחר אימא
 בירושלמי רל ואית לבעו משמיענו מן הרא תעזוב לשניהם תבואה'בקשי; תלתן בעמיר תמרותכמכבדזה
. ת׳יל אותם. ומאי ראית ללטה אלו ולמעט חת אלו. אחר שריבה הכמג  יכול נדלית ובדקל כן
 ומיעט. מרבה אני אס אלו שאינם של סכנה. ומוציא אני את אלו שהה של הכנה. ויכול להיות שזה
 העעם של ר״ש ויליף מקרא דתעזוב וכוי. איכ בחלוקי אגוזים דגיה •ש בסם סכנה מחמת שהם
 הלקים צריך ג״כ בעה״ב להוריד ולחלק. מוחינ בירושלמי בדלית ובדקל היכא קורא בס סאה. א«
ד. ורוצה לומר דאס קרא שם סאה למעלס הוצאה משל עניים.  למעלס או למעה. בתלוש. ואוציא של נ
 ואם קרא שם פאה למעה הוצאה משל בעל הבית. ומסיק שאפי׳ תאמר קורא שס פאה למעלה. העריחוהו
יה. שההוצאה תהא משלי מפני הסכנה. תניא בתיב פרשת קדושים תעזוב הנח לפטםס  על בעל סנ
א בריא איכ יש לי פניה גרגר אעש״כ שמעין לי מפני שאמר'  והם יביוז אפילו זה שאמר לט! מ
 בהלכה. הכלל מי שעושה דבר אז אומר דגר אף ביש לו איזה סניה במעשה או בדבר הזה רק אם
 המעשה או הוגר הוא כהלכה שומעיןלו ווס מוכח מחיכ הנ׳ל. ירושלמי בעל הבית שקרא שס פאם
 וכילה וץרא אני עליו לא תכ^ס סאמ בקיצרך לא קרא שם פאה וכילה קורא אני עליו לא תכלה שלך
 גקוצרך כחט ניניהון אעסיכ אין שומכין לו רבי שמואל בן אפולימי געי בילס שדהו אתמר חזר סאה
 לעומרים סי' אס לא כהן כמחובר צריך לימני בתלוש כשמא ניתן בתלוש צריך לחלק לעניים או ישליך
 לפניהם ומסיק אפיה בעה״ב מחלק לעניים שלא יראה עני מוזעתו סי׳ קרובו וישליך לפניי. בדלית
 ובדקל איט כן אשי׳ תשעה ותשעים ^מריס לבוז ואי אזמר למלק אפילו האחד הזא חולה ויש לו פעה
 נדבר אענוכ שומעי[ לו מפני שאמר כהלכה . ובביארו לירושלמי כתג ודל הירושלמי החני ביניהון אס"
 כן אץ שזמעץ לו. בעל הביס יחלק בידו שלא יראה לעבי מודעתו וישליך לשניי רבי שמעין בר
 אגדימי בעי כילה את שדהו את אמר חזרה פאה למומרין אסי׳ p בעל הבית מחלק גירו שלא יראה
. התנו ביניהם סי' שבעל הבית התנה עם כעניים שיקלו הוא שלהם והוא יתן ת ס  עני מילעתו ו*:ליך ל
 להם אחריה תחתיו בתליש אין שומעץ לי פירוש ש;הא שלו פאה ויהא שפיר מן המעשרית אלא שלו
 חייב ושלהם פעור. בעל הבית יחלק בידו פי׳ לקאי על מתניתין דקתני מידיד וממלק לשניים מסרש
 דהיינו מחלק כידו אבל לא ישליך לפניו כרמשרש שמא יראה שני מודעתו דשליך לסטו את אמרת מזרה
 שאס לעומרי! פי׳ מיבעיא ליס א0 צריך ג״ב בעל הבית לחלק בידו או לא ומפרש אפי׳ p נעל הכית



ם וסי פם שמלמ י כ  מנא לכי ל׳ ישמעאל יש משגה אחרת נפליומ פ' ב׳ משכה לי שלשה מ
ת של לקט וטי מעשר ובו' ״ פי' יקה שלשה שבלים ל מ  שבקציל ושם קאי על שכמה וכוי: ש
. שאינה מפטור על החיוב . ויאמל מעשל של זה קבוע באלו ומ״מ מעשל ם ה  ויקת אמד מ
. ומ״ק י ט  שאמל משניהם בולאי אינה לקט וטמן לו את הראשונה: א״ר אליעזר וכי היאך ו
 לר״א הייט ר׳ יוסי לסבר שאימ צכיך לזכות וט׳ לסבל ל״י לענין בכול שנתערב. להייט שיללה
. ופטור נם מממנות כהונה . ואין הכהן ו  ב׳ ואינו יודע איזהו בכור. כוהן א׳ לכהן ואי ל
ה במאי זכי כהן . לאני אומר כל שמילופו ביל כהן פעור ממתנות כמנ נ ״ מ  יטל למעון מ
וכה.  סבר משמאל לימין הוי זיכה שעשו איט זוכה כזוכה ול״א סבל שלא משו אינו זוכה כז
י זיכה  והשתא לר״י יטל בעל הבית לזכות את העני השטלת במקום שמא משמאל לימין מ
. למה לזמת בכל הגדיש לימרו תרי מינו ט י  ירושלמי לל׳׳א לסבר למיל דאמרינן הרי מ
 כדלמיל ופי׳ שר״א אומר לדנרי מכמים שסוברים לעיל דלא אמרינן תרי מיגו ליש ללילהו
 דאמרינן מרי מיגו אכל לדבריכם דלא אמריכן וכו״ היאך הפכי וכוי אלא מזכה וכו׳ :

 ג אין מגלגלי; בטופח דברי רבי מאיר וחכמים מתירין הפני שאפשר:
 ד בעל חבית שחיה עובר ממקום למקום וצריך ליטול לקט שכחח
 ופאח ומעשר עני ימול וכשיחזור לביתו ישלם דברי רבי אליעזר וחכמים

 אומרים עני חיח באותח שעח:
. כי שמא הלקט . פי' שאינו רשאי לקצור טובים מם גרומים ימל ח פ ו ט  ג אין מגלגלין ב

: ל ו פ . שאינו ילומ איזה י ׳ ט  הראוי ליפול מעובים יפול מגלועים: וחכ״א ו
ו את מ י י ק  ה המחליף עם העניים בשלו פטור ובשל עניים חייב שנים ש
 השדה באריםות זה נותן לזה הלקו מעשר עני וזה נותן לזה הלקו
 מעשר עני. המקבל שדה לקצור אסור בלקט שכחה ופאת ומעשר עני
 אמר רבי יהודה אימתי בזמן שקבל ממנו למהצה לשליש ולרביע אבל
 אם אמר לו שליש מה שאתה קוצר שלך מותר בלקט ובשכחה

 ובפאתי ואסור במעשר עני:
. לקבל מחלק שלו אינו רשאי לקרינן קצינץ: ׳ כו  ה שנים שקבלו את השרה באריסות ו
י מלק במטאה וקרינן קצילך : אמר רבי יהודה . שיש ל ׳ ט  המקבל שדה לקצור אסור ו
, ואפוד ' . מה שאתה קוצר. פי׳ שלא יהיה לך מלק קודם קצירה מומר ט י ט  אימתי ו

. שמעשר מיומ אחר קצירה ואחר קצירה יש לו חלק : י ט  ו

ת ב ס  14 מ

 יא הורי הנמלים שבתוך הקמה.הרי הן של בעל הבית שלאחר הקוצרים
 העליונים לעניים וחתחתונים של בעל הבית רבי מאיר אומר הכל

 לעניים שספק לקט לקט:
: הרי הם של ה מ ק . היינו בשדה שלא קצר כל השדה והמור במוך ה י כו  יא הורי הנמלים ו
 בעל הבית . מסתמא לקמו מקמה ואינו מגיע לעניים קודם קצירה: שלאחר הקוצרים. שהמור
׳ - מליונים לבנים. ותחתונים ירוקים: ט  במקום שכבר קצרו והייט אמריהם: עליונים לעניים ו

ק ףן א נדיש שלא לוקט תחתיו כל הנוגע בארץ הרי הוא של ר  פ
 ״ עניים הרוח שפזרה את העמרים אומדין אותה כמה לקט
 חיא ראויה לעשות ונותן לעניים רשב״נ אומר נותן לעניים בכדי נפילה:
. פי׳ שעשה גדיש מל מקום שלא לקעום עניים: כל הנוגע ו י ת ח  א נדיש שלא לוקט ת
. פי׳ שקנסוהו חכמים ואפילו בשוגג ואפילו בלבר שיכול להכיר להייט בחמים י ט  בארץ ו
. רבן שמעון ׳ כו  ע״ג שפורים או כלי וט׳ קנסוהו חכמים : הרוח שפיזר את העומרים ו
. פי' ירושלמי בכלי כפילה . היימ ל׳ קבים לכול במיא ליה ל׳ קבים י ט  בן גמליאל אומר ו
. ע״כ לפי פירושו איט יכול לפרש בכלי נפילה כמה שנופל בזריעה שאיבעי ל ט ת י כ  לטר או ל
. ל פ ר אלא בכלי נפילה כמה לקט ט  לו לומר ל׳ קבים לבימ כור היינו מזריעה שזרע ט
. ומיכון דפצוגתייהו בזה ת״ק סגל אומלין חומה כמה ן  וקשה במאי אפלינו חכמים ורבי שמעו
 היא וטי שאומדן אומה שלה לוקא לפי התטאה של אותה השלה. ולשב״ג סבר שאין אומדים

, קבים לכול :  אותה אלא בכלי נפילה מרוב השדות לסייס ל

 ב שבולת שבקציר וראשה מניע לקמה אם נקצרת עם הקמה הרי היא
 שלבעל הבית ואם לאו הרי היא של עניים.שבולת של לקט שנתערבה
 בגדיש מעשר שבולת אתת ונותן לו אמר רבי אליעזר וכי היאך העני
 הזה מחליף דבר שלא בא ברשותו אלא מזכה את העני בכל הגדיש

 ומעשר שמלת אחת ונותן לו:
. ר״מ מפרש האי מתני׳ איירי בלקט וכל הפרק איילי בלקט ועוד ׳ מ  ב שבולת שבקציר ו
 לשכחה ופאה אשמעינן במחובר ולקט לא מציט בשום לוכמא. מ״כ היינו לקט במחובר. ור״ש
 מפרש משנתינו איירי כשכחה והביא ראיה מספלי למנא בספרי לא משוב לקמתו מכאן אמר
ט׳ ״ והא ולאי ללא תשוב לקחתו־ משכמה  ר' ישמעאל שבולמ שבקציר וראשה מגימ לקמה ו
 איירי ופי' הגאון שבודאי משנתינו איילי בלקט כלבלי הר״ס. ומה שהניא הר״ש ספרי עם

 שנות אליהו

 וכל אשר לא יבא לשלשת ימים בעצת סשריס והזקנים ימרה כל רטשו מנץ שהוא פעור מן המעשרוש
 ר״י ברי' דרבי •צחק נר אחי שמע ליה מן הלא אין מעברין את השנה לא בשביעית ולא במוצאי שביעית
 ואם עבורה הרי זו מעוברת חורש א׳ שהוא מוסיף לא פעור הוא מן המעשרות סי' לשביעית פטור
 ממעשר עכ״ל הירושלמי עם תוספת כיאור : הרוח שפזיה את הזזדטייס איםדין אותה. ס״ אותו
 השדה כפי שהיא אס לח הרי הלקט שנופל ממנה מטע היא. ואס יבש הרי הלקט שנופל ממנה היא
 הרבה: רשנ׳נ אומר נותן לעניים בכדי נפילה. ר׳ל בכלי שיעור שמיל ליטול לקט ברוב שרות ואין
 משערין דוקא באותה שדה אלא חזליגן בתר רוב שדות ושיעורה אמרינן כגמ׳ בבא מציעא ח< קימ ג׳
 ד׳ קבין לטי : ב שבולת שבקציר וכוי. ר״מ מפרש האי מתניתין איירי בלקט. סייידלנועמיס
 כשנוטל התבואה בידו לקצור טפל מידו ונשמע ונשאר מחובר לארז יש >i לץ לקע ובאופן שיהיה הקציר
 סובבה ואינה נקצרת עס הקמה והדש מפרש סמשנתיט איירי בשכחה והביא ראיה מספרי להני בספרי
 לא תשוב לקחתו. מכאן אמר רבי ישמעאל שיולת שבקציר וראשה מגיע וכו׳ והא לא תשוב לקחתו
 םשכחה איירי והדין עםהר״מ דמתחלת מפנה א׳ עד משנה •י דסיד איירי בסאה וממשנה י' עד משנה
 זי בזה הסרק איירי בלקט ואחיכ התחיל להשמיענו דין שכמה עומד ששכחו ועדיין לא שמענו מדין
 ככחה כלל והראיה שהביא הר׳׳ש מספרי איט ראיה משם כלל כדאיתא משנה ד׳ בפ״ב ממס׳ עדיות ג׳
 מריס אריי וכו׳ שטלה שבקציר כו׳ ושם קאי מל שכחה והמשנה הנ״ל לא מצינו שא:1ר ר״י ועי! נתכוין
. אין הסי׳ כמו שהביאו מהירושלמי שמביא ג׳ שגלים ׳ ט  הספרי דלעיל: שמלת של לקט שנתערב ו
 ומתנה עכיז סיאף מתקן האי שבולת של לקט אחיכ שנותן השניה בתיך גרנו אלא הכלל ככף תקנו חדל
 שיעשר לסי אומר דעתו בכדי שהדעת טועה והזהירו שאל ירבה לעשר אומדות אעסיב בכדי שהיעת
 עוטה לסי רוב ביא יכול להפריש דאף שמפריש במלה היאך יכיל לצמצם ולמדוד השיעור כראוי לא
 להוסיף שנים או שלשה גרגרים או לפחות אלא שזה תקמ שיכול לעשות כן ונס כאן אומר שהמעשר
 משכולה הלז שעתן לעני יהיה מןבע בגדיש הבואה סלו ואח׳יכ אף שיסחות משיעור מעבר בכדי השנולת
: (ולא זכינו לידע טעמו של רניני הגדול מדוע אינו מפרש ס  הנ״ל לא אכפת לן משוס דבר מועט ט
 כסי׳ הירושלמי אולי מצא איזו מגיא בבלי או בירושלמי לפליג על סך סוגיה דירו־למי רהכא. ר׳ח)
 (ודבריו צ״ע הלא רבינו כתב מילתא בטעמא וטנתויכדי ליישב קו' הריח יוו״ק . ולפי דברי יבינו
 מיושב מה שדקדק התי״ע בשס הר״י שושן על הלשון דאל תרבה לעשר אומרות. ולס׳׳ז ניחא דבכד
 שהדעת עזעה מותר לכן צ״ל דוקא אל תרבה ׳מויץ שס במשכת אבות סרק א׳ מבנה ט״ו. וניחא נמי
. (ג־הרב רבי יצחק פרענקיל): אמד •ר״א וכי היאך ק)  מיש רבינו פרק ד׳ דתרומות משנה ו׳ ומי
. ן  עגי זה וט׳ - בירושלמי מחלפיה שיעתיה לר״א תמן הוא זכה לו פי׳ במשנה ט׳ פ״ל וכאן לוא אמר כ
 ומשני בשיעתם השיטהו • ואיתא בירושלמי דת׳ק לר״א ריי הוא לשבר עשו את שאינו זוכה כזוכה
 דס׳ל במשנה מ' סרק ב׳ דגכורית : (J אין מנלגלץ בםופח. סי׳ אינו רכאי לקצור טובים עס רעיה
 כיחל ט מה שראוי ליפול לקט מן העובים יסול מהגרועים. וחכ״א וכוי שאינו יודע איזה ימול רטל
 ליפול מזה כמו מזה (סי׳ שעולים שממת כמו שמסויש בירושלמי לקמן פיו משנס ז׳ וזיל אמר רבי
. וכשיחזור ׳ ט : ד בעח״ב שהיה עובר ו ( ח '  יוסי כו׳ שדופות רזאץ אותן כאילו הן מלאות • ר
 לביתו משלם די״א וכוי. סי׳ דחכמים סליגי על ריא בשני דברים שריא מבר דמחוייב לשלה מן
ד שמים  הדין וחכמים ס״ל למן הלין פטור לשלם להוי ממון שאץ לו תובעי! אלא אס בא לצאת י
 שמכל מקוס גזל את העניים זזה דוקא באס שהיה עשיר היה צריך לשלם ממלת חסידרז ועכשיו שהיה
 עני באותו שעה אין צריך לשלם אסילו מכח מלת תסידוה. (הוא מוכח ממלין דף ק״ל עיב. יית):
ר. סי׳ מה שלוקח מעניים ואין לינו כאן כמו במעשר שני  ה חמחליף עם עניים ומי שלו פטו
 שתופש דמיו אלא שאיט תוסס והסאה נשאר סאה כמתחלתה: שנים שקבלו את השדה. ליקח מחלקו
. וזה רשאי וכן סדין בצדקה מה העד מתן לוס ׳  שלו איני רשאי דקרינן קצירך אלא שזה נותן לזה ט
י. שיש לו מלק בממובר לקרקע  יהשני לו ומקיימים שניהש מצות צדקה : המקבל עדה לקצור אסור וכו
. מסגי י כו  וקרינן.ק^ירך מה שאתה קוצר סי׳ שלא יהיה לך חלק קודם קצירה: סוחר וכוי ואסור ו

 מקרא

 פירוש
 המגל. ובחיבורו על הירושלמי כתב וזה לשוט. תוך היד ותוך המגל פי׳ דסברי דרישא דוקא אן לעניים.
. וחד אמר תוך היד ואפי׳אמורי המגל. פי' היימ  וא״כ לס׳יז הא דקתני אחורי היד ואחורי המגל היינו או או
: יא חורי הנמל־ם שבתוך הקמה ובו׳ שלאחר  הא דקתני ברישא תוך היד ותוך המגל היינו או או
 הקוצרים . פי' במה שכבר קצרו: העליונימ לעניים ותחתונים לבעהיב . ירושלמי ר״ בשה שמואל
 העליונים לעניים בלבנים . ותחתונים לבעס״ב בירוקים . ש״ והיה קשה להירושלמי וכי היכי ידעינן מה
. רבי ן  סן העליונית וכמס שיעורן. לכך אממ דירוקץ ודאי מן התחתונים. והלבנים מן העליונים ה
א דתניא נר  מחיר אומר הכל לעניים שספק לקע לקע. בירושלמי איתא אמר ריי דר׳י בן אגרא מ
 שנתגייר והיה לו קמה לקצור עד פלא נתגייר פעור. ומשנתגייר מיע ואס ספק סעור ריי בן אגרא
 מחייב ורשביל אמר דברי הכל. הוא ישראל שעיקרו חייב הפיקו נמי חיב נכרי שעיקרו פטור ספיקו
 ננ!י פעור. ח׳ר יוחנן כך היה מלמד רימ את ר״י בן אגרא ספק לקט לקט אמר רשב״ל כך היה
 משיב ר״מ את החכמיש אי אתס מודים לי שספק לקט לקט כצ״ל. סי׳ דר" סבר הא דאמר ר״מ ספק
 לקט לקט כך דעהו לחוד לסבר בריי בן אגרא אבל חכמים אינם מודים לו בהא וסיל דספק לקט סטור
 זרשגיל ס״ל דחכמיס מודים בזה שספק לקע לקט אלא דס׳יל שכאן כנר כיון לנכרי עיקרו סטור ספקו
 נמי פעור ובמשנה שבכאן ס״ל ללא הוי ססק דבלבניס הס טראי מן העליונים וסירוקים הם בוראי מן
 התחתונים ולפיז מתורן הגמרא במסכת חולין לף קליל א׳ לאיהא התה גר שנתגייר וט׳ ספק סטור
 שהמוציא ממבירו סליו הראיה וכו׳ גמרא כי אהא רב דמי אמר רמי ליה רשב״ל לר״י ת:ן ספק פעור
 אלמא ספיקא לקולא . ורמינהו חורי הנמלים שבתוך הקמה הרי אלו של בעל הבית ושלאחר הקוצרים
 העליונים ל־1נייס ותחתונים לבעל הבית. רבי מאיר אומר הבל לעניים שססק לקט לקט איל אל תקניטני
 ובו׳ לתני ר׳יי בן אגרא אומר משום רימ ספק לקע לקבו וכו׳ אמר לו אל השנה אותה אלא בלשון גן
 תלל והא עעמא קאמר ט׳ אמר רבא הכא פרם בחזקת פטור קיימא קמה בחזקת מיובא קיימא עכיל

 הגמיע׳יש. ו:גמרא הלו טלה מיקשה א׳ מה הקפה מר׳מ ל אמר הסק לקט לקע הא חכמים סליגי
 עליה ירשי* דל דחק את עצמו עים מגיא דסתם מתטתין ר״מ עיש גם קשה מאד מאי מקשה רשביל
' הקשי ליה לדידיה הא בלא זה קשה ג״כ אדרבנן רס״ל דאין ספק לקע לקט  לד׳י יסא עעמא קאמר ט
 מאי טעמא הא רךא כתיב עני ורש הצדיקו וכו׳ לכן אמר מורינו ורביע הגאון. דלפי הירושלמי הנ״ל
 ח׳ש־דכל אהד יאחד אזיל לשיטתיה דלפי הירושלמי הנ׳״ל ס״ל לרשב״ל דגם חכמיס מודים בזה דסשק
 לקט לקט. אלא דסיל דלא הוי ספק אלא לבניס הוי ודאי העליונים והירוקים הוי ודאי מן התחתונים
 וא״כ לפי שיטהו מקשה שפיר לריי ור" לשיטתו דס״ל דר׳מ היה מלמד אחר ליי בן אגרא הא דשפק
 לקט לקט. חבל חכמים אינם מודים לר׳מ ולכך לא קשה המתניתץ לאתי ברבנן והשיב לו רשביל הא

 טעמא קאמר רמ״כ מוכרח לפרש במי שהוא סיל דב״פ מודים בזה שספק לקט לקט . אלא דפלוגתיימ
 כמ׳ש לעיל דעת החכמים. (יר׳׳י לשיטתו אזיל כמו דאיחא בירושלמי) אלא אמר רבא ארשגיל הכא סרה
 וכוי כציל ואזל לשטחו במו דאיתא לעיל בירושלמי רשב״ל אמר דברי הכל הוא ישראל שעיקרי חייב
 כסקי נמי חייב נכרי שעיקרו פטור ססקי נמי פמיר. וא״כ מתורן קושיתו מיל שהקשה לר״י והכא סרה

 בחזקת פעורה קיימא קמה בחזקת תיובא קיימא ודוק היטב בי מתוק הוא מאד:
. פי׳ שעשה גדיש ע״נ מקזסשלא לקטו עניים: כ' ׳ ו ב ס ה א גדיש שלא לוקס תחתיו ו  פל
. הטעה מפורש בירושלמי משום קנס ואפילו דבר שיוכל לסטר דהיינו ׳  ״ הנוגע בארץ מ
 חסים מל שעורים יאסי׳ שוגג אעש״כ כל הנוגע בארן הוי של עניים ו;״ל הירושלמי הכא את אמרת
 ^מדין איחה כמה לקט היא ראויה לעשות וכוחן לענ״ס סי׳ בסיפא דמתניתין גבי הרוח שסזרה והכא
י קנס קנסו בו שהגדיש על גבי לקען י  rfe אמרת כל הנוגע כאח הרי הוא של עניים רבי אבמ בשם ר״
 >ל עניים עד כוון מויד אסי' שובב אסי' כריכות אסי׳ חעיס ע׳׳ג מעורים אסי׳ גדשו אתרים שלא מדעקו
 אסי׳ קיק לענייס וצא באו ר״א כשס ר׳׳ל דב״ש הוא. דב״ש אומרים הפקר לענייה הפקר. וסי׳ דאי
 יכיה איך רשאי ?הוסיף ליתן כל הע;ע בארן לעניים בתורת לקט ולסעור מן המעשרות א״ל ר״י שמענו
 שפעול מהמשחה שהבקר גיל הבקר פי' אפי׳ כ״ה מודו שפעור מן המעשרות מתמת כסקר. כתיב



 אליהו פאי׳ ה
ם. אלא שיהיה אמד של 7׳ שמלים כמה שמושם :  השדה וכו׳.־ לאו לוקא של y׳ קבי
ם וסכר י ׳ מ י ב״ש ל' » מ ס  ב״ש אומרים. לקמן פלוגמייהו כמה טומלים אינו שכחה. ו

 לואין אומו כאילו ל' מומרים:
 ב העומר שהוא סמוך לגפה ולגדיש לבקר ולכלים ושיחו בית שמאי

 אומרים איגו שכהה ובית הלל אומרים שכהה:
־ ג״ש סגרי שכח אצל לגל . פלוגמייהו מה. י  ב העומר שהוא םםוך לגפה או לגדיש וכו
. ורבותא אשממינן שאף אצל בקר וכלים אינו שכחה. ואל״גא  מסויים אינו שכחה שיזכור מליו

י שכמה :  לב״ה אפילו אצל גפה וגדיש שסם ממוכלים שכמה שסכר אף אצל מסויים מ

 j ראשי שורות חעומר שכנגדו מוכיח העומר שההזיק בו להוליכו אל
 העיר ושכחו מודים שאינו שכחח:

דם על שמיהם. ובלאו מו . וקאי ו , ט . גרסינן והמומר שהמזיק ט ו י כו  ג ראשי שורוח ו
. וראשי מורות םיי* י ט  הכי איט מיושב המשנה וגם משנה. ואלו ראשי שורות שמפסיק ו

: p משום שרוצה לעשות שורה לרוח שניה שלרכם לעשות 
 ד ואלו הן ראשי שורות שנים שחתחילו מאמצע השורה זה פניו
 לצפון וזה פניו לדרום ושכחו לפניהם ולאחריהם את שלפגיהם שכחה
 ואת שלאחריהם אינו שכחח יחיד שהתהיל מראש השורה ושכח לפניו
 ולאחריו שלפניו אינו שכהה ושלאחריו שכחח מפני שחוא בבל תשוב
 זה הכלל כל שהוא בבל תשוב שכחה ושאינו בבל תשוב אינו שכחת:
. י ד שידמו מ . שלאחריהם איט שכחה שלככם לעשות פן כ ׳ מ  ד ואלו הן ראשי שורות ו
ס לעשות עול שורה: יחיד וכד . 6$ר ר  ושלפניהם שכמה. כגון לשייכו כאמצע אין ל
. להייט שאין לרכו לעשות כן וע*9 י ט  אומר שמצה לעשות עול שורה לרמבה: זה הכלל ו

 הוי שכחה שהוא בבל תשוב;
 ה שני עומרים שכחה וגי אינם שכחה שני צבורי זתיםוחרוייןשכחת
 וני אינן שכחה שני הוצני פשתן שכחה וני אינן שכחה שני גרגרים
 פרט וג׳ אינן פרט שגי שבלים לקט וגי אינן לקט אלו כדברי בית חלל

 ועל כולן בית שמאי אומרים ג׳ לעניים וד׳ לבעל הבית:
פאה; וחייב רק במל* . פי׳ [ענבים] פטורים מלקט ושכמה ו ׳ ט  ל! שגי גרגרים(ענבים) ו
 די;יינו שטטלין מהאילן ונעשה בפרוטות. פלוגתייהו בזה. ב״ש הבלי לכתיב לגר ליתום ולאלמנה
טי דורש לזה שנים לצנל . וב״ה סברי לכתיב לעני ולגר הרי שנים והאי לגל ו '  היימ ג

תם: א ממגר או מ  חל ליתום ולאלמנה חל ש

 הארוך
 וגכליס דבר שאינו מסוים ואיכון אמרי! שנחה. הרי לסליא כלבריו ריוחר י״ל ברגר המסוים דהיינו
. כנר ראינו כמה מפרשים טלם  גפה וגדיש להוא שכחה מבקר וכלים ואע״ג דר״ש מיחד! גירסא זו
. ושגרתה משוס דדכר שאינו מסויים. היינו מה שאינו מחוכר אל השרה !תשמישו ו  מקיימים ^ירסא ז
 תדיר ולעולם צריך אל השדה ודמי לגת או פרצה . והיינו נקר זכליס רלעולם צריך אצל השדה משוס דאינן
 ממכרים. משא״כ בגפה וגדיש דאינו אלא לפי שעה ואין תשמישו חדיר שהן ממוכליס ודו״ק. ואיכ
א גגקר וכלים ודו״ק. כן הוא דעת רטנו  שפיר קאמר דרכוהא דכ׳׳ש היא נגפה וגדיש . ורבותא רביה מ
 בפירוש הארוך. אבל כפירוש הקצר דעתו כדעת הריש. ואלו ואלו דכרי אלהיס חיים ואין בנו כח
ל כ׳׳ץ זציל לחוק הגהת י ש ע  להכריע. [מהרב ר׳ יצחק פרענקיל: .מכאן ואילך הנהיה מהרב ר' ה
ע להמל״מ גפ״ה מהלכות מ״ע הכריע כדעת הר״ש והביא  הר״ח דלא כהר״ב רייפ ינ״ל]: ד
 ראיה מן הירושלמי הסמוך לירושלמי זה שמשם מוכח שצריך לעיל בירושלמי למחוק ולגרוס כגי׳ הר׳ש
 וכדעת רטנו בפירוש הקצר. קרוב הדבר להגיה כן גש בפי׳ הארוך וכהגהת הריח. גס מסוף דברי
 הגאון במשנה ג׳ שכתב דלריא לוקא בהמזיק וגס נתנו בדבר המסוים. בהא ס״ל לריא דפליגי ב״ש וביה.
 אבל כשהחזיק לבד ולא נתנו במר המסוים גם ביש היל דהוי שכחה. מזה מבואר שלעת הגאון בפירוש
 הארוך דדבר המסוים גולם ש1א יהיה שכחה וכהגהת סר״ח. ובאמת לס״! יהיה כונת הגאון בסי' לברי
ס.  ר״א ללא כהגנת המל׳מ רמסרש לר״א ש״ל דסלזגתת ביש וביה כשהחזיק וגם נתן אצל דבר המטי
 אבל החזיק לבל ולא נתן אצל לבר המסוים בזה ס״ל לריא לכיע בין ביש ובית ס״ל דלא הוי שכחה .
י שותת העוטר שכנגרו מוכיח. העומר שהחזיק ט להוליכו אל העיר ושבחו ש א  ע״כ): J ר
 מודים שאינו שבחה. סי' דמלת מודים קאי אתרוייהו על ראשי שורות ועל עימר שהחזיק וכוי. וכך
. במי תרוייהו מורים שאינו י ט  הצעת המשנה ראשי שורות שהעומר שכנגלו מוכיח וגם עומר שהחזיק ו
 שכמה ומתניתין אתא לאשמועינן לאפיקי מתוספתא רמייתי הריש עיש בשס ר״א לגעומר שמא סמוך
 לגסס וכוי •מודיס להוי שכחה על מה נמלקו על עומר שהמזיקו להוליכו לעיר וגם נתט בצר הנפה או
 נצל הגלר שבשיא אינו שכחה ובה״א שכחה אבל בסחזיק לבל דכ״ע שיל להוי שכחה נמצא פליג על מחניתין
 בתרתי דבסמוך לגפה ס״ל למתניתין דפליגי ותוספתא ס״ל לכ״ע מודה דמי שכמה ובעומר שהחזיקו
 סיל מתני׳ למודים שאינו שכחה והתוספתא ס״ל בזה מודים דהוי שכחם דאינס חולקים רק בהחזיקו וגם
 נתנו בדבר המסוים: (עיין סי׳ ירשלמי ומקיים הגירסא דלא כר״ש וסברתו מחמת שיכא אל הכלים ניקח
ו הן ראשי היסודות . השתא מפרש מתניתין דלעיל שנים שהתחילו לקצור ל א  יזכור על זה. ר״ח)ז ף ו
 באמצע השורה וכו׳ את שלפניהם שכחה ואת שלאחריהם אינה של!זה שכן דרך כששנים מתחילי! לקצור
 משין שורה א׳ לשימן בכלי שידעו מהיכן התחילו לקצור לכך לאחריהם פ״ מה שנשאר ביניהם כשהפכו
 פניהס לקצור איט שכחה להעומר שסעדו מוכיח בדעתו לעשות שורה דרך משל כשהתחיל לקצור מצפון
 לדרום אזי גאומ מקום שהתחילו לקצור עושין שורה א׳ ממזרח למערב לסימן ושלפניהס שכמה דאין לרכס
. פי׳ אבל יחיד שהתחיל כו׳ הוי להיפך ולאחריו שכחה ולפניו דדרכו ׳ ט  לעשות להם שורה אתרת. יחיד ו
 כשמונע א״ע ממלאכת הקצירה אזי הולך ומתחיל מהחלת השורה ובסוף השורה הראשונה השאיר שם
 ודעתו לפשות שה שזרה אחרה ממזרח למערב: זה הכלל נל שהוא בבל תשוב. פי' שאין ררט לעןוע
א בבל תשוב ומי שכחה ואין עומר שכנגדו מוכיח אף משמשייר שה עוד ולא ממי עומר  כן וע:ס־הרי מ
י עומרים שכהה ושלשה אינו שכחה מתחלה נ  שכנגדו מוכיח אלא בדבר שדרכו לעשות P : ה ש
 אשמועינן אף ממרין דלסעמיס קישרין שלשה עומרים ביחד. אעפ־כ אינו שכחה ולא זו אלא אפי׳ ציבורי
 זית דבלא טורח יכול לצבור כל השלשה במקום אחד אעפיכ ג׳ אינם שכחה ואח״כ משמיענו הוצמ
 פשתן אף שאיט רק ג׳ קנים. אעפיכ ג' אינו שכחה זאח״כ שזנה שני גרגרים פרמ דהיינו שנופלים

; ועל כולן ביש אומרים שלשה לעניים וט׳ ׳  מן האילן ונפשית כסרועות, עיין מ״ש לקמן מיג פרק ז
 עיין בריש שמביא מרושלמי על וה.אמר ר'אבין עעמיהדגישלגר ליהוס ולאלמנה יהיה פי, לגר מו

 לימוס

 שנות
 ן המוכר את שדהו המוכר מותר וחלוקח אהוד. לא ישכור אדם את
 הפועלים על מנת שילקט בנו אחריו. מי שאינו מניח את העניים
 ללקוט או שהוא מגיח את אחד ואחד לא או שהוא מםייע את אחד

 מהן הרי זה גוזל את העגיים על זה גאמר אל תסג נבול עוליכ :
. דוקא שמכר עם הקרקע דאם לא מכר רק הקמה אכול גם ׳ ט  ו המוכר את שדהו ו
. שפורע חובו בשל עניים : אל תשיג י ט  המוכר דקרינן שדך: לא ישבור את השועלים ו
. ופ״א מעולי מצרים. ופ״א מטולטלים: רדם ו י לים. פי׳ עניים כלשוך ס״נ עולים ו  גבול עו

 ז חעומר ששכחוהו פועלים ולא שכחו בעל הבית שכהו בעל הבית ולא
 שכחוחו פועלים עמדו עניים בפניו או שחיפוהו בקש הרי זח אינו שכחה:
. לוקא כשבעל הבית בשלה אבל כשהוא בעיר הוי שכסה : ׳ ו כ  ז העומר ששכחו פועלים ו

. אינה שכחה להוי מחמת אונס : ׳ ט  עמדו עניים בשניו ו
 ח המעמר לכובעות ולכומסאות לחררה ולעמרים אין לו שבחה ממנו
 ולנורן יש לו שכחח חמעמר לגדיש יש לו שכחה ממנו ולגורן אין לו
 שכחה זה הכלל כל המעמר למקום שהוא נמר מלאכה יש לו שכחה
 ממנו ולגורן אין לו שבהה למקום שאיגו נמר מלאכה אין לו שכחה

 ממגו ולגורןיש לו שכהה:
ת. פי׳ לכומסאו . פי׳ לעשות מן העומרים כובעוש; פי' צכולים: ו ז ו  ח המעמר לכובעו
. שאינו גמר מלאכה : ה ח כ  להניח בבול: ולעמדיס . לעשות ממנו עו«לים גלולים: אי; לו ש
 המעמר לגדיש יש לו שכחה . שמא גמר מלאכה: ולגירן אין לו שכחה י שפעם אחל היה

 שכמה ושוב אינו ממויב בשכחה :
 ( א בית שמאי אומרים הפקר לעניים הפקר ובית הלל אומרים
 > איגו הפקר עד שיופקר אף לעשירים כשמיטה כל עומרי
 חשדה של קב קב ואחד של ארבעת קבין ושכחו ב״ש אומרים אינו

 שכחה ובית הלל אומרים שכחה:
. ירושלמי כתב פליגי בה ליש לקיש ולי יוחנן. מל סבל ׳ ט . וב״ה ו ׳ ט  א ב״ש אומדים ו
תם. ב״ש סבר מכאן שיש עזיבה אמרת בזו . לכתיב לעני ולגר מעזוב או ה  שפלוגתייהו מ
א לזו עזיבה לעניים ולא לעשירים . אבל  לעניים ולא לעשירים. וב״ה סבלי אותם מיעוע מ
. לכתיב ה ז  מה שנאמר במקום אמל צריך לוקא אף לעשיליס. ומל סבל שפלוגתייתו ב
 והשביעית תשמענה ונעשתה. ב״ש סבל ונמשתה מיעוט להכא לעניים ולעשירים. אבל
 מה שנאמר במקום אמר אפילו לא לעשילים. וב״ה לורש ונעשתה כשמיעה: כל עומרי

 פירוש
ר את שדהו וכוי. ירושלמי מתניתין כשמכר כ ו מ  שהמעכר חיובו אחר קצירה ואחר קצירה יש לו חלק: ו ה
 לו שדמ זקמתה אבל אה מכר לו קמתה ושייר לו שלה אצל זה אני קורא שדך ואצל זה אני קורא קצירך
 •אס עשה ק הרי זה גוזל את העניים בפה״ב שעושה כן ה׳ז גוזל עניים. פועל שעושה כן סי! גוזל
 לבפה״ב ולעניים עכ״ל. פי שאס עשה כן וטי קאי אסיסא דמתניתין לא ישכור אדה פועלים ע״מ שילקט
 כנו אחריו וציז קאמר שאם עשה ק הרי זה גוזל הבעה״ב את עניים שנשכרין לו בזול עבור זה ונמצא
 פורע חובו בשל עניים והפועל גוזל הבעל הבית שבמתכוין עושה שימל לקש סרגה בשביל בנו וגם גוזל
 שניים שאיט מניח ללקוע רק לבנו יותר משארי ענייס. מ־ שאינו םניה וכוי. פי' מתחלה אמר שאיט
 מניח כלל. ואחיכ משמיענו אף שמא מנימ רק שהוא לאתר. ולא זו אלא אפילו הוא מסייע בעצמו לאחד
 מהם הרי זס גוול וכו׳ על זה נאמר על תסיג גבול עולם(פי׳ עולים על פי סמק עניים מרודים ט׳ כתרגומו
 תביא תיעול. ל״ח): ירושלמי רבי ירמיה ורבי יוסף מד אמר אלו עולי מצרים סי׳ שבפאה כתיב ה' חלהיך
 אשר הוציאך מארן מצרים. וחורנא אמר אלו שירדו מנכסימן לסמיא צווחין ס׳ינ אר״י ועניים מרודים
 תביא בית. אמר ר׳ אבין אס עשית כן מעלה אני עליך כאילו הבאת ככורים לבית המקדש סי׳ רעל פסוק
 ועניים מרודים פי׳ בירושלמי מטולטלים. סי' שמעולי-יליס והולכים מבית לבית וסי׳ עולים לפי זה לשון
 מילים כמשמעו. שעניים הם עולים והולכים מבית לבית. על זה הביא אח״כ דרש של ר׳ אבין אס אתם
׳ ירושלמי דכתיב קצירך ושכחת שכחו בעל ר ששכחוהו ט כ ו ע : T ה י ו נ  טס; לעניים מרודים מעלה אני ו
. ירושלמי ר׳ יונה אמר מן לעיל כמה ׳ ט ר לכוגעות ו מ ע מ  כבית וכו׳. דכתיב תקצור ושכיח • .ft ה
 לתימא וטבע נחושת על ראשו: ולמשסאות . ירושלמי רבי אבינא אמר מן לרע כמה דתימא הלוא הוא
 כמום עמדי: לחררה. הוא כמו עיגול: ולעסרים. לעשות מכמס עומרים קטנים עומל אחד גדול איט

 שכחה מסני שאיט גמר מלאכה :
א הפקד לעניים השקי. ובה׳אאינו הפקי עד שיפקיר אף לעשירים כשמיטה י ש  plfi ,י א ב

 1 ירושלמי ל' חייא בשם ר׳ יוחנן עעמייהו דב״ש לעני ולגר תעזוב אותם יש לך עזיבה אחרת

 כוו מה זו לענייס ולא לעשירים אף מה שנאמר במקום אחר לעניים ולא לעשירים. אמר רשביל עעמיס
 לביה תשמטנה ונעשתה ומה ת״ל!נעשתה יש לך נטישה אחרת כזו מה זו בין לעניים בין לעשירים אף
 מה שנאמר במקוה אחר בין לעניים בין לעשירים. מה מקיימין ב״ה טעמיימ דב״ש. ומשני העזוב"אותם
 מיכוט מא זה לעניים ולא לעשירים. אבל מה שנאמר במקוש אמר בין לעניים בין לעשירים (נמצא)
 מה מקיימי! ב״ש עעמייהו לכ״ה תשמענה ונעשתה מיעוט זה לעניים ולעשירים. אבל מה שנאמר במקום
 אחר לעניים ולא לעשירים (נמצא לרשב״ל טעמיה לביש ניכ מנעשתה דשיל להוי מיעוט ולב״ה הוי
 רגוי). אמר רבי אבץ לשון דמתניתץ מסייע לרשב׳ל עד שיפקיר לעשירים כשמיעה משמע העעס בו׳.
 כסקיר לבהמה ולא לארם לעשירים ולא לעניים לכ״ע אין הפקרו הסקר. הפקיר לאלם ולא לבהמה
 וכו׳ לעניי אותו העיר ולא לעניי עיר אחרת סלוגתא דר״י ור״ל ע״ד דר״ ׳:סקרו הפקר עיר דריל אין
. בירושלמי מפרש טעמיה לב״ש שהוא יכול לחלקו י ט : כל עומרי ו  השקמ הסקר עכיל הירושל' וטי
 עומרי׳ של קב קב ולעשות ממנו שורה. וב״ש לעעמייהו וביה לית למ רואיך. ע׳ בריש(בר״ש מבואר
. לבקר ולכלים י ו ר שהיא סשוך לנפה כ מ ו ע  יותר רק שהשמיע לישראל ולא לעובד כוכביה. ר״מ): ר ה
 אשמעינן רבותא לב״ה באף שאינם טחיבריס ס״ל דהוי שכחה וגפה וגדש רבותא לביש דאף שהן מחוברים
 ה״ל דאינו שכחה ובכל או״א רבותא לביש ולביס בגסה אשמעינן רבותא לביש אף שהוא מחובר יותר
 מגדש אעסיכ אינו שכמה וגדיש רבותא לביס אף שאינו קבוע כ׳כ כגפה אעס״כ הוי •שכחה ובקר רבותא
 לכיס אעיג מיידי ואינם קבועים כלל אטפיב מי שכהה וכליס רבותא לביש. דהם קבועים יוהרמ*קר:
 (5ריך נהיות ב׳ ש במקום ב״ה. וביה במקום ביש ושכמה כמקום איט שכמה. ואיט שכחה במקום שכחה.
 לימ): (וניל מחנם הגיס הריח. והאמת כדברי רביט בפי׳ הארוך כי כיס הגירסא שלפנינו בירושלמי
. ו^יא על לב״ה בבקר ס מ  מ״ל. וקשיא על דביס בגפם וגדש דגר שהוא מסוים ואיטן אמדן איט מ

ת אליהו גימל ו ג  ״
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* £ ס ל ע. שמשמע נמי גלוי ואין מיעוע אגד מיעוע אלא ל עו נ שלן מי י מו  קצירך מיעומ ו
 יא הקוצר בלילה והמעמר והסומא יש להם שכחה ואש היה גזתכוץ
 ליטול את הנס הגם אין לו שכהה אם אמר הרי אני קוצר על מנת מה

 שאני שוכח אני אטול יש לו שכחה:
p>tf ן וטי אינה שכחה. אפילו הקטנים שאני אומל שהוא מחמת  יא ואם היה טתטי
. י ס  שממל ליפול הגס והוא כמו שממלו מניים בפניו כללפיל וכו׳: אס אמר הרי אני ו

 מפני שהתנה פל מה שכתוב בתורה;

 פלח ץ א כל זית שיש לו שם בשדה אפילו כזית הנטופה בשעתו
 י ושכהו אינו שכהה . במה דברים אמורים בשמו ובמעשיו
 ובמקומו בשמו שהיה שפכוני או בישגי במעשיו שהוא עושה הרבה
 במקומו שהוא עומד בצד הגת או בצד הפרצה ושאר כל הזיתים שניס

 שכחה ושלשה אינן שכחה רבי יוסי אומר אין שכחה לזיתים:
׳ לק שיש לו שם שממממ השם יזמר אמ״ז. וטלם הולים אפילו בימ הלל .  א כל זית וט׳
 לסבר במומר ששכחו אצל לבר מסויים הוי שכמה. אבל בזית כיון שהוא מחובר מולה .
ת מובים וטי מ י . שמבייש אילנות אמרות שפושה פ י נ p הרבה: בישו . ששופך ש י נ ט פ  ש
. פי׳ לתיי׳ק סבר. שיליף אמריך לכתיב ׳ ט : רבי יוגי אופר אין ו ׳ ט  ושאל כל הזיתים ו
. סוי כמו אמליך. ולבי יוסי לא ו ת ח ק  בזיתים לא מפאר אמליך. ובשכחה כתיב לא תשוב ל
 יליף אמריך. ופי׳ אסר שר״י אמר פל ראשונים כשנמלב ירושלים היה להם זימים מעמ וה«ם

 כל שהוא משוב כזית הנעופה אבל ג״ש יליף;

 ב זית שנמצא עומד בין שלש שורות של שני מלבנים ושכחו אינו שכחה
 זית שיש בו מאתים ושכחו אינו שכחה. בד״א בזמן שלא התחיל בו אבל
 אם חתחיל בו אפילו כזית הנטופה בשעתו ושכחו יש לו שכחה. כל

 זמן שיש לוי תהתיו יש לו בראשו ר׳ע אומר םשתלך המחבא :
. דאמרינן י ט . להוי כמו יש לו שם: זית שיש בו האחים ו ׳ ו כ  ב זית שנמצא עומד ו
ט׳ . ירושלמי שלא קאי אסאמים דאפילו הממיל כה  כמו במטאה: בד״א בשלא התחיל ו
: כל זמן שיש לו •וטי . .פי׳ כל זמן שלא ה א ט ח  רק שנשאר סאמים אינה שכמה כמו ב
. פי׳ שהיה הולך מם מקל והכם ׳ ט  ליקפ כל הזימים שהפיל מהאילן: רבי מאיר אומר ו
 באילן כלי שיפו! ממנו זיתים ואפי' ליקמ כל הזיתים תחתיו אינו שכחה מד שילך הממבא

 ופי' אמר יש בירושלמי כשתלך המחבא ואפילו יש לו ממתיו הוי שכמה:

 ן העומר שיש בו מאתים ושכחו אינו שכהה ב' עומרים ובהם סאתים
 ד׳ג אומר לבעל הבית והכמים אומרים לעניים אמר ר״נ וכי מרוב
 העמריםיופי כח של בעל הבית או הורע כחו אמת לו יופי כהו אמר
 להם ומה אם בזמן שהוא עומר אחד ובו מאתים ושכהו אינו שכחה
 שני עמרים ובהם מאתים אינו דין שלא יהא שכהה אמרו לו לא אס
 אמרת בעומר אחד שהוא כגדיש תאמר בשני עמרים שהן בכריכות:
: לכתיב עומר ללשיצן ולא גדיש וסאמים הוי גליש : ׳ ט  1 חעומר שיש בו סאתים ו

. שמצעלפין: ׳ ט  שגי עוטרים ובהם סאתים וכו׳ ר״ג ו
 ן קמה שיש בה סאתים ושכחה אינה שכחה אין בת סאתים אבל היא
 ראויה לעשות סאתים אפילו היא של טופח רואין אותה כאילו היא

 ענוה של שעורים:
. ׳ ט . שלואין ו ׳ ט . פי׳ ליליף שכחת קמה משכחת עומר: אין בד. ו ׳ ט ו ה  t קמה שיש ב
. אבל בלא שבלים לא אמלינן מאין י ט  פי׳ קצרות מאין כאילו אלוכים שלופות כאילו ו

: י ט  כאילו הוא עושה ו
 ח הקמה מצלת את העומר ואת הקמה העומר אינו מציל לא את
 העומר ולא את הקמה אי זו היא קמה שהיא מצלת את העומר כל

 שאינה שכחה אפילו קלח אחד:
: ׳ ט . שהיא מצלמ אח חבריה הנקצרס עמה וחבריה חבליה ו ׳ ט  ח אפילו קלח אחד ו
 ט סאה תבואה עקורה וסאה שאינה עקורה וכן באילן והשום והבצלים
 אינן מצטרפים לסאתים אלא של עניים הם רבי יוסי אומר אם באת

 רשות העני באמצע אינן מצטרפין ואם לאו הרי אלו מצטרפין:
ט׳ אין  ט והשום והבצלים. להייט סאה שום וסאה בצלים אפילו שניהם מחוברים ו
 מצפלפין: ר׳ יוהי אומר אם באת וכו׳ להיינו שיהיה לקט וטי אין מצטרפין ואס לאו מצטרפין:

 י תבואה שנתנה לשחת או לאלומה וכן באגודי השום ואגודות השוס
 והבצלים אין להן שכהה וכל הטמונים בארץ כגון הלוף והשום והבצלים

 רבי יהודה אומר אין להם שכח־ וחכמים אומרים יש להם שכחה:
׳ ד' יהודה אומר ט . שאיט משוב: ובל הטמונים בארץ ו ׳ ט  י תבואה שנתנה לשחת ו
. לכמיב ׳ ט א. שלוקא בגלוי: וחכ״א ו . לכתיב יןצילך מיעוט הו ׳ ט  אין להם שבחה ו

 הארוך
 נוטף בשאר השנים. במעשיו שהוא עושה סרגה וישים. ביישני יש פלוגתי) בימשלמי והביאו סריש וזיל
 אית רבעי מימר למגעית לחבריה פי׳ שמבייש שאר אילמת מגולל זימים שעושה כצ״ל זעים יש *) בירושלמי
 במקום רוב זיתים צ״צ גודל זיתים דאליב היינו במעשיו עיש בריש. אית לגעי מימר ביישני שמטיש
. ד כ  מזיתים אמרים מחמת שאיט עושה זיתים כמו שאר אילטת ויש לו ג׳כ שס מממת רעתו: בטקוםו ו
 ירושלמי מהניתץ דביש היא אמר ר״י ויה הוא חמן תלוש כצד המחובר סכא מחובר בצר מחובר: ושאי
 כל הזיתים ב׳ שכחה וכוי. באילן עצמו קאמר ששכח ב' אילני זיתים וססמא כביה לסרקין דלעיל ראמלו שנים
 לעניים: ר׳ יוסי אוהד אץ שבחה לזיתים. עיין בריש שהביא הירושלמי רלא איירי אלא בראשונה עיש.
 ובירושלמי מביא ע״ש רריי לא סיל כלל ומסג שכחה בזיתים **) דתיק פגר דיליף אחריך. וכתיב בזיתים
 לא תפאר אחריך ובעומר שכחה כתיב לא חשוב לקחתו הוי כמו אחריך ור׳י לא יליף כלל אחריך ״.
~ o — * ס ( פ כ י נ ב ל ' מ ל ב . דאילו זית אחל בין ג׳ מומש ב ׳  ב זית שנמצא עומד וכו

 כל שורה ושורה אינו שכחה רמ«־>5!ו שיש לו שם: דת שיש בו סאתים וכו׳. רסוי —
. סי' כיו שלא לקע תחתיו כל כזיתים שהפיל מהאילן סי׳ ׳  כמו מגואה: כל זמן שיש לו תהחיו ט
 דקאי פל כדתי נקוף. וכתיב לא תפאר אחייך. וחסידים הראשונים הין חונטין פעם אחת והשאר נקראים
 זיתי נקוף. דגזיתים מצוה לאחר שתבעו פעם אחת הוי הנשאר לענייה ונקרא זית נקיף. וזו המטה לא
 שייך רק בזיתים ולא בשארי אילנות ולפי זה מתורן הגמרא במסכת גיטין ר׳ סיא עיא עני המנקף בראש
ד. רב כהנא מו  הזית מת שתחתיו גזל מסט דרכי שלים. תנא אס ליקט ונשא ונתן ביד הרי זס גזל נ
 אזיל וכו׳ וקא כשדין תמרי אזיל קא מ:קע ואכל אמר ליה חזי מר לאי שדתינהו זכו׳ והקשו התיש׳
 היכי קא מנקע ואכיל. הרי יש כאן גזל מפני דרכי שלום. ולפי זס מתורן דציכא גזל אלא דוקא
ה תמרי ולא הוי גזל אפילו מפני דרכי שלום כיז שלא לקח ביד אגל כשאמר לו  בזית כקוף וכאן מ
 שלקח ביד ונמצא שיכה.והוי גזל גמור אפילו משארי אילטת (חידש מהעת עניים כיש בזית. וצ׳ט
 לפרש הגמ' דחולין דף קל״א ע״א״ ר״ח) והשתא אשמעיק מתניתין רכל זמן שלא לקט המתיו מה שהסיל
 מן האילן הרי הוא מותר: (מה שתמה הריח הנה לא עליו תלונתו כי כן מבואר נר״מ ובריש ונר׳פ
 וגחוי״ש ס׳ ח׳ דסאה מפנה ג׳ ובפרק ד׳ דחלה משנה ט׳ חיתי ניץף סן לפנייה ובאמת היא גופיפ
 המצוה דפוללות דהוא גיכ בשאר אילנות. ולא חידש לנו רבינו רק מה להביא הא דחשיליס היאשוניש
 היו מזבשין סעס א׳ וט׳ והוא משפרי ס׳ בי תצא דיש לומר דהיו מחמירץ במצוה זו גבי זיתים דוקא.
 ופעמיה מטם לכתיב כי תתבוע כו׳דמשמע לאחר חבטה לעניים. אבל בשאר אילנות אףדגיף המצוס
 נוהג בהן. מכל מקוס אינס צריכים לשער בהס לסי אומד דעתם כמו בזיתים ובזיתיה לבל כתוב לא
 תחנוע דמשמט דהשאר עוללות אבל כאילנות אין גו רק עוללות לנל ווו הטעם דתקינו דוקא בויתיס
 מפני דרכי שלום כיון דהלי באומד ו!ה שאין כן בכל המתטת לא תקט מסני דרך שלום רק בזיתים
׳ והוא אמת ונכון כלי פקפוק ודו״ק ס ו  מטעס הדל וזו חידושו דרבינו ליישב גזה קובית מ
 היטב. (מהרב רבי יצחק פרענקיל): רבי מאיר אומי םשתלך המחבא. בירושלמי סתר ליס תרין
 סתרין מד מ׳ר סבי דרימ קאי אדיוקא רכל שאין לו תחתיו אין לו בראשו וקאמר נ״מ דאף שאין
ו תחתיו מכל מקום קולם שתלך המחבא יש לו וחד מ״ל מפרש דר׳מ אתי לאשמעינן דאף שיש לו  ל
 תחתיו מכל מקום משהלך הממבא אין לו בראשו וכלל כל היכא להלשין קצת לחיק יש גו מחלוקת.
. דאי קאי אדיוקא.קשה הוי ליה לר מ למימר בזה הלשון. דעד שהלך הנמזבא. ואי א כ  כגון כ
ו חחתיו מכל מקום כשהלך סמחבא אין לו שכחה . גוי ליס  קאי אשיש לו תחתיו דאף שיש ל
 (מימר מ:תל־ המחביא יש לו שכחה לתיק קאמר דאין.לו שכחה ורבי מאיר סלינ ואמר דמשתלך
 יש לו שכחה לפיכך לא הכריע רעל ב׳ הפירושים קשה הלשון: בר״א בוטן שלא התחיל. זה קאי
 אזית הנטופה דמתניתין דלעיל ואזית שנמצא עומר. ואי אפשל לפרש דקאי גס אזית שיש גו סאתיש
 דאם יש בו סאסים לא כוי שכחה אף אם התחיל ואם אין גו סאתיש אפילו לא התחיל הזי שפחה;

 *) מ בכ״ן. **) W מ״ע . איזחו

 פירוש
 ליתום חל ולאלמנה מד טעמייהז לגיה לעני ולגר העזוב אותם הרי עני מד לגר חד(אפשר דר׳ל מדכתיב
. ר״ח). (זע׳ בביאור כלו על הירושלמי בכתב כדבריו. אמר ר׳ אמי שניהם ׳  ליתום בלא ו׳ ולאלמנה ט
 מקרא א׳ דרשו סי' לליה קשה קרא דביש ומפרש דנם ב״ה סברי קרא דב׳ש לגר וליתום ולאלמנה
 יהיה אלא לביש סברי ליתום ולאלמנה תלי ולב׳ה יתום ואלמנה חל): ן העומר שיש בו מאתיים
. חד לריש מטם דכתב לא חשוב לקחתו. אם אתה תשוב אתה יכול ליקח. יצא עימר שיש בו  ושכחו
. וחד דריש משום לכתיב עומר ולא גליש. עיין  סאתים אסי׳ אם ספוג לא יכלת לקחתו מחמת טבלו
 ני״ש שהביא ימשלמי והנ״מ שביניהם עיין שם: אמת לו אם אמית בעומר אחד שהוא כנדיש.
 מזה אמרו בגמרא בבא בתרא דף נדב ב׳ עומר שיש נו סאתיס תורת עומר עליו ותורת גדיש עלץ.
 תורת עומר עליו דשנים והוא אינו שכמה. תורת גדיש עליו דאה שכהו בעצמו אינו שכחה. וכבי
ק לישנא שהוא כג-ליש ר״ל שהוא בעד עצמו כנליש ומכל מקום לענין עומדים בצידה הוי כפומר: י  ו
 ז קמה שיש בה סאתיס ושכחה אינה שכחה. דיליף שכמת קמה משכמת שומר עיין בריש: אין
 בה םאתים וכו׳. אפיי הוא של טופח. פירוש התבואה רעה שגדלה מאד בפיזור כאן מעט וכאן
 מעט. ואף אס יקצור לא יהיה מאמש ולא יהיה מבא ככד כלל אעפ׳כ אינו שכחה דרואץ אותה
. (חיל הירושלמי ובלבד שבלין היו רקוח ט׳ וכתב זיל בביאורו . ריח)  וכר (ובפירוש הירושלמי אינו כן
 ובלבד ׳שבלים פי' שצריך שיהא שבלץ אז רואץ אותו כדמפרכ ^ם היו דקות אז רואין אותו כאילו הן
 מלאות. אבל אם היו מקוס סטי אץ רואי! אותן כאילו היה כבלין ונשכחת עומר לא שייך הא דמאי
 נשקא מינה באם יש בה סאתיס תבואה או לאו. ועכיס המשא מהתבן -שוס אס יש בה תבואה או אם
 אין בה. אבל כאן אשמעיק אף שמשוי מתנן איט כמו שארי תבואות מחמת שהןעופח): ח הקמה
 םצלת את העומר ואת הקמה. סי' הקמה שלא שכמה מצלת את הקמה ששכחה ואת העומר ששכחו
: ט סאה תבואה עקורה . ׳ י כ  ובעינן שיהיה. נקצר עס הקמה שלא :כמה כרלעיל בכילת מיוייל ו
 סי׳ סאז הטאה תלושה וסאה שאינה תלושה יכן באילן סאה סירות סלושין. ושאה שאינן הלושץ.
. ריי אומר אס באת רשות עני באמצע וכו׳ סי׳ שראוי לבא . ל י ל והבצלים ג׳־ה מ  והשוס ג״כ מי
א בירושלמי והביאו הר״ש ע״ש וגס בעינן ששכח הקמה תחלה לאי לא תימא הכי הזי הקמה  :p מ
 מצלת לאסילו קלח אחד מציל: י תבואה שגתנח לשהת. ס" להאכיל לבהמתו או לאלומה פירוש
 לאמר בו עומרים. וכן באגודת השוס. סי׳ שלקטן לאגוד בה שומין ואגודת הכוס והבצלים אין
 לסם שכמה: וכל הטכונ־ם באיץ. סי' שקוצר אותם ועומן כארץ כגון הלוף . ר״י אומר אין לסם
 ככחה ירושלמי והביאו הריש ופי׳ דלריי דורשי[ שס רטי דכתיב ונאכל גדש או הקמה או השלה.
 קמה מי מיעוט אד השדה הוי מיעוט אחר מיעוע ואינו אלא לרבות. וכאן ללא כתיב קמה הוי
 מיעוט ורבנן בברי קצירך בגלוי דוקז שרך גיכ בגלוי ומי מיעוצ אחר מיעוט ואיט אלא לרבות.
 יא הקוצר בל־לה והמעמר . ג״כ בלילה והסומא כין ביוס ובין בלילה וכוי. ואם היה מתמץ
ה אפילו הגםין לא מבעיא על היד[ דאין לו שכחה כיין שכוונתו לא ח  ליסול הגם . אין לו ״
 היסה רק על הגסין אלא אשילו הגסץ אין לו שכחה . דסבר כשאלקוע הדקץ אז אברור גס סגסין .
י כאילו לא שכת כלל ואשמועיק-הכא דמה מתנה . פי׳ רהו־א כיון שאמר מתחלה מ י  אס התנח כו

 על מה שכמב במרה :
ל זית שיש לו שמ בשדה. כמו שמפרש לקמן ואחיכ משמיענו רבותא אפילו שאין  פרק ז א כ
 r לו שם רק שמא כזית הנטושה בשעתו וכנעזסה יש חסרון שמסך זיתיו שזה הוא מן הזיתים

. הרי זה השרו,•.ומעלה שיש לו במן מרובה. נמצא שמא במעלה סמת ט מ  םמוביס מי ששמנו אגור ב
 מזיתים שיש להס שס מימ אינו שכהה: במה דברים אמורים כוי. השתא מפרש מאי דאמרינן לעיל
 כללה וכו׳ דזהו דוקא כמי ג' שמית דמסרש ויזיל בשמו שהיה שוסכני סי' שעושה שמן הרבה ברוכ
ם אן שבוה השנה איט עושה שמן הרבה מעופה דוקא כשטעף בשעתה ריל בשעה ששכח אף שאיט י * 



ה ט א  אליהו פ
 שניה אמר ר' יהודה והלא יש שאינם מוסקין את זיתיהם אלא לאחר
 רביעה שניה אלא כדי שיהא העני יוצא ולא יהא מביא בארבעה אכרוי* •
ו : בזיתים משתרד דמעי ר ק פ . פי׳ אפילו לעשירים שיהיה כמו ה ׳ מ  א מאימתי כל אדם ו

. פילוש שלא יכול לסבב ולללץט ביום אמז מגל ל׳ איסרין: ׳ ט . אלא כדי שיהא ו ה י  שנ

 ב נאמנים על הלקט ועל השכהה ועל הפאה בשעתן ועל מעשר עני בכל
 שנתו ובן לוי נאמן לעולם ואינן גאמנין אלא על דבר שבני אדם נוהגי; כן:
: ואיכן נאטגים ע. אבל על יומר אינו גאמן . פי׳ לק כפי שיטל ללקו ׳  ב נאמנים ט

; ן מ ק . דהיינו מה שתנא ל ׳ ט  אלא ו
 ג נאמנין על ההטין ואין גאמנין על הקמה ולא על הפת נאמנין על
 השעורח של אורז ואין נאמנין עליו בין חי בין מבושל נאמנין על הפול
 ואין נאמגין על הגריסין לא חיץ ולא מבושלץ נאמנין על השמן לומר של

 מעשר עני הוא ואין נאמנין עליו לומר של זיתי ניקוף הוא :
. ולא נאמן על ן מ א . אבל אם אמר אני עשיתי קמה נ ׳ כו  נ ואין נאמנים על הקסת ו
ח בשעורה כמה שגלל : ו . שדרכם ליתן א ז ר ע: על שעורה של או  עמר מכלי שימל ללקו
. פי׳ מחמת שמשייר לבר מועמ לדתי גיקף שאץ א ו י ניקוף ה  ואין נאטגימ לומר על דח

: ן  עליי שיעור אפילו מדרבנ
v ד נאמנים על הירק הי ואין נאמנים על המבושל אלא אם כן היה 

 דבר מועט שכן דרך בעל הבית להיות מוציא מלפםו:
: פי׳ מקלידה : ׳ ט ' ת י ב  ל שכן דרך בעל ה

 ןן אין פוחתץלעגיים בגורן מחצי קב חטים וקב שעורים ר״מ אומר חצי
 קב. קב וחצי כוסמץוקב גרוגרות אומגהדבילה ר״ע אומר פרס. חצי
 לוג יין ר״ע אומר רביעית. רביעית שמן ר״ע אומר שמינית. ושאר כל
 חפירות אמר אבא שאול כדי שימכרם ויקח בהם מזון שתי סעודות:

ת. היינו ל׳ איסרים : רו  ה שימכרם ויקח עתי העו
 ן מרה זו אמורה בכהניםובלוים ובישראלים היה מציל נוטל מחצח וגותן

 מחצה היה לו דבר מועט נותן לפניהם והן מחלקין ביניהן:
. פי׳ בממעת במנה ובמתנות ׳ ט . להיינו שתי שעולות: בכהגים. ו ׳ ט  ל מדח זו אמרו ו
: היה מעיל . פי' שרוצה ליתן לקרוביו מותר להציל מציו: היה דבר מועט . פי' ט׳ הו י  לו
: ׳ ט  כשיציל ממצה יהיה לבל מועט . דהיינו שלא יגיע לכל עני ב׳ מעולות טמן לפניהם ו
 ז אץ פוחתין לעני חעובר ממקום למקום מככר בפונדיון מארבע מאין
 בסלע לן נותגין לו פרנסת לינה שבת נותנין לו מזון נ' סעודות. מי שיש
 לו מזון שתי סעודות לא יטול מן התמהוי מזון ארבע עשרה סעודות לא

 יטול מן הקופה והקופח נגבית בשנים ומתחלקת בשלשה :
. שתממו* י כו ש ו ת מצאה שהיה מל הלמם: מי עי ט נ  f פונדיון היימ ל׳ איסרין. ומזה ל

: מ ט  מממלק בכל יוס וקופה מתמלק בכל ש

 מסכת שנות
 ג איזהו פיט הנושר בשעת הבצירה היה בוצר עקץ את האשכול
 הוםבך בעלים נפל מידו לארץ ונפרט הרי הוא של בעל הבית. המניח
 את הכלכלה תחת הגפן בשעה שהוא בוצר הרי זה נוזל את העניים

 על זה נאמר אל תסנ גבול עולים:
. כשיפול מהאילן ה ל כ ל כ ת ה : המניח א פל . איט פרע שמתמת אונס נ ׳ ט  ג ן!יה בוער ו

 לא יפרט שהכלכלה רך ולא ישטר מה שנופל עליו הרי זה וטי :
 ף איזהו עוללת כל שאין לה לא כתף ולא נטף אם יש לה כתף או
 נטף של בעל הבית אם ספק לעניים עוללת שבארכובה אם נקרצת
 עם האשכול הרי היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא של עגייםגרגר

 יחידי רבי יחודח אומר אשכול וחכמים אומרים עוללת:
 ד איזחו עוללות י שיהיה לעניים: כת!*. שיהיה מונמ זה מל זה מחמת לימי פימת כמו
. ׳ ט . פי׳ בראש ענף הלבה ענבים: גרגר יחידי רבי יהודה אומר ו ף ט : נ  משוי על כמיפו

: ׳ ט  לכתיב ונשאר ט עוללות כניקף זית שנים או שלשה גלגלים סבל אבל אמר אשכול ו
 ה הםדל בגפגים כשם שחוא מדל בתוך שלו כן חוא מדל בשל עניים

 דברי ר׳ יהודה ר״מ אומר בשלו הוא רשאי ואינו רשאי בשל עגיים:
. סבל דמי ׳ ט . בגפנים ניכר איזה יהיה עולל כשיפרמ: י״י ו י ט  ה המדל ו

: ר אסי י כמו מוכר ו מ . סבל ל ר ס ו  כשותפים: ר״מ א
 ן כרם רבעי ב״ש אומרים אין לו חומש ואין לו ביעור וב׳׳ה אומרים יש לו.
 בש״א יש לו פרם ויש לו עוללות והעניים פודין לעצמם ובה״א כולו לגת:
מ אין צריך לימן מומש ואין צדך לבעל ־ שבלניעי . כשפו י ט ט׳ בש״א ו  ו כרם רבעי ו

. שהיא קודש כמעשר וט׳ : י ו כ  בשמיעה צריך לבעל המעשרות: ובה״א ו
 ן כרם שכולו עוללות רבי־ אליעזר אומר לבעל הבית רבי עקיבא אומר
 לעניים אמר רבי אליעזר כי תבצור לא תעולל אם אין בציר מנין
 עוללות אמר לו ר״ע וכרמך לא תעולל אפי׳ כולו עוללות א״כ למה נאמר

 כי תבצור לא תעולל אין לעניים בעוללות קודם הבציר :
. בי מבצור(כתיב) וט׳ ולר״א למה נאמר לא י כו  t כרס שכולו וכו׳ ר׳ אליעזר אומי ו
. ויכול ציזכה ר ק פ י ה . דמי אמינא לאין לעניים על אמר קצירה ומל שיקצור מ ל ל ו ע  מ

 במה״ב כתיב גא העולל וכו׳ :
 /ץ המקדיש כרמו עד שלא נודעו בו העוללות אין העוללות לעניים
 משנודעו בו העוללות העוללות לעניים רבי יוסי אומר יתנו שכר נידוליו
 להקדש אי זה היא שכהה בערים כל שאינו יכול לפשוט את ידו וליטלה

 וברגליות משיעבור הימנה :
. «יממ ׳ ו פ . שזכו מגיים בעוללות : איזו שכחה נערים ו י ט  ח משנודעו העוללות ו

 נותגים מממיה עולמים. כלי שלא ישברו שהן לקות :
מ ךן א מאימתי כל אדם מותרין בלקט משילכו הנמושות בפרט ף ע  ן
 י ועוללות םשילכו העניים בכרם ויבאו ובזיתים «שתרד רביעה

 הארוך
א . ירושלמי ממוך שמא אינו מגיא כלי פרנסתו אף מ י ט  צינה ואינם יוצאין כלל הזקנים: אלא ו
. הכלל שמתטת ענייס אינם הייביס כמעשרות וכן הלוי איט ׳ ט : ב נאמנים על הלקט ו ז נ י & 
 מייב במעשרות ממה בניתן לו ואמר שיהא העני נאמן בכל עת על הלקט לכד לוקא: אלא על דבר
. ר״ל ועשיתי 1 ׳ ט . ומבאר אותם במשנה שלאחר זה: J נאמנים על החטים ו ׳  שביא נוהגים בו
. ואין להאמיט במגז דמי מגו במקום עדים: נאטנץ ׳ ט  מהס פת . אכל חין נאמנין לומר שניתן לי פת ו
 על השעורה של אורז. פי׳ בקליפתו ואץ נאמנין עליו בעצמו בלא קליסמ שטדאי הבעל הכית לא יטרימ
 בעצמו ליתן לו אורז בעצמו. גריםץ . שעחנו ברמים של גרוסות : זיתי כקוף. מפני שדרך לישאר
 מעט ואין דרך לעשות מהם שמן. יטשלמי תני רי״א מקום שנהנו להיות דורכץ עוללות נאמן לומר
א וזטותה מקום שנהגו להיות מוסקץ זיתי נקוף עני נאמן לומר שק זה של דע  יין של עוללות מ
: ד נאמנים על הירק יכו׳. זה קאי לוקא על מעשר דמייג מדרבק ולא קאי אסאה : א ו  W ה
: ה אין פוחת־ן לעניים וכו׳.  דבר מועט. ולפעמים שכח בעס״ב מלעx מעשר אתר בישולו מלפהו
* הר״ש ואיתא בתוספתא בדיא ב ס  כעעס דכתיב ואכלו בשעריך ושבעו תן להם כדי שביעה. ירושלמי ו
 של גורן. אבל מתוך ביתו כוהן כל •שהן וחיט חושש: מחגי קב הטיס. דהייט מזון ב׳ סעורות. וקב
 שפורים מיע נמי ב׳ סעידות אלא לפי כבשעורים פסולת הרבה מוסיף על שעודם. ורימ סליג ממקומו
 של רימ היו ששריה ישים: או מנת דבילה. דמשקל שלהם היה עאה ווו. חגי לוג יין. שזמ שיעור
 לטבל בהס ב׳ סעודות: ושאר כל חפירות. סי' שאין דרכן לאכול בקביעות ולעשות מהן טיבול אמר אבא
 שאול וכי׳ נ ו מרח זו וכו׳ כלומי בין שנותן לבכן מתנות במנה דהיינו הרומס. וטן שטתן ללוי מעשרות.
 ובין שטתן לישראל מעשר עני. אזי פשטהן להם בגורן לא יפחית מזה השיעור: חיה מציל נותן טחצוו
. סי׳ בסחלם קודש ׳ ט  וכוי ירושלמי ר׳ יונס סתר מתניתין ביותר מהשיעור היה לו דגר מופע ו
ה לו דבר מועט.  שסציל נותן לפניהם וט׳ר׳סזקיה מתניתין בכשיעור סי׳בכשיעור נמי יטל להציל. מ
 סי׳ שעל ידי זה יהיה לו דבר מועט נותן לסניהס וסן מחלקי! ביניהן: f אין פוחתץ לעני וכוי. ימשלמי
 והביאו הריש הכא את אמרת אין ממתין לעניים מורן והכא את אמרת אין סוחתין ובו׳ פי' דקשם
. והתם כשנותן  דהא הכא כשנותן לו ככר אזי מחויב ציתן ככר בסונדון. דעולה לפי משבון מצי קב
 לפני בגורן נותן לו מיעים וכו׳. וגיכ השיעור התם רק חצי קב, ומפני צא מהן שליש לחנמי ע״ש.
א  ולפי זס עולה שיטח סשושפוס דמסכס מרובין על נכון לאיתא במסכת מרובין פב ע״נ כמס מ
 שיעורו. רבי יומנן גן ברוקה אומל ככר בסונליון מד׳ סאין בשלע. רש״א ב׳ ידות לככר משלש לקב.
 תט וקרובים דברי אלו להיות בדברי אלו כו׳.־קשיא לרב מסרא אדרב מסדא כו׳. וח:מיס אומרים
 כמוהו בלא קליפתן וכוי. מאן חפמיס ריי בן פרוקא. וכתבו התוספות הא דקאמר בכ׳׳מ כביצה לעמא
 טומאת אוכלץ כריש ולא כרבי יוחע בן נרוקא דאי בר״י בן ברזקא אינו אלא ביצה פחות רב*ל והרכבים
 השק כר׳י בן גרוקא. ובאמת ראיות התוססות אינה דמאי דאיהא בכ׳מ ככביצה לטמא טומאת אוכלץ.
 מינו בלא קליפתה להייט גי רבעיס ביצה. וכן פסק סלמכי׳ס כככיצס כמות רגייג מטמא;•ומאז אונלץ.

J. 3 ) ו ה י ל  w) שנות א

 פירוש
א כשטסל לארץ ׳ היה מצר וכוי. איט סרט שמממש אונם נפרט ופרע מ  J איזהו מרט הנושר ט
 ונסדט ונעשה בפרוטות מחמת שנתפרח נשעה שנופל לארן: המניח את הכלכלה הרי זה וט׳ .
 קשה מאי אתי לאכמעינן פשיטא דוס הזי גזל גמור אגל לפי מס שאמרנו טמא דפרס אינו פד שנופל
 לארץ ונפרט ספי׳ כך הוא פרצוט שישאר בלס ולא יתפרך מניח את הכלכלה דכלכלה מא נעשה
 מגמי שמא דגר רך כדאיתא מסכת כלים סרק ט״ז«לכלס משימסוסויקנב הטעם משוס שנעשה מנמי
 רהוא דבר רך ואיכ גזל גמור אינו רעל סי דין תורה אינו פרט כשהוא שלם רק שמא גורם לזה
: (בכאן יש י ט  ודמי להא דאיתא לעיל מי שאיע מניח את הענייה וט׳ על זה נאמר אל השג גבול ו
 מקום להמעייניה להרהר אתר דבריו דמנא ליה לרבינו דין חדש כזה בלי שוס ראיס ואם קבלה נקגל
ל גמור משום דסרע משירמ קדש קולס  ואס לדין'יש תשובה דש לסרש כפירוש הריע להיפך דמא ג
 שהגיע לארן ע״ש ולהראות את גטרחו בי דבריו נובעים ממקור מייס ועל אדני אמת הן בטיס כי
 מכיאר להדיא כדבריו בירושלמי וזיל שאלתא דמלפי :אל לקע משירתו מה שיקדש אמר שמואל ביא שנייא
ה שהוא גרם לו שלא ירד לארץ והן p לברי רביט שאיט אלא מטעס גרם ורלא כריע דמא גזל גמור  מ
ד איות עוללות. דכתיב וכרמך לא מעלל: כחף : ( ל קי ענ  והאמת יורה לרט ככ״ל-(מהרב ר׳ יצחק פי
 ונטף. עיין בריש: נדנד יחידי. סי׳ שאין בכל אשטל רק גרגר ימירי: ר' יהודה אומר אשכול. ימשלמי
 אמר רבי סימון טעמ־ה רריי דכתיב ונשאר ט עוללות מוקף זית שנים שלשה גרגרים ב׳ ג׳ עוללות
 פחות מכאן אשכול כציל דלא כהרע׳ב וסתוי׳ט שהעתיקו יוחד מכאן לרוצה להביא ראיס על גרגר
. מסניס ניכר איזמ יסיס עוללות כשיפרמ: דיי כו׳ דסבר והוי ׳  יחיל י ה המדל בבפנים ט
. לסבר דמי כמוכר ואסור עיין בריש שהביא ירושלמי סכל מודם וטי עיש: י ט  כשותפים: רמ׳א ו
. ירושלמי ומס ר״א. פי׳ מה מניד ריא נקיא לכרמך. פי׳ שלא תאמר ׳  \ כרם שכולו עוללות וכו
 סזאיל 1אץ לעניים כעוללות קורם הבציר יזכה בהן בעל הביש. עיין ברמיב: ח המקדיש כרמו
. כנועס מפרש בירושלמי ובתוספתא והביאו שריש שאין אדה מקדיש דבר שאינו שלו: ׳  ט׳ משנודעו וכו
 רייא יתנו שכר גידוליו להקדש. מס שמשבמין בקרקע כל שעה ושעה דליי ס׳ל דיש מעילה בגידולין
 להקדש: איזו הוא שכחה בערים. פי׳ כרה המודלה ע״ג עציה מלשון אף עישנו רעננה . ודרך
 לפעמיס עושין מעצים במץ גג משופע ועליו הגפן כורכת כמו בכשות ובקשיאץ עושין עד סיום כן
 מי שכמה: כל זמן שלא יבול ל«שוט את ידו וליטול. סי׳ כשמלך רמוק מן האילן עד שאינו יטל ליגע
 הענשים שכורטן על העצים אז הוי שכמה. אבל כל זמן שיכול להגיע בידו אף שהוא רחוק מעיקר

 מפניה אזי אעפיכ איט שכחה. אבל גרגלוס הוי חיכף שכמה משיעבור הימנה:
. עיין צריש שהביא מהירושלמי סלוגתא על וה מאי נמושות ׳ ו  פרס ח א מאימתי כל אדם כ
. דרך ׳ טעילכו  ׳ וצמסקנא בירושלמי זקניה שהולכים על משענתם: בפרט ובעוללות ט
 הפני ללקט בבואו לשרה ובחזרה כמיש ותלך ותבא ותלקע. ימשלמי. אמאי צא קתני סכא נמושות .
f חט נמושות מפני שהוא i ירושלמי אמאי . ׳ ט  ימשני עיי כהה מגיכין באיש על אתר: ומיתת) ו



ת א  אליהו פ
 משלו ועליו הכתוב אומר בדוךחגבר אשר יבטח כה׳ וחיה ה׳ מבטחו
 וכן דיין שדן דין אמת לאמתו וכל מי שאינו לא היגר ולא סומא ולא פסה
 ועושה עצמו כאהד מהם אינו מת מן הזקנה עד שיהיה כאחד מהם
 שנאמר ודורש רעה תבואנו ונאמר צדק צדק תרדוף ובל דיין שלוקח
ת מן הזקנה עד שעיניו כהות שנאמר ת הדין אינו מ  שחד ומטח א

 ושוחד לא תקח כי השוחד יעוד פקחים וגד:
: דין י ט . שממשים זוז שנושא ומהן בהם כמאהים שלא נושא ו י ט  ט מי שיש לו חמשים זוז ו
. וכל דיץ שלוקח שוחד כו׳ פד יעור פיני חכמים. ואמי׳כ צ״ל וכל מי שאינו לא תו  אמת לאמי
׳ כצ״ל; סליק מסכת פאה ׳ כאחד מהם שנאי ודורש רעה פכואט ונאמר צדק צדק ט  חגר ט

ת שנות כ ס  18 מ
. היו י  ח מי שיש לו מאתים זוז לא יטול לקט שכהה ופאה ומעשר ענ
 לו מאתים חסר דינר אפילו אלף נותנין לו כאחת הרי זה יטול היו
 ממושבנין לבעל הובו או לכתובת אשתו הרי זח יטול אין מחייבין אותו

: ו ש י מ ש ת ביתו ואת כלי ת  למכור א
. אפילו אלף י ט  ח מי שיש לו מאתים זוז וכו׳ . ליש לו מל שנה לאכול: אפילו אלף ו

 מי אדם נומנין כאמל :
 ט מי שיש לו חמשים זוז והוא נושא ונותן בהם הרי זה לא]יטול וכל מי
 שאינו צריך ליטול ונוטל אינו נפטר מן העולם עד שיצטרך לבריות וכל
ת מן הזקנה עד שיפרנס אחרימ  מי שצריך ליטול ואינו נוטל אינו מ

ו א׳ איתא אמררכ פפא סוריא וגי סדא ובתוספתא קשניפמן  משנס: נותן לו פרנסת לינה. ג״צ ג
' כי  וקטניות. ולפ״ז ציל והתוספתא מיילי קודם שאכל גא לשם: מי שיש לו מזו; שתי סעודות מ
. כי הקופה גננית מסזכ שגת לערב שנת: י ט  התמחוי נחלק גכליוס: מזון ארבע עשרה סעודות ו
 והקיפה ננב־ת וכוי. השעם שאין ממגין שררה על הצמר פחית משנים: ומתהלקת בשלשה. לפי
 שהיא כדיני ממוטת. והתמחוי גבייה נמי בשלשה כעעס כגמרא כניל מפני שגמיה הדלוקה שוין. ויש
 בה שני פירושיפ! פי' א׳ שגבייר. נמי דין כמו החלוקה. ופי׳ אחר מפני ששוין בזמן א׳ כי תיבף כשגובץ
 בו ביום ממלקין לכך תקנו שגס הגבייה יהיה בשלשה כדי שלא יהא צריך לחפש אחר השלישי כשירע
 להלק. עוד איתא התם חילוקים שבין קופה לתמחוי. פיייש * ח מי שיש לו מזון וט׳ כיון שיש לו
. ׳  כדי פרנסתו שנה שלימה למה יקח בשנה זו דלקט שכחה ופאה מצייס בבל השניה : אפילו אלף ט
 סי' אפילו אלף גיא. ירושלמי והביאו הריש מה משתמש בכלי זהב וט׳ טפות סופר יש שם וכציל.
: מ מי שיש לו המשים זוז ת ש ו ח  אמר ר׳ מני כלי נתושת וכוי בכוסיהן ומקום כסף נתחלף במקום נ
ק דין אמת לאמיתו. וכאן 5׳ל כבבא דלמעה וכל דיין שלוקח שוחד ומטה את הדין  וט׳ ובן ריין ש
 וכו׳. ואחיה צ׳׳ל וכל מי שאינו לא חיגר ולא סומא וטי עד שיהא כאהד מהם שנאמר ודורש רעס
 הבואנו ונאמר צדק צדק תרדוף. וזה קאי אדלעיל על דין שדן דין אמת לאמיתו כעדין לא הביא ראיה
 עלזה• ולכך מייה׳ ראיה עלו לבסוף. כדי לסיים בדבר טוב וכן מנינו בבמה משניות שגסמלסו הבטת:

ה א ת פ כ ס  סליק מ

 פירוש
 וגס ראייה הרמביה שהביאו ממתניתין לילן איט ראיה בלל. דאדרבא מכאן יהיה ראיה לפשק התוספות
 כר׳ש. דכאן יש לדקדק דאמר ריח ברישא צא מהן שליש לחעני ואחיכ אמר ממצה לחנוט . וקשיא
. ולכאורה אינו מובן. מאי קמ״ל ר״מ היכא דהיב ניני אינו ׳  דריח ארר״ח. ומשני הא דיהיב ציבי ט
 מנכה לו אלא שליש ואה לאו מחצה. וכי עצה קמיל. ובודאי לא היו דבליו לבשלה ועור מאי מקשה
 ררימ אוריח. והא ריס רצה לתרן הגמרא הניל. ומסחלה היס חצה לתת שליש וראה שאעפיכ קשה
 !דין. ותירן מחצה וכו׳ אלא ר״מ סרתי מימרי אמר. ובתחלס רצה התנא לתרץ אליבא דסאי מימרא
 דאמר שליש ולא היה יטל ותירן אליבא דהאי מימרא לאמר ממצה ולמה הוצרך הב׳ מימרות לתר; ב׳
ק שליש וכוי כתירון  המשניות כמסכת פאה שסותרות זו את זו כקושיה הירושלמי הדל. ותירץ צא מ
 הירושלמי. ואחיז היה קשה לו האי ותנא דמייתי גמרא במסכת מירונין. ותנא דקרובים לברי אלו כו׳
א אדריח. ומפני כו׳. כי כשנותן לעני ד 5  והוצרך לשנות צא מהן ממצה. ולזה מקשה קשיא דרב מ
 א״צ לחשוב העציס לכך אינו מנכה רק שליש. הא דלא יהב בעהיב ציבי לכך חושב ממצה. ולפי זה
ל שליש. ולא משני גםהכא מחצה. על כרמך משמע כמיש שרוצה לפסוק כריש  הא למשני במסכת מי
 שכך הלכה כריש. וא״כ קשה הא סתס מתניתין דפאה סתם כר״י. לבך משני התם צא מהן שליש
. (עיין ביאורי סגריא בא״מ סי׳ רפיז יותר באריכות). נמצא משני שלישים יש כ׳ כיכרין וקב שלם ׳ ט  ו
. ומה שהביא הרמביס ראיה מהלשון שממי דאמר מאן ש ד  יש ג׳ ככרות. ועולה החשטן ממש כ
 מכמים ל״י בן ברוקה משמע דכלכה כמותו לאו ראיס דסא סחה מתניסין סבר כריב והלכה כסשם

 דמאי
 ב הדמאי אין לו חומש ואין לו ביעור ונאכל לאונן ונכנס לירושלים
ת םעוטו בדרכים ונותנו לעם הארץ ויאכל כנגדו  ויוצא ומאבדין א
 ומחללים אותו כסף על כסף גהשת על נהשת כסף על נהשת ונהשת
ת חפירות דברי ר״מ וחכמים אומרים  על חפירות ובלבד שיחזור ויפדה א

 יעלו חפירות ויאכלו בירושלים :
, מפשר ודאי איט יוצא. ומ״כ שמיילי שיוצא י  ב הרמאי ובו׳ ונכנס לירושלים ויוצא. פ
. וקשה שבמסכמא מפשר שני פרק ג' י  במעשר פל למאי היון דמנא קודם אין לו מומש וכו
 פלוגמא בית שמאי וב־ת הלל וכו׳ ומוכח שם שתלמאי נכנס ויוצא ונפלה ומסיק בירושלמי
 במה לברים אמורים בלמאי שלא הופרשו ובמבואה מיידי. וקשה ממענמיט לתני נכנס ויוצא,
. אבל נכנס ויוצא, ה ל פ . אבל במטשממ אינו נ ה א ט ת  וי״ל הירושלמי קאי מל נפלה . בד״א ב

 (מיבמ ובלבל ואות ש׳ של שיסזור מעומ סופרי/ ;

 מסכת
£ א א הקלין שבדמאי השיתץ והדימץ והעוזרדץ• ובנות שוח ף £ 
 * ובנות שקמה ונובלות התמרה והגופנין־ והנצפה וביהודה
 האונ והחומץ שביהודה והכםבר ר׳ יהודה אומר כלהשיתץ פטורים הוץ
ה כל הרימי! פטורין חוץ מרימי שקמונה כל בנות שקמה ר פ  משל מ

 פטורות חוץ מן המוסטפות :
 א הקלץ. מבואה שלקח מעם הארץ מייבו מכהיס לימן מרוממ מעשר ומעשל שני. אבל
. לפי שיטל לומר הבא ראיה. ועל מרומה גדולה לא נחשדו ע״ה. י נ  לא מעשר ע
 ויש כמה מבואוח שהקילו ואיני צדך לעשר. ירושלמי מד אמר משום שהמינים שהקילו אינם
. ומד אמר ממממ שרובם באין מן ההפקר ופטורים ולא ן ר א  משובץ וטלאי עישר מם ה
. היינו א ר ס ו ם; ד״י אוסר וכו׳ חוץ משני ר מנ  גזלו לבנן: השיתץ« פי׳ שלקחן קולם ז

 שמגללים שגי פעמים בשנה והן משובים:

 הארוך
 שני איילי הקילו. לאי לאו הכי אתי לאכול בלא פדייה וסחס באוכל הימ של למאי לקנסו אופו בכדי
 ,שלא ירגיל אה עצמו לאטל במדד תרומה. נמצא דבפדייה הקילו ובאכילה החמירו והגמרא לילן במסכ־ש
 בימ כדף מ׳יל כלל הני ב' תירוצים דמסמילה פריך ומי החמירו ומשני כרימ. ואח׳כ מקשה ומשני
 בפד״ה הקילו עיש. דלפ״ז אתיא נפ מתניסין דיל! כר״מ . דכאן איירי בסריונה הקילו והתם באכילה
 החמירו יותר: ואין לו ניעור. כי זה הכלל תרומה [וה״מ •ומעיר] ומ״י-י ועיש ובכורים חייב לבער בשנה
׳ אלא שבתרומה וגד! טתן כל אחד ואחד לבעליהן. ומעשר פני ובכורים מתבערין מכל מקום. ואשמעינן  נ
 כאן מדמאי אץ לו ביעור : ובאבל לאונן. ירו־למי לאו:[ ולא לטמא ואעיג דכתיב בהדדי בקרא לא

. מ׳מ לא נזרו בדמאי שלא לאכול באנינות דדבר שאינו מצוי לא גזרו עיש : ונכנס ׳ כו  אכלתי באוני ו
. פי' אף שנכנס לירושלים וכוי מוציא בתנורים שהיו מון לירושלים. ובודאי זה אסור. ׳ ט  לירושלים ו
 איתא בירושלמי במסכת מ״ש פ׳יג מיו והרמאי נכנס ויוצא ונפדה. זזה מיידי לוקא בטבל של דמאי,
 אבל מעשר של דמאי לא. ולכאורה אינו מובן להא ממתניתין הנ׳ל משמע לאף במעשר של דמאי הדין
 כך דממתמ איירי כדמאי במעשר מדיןתני אין לו חומש. אבל האמת יורה דרכו דלא קשה מידי רהא
 יש לדקדק מפני מה לא שנה כאן כמו התס מלת ונפלה אלא דכך פי׳ התם דמתחילה שונה התם כמשנה
 ה׳ ועירות נכנסיס ואינם יוצאים . ואמ״כ בונה במ״ו מרות שלא נגמרו כוי. יחזור מפשר שני שלהם
 ויאכל בירושלים וזה קאי על ולאי דמההלס משמיפני דמע׳ש של וודאי נכנס ואינו יוצא ואהיכ שונה
 לטבל וודאי איט נפדה . רק שיאכל בירושלים אבל יוצא ונכנס רשאי. ואידה פונה מדמאי הוי ההיסך
 מוודאי. דמע״ש נכנם ויוצא. והמיל נשרה. על זה קאמר בירושלמי לוקא טבל. אבל מסיש אינו
 נפלה. נמצא לבמהניתין לאיידי במע״ש לדמאי לא קתני נפרה. לאיט נפלה רק שנכנס ויוצא. פי׳
 שרשאי לאפות בהטרים שמו חון לירושלים. אבל פלייה גם במע״ש של למאי אסור: ומאבדי! מיעוטו
 בדרכי*. פ״ מודאי הוי ליט ראם גזלן לקח ממט מחוייב לפרות בממונו. ובדמאי אימ מהצורך לעלות
 ממונו ולוקא מיעוטו. ושיפורו מפורש בירושלמי אם שלם עד בגרוגרת ובפרוס בכביצה: וניתנו לעש
א. רכל ליתן במנם לפס הארן ׳  הארץ ויאבל כנגדו. מקא בכי\ג רשאי ביון לחל הקדושה על ל
. דאין מושרין פירות לעיה לגרום לסם טומאה: ומחללים ר מ  אסור. ובודאי. אפילו לאכול כנגדו א
. הכלל דחו; לירושליב מהללי! פירות על כסף. ובירושלים מתללין כסף סל פירות. וכסף על ׳  ט
. אבל בדמאי מחללין בכל ענין דקשיב ככף על כסף ונחושת ר מ  כסף או פירות פל סירות כאן וכאן א
 על נחושת. דהיינו פימת על הירית. וכסף על נחושת דהיינו כסף על סירות דנחושת לגבי כסף
חת. ונחושת על כסף הוי סירות על כסף: ויחזור ויפדה. נרסינן כן כתבו התוספות במסכה  «י פי
 בבא מניעת ניס ב׳ עיש. ולפי׳ אתי שסיר דר׳ מאיר מקיל בפדיונס יוסר מחכמים שים גתישמה:

 כלוקח

 פירוש
 פרק א א המלין שבדמאי וכו׳. ירושלמי רבי יוחנן ורשביל. דרשליל סיל דלא פנו אלא דמאי
 י אבל ודאי חייב דס״ל דעממא דמלתא משוה דפירות סללו לא השיבי ולח נחשדו ע׳ז לודאי
 עשרוס. ור׳י היל דהטעם משוס הסקר. וא׳כ אפילו בודאי פטור. ומגמרא דלן פסחים מיב ב׳
 משמע דלא הכריעו. וחסכו סברת שניהם דאיתא שס וסבר ר״י וכו׳ תי׳ א׳ לא נחש־ו והיינו כסברת
 רנב״ל. ואי געית אימא נחשדו. ולא קשיא הא בדרווקא וכו׳ וזה כסברת ריי ובמסכת ברכות מ׳
 עיב משמע בפשיעות פרשביל דסריך התש בכלמא לנדל כושלי כמרי היינו וקתני הקלי! :בלמאי ספקן

א  הוא דסעור. אבל ודאי חייג וכו׳ ס״ש משמע כרשב״ל. וציל הא דמשני בפסחים אליבא דר״י מ
א תאנה מיורתא  לרמחא דמלתא. אבל האמת מוכרח לומר דהגמרח דיל! ס״ל כרשביל: השיתין. מ
 לאיתא במתכת נדם בוחל איזהו בוחל משילגינו ראשיהם ואיתא בירושלמי אלו הן שיתץרשב״א אמר שהן
 יוצאין מתחה העלין. וזהו פי׳ הגמ׳ משילביט ראשיהם. שהיא בסצמה כשתגמור איגה לבן. רק כשמתחיל
 לצאת מן העלין הוא לבן. זזמ תאינה מיורתא. ומאי דאיתא במסכת ברכות מ׳ כ׳ שימין וכו׳ אריי מין
א אילן מין אחר. ובנות  מאנים עמת סופר וצ׳ל תאנה חיוורתא: והדיםין. אינו מין רימון אלא מ
ק רעים. שתאניה השמדות סס יפיס. והלבניה הם רפים. וצריך, ח. הוא מין סאנה חיורתא ו  שו
. מפרק ד' דנדריס גבי נודר ק הכלכלה משמע דפיי טוב הוא ׳  להוסיף במסכת ברכות מין תאנה כו
 אלא וודאי כמ״ש. ובנות שוח היינו האנס דולבא. וכיצ להגיה במסכת ברכות שס כלומר האנס
א ולוב: ונובלות התמרה. במסכת ברכית מ׳ ב׳ פליני.  המורכבת בערמון. דערמון בלשון תרגום מ
 מד אמר משלי כמרא ופי׳ כריש בכאן אין מתכשלין באילן. ובמסכת ערלה פ״א מימ דגושלי במרא
 הייט תמרץ פגי[ שאץ ראוץ לאטלס וכומרין אוהן כעפר להתבשל. וזהו שיטת העור שפסק ועל
 הטבלות וכן מין תמרים שאין מתבשלין על האילן וגס רבינו ירוחם כתב נובלות שמא מין סירי ולא
 נגמר בישולו שהבל. עכ״ל. וכתב ביי. ולא דק שהרי אמרו בגמרא דטבלות היינו כושלי כמרא וסי׳
 רפ׳*1 שבושלי כומרא כמו שלוסי חמס שבשלו ושרפו החום ויבשו כוי. וא״כ איט עני[ לשלא נגמרו
א צלף: יניהודה  בישולם עדיין. אכל לס״ז לא קשה כלל: וחנופנץ . הס שילהי גוסנין. והנצפה. «
 האוג והחומץ שביהודה. כך נקרא מומן שביהודה. כמו בראשונה חומץ האדומי. מיין במס׳ סמלה
. שעושה א י 8 ו ״י אומר ט׳ חוץ משל ד  מיב ב׳: והכוסבר. קאי נמי על וביהודה דקא מתחיל: ר
 דו פירות בשנה: ד&וםמפות. היינו שנתבשלו באיל[ עד שככקעי: ב הרמאי אין לו חומש. במעשר
י צריך להוסיף חימש ובדמאי הקילו. ובירושלמי מקשה ככא שני אין \ 5נ ע  פני שלו אף שדין הפודה מ
 לו ממש. ובמסכת כ״מ דה חשיב בחמשה הומשץ האוכל ת״מ של דמאי. ומשני בי תירוצים א׳
. ופול תירן לכאן במעשר ה ר  דמתרתץ והתם אשיא כר״מ דאמר עשו חכמים מתיק לדבריהב כשל מ



ת שנות אלדו דמאי כ ס  מ

ל המפטר : פ ל ו פ . שהוא• מ ה ״ . פל מנת למכור: ואינו מתארח א*ל ע ח ק ו  שהוא ל
ל שיקבל עליו שלא יסאכמ אצל פייה אכל . פי' מתהילה אינו כאמן פ ׳  רבי יהודה אומר ופו

 אה עבר ואכל איט נ$סל בזה :
קח ו לו נ ש ואי ב י ץ לח ו ר א ם ה ע כר ל נו מו ר אי ב ת ח ו ל עליו להי ב ק מ  ג ה
ה י ו ח י י ו רב ת ו ס כ ו ב ל צ ו א ח ר א לא מ ל ע״ה ו צ ח א ר א ת ח ואינו מ ו ל נ מ  מ
לא יהיה ק ו ו ח ש ב ם ו דרי ץ בנ א פרו ח לא י ח ו ק ה ד מ ה א יגדל ב ף ל ר א מ ו  א

: ל ל כ ו אלו ל א א ב ו לו ל ר מ ש א ר ד מ ת ה י ב ש ב מ ש מ ם ו א למתי מ ט  מ
ד . פי' לעכין עומאה וטהרה יקבל עליי שלא ימטר לעם הארץ למ ויבש כ ר ב ת ח ו  ג להי
. שנאמן מ״ה לומר שאינו מוכשר. ר ס ו . אבל יבש מ  שלא יגלום טומאה. ואינו לוקח מע״ה לח

ה מלרס לטהרה: ׳ / שכסוע מ י . פ , ט  ולא משארש אצלו ו
ר ש ע ת מ מ ו ר א כדי ת ל ם להפריש א י מ כ ם ח ת ו א חייבו א ם ל י מ ו ת ח נ  ד ה
ם במדד! י ע י פ ש מ ל ה י כ א מ ד ת ה ן למכור א ם אינן רשאי י נ ו . החנ ה ל ה  ו
ה בגון ס ח נ ד מ ן ב עי י אלו הן המשפי א מ ד ת ה ר א ם למכו י א ש ה ר ס  ג

ה : א ו ב ת ומוכרי ת ו  הסיטדנ
: י ו כ . עיי מעשר שני לא מייטם לימן שממוייבים לימן מסים למלך ו י ט ם ו י מ ו ת ח נ  ד ה
. ה ק . אמר מפני במשמכרים הלבה שמובלים במלה ל ם י מ ע . מפני שני ט י ט  החנוונים ו
. ונ״מ כגון שמוכר במלה געה ומשמכר הרכה ו©' ס ט ק  וטעם שני מפני המיטר^מ שרגילים־ ל

; י ט  או שמוכר כמלה לקה לערך מלה גסה ו

ה לגסה ק ה ד ל פ ה ט ק ד מדדו ב ה ו ס ג ד ב ד מ ה ו ל ת שדרכ ר א מ ו  ה ר״מ א
א י י ז1 ה ה א ק ד ה ל ס ה ג ל פ סה ט ה ומדדו בג ק ד ד ב ד מ ה ו ל ת שדרכ  א
ם וסלי י נ א ר סלי ת מ ו ה דינר ר׳ יוסי א ל ב ת קבין ו ש ל ש ש ב י ה ב ס ה ג ד  מ

: ר ו ט ה פ ר ס כ א מוכרן א ו ה ת של ירק כל זמן ש ו פ ו ק ם ו י ב ג  ע
. גרסינן בהיפוך: רבי יוסי אוםר י ט י מאיר אומד את שדרכו להמדד בדקה ו ב  ה ר

מד: . הייט בלא מלה ובלא משקל אלא לעי האו ה ר ס כ ט׳ כל זמן שמוכר א  ו

ם ת הכלי ו א ך ב ת שמן לנר שמן לסו רו ח לעו מ ה ק מ ה ב ל קח לזרע ו  ג הלו
ע מ ו ד מ ה ץ ו ר א ם ה ת ע ל . ח י א מ ד ר מן ה ב ולהלן פטו י י מכז א מ ד ר מן ה ו ט  פ
ב ר . שמן ע י א מ ר ת פטורין מן ה ו ח נ מ י ושירי ה ר שנ ש ע ף מ ס כ ח ב  והלקו

: ן י ר ט ו ת הלל פ י ב י מחייבין ו א מ ת ש י  ב
. שאיך י ט . שבח״ל עטורים לעשר ולא ntf מל למאי: nSa עם הארץ ו י ט ב ו י ז כ  ג מ

. ואימת לימוע עליו: ן ה  לשולים על לבל שבא ליל כ
ן ן עליו ומזמנין עליו ומפרישי י כ י מב ן בו ו י פ ת ת ש מ ן בו ו י י מערכ א מ ד  ד ה
ך כ ב ן אין • י לראשו ר שנ ש ע ם מ י ד ק ם ה א א ת ה ו ש מ ש ם בין ה ו ערו ת ו  א
ר מ צ ק נותן ב ר ו ס ה ש י ו א מ ד יב ב ו חי י ת ו ע ב צ א ך ב י ס ד ר נ ה  כלום שמן ש

י : א מ ר ר מן ה ו ט  פ
. ומלאי י ט ם ו ד ק . של שבמ: אס ה ת ו ש מ ש . שאיט צליך ברבה: בין ה י ט ן ו  ד מפרישי
. שהגוף נהנה ' י: שמן שהגידי ט . לבסיב ככל מצומך אשל טיסנ ( ר צליך לישן ש ע מ ) (  ״

. שהוא כמו לסוך כלים : ׳ : ושהסורק וכו ו נ מ  ־ מ
ם י ר מ ת ה ה ו ל י ב ד י בכ״מ ה א מ ן ד י ר ש ע ת  ב א ואלו דברים מ
ל ץ ב ר א ה ל צ ו ח ב רז ש . האו ן ו מ כ ה רז ו ן האו י ב מ ח ח  י ו

: ר ו ט ו פ נ מ ש מ מ ת ש מ  ה
. פי' אפילו במוץ לארץ. ממממ שמינים סללו רובן מובאים מא׳׳י רק ׳ ט  א ואלו דברים ו
. ה נ ה . אפיי שהגוף נ ׳ ט ג; האורז שבחוצה לארץ ו  מיעוע גלילין במ״ל ומשו מכמים לא פלו

 שהקילו חכמים באורז שיושר גילולן במייל משאר מינים מ״ל :
כר א מו ו ה ת ש א ל ו כ ו א א ו ה ת ש ר א ש ע ת נאמן מ ו י ה ל עליו ל ב ק מ  ב ה
ף ר א מ ו עדה א ו ץ רבי י ר א ם ה ל ע צ ח א ר א ת קח ואינו מ א לו ו ה ת ש א  ו
א ה ד י צ י ו נאמן כ נ ו אי מ צ ל ע ץ נאמן אמרו לו ע ר א ם ה ל ע צ ח א ר א ת מ  ה

: ם י ר ה ל א ן על ש מ א  נ
: ואת י ט . פי' על המעשרוס יקכל עליו לעשר את שהוא אוכל ו ן מ א ׳ לחיות נ ט ל ו ב ק מ  ב ה

 הארוך
ר בלבל. פי׳ ומשמע  אין מקבלין אומו החשוד על דנר א׳ משוד על הכל ל״א אין משור אלא לאוהו ת
 מהכא דלכתאלה צריך לקבל כל דבר אפילו לר״י אלא לבסוף כשנחשי טל ל׳א V0 ילא נחשד על דבר
 אמר. ולכך מפליג בץ המלה לשוף. ורעת חכמיה דאף במשור לרבר אמד משוד על 0כל. ואיכ במתניתץ
 ע״כ לדבריו קאמרי לליי: ג חמקבל עליו להיות חכר״ פי1 לעניןסהלותלח רגש דאין מאטלין לעם
. כיון והוכשר מיישינן שמא ח  האת טהרות כלסנא גתוססהא הניאו הר״ש עיש: ואינו ליקה מםנו ל
 געמא. אגל יבש כיון שלא הוכשר לוקח ממנו. ותני ביחשלמי נאמן עס הארן לומר סירות הללו לא
 הוכשרו אבל איט נאמן לומר הוכשרו אבל לא נטמאו: ולא םאדחי אצלו בכםיתו. דכסיתו של עם האדן
 ממור מעם הארן עצמו. רכסוהו סוי מדרש אצל הטומאה ומעמא אדם. אגל טה הארז עצמו הוי מגע

. תני בתוספתא והביאו ׳  מורס ואיני אלא ראשיז י• ל ועחתומין לא חייבו אותם חכמים ט
 וטעות סופר יש בהריש וכצ״ל במה דברים אמורים במוכר במנותו או על פתח מטתו. אגל במוכר לפלער
*1den'.או בחנות הסמוכה לפלטר הרי זה מייב במעשר שני. שם הוא מוכר כדקה: החנוניס א־נ; וכי 
 מד אמר מסנ• סתיטקות . ומד אמר מפני שמוכרין במרה לקה משתכרץ הרבה: אלו הן וכוי הסיטינות.
. סס המוכריה שלשה קבין בינש כמו שמפורש לקמן. ומי״ניתיז ה א ט  הס סוחרים הגדולים. ומוכרי ח
ה יי! P ־ ה רבי מאיר ^ י נ ת ' ה י כ ו מ $ נ ל י ' מ * ד ר 5  אתי ־לאפוקי מר׳מ לאמר דוקא בשיטוטי* ל
 אומר את שדרכו להמרד כנסה ומרד בדקת . פשלה דקה לגסה. את שדיט להשדד בימת ומדר
. סי' דבר סנמדד בגסה. כגון ף כ א אח שדרכו ו . מפלה גםח לדקח. כצ״ל. וסירוס כך ט ה ס  מ
. ומדרו בדקה עכשיו. אעפיכ ויט כגסס. והן דבר שדרכו למטר במלה ס ס  חטאה שדרכה למטר מ
 לקה דהיינו קטניות ועכשיו מכר אותה בגסה אעיפ כן דיט כדקה . ובתוספתא הביאו הר׳ש יש דפליג*
 ארבעה. דסייט רב• מאיר ומכמיס ורבי נתמים מם דגי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן במקא. ודל
 התוספתא אח פדרט למדור בגסה. ומרדו בין דקה ובין גסה עפלה לקה לגסה. את שדרכו למדוד
 בדקה. ומדדו גין דקה וגץ נסה טסלם גסה לדקה. אלו רכריםהנמכרים בגסה תבואה . וקעניוע
 דרכן למדוד בדקה דר״מ ותכמיס אומרים לכדים שדרכן למדוד בדקה. ומדוו בגסה משפיעות ומוברס
י נממים אומר הנטסל לדקה. הרי  למאי. דירים שדרכן למלול בגסה ומללו בלקה. הרי זה חייב, מ
 הוא בלקה • לגסה הרי הוא הגסה. רבי ישמעאל בנו טל רבי יוחנן גן ברוקא אושר הנמכר ברק• הרי
 זה מייב. אפיי לא מכרו אלא סאה ורובע צריך לעשר את הרובע. פי' רסיל ללא אמ^ינן לנפפליקס
: נפירופ ש ע . ה ה ג  לגסה. אלא הגסה יש לס לין שלה. ולקה גיכ יש לה לינה. יאיט נטפל הרקה ל
. ודל הירושלמי דתני במה לברים אמורי5׳ בזמן שהוא מוכר בחנותו או על סתת  הירושלמי איט כן
 חנותו אבל אש היה מוכר בפלטר או בחטת שסמוך לסלטר מעשר על הכל ע$יו. חברייא בשס ר׳ אלעזד.
 דרבי מאיר היא. דרבי מאיר אמר לא התירו למטר דמאי. אלא לסטין בלגד הייק רני נותיר ההיא
 דתנינן לבתרה.רבי מאיר אומר שדרכה למלוד בגסה. ומדדו ברקה. טפלה דקס לנםה . (לקמן מ;י>
ה ומדדו כדקה . טסילה ם . את שדרגו להמדד מ  גסה לדקה וכן גבי רבי מייא). תני רבי מייא כן
. טפילה היא הגסה לדקה. חגרייא בשם ר' יומט ה ס  דקה לגסה. וכן פלטר מדה דקה. וחנות מלה ג
 מסני ה^נוקת דלא יוכלון טבל. רבי לאי בשס רכי יוחנן מלה דקה מאיל והמוכר משתבר המוכר מפריש.
 מדת גסס הואיל והלוקח משתכר. סלוקת מפריש. מתניתץ מסייעא לדן ומתניתץ מסייעא לדין. מחטי
גסס. מתמי  מסייפא לחברייא. ר׳ נממיה אמר את שהוא טפל לדקה בדקה, !את שמא טפל לגסה ג
. אפי׳ לא כ ״  מסייעא ל^ לאי. תני ר' ישמעאל כנו של רבי יוחק בךברוק: אומר. מדד לו ברקה ח
 מדר לו אלא סאה ורובע צריך לעשר את הרונע. אמר ר' זעירא משכו; עכר ביניהון מדד לו סאה לעניו
 רבעין. הואיל והמוכר משתכר. המוכר מפריש. מכר לו רבעים לענין סאה. הואיל והלוקח משתכר.
 הלוקח מפריש. על דעתיס דהדין הניא(ריל לתנא דמתניתץ דידן) נתנו שיעור ליבש. לא נתנו שיעור
 ללמ. נתנו דמיס ללח. ולא נתנו למיס ליבש. תני רבי מייא סץ מדה גסה. מן ההין ולמטן מרה דקה.
. על דעתיה דהדין הניא נתנו שיעור ללח. ולא נתט שיעור ה ס  טמן מדה דקה . מעמן ולמעלן מדה ג
 לינש. נתט דמים ליבש. ולא נתנו דמים ללח. רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן psv תנאי בית דץהוא
 שתהא תרומת מעשר של מוכר. ומעשר שני משל לוקח. מה אנן קיימין אם במרה לקה. הואיל והמוכר
 משתכר. המוכר מפריש. אס במלה גסה. הואיל והלוקח משתכר. הלוקח מפריש. אמר רבי טן בר מייא,
. אמר ר' יוסי אפיי תימר שלא מהכנסו באומר בלעתו נתקין. אעיש כן אמוז ו ה ט  תיפתר באומר לו מ
 לו תנאי בית לין הוא שתהא תרומת מע־ר משל מוכר. ומעשר שני משל לוקח. ר׳ לעזר בשם רבי הושעיא
 שנחי בית דין הוא החלב משל טבמוגיד הנשם משל לוקמ. הנהיג רבי אגהו jnop שיסיי שניהם משל
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 פירוש
. בין זרעו כלה ובין לא כלה. עיין בריש: ולבהמה וכוי. בהל הנ׳ מיידי י ט  J הלוקח לזרמ ו
ה. אבל אם נמלך חייב לעשר. עיין בריש: שמן לנר. דכודאי אסור דאין מדליקין  דממח־לה לקח סבור ז
. להחזיקו רק עילי מצרים לבל י ט  בטבל דאס!ר ליהנות בדבר שכלה מן העולה כמו הדלקה: מטיב ו
 ולא קדשו לעתיד לבא סעור מן הרמאי אבל ודאי מייכ מדרבנן. כן מסיק גגמ׳ לילן: חלת עס הארץ
 *כוי. טעם הדבר יש מחלוקת בירושלמי. מד אמר ללח גזרו חכמים על הד׳ דברים ששונה במתניחין.
 וחד אמר מפני שאימת קדשיה עליהן ונפ־א מינה בין המיל אלו בחבר שלקמ עיסה מעיה דלמיד דלא
א מתני׳. עיין בריש: שטן  גזרו לא סלזג גס כאן פעור. ולמיד כאימת קדשים דוקא בחלת עיכ מ
 ערב. שעשוי להרימ לבד ביש מתייבץ יב״ה הוערץ ובירושלמי דב׳ש פליג גם על הלוקח לזרע סיל

 לביש דמייב (כיה לקמן נסיה מיא. אך צ׳ע דהא הגאון בעצמו הגיס שם. דנם ב״ש סיל להלוקה
ע פטור) ־ ל ומברבין עליו. פי׳ ברכת המוציא: ומזטנין עליו. ס״ ברכת המזון: וםסרישץ ר ן  ל
. נמשך בלשיט אמר הלשון דאיתא נמסכת י ט  אותו ערום. דלא געי ברכה לדמאי: הא אם הקדים ו
. מפרש י . הא אם הקדים וכו׳: שמן שהגרדי ט '  מעשר שני כפרק נתרא ככל מצוהך אשר צויהני ובו

 בירושלמי חה על גופו בעל וזה על גגי צמר והוי כשמן לסוך בו סכלים עיין בריש:
. סי׳ שמעשה דברים דחשיב יש מסן גמינן גה בהון לארן. אלא ׳  ב א ואלו דברים וכו
 ׳ דחמשה הללו דקא חשיב ניכרים הם שאין דוגמתם אלא באיי. ובן משיב במתניתין במסכת
. ובתוססהא חושב שס עוד ג׳ דהייט האלצרין והסיעקיון והאיצטרובלין ׳ ו  מע״ר מיח ס׳ ה' שוס כעל בכי כ
 הטעם ללא השיב מפורש בירושלמי דהיינו דחשיב שס במשנה יש כיוצא בסן בארן ישראל הוצרכו הכמים
י דתוספתא אי! גדילץ באיי לכן לא . אבל מ ן  ליתן להס סימן בפעוריס הבאים לעולם מחוז לאי
 הוצרכו לממתם. וגס כאן הוא להיסך דאין כיוצא בה!־ בחויל. לכן הוצרכו במשנה לחשוב וליתן

. וזיל אלו לגרים וכוי בלומר כל מקום שהן נמצאין כ)  האורז שבחייל כל המשתמש ממנו פעור. ע׳
. אך באורז הקילו לפי שיש י ט  אמיינן ־מארן ישראל הן לפי שאץ כמותן בחיל ואזיל ומשיב הדבילה ו
 מסע דממתן כמיל אעס׳כ לענין אכילת אוח חייב לעשר דמאי אך בל המשתמש ממנו איזה השמיש
 שלא כדרך אכילס לנשאר המטיס שהן בודאי מארן אף תשמיש אלם דמאי. אבל באורז פערו מדמאי
ל עליו לחיות נאמן. סי׳ על המעשרות: ואינו מתארה אצל ב ק מ  בתשמיש ארה במון לארז ־ ב ח
 גים האיץ. זה אליבא דכולי עלמא. ור״י מוסיף לבאר הדין שאף בדעבר אש נתארח אצל ע״ה נאמן.
 לסיל החשור על דבר אחד איט משוד אלא לאוטו לבר בלבד. אבל מהחלה גס ר׳׳י מודה דצייך לקבל
 על עצמו כל לבר. דאם קבל עליו הון מלבר אחל אין מקבלי; אותו. ולכך לכתחלה גס דיי מודה וחכמים
 היל דהחשוד לדבר אמד חשוד לכצ דבר אלא לקאמרי ליה אף לדבריך שהמבול על דבר אחד אינו חשוד
 לרכר אסר. מימ גזה גס אתה מולה רעל עצמו איט נאט! וכוי. פי׳ רעל עצמו לא נשאר גנאמעת
 שלו היאך יהיה נשאר בנאמנות על אמרים. ואיכ לא היי ללבר אמר. וכן משמע מהירושלמי והביאו
 הליש וט״ס יש בירושלמי וכציל. ז״ל הירושלמי תני אמר רבי יורן מימיהם פל בעלי בתים לא נמנעו
 מלהיות מהארמין אצל מכיריהן אעיפ שהיו סירותיהן מתוקנים בבתיהם. אמר ר׳ יונה חבירין אינן נאמנין
 לא לאכול ולא להאכיל. רבי יופי הבירין משיוץ למיכל ולא להאכיל. םירוש הא דאמר רבי יוק אפילו
 הס רגילץ לאכול אצל מכיריהן #ס׳ה נוהגי! בפירותיהן מתוקנים לתוך בתיהן סובר ר׳ יוגה אפילו תם
. ורבי יוסי סליג וסובר דאיירי ך  אוכל אצל הבירין שחטליס לאכול ולהאכיל אינו מפסיד נאמנותו מ
 דהחבירין אינם משודץ כי אש לאכול אבל אס משודין להאטל ואוכל שם לבר איפור אף רבי יולה מורס
 דמסשיד הנאמנות בכך כצ״ל. מתניתץ פליגא על רבי יוסי דאמד על עצמן אינם נאמנים. מילהון דרבנן
 מסייע לרבי יוסי. דאמר רבי חנינא בשם ר׳ יוחנן לא אמר ר׳ ימדה אלא בסוף. אבל בחחלה אפילו
 ריי מודס אין תומר חבירים אץ נאמנים לא לאכול ולא להאכיל. מה בץ בהחלה מה בין בסוף. פי׳ בשלמא
 לרבי יוסי אתי שסיר דסיל לרבי יהודה דמתחלה צריך לקבל אף שלא לאכול אצל ע״ה משוה גזירה.
. אבל לר׳ יונה דאין נאמנין לא לאכול ולא להאכיל.  אבל בטף סי׳ כשאכל אצל מיס לא נחשד בשביל כך
 מה בץ תחלה לסוף טון דאף דאוכל דבר איסור אינו מפסיד הנאמנות ונאמן על אחרים למס צריך
 לקבל בתחלס שלא לאכול ולא להתארח אצל עיה. ומשני דנעולם כר׳ יונה דאין נאמנים לא לאכול ולא
 *:אטל ס״ל לר׳מנינא. והא דמפליג בין תחלה ובין מף זתני המקבל עליו להיוס נאמן חון מדכר א׳
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 אליהו דמאי
. ללא כמפרש הירושלמי שכתב שהוא לשון איבעיא,  לוקא באומו מין אלא אפילו מין אמר
 כלומל למיבעיא ליה אי לוקא מאותו מין כשקנה ממומן אמר הוא למותל להחזיר. אבל אי
. הואיל ולא קנה כלל ממין הראשון בודאי  מושק ובירר ממין זה ואמי׳כ נוטל מין אמכ
: (מהרב ר' העשיל כ״ץ זע״ל) : ל י ל  הראשון קנה ולא ימזיל מלאשון ולא איפשעא . מ

. שאיט קונה מל שימשוך : ך ש  מפני שלא מ
א יצניע עד שיעשר  ג המוצא פירות בדרך ונטלן לאוכלן ונמלך להצניע ל
 ואם מתחלה נטלן בשביל שלא יאבדו פטור כל דבר שאין אדם רשאי
׳ יוסי מתיר בודאי ובלבד שיודיענו:  למכרן דמאי לא ישלח להכירו דמאי ר
. מפני ׳ ו כ . מעני שכשנמלו לאכילה נממייב במעשרות: ואם מתחילה ו י ו כ  ג לא יצניע ו
: ׳ ו כ . ואף להפקר אינו רשאי ול״י ממיל לימן במתנה ו י ט  שהוי להאכיל בהמה: כל דבר ו

 ך המוליך חטים לטוחן כותי או לטוחן ע״ה בחזקתן למעשרות ולשביעית.
 למותן עובד כוכבים דמאי. המפקיד פירותיו אצל הכותי או אצל ע״ה
 בחזקתן למעשרות ולשביעית אצל העובד כוכבים כפירותיו רבי שמעון
 אומר דמאי * ה הנותן לפונדקית מעשר את שהוא נותן לח ואת שהוא
ן לרמאים י א ר ח  נוטל ממנח מפני שחשודה לחלוף. א״ר יוסי אין אנו א
 אינו מעשר אלא מה שהוא נוטל ממנה בלבד: ן הנותן לחמותו מעשר
 את שהוא נותן לה ואת שהוא נוטל ממנה מפני שהיא השורה לחלוף
 את המתקלקל אמר ר׳ יהודה רוצה היא בתקנת בתה ובושח מחתנה,
 מודה רבי יהודה בנותן לתמותו שביעית שאינה חשודה להחליף

 להאכיל את בתה שביעית :
. והוי ולאי והקשה ירושלמי ממגי מס מגמליך ו תי  ד המפקיר מידותיו אצל נכרי כפירו
* ׳ וי״ל הכי ברצפות ואינו ממליף כ״כ שמא יכיל בשקו ולמאי הוי משום שמא צ ט  לעושן ו

: ם  בפילומ ולאי יחלי* מהם בלא ש

 הארוך
ד המעשמח בדחי' בירושלמי ה וכוי. פי' וטחן למי שהוא מפשר זמר מ ק ד  עירובי! ע׳ש: נבאי !
 וקשיא לביש בגין זו כשר יפסיד ומשני טתן לו כדי כולכו ואימא בילושלמי לביש לא פלי; ארישא
 בגבאי לנד משום דמה פ־כולין לתקן בכדי שלא יאכלו עניי עירו מזקנים. אכל ברישא גבי עניי עולם
 מה מועיל שיעיר זה יהע להם מתוקנים כשיצט לעיר אמדת יאכלו שאינו מעושר. חיל הירושלמי
 מאי טפמא לביש מפני מס לא סליג ארישא. ומשני אפי׳ תגרמו עכשיו יכול את לגדר לאחיו מיט
 דרבנן פי' מסט מס לא סבירא לסו סא רכ״ש הא סברא גדולה היא ומכני אס מדקדק אחריו אף הוא
 ממעע בצדקה פירוש כי כשיגבה מבעל הבית על כרחל צריך לגבות בשני כלים דאליכ לא יהיה להגכאי
 היכר מי הוא המעושר ושאיט מעושר לכך כשיראה עם האיץ שהוא חשוד בעיני הגבאי אוי לא יר!ה
 ליהן כלום לגבאי ונמצא ממעט בצדקה וזה סי' המשנה ומכמים >*מריס גובי! סתס ומחלקים סתם משוס
 רגובי! סתה כלי בלא ימעט כצדקה לכך מחלקין גס כן סתס משום דזאת איט באסשרי לסביר מי שהוא
 מעשר ושאינו מעשר ביון מתונים בכלי אחל היוצא לנו מזאת המשנה לשימת הירושלמי דענייםעצמם
 אינם רשאיס לאכול דמאי רק דסתירו לבעל הבית שרשאי לחלק לסם למאי והס יתקט מעצמם וגנמרא
 לילן במס׳ עירובין על הא למערבי[ בלמאי מסורש משוס דאי בפי הוי מסקיר נכשיה וחזו ליס עיש
 משמע בפשיעות דמני רשאי לאטל דמאי. וגס במאי ראיהא בירושלמי לביש לא קמפלגי רק אסיסא
 כמ״ש לעיל םליג בגמרא דילן לאמי־. תני בית שמאי אומדה אין מאכילים עניים למאי וכו׳ משמע
. פי׳ לכרות ומיירי טרק סנאגל ושוב י ט  דגם ארישא סציגי ביש = ב הרוצה לחזום עלי ידק ו
 אינו מועיל מס שמפקיר דוה גמן צמפשרות ותנן בפיק רפאה ונותן מטם הסקר עד שימרח וכו׳ עיש:
 שאינו מחוסר אלא מנין. פי׳ דעתן עעם ע״ו דלא יחזיר עד שיעשר והא איכא משום גזל דלמא
דת. ואם ו . כגון דהוי פשר אג ן ר  מעשדן. על זה טתן עעס דאיט מפסיד לו כלים שאין חסרון רק מ
ו שמעל מכל אזר ואחד על האחד. בזה לא הוי ד . אכל ענ ו . או היה מחסר ל ׳  שהיה עתן אגודה א
 חסרון דמנכר. וכדאיתא בירושלמי חזקיכ אמר וכוי כיצד הוא עושה נוטל מן העלין ומתקן. ולפי זה
 אין צריך ליק לו כלוס. וריא בשם ר" ביון שמשך לא סיס חשר אלא מנין פי׳ דהדץ באם שפסק ולא
א עושה נותן דמי אחד מהן ומתקן. והקשה בירושלמי לא  מדד אעפיה קנה לבך צריך לעשר. כיצד מ
 נמצא עושס תקלה לבאים אחריו פי' שישברו שהוא דמאי. ויפריש מזו על החייב והוי מפטור על
 החיוב. ומשני עושה אותן צבור לפניו. סי׳ ויבקש ממנו שלא יסבור ביחל סם סשאר ומי שיקנה אזי
. פי' משום דאין מעבירין פל האוכלין ׳  יעשר כל אחד בפ׳מ : J חמוצא טירות וכוי ואפ מתחלה ט
 ולא נתבוין לזכות. ועיין בר׳יש שהניא ירושלמי דסריך מהא דאיתא בפי־ק המניח גכי ההופך אמ הגלל
 דחייב אף אס לא נתכוין לזהות עיש. וקושיא זאת סוא למסקנא אליבא דר׳ יוחנן דף כיע ב׳ שע
י י ך הס־מ כו׳ אצל וענ י ל ו מ י : ד ה ״5 י 5 מ י י נ מ ה ה י  ההלכה עיש מלוגמא יייי יר*א ם
 כפירותיו. בירושלמי הביאו הר׳ש קשיא רישא לסיפא הכא אתמל לעוחן הנכרי דמאי והכא אהמר אצל
. ה פ ן  כנכרי כפירותיו ומשני כאן קופה בקופות כאן פימת בסירוס לברישא מיירי למוליך אצל העימן מ
 ודרכן להחליף עס פאר קופות של שארי ישראל ושם יש ממי האדן המביאין אצלו. והיפא איירי שהפקיד
 אצלו סירות דלא יחליף סירות כקופה של ישראל רק בסירות שלו עיין בריש במפרש להיסך: רשיא
. פירוש כיפ היל דש קטן לנכרי. אבל חייב מהלכה סי׳ מדרבנן. ותנא קמא סבר דודחי חלפינהו  דמאי
 וחייב מהלכה וחייב ליתן המעשרות מדרבנן. וי״ש סבר דמאי לספק אם מחלפה או לאו לכך ס״ל
ת י׳א ב׳ דלכ״ע חייב להסריש אלא לסלעי מ י  דמפריש ונועל דמים מן הכהן כן מסיק הגמרא במס׳ מ
 כנ״ל וסלוגתייהו בתרומה גדולה. אבל תרומת מע6ר סנוור בנאמר ואל כלויס תדבר וטי עיש ודלא כסי'
׳ מיל מפורש להדיא. מ  סרמביש שפי' הרי הן כפירותיו ריל כפירות הנכרי ואיט מייב כלום להא מ
 רלטלי עלמא צדך להפריש. וכן איתא בירושלמי לאף ריש קטן לנכד מימ מייב מהלכה. ולפיז מתורן
 הגמרא בבכורות י״א ע״כ. אמר ריח הלוקח טבלים מנכרי ממורמין מפשת והן שלו דמרמינהו מאן
 אילימא דמרמינהו נכרי דגנך אמר רחמנא ולא דגן נכרים אלא וכו׳ והקשו גהוס׳ דלמא סיל כמיד
. ׳  דמירוח נכרי - איט סופר עיש. ועוד דמ׳מ מיינ מדרבנן ע׳ש בהוס' ד״ה דגנך אמר רחמנא זכו
 ומתהלה נקלים קושיא א׳ לאיתא פלוגתא כמסכת גיטין נדו א׳ אמר רבה אפיס באין קרן וכו׳ ר' אלעזר
 אמר חפיש שיש קנין וט׳ במאי קמיסלגי דמר סבר דגנך ולא דגן נכרי ומר הבר חגונך ולא דיגון
 נכרי מ׳ש. וא׳כ קשה הלשון היל למימר דגנך אמר רממנא למיל דגנך וכו׳ כיל דאף קודם המירות
 סעור. אבל לסי הירושלמי הנ׳ל דאף דיש קכין מימ מייב מדרבנן. איכ הקושיא בגמרא כך היא דגנך
 אמר רחמנא וכו׳ נמצא לאיט אלא מדרבנן. וא״כ אף קודם המירוה לחייב רק מדרבק ואין הקושיא על
 הא דמעשרן דאף דיש קנין מימ איט חייב לק מדרבנן, אלא הקושיא דמדמ אםממרח או לאו אף
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 p*"ffi % א מאנילין את העניים דמאי ואת האכהניא דמאי רבן נמליאל
 1 היה מאכיל את פועליו דמאי בבאי צדקה כ״ש אומרים נותנין

 את המעושר לשאינו מעשר ואת שאינו מעושר למעשר נמצאו כל האדם
 אוכלין מתוק וחכ׳׳א נובין םתם ומהלקין םתם והרוצה לתקן יתקן:

( ובו' ׳ במלמול שלגו מסיק שמומר לאכול דמאי ואינו צריו לעשר. ובייש פלינ י ל י כ א  א מ
. ובירושלמי פי׳ מאכילין להייט שמוחל לימן לו למאי * אבל הוא מחויב לעשר : ׳ ו כ  ו
. וקשה לפי׳ י כו . להייט סעולה שאינו מחוייב להם: גבאי צדקה ב״ש אומרים ו י ט  ר״ג ו
. בשלמא למלמול ׳ ט  ילושלמי מפני מה צליך לישן אש הממשל וטי שמותל להאכיל׳ כעניים ו
 שלנו פליג ב׳׳ש אמתניתין, וי״ל מאכילין מיילי בעניים אורחים. ואיט יכול לשמול אומו שלא
 יאכל למאי שמא כשילך מאצלו אל מקום אחר יאכל. אבל בגבאי עיר יטל לשמול את העניים
. שיראה מ״ה שיניחו מבואה שלו במקום אמכ י ו כ : והבסיס אומריס ו  שלא ימן להם למאי

 ויכין שמשלוהו ולא ילצה לימן צלקה:

ק ר  ב הרוצה להזום עלי ירק להקל ממשאו לא ישליך עד שיעשר. חלוקח י
ן חשוק ונמלך להחזיר לא יחזיר עד שיעשר שאינו מהוםר אלא מנין. היה  מ
 עומד ולוקח וראח טוען אחר יפה ממנו מותר לחחזיר מפני שלא משך:
. ללכד הכל שפלוגתא לבי יהולה י ט : לא ישליך ו י ט . פי׳ נזרוק מטליו ו ׳ ט  ב הרוצח ו
. ומל סבל על שבא ליל מכירו. . מד שבר משיוצא ממממ ידו ר ק פ  1ר' מאיר . אימתי יהיה ה
. אפייה אסור ה ס  ׳משנתינו אמא לל״ה. אפי׳ למ״ד מד שבא ציד מבירו והוא מוצאה במרה ג
. והוי מלה לקה ואסור . וכל מעט שבא לידו הוי השתא העקר ט ט  צפ* שלוקט מעט מ
י: הלוקח ירק וכוי שאינו מחוסר  משום כל שאסיר למכור דמאי אסור להשליך לחבירו כו
. אמד שמעשר מכל כריכה ואימ גולם לו התק ממממ ם י מ ע . פי׳ ירושלמי שני ט ן י נ  אלא מ
ן שמשך קנה . טו ם . ופי׳ אמר שמעשר משלו ששלו ה ר ס ח . שהמנין מהכריכות לא נ  קלמ אמד
. אפי׳ במין אמר: ׳ ט  ואיט מחושל אלא מנץ כלומר למנות הכריטמ: היה עימד ולוקח ו
. ומפכש הגאון בניחותא. ללאו  (ז״ל הירישלמי מל כדון באותו מין אפי׳ מין אסר מכ״ל

 פירוש
 לוקח. בגין דהוון מרבין עבאות. ובביאורו כתב על הירושלמי. ה״ג או במנות שהוא סמוך לסלטר.
 פי' דהוי מדה דקה מפריש הכל סי׳ אסי׳ מ״ש עליה. חברייא נשם ריא דרימ הוא היידן ר׳מ כו׳ כצ״ל.
 ומס שביניהם מיותר ומפרש הדא דתנינן בהלה כו׳ עפילה גסה לדקה כצ׳ל. ותני רבי חייא כן כוי
 עפילס גסה לדקה. סי׳ יאזלינן כתר המדה שמומי השתא ולא על מה שדרט למכור. וכן ס״ דסכא
 >מי תני כן פלטר מדה דקה וחנות מדה גסה טפילה היא גסס לדקה. סי' דסתם מתום דרכו למטר
 תמיד במלה גסה כמו בחנות. ואפיה אמר שצריך שיהיה מוכר אף עכשיו בחנות שסוא מדה גבה .
 אבל אס מוכר עכשיו בסלער כהוא מרה לקה. צריך להפריש הכל ולא אזלינן בהר מה שדרכו למטר
 בגסה. מסנ׳ התיטקוה כו׳״ סי׳ הא למלה רקה צריך להשריש המוכר הייט מפני התינוקות שכפמוכר
. אמר ר׳ זעירא משכון שכר י ט . רבי לאי בשס רבי יוחנן ו  גמדה לקה רנילין התינוקות ליקח ממנו
 כיניהק . פי׳ בין חבריא לר׳ לאי בשפ רבי יוחנן. מלל לו סאה לענין רנמין. סי׳ שאיט מוכר מעט
 מעמ. אלא סאה ביחד על המקמ של רבעין שהמוכר משתכר זלסיכך לרבי לאי צדך המוכר להפריש .
 אבל מפני התיטקות איט צריך המוכר להפריש שהרי כשמוכר סאה ביחד לא חיישינן לתינוקות. ובן לסיסך
 דהייט כשמוכר רבעין. פי׳ מעט מעע על המקמ שמוכרין סאה ביחד. שאין המוכר משתכר . וחיישיכן
 מפני התינוקות כיון שהוא מו:ר מעט מעט. את שהוא טפילה לדקה כדקה. פ״ שהוא מוכר שמיד ברקס
 ומדד לו כמה רבעין בדקה. אלא שאותו שנשאר מכר לו סכל בימל וזו היא מרה גסת שמוכר אותו מעע מעע
. אסיה היא טפלה לדקה. וצריך להפריש  הנשאר בלא שיעור ומרה. וזו היא אכהרה כמו שפי׳ הריב מ״ג ב׳
 אף עליה הכל אלמא דטעמא מפני התינוקות דמכתמא באותו המעט איט משתכר כמו המוכר במלה
 גסה כיון שמוכר באומד. אבל מפני התינוקות מייבינן כיון שהוא רגיל למטר תמיד לתינוקות מיישינן
. סי' שאק ׳  שמא רף איתו המעט ימכור להיטקות. אסי׳ לא מכר לו אלא סאה ורוגע. 5ריך לעשר ט
 דרכו למטר רבעי;. אלא היא מזכי הכל ביחד. אלא אחר שמדל ל> כמה האין נשאר מעע. ומלל לו
 אותו המעע ברבעי!. צריך לעשר אותן הרבעין. אף דככא ודחי לא חיישק מפני התינוקות כיון שאיט
 מוכר מעט. אפיה צדך לעבר אותו הרובע אלמא דעסמא מפני שהמוכר משתכר. דמסתמא מוכר אותו
 הרובע כררך שאר מזכרין רבעין ולח לענין הסאה. נהמ שיעור ליבש. סי׳ דהיינו ג׳ קבין. נהנו רמיס
. סי׳ הוא מדת הלח. לימון סרס דקה. מן הלימון ולמעלה מדה ה כ  גלח. סי׳ דהיינו דינר. הין מרה נ
 גבה כצ״ל. ולימון הוא מעבע. והיינו נתנו דמיס ליבש דקאמר בסמוך. רבי יוחנן בשם ר״ש בן יוצדק
. הואיל והלוקח משתכר ׳ . פי' הוא מלהא באגפיה נפשה ולא קאי על מתני׳ ומסרש מס אנן קיימי! ט ׳  ט
 הלוקח משריש כציל. תכתר כמכנסו, סי׳ שמוכר לו סירות ואיירי כמדה גסה. ולפיכך תנאי ב׳׳ד שיהא
 מפריש תרומת מעשר. ואין צריך להפריש ממ״ש. והא דאיט מזכיר כאן תרומה גדולה כיון שאיירי
 בודאי. היינו לפי שאי אפשר לגולן שתיעקר אלא א״כ הגר נתרמה תרומה גדולה. אפילו תימר שלא
 מהכנישו פי׳ אלא שלקח ואיירי ביודע שלא נתקן דהוי ולאי ואיירי ג״כ מחבר לחבר ושניהם יוזמי! שהוא
 זדאי וצריך לתקן אלא לתנאי בית דין על מי מועל לתקן ומפריש תימ משל נמכר ומעיש משל לוקח. בגין

 דיכוון מרכין טכאות הציל :
. איכא דמוקי בירושלמי דמיירי בעניים מבדים ׳ כו ן את העניים דמאי ו י ל י כ א מ ג א ם ד ־  י
 ״ 1 לוקא פי׳ מבוס דהה מכרים וכשיורעים (כדהנן דנריך להודיע) אזי יעשרו אב^לעניים
 עם הארץ לא. דאין מאכילין עניים רמאי אס הם ג״כ לא יתנו מעשר ואכסניא ג׳כ מבדם ולא לנו
 אבל אס לנו חייבים . ראם לנו הוי כביתם וקובע למעשרות. כדאיתא במסכת מעשרות סיב מ׳׳ג
 המעלה פדות כו׳ אוכל עד שמגיע למקים הלינה עיש כך דעת ר׳ יונס ולי יוסי מוקיבמני עם
ד יהושע. תני  האדן ואכסניא נכרי וזיל הירושלמי. למי אמר ר׳ יונס בעניים חבידם ובאכסניא כ
 מעשה גרי יהושע שהלך אחר רבי ייתכן כן זכאי לברור חיל. וסיו אותן בני עיירות מביאי! להס סירות.
 אמר ליה רבי יוחנן אס לנו כאן חייבים אנו לעשר. ואס לאו אין חייבים. רבי יוסי אומר בעני מיה
. פ״ דע׳׳כ אף בעט ן  הוא מתניתין. אס אמרת בפנייה מבדה. נמצא אתה נופל דלת בפני מס האי
 פס האין מותר להאכילו דמאי דאי לא תימא הכי לא ירצה שוס אדם ליתן לעני ע״ס כלל. דלעט
 חבר אי; צריך לתקן ולעני עם הארן צריך לתקן מאי מוקי ר״י באכסניא. ומשני כהדא דתנן םגדס
 טמכס לרכות את האנשניא ותני עלה ריא זו אכסניא נכרי. הכי נמי באכסניא נכרי. ומקשי חני
 צריך להודיע עיר דר" דמיירי בעניים חבדם עיר דר׳י דאמר בעניי ע׳׳ה •)פי׳ מודע מה מועיל ומשני
 מפני אחד ס״ שאס ימצא אחד מהם שיתקן עכיל הירושלמי מם תוספת ביאור. ומאי דאיתא בירושלמי
 דאכםניא עיירי בנכרי אתא לאשמועינן דאע׳ג דאכור לפרוע חובו מדמאי. אבל לנכרי שיד שאינו
 זי־3 ליתט לנכרי רק מסני דרכי שלום. לכן לא גורו אכל בולאי איט רשאי דאסור להטת. סוס׳



 טםכת שנות אליהו דמאי יא
 שהוא מעשר אינו נאמן מאיש פלוני ה״ז נאמן הלך ליקה ממנו ואמר לי לא
 מצאתיו ולקחתי לך מאהר שהוא נאמן אינו נאמן: ן הנכנם לעיר ואינו
 מכיר אדם שם אמר מי כאן נאמן מי כאן מעשר אמר לו אחד אני אינו
 נאמן איש פלוני נאמןה״ז נאמן. חלך ליקח ממנו אמר לו מי כאן מוכר יש;
 אמר לו מי ששלחך אצלי אע״פ שהן כנומלין זה את זה הרי אלו נאמנין;

. משוס מיי נפש הקילו: י כו  ו אע״פ שהן כגומלין ו
 ז חחםרים שנכנסו לעיר אמר אחד שלי חדש ושל חבירי ישן שלי אינו

 מתוקן ושל חבירי מתוקן אינן נאמנין ר' יחודח אומר נאמנין:
. משום גומלין חיישיק ומצוץ להתפרנס מחמריס אמרים: י ט  ז חחמרין ו

) א חלוקח מן חנחתום כיצד חוא מעשר נוטל כדי תרומת £ ף ף £ 
 I מעשר וחלה ואומר א' ממאה ממח שיש כאן*הרי בצד זח
 מעשר ושאר מעשר סמוך לו זח שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר
 עליו והשאר חלח ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על חמעות:
. וי״ל י כו . וקשה דכמשנה דלעיל מגא שהכממוס ממוייב לעשר ו י ו כ  א כיצד הוא מעשר ו
. אחד ממאה: ר ש ע . והמס מיירי בדקה: כדי תרומת מ ה ע  להכא מיילי שמוכר במלה ג
. ודין תרומת מעשר ממוייב לימן אמל ממאה לא פחות ולא יומר ותלומה . אחל ממ״מ  וחלד.
. שמתוייב י ט  גדולה ומלה אסול ללקלק לק שיתן לפי לאות מיניו: א' ממאה ממה שיש כאן ו
:  לקלות שה מל אמל ממאה ושאר מ' סמוך לי זה שעשיתי האסל הלאשונה עשוי וט׳ מל המי
 ב חרוצח לחפריש תרומח ותרומת מעשר כאחת נוטל אחד משלשים
 ושלש ושליש ואומר אחד ממאה ממה שיש כאן הרי זה בצד זח חולין
 והשאר תרומה על הכל ומאה הולין שיש כאן ה״ז בצד זה מעשר ושאר
 מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת מעשר עליו והשאר

 חלה ומעשר שגי בצפונו או בדרומו ומחולל על המעות:
. ואסור להקלים תרומת מעמר לפלומה גלולה לכמיו ה א מ . היינו שלשה מ , ו כ  ב נוטל ו

 הארוך
ה ממי שהוא נאט! וטי. סי׳ שקכל עג עצמו בפני ג׳ להיות נאמן טל ם:!עשר י : ש *  ריל מתיכת ע
 וממי שהוא מעשר ר״ל שנוה; בעצמו בלא קבלת נפני ג' רק שאחל יודע שנוהג בעצמו: מאיש פלוני
 הרי זה נאמן. העעס דמילתא דעבידא לגלויי לא משקרא. ומאי לאיתא במסכת בטרות ליה ב׳ הפעם
 משוםדמרתת התם דחו״ הא מלחי דמשס אין ראיה למלתא דעבילא״לגלויי דייל הטעם משוס מרתת.
 אבל לסי המסקנא הוא מטם דמלתא דעבידא לגלויי והוי: ולקחתי לך מאחד. ר״ל שאינו מזכיר שם
. י ו  האיש:1 הנכנס לעיר. ריל רוקא הנכנס ואיט שוהם שס שלשים יום: ואי3\ מכיר שס אדם כ
. והשי׳ כמו שכתבתי במשנה ה׳ ומפמימנו לדוקא י ט  אבל אש מהיר לא התירו: אטד מי כאן נאסן ו
 למעשרות אבל לא לעהרות וכן איתא בתוספתא והביאו הריש וטים יש שם וציל אמר לי פלוני מעשר הוא
. ובירושלמי מקשה עם האת נאמן פי׳ הא חשוד עלזה. והחשוד על דבר לא מעידו י  איל הן גפניו ט
 וטיס דאיתא כירושלמי ועיא נאמן כו׳ והעתיקו הדיש ונדחק לישבו עיין שם וציל במקום עיא עיה :
 ן חחמרים וט׳ אין נאמנים וכו׳. בירושלמי מפרש העעם דריי מפני חייהם של מי העיר. ועעמא
 דרבנן מצויץ ק להתפרנס מעיר אחרת. ובגמרא לילן מס׳ כתובות דף כיד מסיק. דלתיק כשכלי אומנתו
 גירו דאז טלאי הן גומלין. אבל כשאין כלי אומנתו בילו. גם תיק ס״ל רנאמניס ולפי טפס הירושלמי
 אץ נאמנים אף כשאין כלי אומנתו בילו. משוס דעס הארן איני נאמן משוס שהשוד. ולר׳י אין נ״מ
 כין גמרא דיל! להירושלמי דאף לפי הגמרא לילן צריך ע״כ טעם הירושלמי לאף דר״י לא חייש לגומליס
. ועם הארן אינו נאמן ולא סליגי אלא אליבא לתנא קמא: ח א  אף כשכלי אומנתו בילו מכל מקוה הוא כה ה
 ©"p ה א הלוקח ט׳ בדי תרומת מעשר וחלה. איתא בירושלמי אף פל המלה סי< מדקתני
 י אמד ממאה (מימ קורס תלה) משמע דצריך ליתן תימ חף על החלה וחלה חייבת גדמאי .
 ולא ק מנינן מלת עה האר; והמדומע סטורין מן הרמאי. סי׳ הא תנינן חלת עם האת הטור מן
 הרמאי. וממאי תני בכאן מיתן תרומה אף על החלה. רבי אחאי בשם ריב׳מ רטש סיא. ותני כן
 רכביי אומר משוס ר״ש חלת עס האר! ניש מחייבץ וביה הוטרין. כלוס אמרה ב׳ש אלא דבר שהוא
 לאכילה . אילו הלוקח לזריעה ולבהמה. קמח לעורות. שק לנר. ש$זא אינו סוטר. סי׳ למקשה הא
 בכאן דאיירי נע״ה שאינו נאמן מל המעשרות. ואח״כ מפרש שאימ נאמן על העהרות. ואיכ החלה
 היא טמאה ואסויה באכילה וקיימא לשריפה. והוי כמו שלקח שמן לנר דפעור מן הרמאי. וא׳כ הדרא
 קושיא ליוכתיה למאי נותן ת״מ על החלה דנזה אפילו ביש מודיה אלא בלש פיסתו במי פירות י פ״
 דמשני כאן איירי במגגל במי פירות שאינו מכשיר וראוי לאכילה. ואח׳׳כ פריך לא כן כביש לא כן אמר
 ריבימ דר׳א איש ברתותא היא הא כרבנן לא פירוש לאיתא במסכת חלה פרק ב׳ משנה ס׳ עיסה שנלושה
 במי סירות חייבת במלם. ואמרינן בירושלמי ריבית אמר לריא איש ברתותא היא דתנן טטצ יום סרק
 ג׳ מ״ד ר״א איש ברתותא בשם ר״י פוסל את בולם. ריע אומר משמו אינו פוסל אלא מקום מגעו עיין
 בס״ג דטבוי׳י. וס״ל דגיבול הוי חיבור וחייבת ג״כ בחלה. ולרבנן שיל גסכו״י דאיט חבור כ״ל ג׳כ
 לסטור מחלה וא׳כ האיך מצי לאוקמי בגיביל במי פירות הא אינו מייב בהלה לרבכן אלא לא הריי דאמר
 כאן נטשה בטהרה וכאן בעושה בטומאה. אלא כר״א דאמר כאן וכאן בעושה כעסרס. פי׳ לא כר״י
 דהיה קשה לו המתניתץ הנ״ל עם המשנה דבפרק ב׳ משנה ד׳ הנחתומים לא חייבו אותס וכו׳. ומשני
 דכאן בעושה בטומאה והתם בעושה בטהרה. (ועיץ כריש שס) אלא כר״א דמהרן חירוז אחר וכאן ובאן
 איירי בעושה בטהרה ונמצא דמלס ראוי לאכילה ולדוגמא בעלמא נקט כר״א. דבאמת כוגיא זו סליג
א לסוס סוגיא ד  על סוגיא דלעיל ומוקי הך דהכא בנמתוס עס הארץ. ולא צריטן כלל לשינויי דריי ו
. לא כן תני הנאמן על הטהרוס נאמן על המעשרות ותניתא סי׳ דמקשה כיון דאיירי בעושה געהרס.  זו
 א״ה כאמן על העהרה וא״כאמאי צריך להפריש הא כנאמן על העהרות נאמן על המעשרות. ומשני הדא
 דהימא במתארח אצלו אבל ברבים אינו נאמן פי' וכאן ביחתוס ורביה קונים ממנו אף שהוא נאמן על הטהרות
 אינו נאמן על המעשרות. ר״א ר׳ שמאי שמע מן דבתרא. כרוצה להפריש תרומה ותרומת מעשר כאחד כמס
 דתימר תמן חון מסראוי לקודש לשס תרומה אף ככא מוץ מהראוי לקודש לשש הלה סי׳ ואתי לתרוצי קושיא
 דלעיל ללמה יפריש תרומה מחלה ומשני דבאמת אינו מפריש ומאי דקתני תרומת מעשר קודם והדר חלה לאו
 דוקא והראיה ממיב דהרוצה וט׳דגס שם סי' והשאר הרומס על הכל הוי ג״כ פי' הון מתרומת מעשר ה״נ כן
 מון מחלה:נוטל כד* תיומח מעשר וחלה. סי'דרשום בצד אחד ומשער שיהיה שם כדי תרומה וחלהואמיב
ד מלה. והא מקט חלה  אומר א׳ ממאה:י׳ מן ככל ממה שיש כאן סי' מקצת ממה שנרשם שס דש שס ג״כ כ
 קודם מעשר שני איתא הטעם בירושלמי מטס דכתיב בה ראשית ומכ״מ הקדים מעשר ראשון להלס משום
 דגם במעשר ראשון יש ט ראשית מותן ממעשר ראשון תרומת מעשר וקרי* ראשית וגם מסט שקדמה
ת מ ר ת ת •י 2 הרוצח להפריש תרומת ו ' ש א י ז מ  לגורן. אבל במעשר שני f שקדמה לנוח. מ5׳׳" *

 £ףמ ך א הלוקח פירות ממי שאינו נאמן על המעשרות ושכח לעשרן
 1 ושואלו בשבת יאכל על פיו השכה מוצאי שבת לא יאכל עד

 שיעשר לא מצאו אמר לו אחד שאינו נאמן על המעשרות מעושרין הן
 אוכל על פיו השכה מוצאי שבת לא יאכל עד שיעשר. תרומת מעשר של
 דמאי שחזרה למקומה ר״ש שזורי אומר אף בהול שואלו ואוכלו על פיו:
. עפם א׳ מפני שבת הקילו. ועמם שני מפני שאימת שבת י ט  א הלוקח פירות וכוי ושואלו ו
. וקשה על עעם שאימת שבת עליו מפגי מה אשור י ט  מליו ולא ישקר: חשכה מוצאי שבת ו
ט׳ . שאימת לימוע עליו: ; שיש אחל שאיט אומל אמת הממילו: ר״ש ו נ  במוצ״מ. ומיל; מפ
 ב המדיר את הבירו שיאכל אצלו והוא אינו מאמינו על המעשרות
 אוכל עמו בשבת הראשונה ואע״פ שאינו מאמינו על המעשרות ובלבד
 שיאמר לו מעושרין הן ובשבת שנייה אע״פ שנדר ממנו הנייה לא

 יאכל עד שיעשר:
. ומשוס איבה הקילו בשבת לאשונה אפילו שלא כלל ממט ו . איילי גממג ט*  ב המדיר ו

 הנאה רק אכילה ובשבת שניה וכוי:
 j ר״א אומר אין אדם צריך לקרות שם למעשר עני של דמאי וחכמים

 אומרים קורא שם ואינו צריך להפריש ;
. שאני אומר מה שמם הארץ יטל לשל^ בלא מסרומ מתקן : ׳ ט  ג ר״א אומר ו

 ד מי שקרא שם לתרומת מעשר של דמאי ולמעשר עני של ודאי לא
 ימלס בשבת ואם היה. כחן או עני למודים לאכול אצלו יבאו ויאכלו

 ובלבד שיודיעם:
ט׳ : לא יטלם בשבת וטי . . לל״ה שהכל מוליס שממוייבים ו ׳ ט י שקרא שם ו  ד מ
ט׳ לא יפליש בשבת. ובימשלמי  במלמול פלט פי׳ כשקלא שם מעלכ שכת לא ימלכו ו
. משוס גונכ לעת : ׳ ט  פי׳ אפי׳ הפריש מע״ש ־לא יתן לכהן בשבת: ובלבד שיודיעם ו

, האומד למי שא׳ינו נאמן על המעשרות קה לי ממי שהוא נאמן וממי  ף

 פירוש
 שאינו ממזרמ מכל מקום חייב מדרבנן. דהא ע״כ מיובא איט אלא מדמע מדקתני מעשת והן שלו.
 דאי מדאורייתא אמאי הרי הן שלו. ומשני דלעולה מדאורייתא ומאי הרי הן בלו. לא״ל אתינא מכמ
. יאיכ מהות כל הקושיות שהקשו סתוססית. דאין הקושיא דלפערו מממת מירוה וכנ״ל. ׳  גברא וכו
. מדסברי ליס דש קנין דאי לאו ׳ כו  אלא דהקושיא דאף קולם המילות לימייב רק מדרבנן מחמת דגנך ו

 הט אמחי ה; שלו. ואס כן אף קורס המירומ לחייב רק מדרבנן ונם הקושיא שהקשינו מתירן:
 פרס ך א חלוקת פימת והוי. בירושלמי איתא ב' טעמים על זה. חד אמר מפני כבוד השבת.
 * סי׳ שיסיים לו מה יאכל התירוהו והא דצריך לשאול דזקא בכדי שיהיה לו במה לתלות. ומאי
 דצריך לשאיל בשבת דוקא ללא התירו משני כמד השבת אלא בשוגג. כדמשמט הלשון במתניתין ושכח
 לעשרן. אגל במזיד לא ואם היה שואלו בחול הרי מזיר דלמה אינו מפריש מעצמו. וגם שהדיןדוקא
 באם לא התנו. אבל בס הסט מערכ שבח אוכל למתר אסי׳ עיי סנאי של חבירו כדאי' בירושלמי
 והביאו הדיש נפרק ז׳ מ״א. וחד אמר מסט אימת שבת לכך נקט שואלו בשבת חקא ומס שאינו אוכל
 למוצאי שבח מטעם זה דטדאי אומר אמת משוס אימת שבת. מירן בירושלמי משוס מד דאינו נאמן.
 פי׳ משום דחיישינן שמא הוא אינו ירא משגת. ודוקא משוס כבוד שבח התירו לו נמצא למאן דאמר
. ס״ל ג״כ הטעם משום כבוד שבת אלא דכבוד שבת לגד לא מסני לדידיה. ולפי זה מ נ  מסגי אימת :
. והביאו הדיש עיש. וסיס יש שם בריש וכצ״ל. למס לי י ט  מבואר הירושלמי. יו״ל חברייא בשם ריי ו
. ושי' כמו שכחבתי בכדי שיהיה במה לתלוש: תרומת מעשר של י  :ואלן אלא עיי עלוי. רב ביבא כו
. נקע למקומה לוקא לאז שסיר אמרינן למדמעת דלא יהיה חמור תתלתו שלא הפריש ׳  דמאי שחזרה וכו
 עדיין דאשור מדרבנן עד שיפריש ובשוף כשקרא עליה שם חלומה לא יהיה מדמעת התבואה הלז בעצמס
 אגל שגא במקימה אמרינן דלא טשו חיזוק לדבריהם במו נשל תורה ולא גזרו ואתיא אליבא דר׳א לס׳ל
. וחכמיס ס״ל לגין במקומו ובין שלא ׳  הכי בירושלמי והביאו הר״ש. ויש בזה ג׳ פלוגתית דר״א ס״ל ט
 במקומו מדמעת לטט חיזוק לדבריהם וריש כדל לבין במקומו ובין שלא במקומו אינו מדמעת דלא עשו
 חיזוק לדבריהם כשל הורה והדש אינו מביא דעת ר״ש ועיס. ובירושלמי סי' להשאלה בכאן כך דאומר
 לו אש לא משוד בעיני. אך ויק שאנשיה מומרים הרכס קונימ מאתך אפשר מחמת טרלתך שכחת ורציני
 כיה לפאול מאתך אחיכ עכשיו נתערב למקומו ואז אמר ר״ש שזורי אף גמול שואלו ואוכלו על פיו מחמת
 דאז אימת דמוע על עס האדן. וברישא שואל לו אס צריך ליתן או לאו דשמא מחמת טררהך שכחת
 ואינך משול בסיני(בסי׳ הירושלמי אינו כן תיל ירושלמי ר׳ יונס געי מהו שישאלנו דרך עקלתין. ר״י
 בעי. ס״ כמו אמר. מהו שישאלנו פי׳ האי שישאלט לקתני במתניתין הירך יהיה השאלה ומפרש דרך
 עקלתון פ״ בלא ישאל לו בפירוש אם הן מעישרי; דיהא ירא לומר שאינן מעושרין דיהא מומזק בתשור
 כל המעשרות אלא דרך עקלחון. רבי יונס כדעתיה ר׳י זבי[ מיעא מן לגר הקילא נסיק לגביה אמר
 ליה לא דהנא משיד לך אלא כ;ין דזינית מינך מטיס דממית אוכלסא עלך ואמריח דלמא אכשיתה כוי
 ובביאורו לנר הקולא פי׳ בן כסר מהו אנא משיד לי סי׳ מה הנאה יהיה לי דיכוי משוד על המעשרות
: ב חמדיר את חבידו ( ז י י  בשבילך נמנס והולה שאינן מעושרין אלא דדרך עקלתון יכול לידפ • י
׳ העטס מטם איבה. עיין בריש שהביא ירושלמי: . פי' שלא נדר מאתו הנייה רק אכילה אוכל עמו ט ׳ ט  ו
י. האי ואע״פ קאי אבלבל פירוש אע״פ שאינו מאמינו וח׳כ מאי נ׳מ באמירתו  ואע״פ שאינו מאמינו וכו
 דהא משוד על דבר לא מעידו אעפ״כ צריך שיאמר לו מעושרץ הן כדלעיל. למיד משני כבוד השבת ג״ב
: ג רבי ל כ א י מ ד ־  השאלה ע״י עלוי עיין מיא משיש: ובשבת שנייה וכו׳. סי' שיושר חמור נרי הניי' מ
 אליעזר אומר וכוי. עיין בריש מה בהביאו ורבנן בלא כך קורא שם. כך פי' דדי שיקרא שס מחמרינן
 טיקלא שם - ד טי שקרא שם וכוי. להבי נקיע תרומת מעשר של דמאי דאי אפשר להיות איירי בודאי.
 להא ביד ישראל איירי ולאי לא שייך חרומת מעשי ביד ישראל ומעשר מני של ודאי דאי דמאי הא אמרו
 שאיצ להפריש(לבדמאי מהני קריאת שס והיינו בהמה מאתמול אבל בודאי לא מהני קריאת שם והוא
. ולפי כיטת הירושלמי אין נ׳מ בין למאי לולאי כמו שאכתוב אייה לקמן בסרק זי): ן ל  שיטת גמרא ד
 לא יםלס בשבת. ליתנס לכהנים אבל להסדש שרי. יכן הוא בירישלמי כיני מהניתין לא יחכם בשבת.
 ר׳ל לכך סי׳ שלא יטלס. דהיינו שלא יתטס לכהן אבל הס־שה שסיר למי להירושלמי סבר בפי׳דאסילו
 ודחי רשאי להפריש אס קיא פס מאתמול. ועל כרמך הא דקתני (איעלם היינו לא יתנם לכהן וכמ״ש
 בסרק א׳ דז״מ דב״ש וביה מודה שאין מוליטן הרומס ושניהם צריכי לת״תין לייע להורות שאפי׳ בייט
 אסור זמתניתין להכא שאס היו למודים ט׳ מותר ולשיטת הנמלא שלט לא יפלס כמשמעו. ואפי׳ דמאי
 אימ רשאי להפריש והא דקתני בפרק ז׳ בדמאי למותר להפריש. היינו מה כצריך לאכול באותי שכת לוקא
 ןאההין טי לוקא למודה לאטל אצלו כלאיתא בירושלמי(הביאו הליש ללא סליק בר נש למיכל סשתא



 אליהו דמאי
מ וצריך להוציא ממקום יאמר מומר למכור לו מכל : מ מ  שיש אצל אחר תבואה מ
 ט מעשרין משל ישראל על של נכרים מעל נכרים על של ישראל משל
 ישראל על של כותים משל כותים על של כותים ר׳ אליעזר אוסר משל

 כותים על של כותים:
ן לממשר לנפשו ונמלך ומוכרן ושמא אמד ממומר והוי משמור מל החיוב: י ;ימנ  ט ר״א אוסר וט/
 י עציץ נקוב ה״ז כארץ תרם מהארץ על עציץ נקרב מעציץ נקוב על הארץ
 תרומתו תרומה משאינו נקול על הנקוב תרומה ויחזור ויתרום מן הנקוב
 על שאינו נקוב תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות :
. שמהטור על המיוב הפריש ולאו מלומה מדאורייתא י ו כ  י משאינו נקוב על הנקוב ו
. מממיוב על כפמור י ט : סן הנקוב על שאינו נקוב ו ׳ ט  רק מדרבנן כלי שלא יזלזלו ו

: ׳ ו כ  ומלאוריימא הוי טבל ו
א תרם מן הרמאי על הרמאי מדמאי על הודאי תרומה ויהזור ויתרום מן  י
 הודאי על הדמאי תרומה ולא תאכל עד שיוציא עליה תרומות ומעשרות:
ט׳ כנ״ל. וקשה אמאי פעור . שמא מפעול מל החיוב ו ׳ ט  יא מן הרמאי על הרמאי ו
 למוציא עליו תרומות ומבשלות משוש שמא מחיוב על הפעור כמו לעיל. וי״צ להכא לא צריך

 כיון שקרא שם תרומה מליו הוי מלומע ושואלו אצל עם הארץ ונאמן הוא כללעיל:

 {*ףימ ן א המקבל שדה מישראל מן הנכרי מן הכותי יחלק לפניהם
 י החוכר שדה מישראל תורם ונותן לו אמר רבי יהודה אימתי
 בזמן שבתן לו מאותו השדה ומאותו המין אבל אם נתן לו משדה

 אחרת או ממין אחר מעשר ונותן לו:
יהם. ואינו מהוייב . להיינו לשליש ולרביע: יחלק לפנ ׳ ט  א המקבל שדה מישראל ו
. הייט שקצב לו כמה טריס בעל הקרקע שלו: ׳  לעשרם שאין התבואה שלו: החוכר וכו
. ואין צריך לעשר. פי' אמד משום דכל מוכר על מנת כן יורד לשדה שימן ו  חורמ ונותן ל
 לו מפירות הגדלים בשדה בפבליס ותרומה ממוייב לימן לאי אפשל לגולן שמעקר מד שיתרום:

 אמר רבי יהודה וכו׳ . דהני כפורמ חובו כשלו :
 ב החוכר שדה מן הנכרי מעשר ונותן לו רבי יהודה אומר אף המקבל

 שדה אבותיו מן הנכרי מעשר ונותן לו:
. משום דבמובדי כוכבים החמירו חכמים ופירוש אמר שמרין י ט י ו ד כ  ב חחוכר מן מ
ט׳ . שהיא  ממויב המוכר לעשר רק בישראל הקילו כדי שירצולחכור: רבי יהודה אומר ו

. שחכמים גזרו כדי פלא ימן לעובד כוכבים יומר משאר אנשים כדי ן ח ט  פל אבותיו מטשר ו
: ו י מ ט  להעמיד של אגותיו אצלו. וגם שיראה יומר לקנות השלה שהיא של א

 ג כהן ולוי שקבלו שדה מישראל כשם שחולקין בחולין כך חולקץ
:  בתרומה ר׳ אליעזר אומר אף המעשרות שלהן שעל מנת כן באו

. אפילו מעשר ש־ישראל יטל לאטל מעשר ׳ כו  כ רבי אליעזר אומד אף המעשרות שלהם ו
 כשפודי; אפ״ה של כהניס וכו׳ :
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ל למאה ח  ככל מצומן אשר צוימט לוקא לימן כסדר. ואומר אחל ממאה כדי לצרף מהם א
. (תיבת והשאר מלה מ״ס) : ן . נמצא יהיה תלוננת מעשר אמל ממאה כלי י  וכו

 ג הלוקח מן הנחתום מעשר מן חהמה על הצוננת ומן הצוננת על החמה
 אפילו מטפוסין הרבה דברי ר״מ דבי יהודה אוסר שאני אומר המים
 של אמש חיו משל אחד ושל היום היו משל אחר רבי שמעון אוסר

 בתרומת מעשר ומתיר בחלה:
. במלה גסה איירי: (לפי מה שפי׳ הגאון במפנה א׳ בפי׳ הארוך '  ג חלוקת מן הנחתום ט
 להוגיא v מיידי מנחתום עם הארץ. א״כ אפילו מוכר במלה לקת אפייה צריך הלוקח מן
. אבל בחלה ׳ ו כ : רבי יהודה אומר ו ( ל ״  הנחתום להפריש מעשר. מהרב ד' העשיל כ״ץ מ
 ״טמטם מאחל על הכל לחיוב מלה בילו של נממוס שעושה מיסה ואפי׳ החיטים משני אנשים
. ולא גכסינן הכא ל״ס שלא פליג על ל״י כנ״ל. אלא גלסינן במשנה ללקמן לעת ל״ש: י ט  ו

 ד הלוקח מן הפלטר מעשר מכל טפוס וטפוס דברי ר״מ ר׳ ייחודה אומר
 מאחת על הבל מודה ר׳ יהודה בלוקח מן המנפול שהוא מעשר מכאו״א:
כר. שמא מכל משני נמתומץ: מו . שהוא קונה אצל נחמומין ו ׳ ט  ד הלוקה מן הפלטר ו
. שבולאי יש לו נחתום אהל שקנה הכל אצלו. ככאן גרשינן ר״ש ממיר ׳ ט  ר' יהודה אומר ו
ם. מי  בחלה ואוסר במעשר. שבמעשר סלי ספיקי לגריעותא. ספק שמא קנה משני נחתו
ק אחל מ״ל . פ . אבל בחלה יש ס ׳  ואפילו קנה מאחל •ש הפק שמא חטים של אמש וכו
. ל ו פ . היינו שיש עשרה נחתומים וטי פלערין נקרא מנ ל ו פ נ  שמיוב מלה בילו של נחתום: מ

' שפלמל אחל בודאי קונה אצל שני נממומים :  ומודה לבי יהודה ט
 ח הלוקח מן העני וכן תעני שנתנו לו פרוסות פת או פלחי דבילה מעשר
 בכל אחד ואחד ובתמרים ובנרונרות בולל ונוטל א״ר יהודה אימתי ממן

 שמתנה מרובה אבל בזמן שמתנה מועטת מעשר מכאו״א:
. פי' מערכן וסבר בלמ יש ׳ ט : בולל ו . מכל בעל הבימ לבדו ׳ ט  ה הלוקח מן העני ו
. אבל פמומ מעפרה . ׳ ו כ . הייט שיש משרה מכל אמד ו ׳ ו כ  בלילה : אמר רבי יהודה ו

 דהיינו פ׳ ממאה מעשרה אנשים כשמעל מפלה ממנו אינו טטל לפי מרך ואינה בלילה:

 ן הלוכ/ח מן הסימון וחזר ולקח ממנו שניה לא יעשר מזה על זה אפילו
 מאותו חסונ אפי׳ מאותו המין נאמן חסימון לומר משל אחד חם :
 ן הלוקח מנעל חיית וחזר ולקה ממנו שניה מעשר מזה על זח אפילו
 משתי קופות אפי׳ משתי עיירות. בעל הבית שהיה מוכר ירק בשוק בזמן
 שמביאין לו מגגותיו מעשר מאהת על הכל ומננות אחרות מעשר מכאו״א:
. שאני אומר שהוא מוכר משלו ׳ ט  ז הלוקח משעל הבית וט׳ מעשר מזה על זה ו

: ׳ ט . וכשאץ לו קונה משל אמרים בזמן ו ׳ ט  שאינה צריכה: מובד בשוק ו
 ח הלוקח טבל משני מקומות מעשר מזה על זה אע״פ שאמרו אין אדם

 רשאי למכור טבל אלא לצורך :
. דה״ט י ט * לצייד ו ל א

׳ י  ט . אתא לאשמעינן שמותר ליתן מאמר ו י ט פ ו ״ ע  ד א

 בולל מועל. משמע שאפילו יותר מכזית יש בליל© שהתמרים וכגרוגרת הס יותר מטית ופתר לן ער
 כוית . :מותך את התמרים כלי זית וגולל. מתני׳ סליגי על ר׳ יונה דמשמע ממתניהין דגם ביבש יש
 גלילה כו־״תני ובתמרים וכו׳ דהן דבר יבש. ר״י בשס ר״ש דבדמאי הקילו פי' למראי אין בלילה אלא
 נובר לת. ובדמאי הקילו לאף בדבר יבש יש בלילה: רייא אימתי בזמן וכו׳. סי׳ שהמתנה מרובה
 וגדולה שהיא יכולה לכלול בכל המתמס . דרך משל שאם היו עשרה בני אדם וטתן כל אחד ואחד עשרה
ת אחרות מעשר יכו׳. קמ״ל כזה ללא אמרינ; ו נ י מג  גרוגרות מכלל בכל המתנות שיתנו התשעה • t ו
 אפיפ שמביאין לו מגינות אחרים מבעל הבית אחד הס אלא אמרינן מכמה בעלי בתים הם :
ר משל ישראל על של נכרי. העעס דאין קנין לנכרי בא״י להפקיע מתרומות ומעשיות: ש ע  ט מ
. סי׳ שמא וה ן . בירושלמי מקשה. ויאמר מן הרמאי על הרמאי כ ׳ ט  יא מן הרמאי על הדמא־ ו
 הדמאי כגר הפריש חה עדיין לא הפריש. וא״כ התרומה שהפריש יתה הוי עכל גמור ולא האהל עי
 שיוציא עליה תרומה ומעשרות . ומשני רבין בר מייא בשם שמואל דא אמרת ספק תרומת מעשר פל

ע. דאמרינן שספק דימוע פטור מן הכל ה׳׳נ סטור:  דמאי כספק דמו
ל שדח מישראל. היינו לשליש ולרביע חוכר כפירות שוכר במעות. רישא ב ק מ  פרק ן א ה
 י דמתגיתין אתיא כרכב״ג אבל חכמים סיל דאף מקבל מנכרי חורס וטחן לו כדאיחא
 בירושלמי רי׳א זו דברי רשכיג. אבל דברי חכמים מישראל מולק. מן הנכרי הורם. ותני כן סמקכל
 שלה מן הנכרי תורם ומהן לו. אמר רשביג מה אם ירצה מכרי הזה שלא לתרום סירותיו אינו רשאי.
 פי׳ וכי איט רשאי בהמיה וכו׳: החובר שדה מישראל כוי. פי׳ אבל לא מעשר: אמר דיי אימתי
. סא דקתני בחוכר מישראל תורס ונותן לו אתאן לתיק. כדאיתא בתוספתא והביאו הר״ש. ׳ ט  בזמן ו
. פי׳ יצריך אף לעשר.  ודל התוספתא החוכר שדה מישראל תורם וטתן לו. ריש חומר מעשר ונותן לו
 ליי אומר אס נתן לו מאותה השדה ומאותו סמץ תורס ונותן לו. סי׳ לצריך שיהא משניהם מאותה
 שדה ומאותו מין. אנל חכמיס ס״ל דאס מאותה שדה נתן לו בין מאותו מין ובין ממין אחר. סורס
. נמצא במקבל יש ב׳ פלוגתוה. ובמוכר ו . אבל משרה אחרת אף מאותו המין מעשר ונותן ל ו  וטחן ל
 מישראל יש ד׳ סלוגתות וסיס יש בתוספתא שהביאו כריש. ונתחלף במקום החוכר המקבל. וצ״ל החוכר
ר שדה מן הנכרי. בירושלמי מייתי דריש סליג וסיל כ ו ח  שלה וכו׳. וכלאיהא בירושלמי *• ב ה
. בירושלמי ככא את אמרת תורם ונותן לו הכא אס אמרת מעשר ונותן לו. פי' דלעיל  דתורם ונותן לו
. חבריא כשם ר״י  גבי החוכר מישראל קתני חורם ונותן לו. וגבי החוכר מנכד הנ, מעשר ונותן לו
 קנסו מכמים בחוכר מן הנבט ולא קנסו בחוכר מישראל. לבי לאי בשם ל״י תסשו מדת הדין בחוכר
ד ולא תפשו מדת הדין בחוכר מישראל פי׳ p הדן הוא חייב לעשר אף בחוכר מישראל. אך כ  מן מ
 לא חפשו מרת הלין. מתני׳ מסייע לדין. מתני׳ מהייע לרבי לאי החוכר שדה מן סישראל תורם ונותן
. הא רבנן אמרי קנסו חכמים בחוכר מן העובל בומים ולא קנסו חכמים  לו. רמיא מעשר ונותן לו
 במוכר מישראל. ורימ אף בחוכר מישראל קנסו בהמיה וכי יש קנס בישראל. סי' אי אמרת להעמם מחמת
 קנס אסי שפיר הטעה לרבק . אלא לר״מ קשה מיע אלא הט רבנן אמרי תפשו מדת הרין במוכר מן
. ולא ססשו מדת הדן בחוכר מישראל. ור״מ ה״ל לתפשו מדת הלין אף בישראל מסייע למברייא י ר כ  מ
. ריש אומר תורם ונותן לו. הא רכנן'אמרין תפשו מדת הדין  החוכר שדה מן הנכרי מעשר וטחן לו
 בחוכר מן מכרי ולא תפשו מלה הדין במכל מישראל • לש׳א לא תעשו מלת הלין כחוכר מן מכרי אית

 מ־

 פירוש
. הי׳ שנועל מאומד ונמצא יש בכאן שלש ושלשים ושליש. והייט נמי המו י  מעשר באחת ניטל כו
 דלנגינ דעושם רושם . ואמיכ אומר וכוי המעש ראומר מקודם הרי זה חולין לדין תרומה גדולה
. ותרומת מעפר דינו דולןא במדה כדתנן י ט  להפריש ווקא מאזמל כדתכן אין הורמין לא במרה ו
 ואל תרבה לעשר אומרות. ולין תרומה גדולה להסריש מקודם הרועה מעשר. וא׳כ היכי ליעבל
 דיאמר ב׳ ממאה הרי זה כרומה נמצא להורס במלה ואסור לתרום כמלה וגם תרומת מעשר שנשאר
 לא יהיה במלה רלמא אחד ממאה מה שהפריש אחיכ לא ישאר לתרומת מעשר כשיעור או סהות או
 * יותר. לא׳א שבכאן ישאר בצמצום כדי תרומת מעשר דהא מתחלה נטל מאומד האחד משלשים ושלש
 ושליש ואם יקדים משחלה תרומת מעשר וןאמר הרי זה מפשר וכו׳ ונמצא דכמששר הוא במדה והתרומה
 היא מאומד כדימ מכל מקום הא אסור לכקדיה וליהן תרומת מעשר קודם תרומה גלולה לכך אומל
 מתחלה ה״ז חולין נמצא מה שנשאר הרי זה באומד לק אמר והשאר תרומה בלינו שניתן מאומד
 1אמ׳כ אומר ומהמולין שיש כאן ר״ל כל המילין הרי זה בצד זה מעשר וזה טי במדה כדינו ושאר
 מעשר/כוי. ומאי דתני הכא מהמלין שיש כאן ולעיל משנס א' חני ממה שיש כאן. דסתס עדיין
 נשאר כדי תלה ולכן קתני*ומה ר׳ל מקצת ולא כולו ואמר ממאה קאי מכל המאה אבל בכאן דקאי
 מהחולין אאמד ממאה ה״ז חולין דאמר מקודש ועכשיו איט שס רק המאה חולין לבד. ואיתא
 בירןכלמי ומייתי הר״ש דאם רוצה להפריש תתמה ותרומת מעשר וחלה. מטל אחד מכי פי׳ דצריך
 עכשיו ס . א׳ לתרומת מעשר. וב׳ לתרומה. ואש p מי אחד מכי דעשרים פממים ה׳ הוי אאה .
 זוזיתא עוד בירושלמי רבי שמואל וכו׳ צדך לברך ה׳ ברטת בשעה שמפריש האחת להייט על תרימה
 גדילה ופל מעשר ראשין ועל מעשר שני ועל החלה ועל תרומת מעשר. ורבי מאיר סליג רםנירא ליה
, דרימ ם׳ל דנחתוס מן מו ׳ ו נ ח מן הנחתום מעשר מן החמה ו ק ו ל ש יי ג ה ' ת ע ח ה ^ כ ר ב  לכילל! י
 גברא זבן ההטאה. אעיפ בעושין מעהוסין הרבה ואפילו של אמש כשל היוס:.ד״י אוסר כוי. קאי אשל
 היום בשל אמש דס״ל דכל יומא מחד נברא זבן דאליכ לקאי פל טפוסין דהא לקמן גני פלטר אמר ר׳י
. נמחק מכאן וציל לקמן במשנה ד כמו שאכתוב י  מאחת זכו׳. נמצא דלא מייש לטפוסין: רש'א כו
 לעז״ה לקמן. דגכאן כולי עלמא מודים דבהלה לא נחמייב פד שתתגלגל העיסה וקורס לכן לא נתחייב:
. העמם דס״ל לר״מ דכול להיות שקונה מב׳ נמתומין וכל נחתום עושה דפוס שלו: ׳ ח ט ק ו ל  ד ה
 רייא יכו1. העעס דסיל לריי דורך פלטר לקטת מנמסום אמד ולעסוסין לא מיישינן. ובלבד שלא יהא
. בירושלמי ׳ ט  נשל אמש על של סיום כמו בנחתום עצמו אסור במשנה דלעיל: ומודה רבי יהורח כלוקח ו
 אמרינן איזהו מנפול. דבי רבי ינאי אמרין ט׳ סלערין וי׳ נמתומין סמלא מן ממניא ומד מן חרי .
א הקינה מן תד נמצא לטלה בספק זה וקרואין מנפול מפד שנופל ספק יןרא אותן מנפול  ועכשיו מי מ
ל ס א הלוקח מב׳ מזהומין וכאן ציל וליש *  וא׳׳כ הוא סלי! בחלה דגם בחלה נוהג ספק זה דלמא ט
 בתרומת מעשר ומכשיר בחלס הטעס לבתרומס מעשליפב׳ ספקות ספק שמא לקחססלסרמג׳נמסומין
 וזה עישר וזה לא והשני שאף מנחתום א׳ לקח ללמא הנחתום לקח התבואה מב׳ בעלי כמיס. אגל בחלה
. ׳ ח מן העני ס ק ו ל  אין כאן אלא ספק אמד דמלה לא נתחיב רק בנחתום לכך מחיר בחלה ז ה ה
ט עסא בשה רבי יונה בשם רבי חוקיה אין כלילה אלא ליין ושמן לבל סי׳ אינו נוהג אלא ברבר  ירושלמי ר
 לח אבל בדבר יבש אין בלילה ר׳ יותנן אמר מד כזיתים נבללים. פי׳ דסיל דביבש נמי יש בלילה ואיט יש
. ותק בהמר״ם וכגרוגרת ן נ  גלילה רק על כויש אבל יותר מכזיה אין בלילה מנזגישץ שליגא על רבי עי



 דמאי יב
 כוכבים ואני מעות אתה יין ואני פירות ואם משבאו לרשות הגר אםור:
א המוכר פירות בסוריא ואמר משל ארץ ישראל הן חייב לעשר  י
 מעושריןהן נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר משלי חן חייב לעשר
 מעושרין הן נאמן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם ידוע שיש לו

 שדה אחד בסוריא חייב לעשר:
ה ל*וי. מספירוח . מקצה ארץ ישראל והיא ח״ל ויש כמה דינים * י ט  יא בסוריא ו
. * ט  הגדילים בה בשדה ישראל מ״כ לעשר כמו בא״י ויש קנין לנכרי בסוריא : מעושרים הן ו
טי דסממא אין צריך לעשר משום רובם גכרים :  של ישראל הם ומעושריס הם כאמן שהפה ו
 יב עם הארץ שאמר לחבר קח לי אגודת ירק קה לי גלוסק; אחד
 לוקה סתם ופטור ואם אמר שלי זה וזה של חבירי ונתערבו חייב

 לעשר ואפילו הן מאה:
. כשאמר י ו כ . להוי שלימ ופעור: ואם אמר החבר זד! שלי ו , ט  ,יב ע״ה שאמר לחבר ו

ק ; פ ס  זה מלי הממייב למשלו ואפילו אח״כ גמעלב במאה ממויב לעמר כולם מ

מ ץ א המזמין את הבירו שיאכל אצלו והוא אינו מאמינו על ף  פ
 ׳ המעשרות אומר מערב שבת מה שאני עתיד להפריש מהר
 הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת

 מעשר עליו ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על המעות:
. שנימא לבמל הבימ ל ז . ימה שמעשר לממר מפרל ואיגו ג י ט  א אומר מה שאני עחיר ו

: ו נ י מ א  שיעשה אכסניא לצוגו. על בליע־ איילי בלמאי לקמט איט מ
 ב מזגו לו את הכוס אומר מה שאני עתיד לשייר בשולי הכוס הרי
 הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי תרומת

 מעשר עליו ומעשר שני בפיו ומחולל על המעות:
. ע״כ לא יכול לפרש שבא לפרש משנה ללעיל. דהייט שהמנה מערב י ט ת הכום ו  ב מזנו לו א
. א״כ לימני לשון אכילה כללעיל ועול דאללבה שאסיר י  שכת ועכשיו אם מוזגו לו כיצל אומר וכו
ס יכול ט . אלא אתא לאשמעיגן לאשי׳ במזיגת ה  לומר זה בשבת להוי כמתקן רק שיזכור בלעתו
ות. לצריך לסיים מר\ם למעשר וגם לתרומה. ובטס אין לו צללין ואינו יטל לסייס לצד  להתנ
י של מוס: י ס והמעשל שני מ ט  א׳ אשמעינן שיש לו לסיים דהיינו מרומה ומעשר בשולי ה

 משכת
 ף ישראל שקבל מכהן ומלוי המעשרות לבעלים רבי ישמעאל אומר
 הקרתני שקיבל שדח מירושלמי מעשר שני של ירושלמי וחכמים אומרים

 יכול הוא הקרתני לעלות ולאוכלו בירושלים:
 ל רבי ישמעאל אומר הקרתני וטי י הבל כלבי אליעזר:

 ה חמקבל זיתים לשמן בשם שחולקין בחולין כך הולקין בתרומה רבי
 יהודה אומר ישראל שקבל מכהן ומלוי זיתים לשמן למחצית שכר
 המעשרות לבעלים: ן ב״ש אומרים לא ימכור אדם את זיתיו אלא לחבר
 ב״ה אומרים אף למעשר וצנועי בית הלל היו נוהגין כדברי בית שמאי:
. משום שמא יללוך בעומאה: בית הלל אומרים י ט  ו ב״ש אומרים לא ימכור אדם ו
. הייט שאינו מבר רק ממשר. לסבל משום שמא יאכל קולם לליכה. ולוקא ר ש ע מ  אף ל

 שלא הוכשרו דהייט מלא הזיעו:
 ן שנים שבצרו את כרמיחם לתוך גת אחת אחד מעשר ואחד שאינו

 מעשר חמעשר מעשר את שלו וחלק• בכל מקום שהוא:
. האריך בזה ירושלמי ומסיק לבכי הכל הוא וזה א ו ה ת שלו וחלקו בכ״מ ש  ז מעשר א

: ׳ . לשלו ממוייב לתקן ודאי ט י א מ  פירושו מעשר חציה שלו ולאי וחלק מגילי שבידו ל
 ח שנים שקבלו שדה באריסות או שירשו או שנשתתפו יבול הוא
 לומר לו טול אתה הטים שבמקום פלוני ואנו הטים שבמקום פלוני אתה
 יין שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני אבל לא יאמר לו טול אתה

 הטים ואני שעורים טול אתה יין ואני אטול שמן:
. משוס שהוא ממליף מצי מיעים על שעורים שלו ׳  ח אבל לא יאמר טול אתה חטים ט

: י מ  שממוייב לתקן השעוליס לכשבא לילו ל
 ט הבר ועם הארץ שירשו את אביהם עם הארץ יבול הוא לומר לו
 טול אתה הטים שבמקום פלוני ואני המים שבמקום פלוני אתה יין
 שבמקום פלוני ואני יין שבמקום פלוני אבל לא יאמר לו טול אתה חטים
 ואני שעורים טול אתה הלח ואני אטול את היבש: י נר ועובד כוכבים
 שירשו את אביהם עובד כוכבים יכול הוא לומר טול אתה עבודת

 שנות אליהו

 ור' יוסא סגל לא נתכוין המיכר לזכות אלא לבעה״מ. וא׳׳כ אימ צריך לעשר. דלאו שלו אלא של
 ע״ה. ואינו מוכר צו כלום לפיכך אס נתן לו אמת יוסר: ד״א של לוקמ. לבי יוסא אומר שלבניהם.
 מחלפא שעתיה דריי המן אמר צא נתטין לזטת אלא לבעל הכית. וכבא אמר של שניסן. ומשני כאן
ס בן פרין לל*  על ידי מעותיו של זס. (וכאן) על ידי רגליו של זה שניסן מולקין. ובמס' כתוטס ג
 אדר׳י ומשני כאן בדבר שיש לו קצבה. ובאן ברבר שאין בו קצבה. מלבר שיש לו ק5בה סולקין. ובמר
. ועל ידי מעמיו פל וס מיהן ה  שאין לו קצבה הכל לבמל המפות. ולא אמרינן לעל ידי רגליו של ו
 חולקין אלא הכל לבעל המעות ולא פליגי. רסירושלמי איירי בדבר שיש קצבה אך כגמרא שלנו מוקי
. ורבי יהולה סבר אין ה ר ד  סלוגסייהו בברירה. ודוקא אם לקח גם לעצמו פליגי דרגי יוסי סגר יש ג
 ברירה. אבל אם לקח לע״ה לבל דברי הכל אין צריך לעשר. ולנשי הירושלמי דאה לקח לעס האח לבי
 סליגי. שמואל אמר במחלק בידיו. אר״א והוא שנטל חלקו בסוף. אמר רני יונא צורכא לדין. וצורכא
 לדין. חילק בידו ונעל חלקו בתחלס אינו צריך לעשר אלא על שלו לסי דלא טי כמוכר לא מילק בידו
 ונעל מלקו בסוף. אינו מעשר אלא על שלז חה נמי לא הוי כמוהר. אבל נדלק בידו ונעל בסוף סוי כמוכר:
 t א המזמן את חבירו וכו׳ > אמר ר׳ יוחנן מתניתין בדמאי. אכל בודאי לא מחניסין אסי'
 י בודאי פירוש מתניתין דלקמן היו לו תאניס מיירי בולאי. לתנינן תמן סיס לו סבל בשון
 ביתו כוי. אין תאמר בדמאי אגן קיימין לית יבול דמנינן היה דמאי״ פירוש מדקתני כסיפא דשם היה
 דמא*. אם כן על כרחך רישא איירי טלאי מס בין דמאי לבין ודאי. פירוש אם כן לענין מם אר״י
 דמתניתין איירי בדמאי. אבל טלאי לא. ומשני למאי אלם מתנה כוי ומסניתין איירי שלא ברכותו.
 לכן אמר ר״י שאיירי בדמאי ולא מפום הסרשס. וצ׳ל לפי גירהת הירושלמי צדך לגרוס במתני' דלקמן
 גס ברישא למחר. דמאי. אלס מתנה על דגר שאין ברשותי כמו הנא דהוא מתארח אצלו ואיט שלו. אפ״ם
 הוא מתנה. ולאי אין חדס מתנה אלא על דבר שהוא ברשותו. רבי ינאי הוה ליה סנאי ולאי. שאל לריח
 רובא מהו מתקנא בשנתא. (פי׳ מהו לתקן אשי׳ ולאי בשבת). איל(דברים ייר) למען תלמד לירא: את
, אלהיך כל הימים אפי׳ בשבת פירוש כי מקרא זה איירי במעשר. ומשמע אפי׳ בשבת. מה דממימ  ה
. והשיב צו שהוא הומך עליו כמו שהבלשין שמהפשין . סי׳ דשאל אס נראה לו היתר כלו ׳  מקל בלשון הלוי ט
. וסומך עליו על כל מה שאמר. א״ל עתיל אגמ  הסחורות במקל פלסה וסומכים עליי כן סמכתי בו
 להנהיג שררה על ישראל. רבי יהושע היה צו תנאי(עיק בר״ש) ולאי מזא אתתא כשלא ירקא ואנשית
 מתקנן. אתת לקמיה רבי יהושע. ושלח צזבלי בן אי דיהקין ליה. אמר רבי ינאי וצריך שיהא זכור סנאי.
 סי׳ בשעה שאוכל צריך שתכיר מנאי. שמשן בר ווא גשס ר' יוחנן. וצריך להלחיש בשפתיו. פירש
 שצריך לחזור ולומר למחר. ל״י בעי קומיס ר' זעירא ולא נמצא מתקן כשבת. שיי כיון לאמרה דצריך
 לחזור ולומר בשבת. כרי הוא כמתקן בשבת א״ל אזחיתנא. פי׳ סמי מכאן ולא תתנייא. סי׳ שאין
 צריך להלחיש בשפתיו. רבי ירמים בעי קומי רבי זעירא ואינו אסול משום אובדן אוכלי[.' סי׳ והלא

א מאבד אוכלין. איל מפרר טי זפרורין פחות מטית מותר לאבדן, רבי ירמיה בפי  כשמפרר הרי מ
. איל רוצם ל ז  קומי רבי זעירא ואיט אכור משום גזל. סי׳ שמא בעל הכיס ע״ה אינו רוצה וא״כ הזי נ
 שיהיה נחת רוח פי' לאורח. מילהון דרבנן פליגי. דאמר רב שמואל ברבי יצמק. רבי ור׳ יוסי בר יהודה
 נתארחו אצל בעל הביס אחד. אמר ליה לישנא בישא. פי׳ שאמר לשון הרפ עליהם בפני בעל הבית.
 א״ל הב דעתיך דאינון מחשוך חשיב ליה ץמעיינין לון והוון עבדין נפשן מזרקין אילין לאילין ומהמין.
ה. ומתוך כך אי אפשר  סי׳ כיון שראו שבעל הבית מעיין בהון. עבדן שהן מזרקין ומשתקין זה פה ז
 שלא יפול כלל באלן ומתקנין ־ אלמא דבעל הבית אינו רוצה. ומשני רוצה אלא דלא במי דימשדוניה
 אבל היכא בהוא אינו יודע שחושדן אותו רוצה רק שיאכלו. אבל בגמרא פלט כמסכת יבמות. כפרן
 האפס רבה מביא האי מעשה לשאל ריי לריח רבה בערב שבת אם רשאי לקרא שס. דגר שלא בא ברשותו•
. לומר שמותר לקרא שם אסי' בודאי בדבר שלא בא ברשותו ולהשריש. אגל ׳  זעל זה השיב לו למען ט
 להפריש בשבת אסור טיא*: ב מזגו לו את הטם • כל המפרשים סירשו שצריך לחזור ולומר בשבת.
ה איירי בשבת. ואי אפשר לפרש בלל. מדא שמי בירושלמי במסקנא דמי האי תנא דאמר צדך לחוור  מ
 ולומר למחר. כללעיל מחמס קושית ולא נמצא מתקן בשבת. ועול אי קאי אלעיל לכשהתנה מערב שבמ.
 ופכשמ בשבת אם מזגו כוי. ליתני לשון אכילס כללעיל אלא לאתי לאשמעינן לאפילו גמזיגת הטס יכול
i להשטת לאף לצריו לסייס מ^ס למעשר ולתרומה. ובטס אין לו צללין ואיע יטצ לסייס $ר אמל 
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 פירוש
 נר נש די אמר כן הדא מילתא. אלא הכי קנסו חכמים בחוכר מן מכרי ולא קגסו בחוכר מישראל. רש׳א
י וכו׳. ירושלמי ע״ד דר״י אילו  לא קנסו חכמים בחוכר יי! סנכיי : ל ישראל שקיבל מכהן ומלו
 כהן טמא וכו׳. והביאו כריש. וטעות פושר יש שס. וכציל ברס הכא צריך הוא הקרתגי וכו׳ עיש :
 ה המקבל זיתים לשמן וכוי. ירושלמי לבי יהולס עביר זיתים כקרקע. ורבנן לא עברי זיתים
 כקרקע. ריי כחכמים פי׳ ל׳4׳ לאמר ישראל שקבל מכהן ולוי רוקא סובר כחכמים דבכהן ולוי שקבלו
 שלה מישראל כשם שמולקין וכוי. לאי כריא. איכ בכ״מ המעשרות לכהן ולוי ולמה מא שונה אצל
י ישראל :קכל וכוי והא אף כשקבל בהן ולוי המעשרות לכהן ולוי. עיכ הובר כחכמים. פרתו של  ד
 כהן שהיסה טמא אצל ישראל וילדה בכור. הבכור לכהן דברי רבי יהודה. זחכיא אין הבכור אלא
 לשניסס. איל ר״י אי אתם מודים לי במעשרות שזהו שלו. אמר לו מפני שהשדה ונופו של כהן. אבל
 הסרה גוסס דשניהם אף הסרה אם היתה גוםה של כהן הוי הבכור של כהן. ותני כן השם באחריות
 שניהן והשוכר באחריות הנותן ומלמלנו בזה ללאו דוקא בפירוש עבד דיי כקרקע אלא כר״מ סבירא ליה
 דש להן רץ ממוכר: (הגאון מביא התוספתא ומה שאמרו עליו בירושלמי. וגבי סרה כטעם לגופה
. נראה מזה לגם רבנן עמי ׳ . והשוכר בא־ריות הנותן בו י  כל שניהש משים דהיא באמריות שניהם ט
 זיתים כקרקע רק דטעמם מפני כשמן משו? הוא כמ״ש הרמכ״ס ועיין בתוי״ס והייט דםייס ג״כ אלא
 כר״מ. ס׳יל דיש לסן דן ממובר. ואמרינן שיורי שייר למקום מכירתו. ופיין בירושלמי ודויק. ובזה
. ועיין בע״כ י״ל ע ׳  יש ליי:ב דברי הרמב״ס פרק ט' מהלכות בבורים דין י״א ובהלכות מעשר דין י
 סימן ס״ב. ולפי הניל ניחא וחיק וקצרתי. אמנם קפה לי לפי מה דמשמע דנני השוכר הגוף כוא
 של המשכיר יעויין שה.א׳ב היכ׳ סשיט הגמ׳ בסס״ק דעטלת טכביס דשכירות לא קניא מהא דההן
ל לא מוכמ מידי דנה׳ לשכירות  ששכר פרה מישראל לא •אכילנז כרשיני הרומה יעויין שם. לפי מי
ק קנין פירוח ד מלוג אינם אוכלים בתרומ׳ אף ד ענ  קניא הא לא הוי אלא קנין סירות ומשני ערוכה י
: ומהרב רבי יצחק פרענקיל): (  שלו. ויש ליישב ולהאריך ואכ״מ רק להראות כי דבריו כפטיש יפוצן וטי
 ך לא ימכור אדם את ויחיו כוי ירושלמי והביאו הר״ש מיע לב׳ה שמח יאכל אעונין אמר דיי דרך
 גני אדם לאכול אעונין ובי דרך בני ארס כן ומשני אלא על ידי עילם וכו׳ ע״ש. והרמב״ס מהרש

 הטעם דלעת ב״ס דמיתר לגרים טומאה לחולין שבארן ישראל. וזו משנה אמרונה וטנתו למשנה.
 אחרונה דבמס׳ ע״ז ניו א' אבל בוצרין עס הנכרי בגת למותר לגרוס טומאה וכו׳ ע״ש . אבל אין
 מש: ראיס רשם אמרי, לאין טצרין לישראל בגת אף דמותר בעזבר טכגיס עיש כעעס. וכאן נמי איירי
 בישראל. ועור להתס הסירות אינו שלו רק שהוא גרם בעלמא אבל כאן שמירות שלו בודאי אסור
 לגרוש טומאה וכראיחא לעיל דאין מוכרין לע׳׳ס לח ויבש . וכן איתא כמסכת שביעית סוף פרק ס׳
. דאין מחזיקץ ידי עוברי מבירה וט׳ ע״ש. משמע נמי דלישראל אסור ׳ ט  אבל משתטיל בה מיס ו
מ ד . ב טי  משוס דמסייע ידי עוברי עבירה•' ז שנים שבגרו וכוי. וחלקו בכל מקוה שהוא. ו
 שהוא . קאי אשלו. ופי׳ דמעשר רק מצי מלקו שהוא אצל עם הארן וחלקו ר׳ל שהיא טטל עכשיו ס״ה
. זה איירי לעמן טהרות ולהכי תני כאן טול אתה הלמ ׳ ר ועם הארץ וכו ב  מעשר גם P : ט ח
 וט׳ לסי שאשור למסור לעם הארץ לח לגרוס טומאה ומזה גיכ ראיה למה שכתבתי במשנה ו׳ עיש:
 י נר ועובי כוכבים וכו׳ מפני שירושת גר אינו אלא מדרבנן. וכיון שלא נא לילו לא זכה הילהך
. אכל משבא *ישות הגר אסור . כיון שבא לידו זכה: יא המוכר טירות י ו  יכול לומר עול אתה כ
. כי באיי אין קנין. ובסוריא יש קנין. ולמ״ד יש ם ד ב . הכלל דשוריא נחלק מאיי בשני ד ׳ ט  כםוריא ו
 קנין באיי סבר דתייב מדרבנן אבל בסוריא סבר שפעור אסי׳מלרבק.ובא״« רוב פירות מא״י ובסודא
 רוב פילות מחי״ל. לכך אש אמר מעושרין הן נאמן שרוב הפילות מן העיבלי כוכבים ויש קבין לעובד
. ירושלמי תנינן נאמנין על הלקט ועל השכחה וכו׳. והא את אמרת סכין. סירוש טי  טכביס: משלי הן ו
 למה לא יהא לו גאמטת אף שיש לו שדה בסודא כמו דנאמנץ על הלקס ומפני תמן שתקנתו פטור
 ברם הכא שתקנתו חייג. ותני הן את שתקנתו סטור נאמן אף להקל. שתקנתו חייב וסי׳ להקל. איט
. ירושלמי מתניתין רבי ״ושא היא דקתני הלוקח סתם צריך י כ ח p שאמי ל « a ם יב ע : י1ל ה  ל
 לעשר דברי רבי יהודה ורבי יוסא אומר אין צריך לעשר. מה אנן קיימיןאם כשאמר לו 5א וקח לי
י סבר דלא נתכוק המוכר אלא לזכות . הלא בי אכן קיימין גסתס ד ן  שלומ הוא. צא ולקח לך שלו ה
. ע ו ס  (לוקמ # ואי? שלו היא. והוא מוכר ל«״*. וא״כ צלין לעשר שאסור למסור צע״ה לבר ואין מ
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ם מתקן הממשל שני שמחן מליה אגל הפא אינו צריך לתיקון מפשר שגי שמתוקכי6  פ״א . נ
 הם בפמם שניה שמתקן כל הכלכלה שניה בממשל ראשון נמצא לפי חשבון שאימ צריך לתיקון
ה. אינו צריך לימן רק מל כל כלכלה משרים ושנים ופני משימימ כפי ירושלמי;  ממשר שני מלי

 ן מאה טבל מאה הולין נוטל מאה ואהד. מאה טבל מאה מעשר נוטל
 מאח ואחד,מאה חולין מתוקנין מאה מעשר נוטל מאה ועשר. מאה
 טבל תשעים מעשר תשעים טבל ושמונים מעשר לא הפסיד בלום זה

 הכלל כל זמן שהטבל מרובה לא הפסיד כלום :
. ק שמא יהיה מפשור מל החיוב צריך לימול מאה ואחל פ ס . מ ׳ ו כ  ז מאה טבל ומאה חולין ו
 וקשה לתקן ממקום אחל ויש למלן לבל המשניות איירי באומר כלכלה בחברתה כללעיל ומש״ה
 לא תני הכא כלכלה בחברתה לסמיך מל משבה ללמיל לתני כלכלה בחבלתה וקשה יפלה בא1
 ומאה ויש למלז להכא מיילי בשבעת המינים שלא יעלו דהיינו אנו/ים כן תירץ רבי בא בירושלמי:
. וקשה והא מעשל מיוכ למנין תלומת ממשל ולא הוי מפסול ׳ ט  מאה טבל ומאה מעשר ו
 «ל החיוב ויש למלן כגון למיירי באומר מעשלוסיהט כלכלה במבלסה להוי למתו לקבומ ג״כ
 כל המעשר ביחל ומ׳׳כ לא יטל לימן כל המעשרות מהממשל ללענין שאר ממסרות הוי מפעול
 מל החיוב ואין יטל לתקן ממקום אחל כדפי׳ לעיל: מאה טבל תשעים מעשר לא הפסיד
ם. מסך זה שהיה בימ מעשר כי אינו צליך ליטול(לק) אחל עולן* על מכל ומ״מ מתוקנים ו  כל

 וזה הכלל כל זמן שהטבל מכובה לא הפסיל כלום מסך זה שהיה לו טבל בילו :
 ח מי שחיו לו עשר שורות של עשר עשר כדי יין ואמר שורח חחיצונה
 אחת מעשר ואין ידוע איזו חיא נוטל שתי חביות לוכםן חצי שורח
 החיצונה אחת מעשר ואין ידוע אי זו היא נוטל ארבע חביות מארבע
 זויות שורה אחת מעשר ואין ידוע אי זו היא נוטל שורה אתת לוכסן
 הצי שורה אהת מעשר ואין ידוע אי זו היא נוטל שתי שורות לוכסן

 חבית אחת מעשר ואין ידוע אי זו היא נוטל מכל הבית והבית:
. פי' שאמל חבית אחת משולה החיצונה ממשל י ט ת מעשר ו ח  ח ואומר שורה החיצונה א
 וגם שאמר כלכלה בחברתה כללמיל. וכך אמר שורה החיצונה אחת תהיה ממשל וכלכלה
.מקצומ מזרחית צפונית .  בחכרתה שיטל ליתן איזה חכימ שירצה: גומל שתי חביות לוכהן
 ומקטע מעלבית לרומית ומכל מר\ם מתוקן השורה ממנו ונוטל מול שמונה מאמצמ שהם
 בולאי טבלים וטמן על הכל עם הח׳ שיש בין השני׳ לצרף: אטד חצי שורה החיצונה
. כלכלה בחברתה כללעיל גמצא ממויב לימן האמת לוקא ממנה לקלא שם ר ש ע  אחת מ
 כללעיל ויטול ארבעה מביומ לוכסן להייט אמר מכל זויומ ומכ״מ מתוקן החצי מולה המיצונם
 שאמר כללעיל. שולה אמת מעשל וכלכלה במבלמה כללעיל ואינו יולע איזה שולה ואם מצפון
 ללרום או ממזרמ למערב צריך לימול שולה אמת לוכסן להייט מקצוע מזרחית צפונית של
 מקצוע ממרבית לרומית ומ״מ כללמיל. ואם אמר מצי שורה אמת מהמניות ממשל בלכלם
 בחבלתה כללעיל נועל שתי שולומ לוכסן להיינו משרים חביות. ואם אמר [תבית] אחת ממשל
 וכלכלה בחבלמה ואינו יולמ איזה הוא ממוייב לימן מכל חביות מספת לצדך לתקן לוקא
 ממנה לקבע כה ממשרות ואיט יטל לתקן ממקום אמר כפיי למיל: סליק מסכת דמאי

 הארוך
 זמירי דברי מכמיס וחירותם. הרוצה להכניס מאה חאנים מתוקנים להון ביתו. ft מעל סל כל
 תאנה ותאנה פני השיעין ותשיע של מאנה. שהן עשרים ושלש תאנה וארנסה תכיע (של השיע) וששיע
. נשאר עוד תשעים מפריש . פי׳ דבהחלה נותן כלל כשמ=ריש ממאה עשרה גער מעשר ראטן ע ד  של ת
 ממנה רק ששעה מעשר שני. נמצא לא נשאר ממאה מ״ל רק שמוטה ואחר. נמצא ללשמוניס ואחד
 צריך להפריש תשע עשרה. תשע מי תשיע משמונים ואחל. נמצא לשמנה עשר הוי פני השיעין. ונשאר
 עוד אחד עד תשעה משר. וזהו תשיט כל השיע. זאח״כ אמר דברי מכמים ומיזוחם דבהכלל. שכלל
 אט יטלין להפריש בפעם אחד מעשי ראשון ומעבד שני בצמצום גלול. ואמר הרוצה להכניס מאה
 תאניה מתוקנים. ר׳ל מאה חון ממעשר כיצד הוא מפריש וכמה הוא טתן נאמר שע׳־כ לפי הכלל צדך
 ליעיל לכל מאנה ב׳ סשיעין וחשיע בל סשיע וח׳כ הוי מכוון עשרים ושלש וארבע תשיעין פי' כי נתשעה
. ומתשעה טעל עוד כ ׳  ותשעים יש תשעה •עמים י״א. ואח׳כ כשניסל בני פעמים י׳א סך הכל כ
 אחר הרי כ״ג. ונשארו פול ב׳ מי״א. שנועל מהם ב׳ ששיעין של תאנה ועוד נשאר אחד שצריך ליטול
 מאותו ב׳ משימין• ותשיע של תשיע. נמצא סך הכל פולה לעשרים ושלש תאנים וארבעה חשיעין.
 ותשיע של השיע: ז מאח טבל ומאח הול־ן נוטל מאה ואחד. זה קאי גם כן אדלעיל דאיירי שאמר
 מחמלת מעשרותיהן מעשר כלכלה בהברחה בהמאה של עבל. ואיכ איע יטל לספדש עליהס ממקום
ק ו  אחר לכך מטל מאה ואחד. דתרומס גדולה איע צריך להפרשה לדרך ת״ג להפריש מיל בשעת מ
 דאי אפשר לגורן שתיעקר וכו׳. ובעד מעשר ראשו; יכול ליק מעות.ללוי וא״ב איצ להשריש רק הרומח
 מעשר דהוא אחד ממאת. לכך כשנועל מאה ואחד בוודאי יש כאן א׳ מטבל. ונותן הכל לכהן. והכהן
 משלם לו במד מאה ואחר מעכב לעצמו בעד תרומת מעשר • מאה טבל ומאה מעשר. נמצא בכאן
 צריך להפריש אמל פשר. דהיינו אמד בעד מאה עכל. ועשרה בעל מאה מעשר. וככלל דמטבל יטל
 להפדש על מעשר. אבל לא ממעשר סל עבל. דהיאך יפריש ממעשר בעד מעשר. לכך עטל מאה ואמר
 ונותן לכהן מודאי יש«הטבל עכ׳פ אמד בכדי ליתן תרומת מעשר על המאה טבל. ועל המאה מעשרות.
 יכול ליתן ממה נפשן. אה כל המאה הם מעשר שפיר. ואס המאה סס טבל גס p שפיר דמי. דמעבל
 יכול להפריש על המאה מעשר. והכהן אין צריך לשלה לו רק בפד תשעים ואמד עשר מעכב לעצמו:
. העעם הוא פשוע דכשטמל מאה ועשר. בוודאי יש גם עשר ק המעשר ׳  מאה חילין ומאה מעשר ט
 והכהן משלם לו רק בעל מאה כוי דמחולין אין רשאי להפריש על מעשר. לכך צריך לעשר כניל: מאה
 מכל ותשעיש מעשי כז׳ לא הפסיד כלום. פירוש שאין צריך ליק לכהן רק המא: טבל. או התשעים
 עבל אם נתערבו נשמזניש מעשר נמצא דאינו מפסיד לתשעים מעשר. או מהשמונים מעשר כלום והכהן
 אינו צריך לשלם לו רק בעד תשעים ועשרה מעכב לעצמו דמחשעים מעשר מליו תשעה. וממאה סבל אמד.
 דסעעם כמש״ל רמעבל על מעשר יכול להפריש: ח מי שהיח לו עשר שירית של עשר עשד כדי
 יין וכו׳. קאי אדלפיל דמיירי דאמר כלכלת במידתה לכך כשאמר שורה החיצונה אמת מעפר פי׳ חבית
 אחת משירה החיצונה וכלכלה בתברתה דקרא שם ואי אפשר להפריש עליהס ממקם אמד: ניטל שני
ת מעשר. ג״ב הסי׳  חביות לוכסן. דכל מבית מהקלטת שייך לפתי שורות: הצי שורח הדאשינח אי
 מ״ל. כלל כלכלה בחברתה דקרא פה. לאי אפשר לעשות לו פרנסה ממקום אמר נוטל ארבעה מגיה
 לוכסן: עורה אחת מעש־ ואיט יודע. ג׳כ כנ״ל. דאמר שורה אחת מעשר כלכלה בחברתה: חצי«ורח
. מיירי ג״כ כנ׳ל. דאמר מצי שורה אמת מעשר כלכלה בחברתה: חבית ׳  אחת מעשר ואינו יודע כו

ת דמאי כ ס ק מ : סלי ״ נ מ . טעל מכל מבית ו  אחת טעשר. גיכ מ״ל

 ג פועל שאינו מאמין לבעל חבית נוטל נרונרת אחת ואומד זו ותשע
 הבאות אחריח עשויות מעשר על תשעים שאני אוכל זו עשויח תרומת
 מעשר עליהן ומעשר שני באחרונה ומהולל על המעות וחושך נרונרת
 אחת רבן שמעון בן נמליאל אומר לא יחשוף מפני שחוא ממעט מלאכתו

: ד ״  של בעל חבית ר'יוסי אומר לא יחשוף מפני שהוא תנאי ב
. וקשה למט לעיל פרק ג' רבן גמליאל ׳ ט . על המעשרות: נוטל ו ו ג  ג פועל שאיגו מאמי
. ותילז דהיה מאכיל להם מזון שאיט ממוייכ ליתן להם כללעיל י א מ  הים מאכיל את פועליו ל
. פירוש ממסר גרוגרת מלאכול שלא יגזול אס בעל הבית: רשכ״ג חושך  זהוי כמו עניים: ו
. אלא יקנה גרוגרת משלו ואוכל כדי שלא ימעע וכו׳: רבי יוסי אומר לא ׳ ט  אומר ו
ד. ולא יקנה ולא הוי גזל שהוא מנאי ב״ד שימן הפועל תרומת מעשר משל גמה׳׳ב:  יחשו
 ד חלוקח יין מבין הכותים אומר שני לונין שאני עתיד להפריש הרי הן

 חרומח ועשרת מעשר ותשעח מעשר שני טיחל ושותח:
ר: מיחל ר. שאינם סוששיםייעל לפגי עו י סבל גמו ס . של ט י ט  ד הלוקח יין מן הכותים ו
. פי' א' שמחלל מעשר שני על מעות ושותה.או יתתיל ושוסה.או להתערב עם מים ושומה: ה ת ו ש  ו
 ןן היו לו תאנים של טבל בתוף ביתו והוא בבית המדרש או בשדה
 אומר שתי תאנים שאני עתיד להפריש הרי הן תרומה ועשר מעשר
 ראשון ותשעה מעשר שני היו דמאי אומר מה שאני עתיד להפריש
 למחר הרי הוא מעשר ושאר מעשר סמוך לו זה שעשיתי מעשר עשוי
 תרומת מעשר עליו ומעשר שני בצפונו או בדרומו ומחולל על חמעות:
. מלמוד שלנו איט גורס לממד ובירושלמי ׳ ו כ  ה חיח לו תאנים של טבל בתוך ביתו ו
 גרסינן למחר . וקשה דלמיל תנא המזמין משממ דוקא בדמאי. אבל בטבל אינו כן ויש
 למרץ משלו אפי׳ טבל מצי אמר למחר. אבל בשל אמרים דוקא בדמאי מצי לאמטיי: אומר

: ר פ ו . כצ״ל. ותיבת מה טטומ ס ׳ ו  שגי תאנים שאני עתיד להפריש כ
 ן היו לפניו שתי כלכלות של טבל ואמר מעשרות זו בזו הראשונח
 מעושרת של זו בזו ושל זו בזו הראשונה מעושרת מעשרותיהן

 מעשרות כלכלח בחברתה קרא שם:
י מפטור . כשאמר על הראשונה בזו נפטרה. וא״כ אס אמר להיפוך מ ׳  ו זו בזו וזו בזו ט
. קרא שם והוי במו שמערב הכלכלות והמעשרות ויכול למרום י כו  על המיוב: מעשרותיהם ו
 מכל כלכלה שירצה או מטע מזה ולהשלים משנייה. כי הס נמשים כמעורבים לפי דבריו.
 רק לענין זה קרא שם . שלא יטל לתקן ממקום אמר כי הוא קבע ממשרותיהם כהם .
 ירושלמי ועמן על כל כלכלה שתי פעמים מעשר ומעשרותיהס וכ׳ תשיעית. וקשה ממ״ג אם
ו . ואם מחויב למקן כל המאה לפי לבד ה א מ ן לימן רק תשמה מכר מ ד  מחויב לישן מפשר כ
 כשאמר כלכלה בחברתה רוצה למר^ כל הכלכלה נמצא לפי החשבון מחוייב ליתן שני פעמים
 עשר. ושלשה וארכפ תשיעית. ותשיעית של תשיעי כי כשטמן משפה משל מתקן שמונים ואמל
 וי״ל לאיט צריך לימן כק כפי ירושלמי משום שלפי משבץ שלט כשטמן תשעה עשר מהקו

 פירוש
 אשמעינן שיש לו לסיים מקום דהייט תרומה ומעשר כשולי הכוס והמעשר שני נסיו פל כוס. יזהו פי׳
 הירושלמי זה כיני ממיסי! לענין מזיגת הכוס דכונתו לסרש סמתניתין כמו שכתבט והיה קשה לו הלשון
ס הוא. ימשלמי מם אנן קיימין אי באומר . לכן אמר דבך צריך להיות בלשון לעני[ מזיגת ט  מזגו
. והיאך סוא שותס. ואם באומר  מכבר משקה מעורב. פי׳ שיהא ת׳מ מכבר נמצא ת״מ מעורב כו
 לכשאשתה יהיה ת״מ למפרע סבל הוא שתה. אלא כי אנן קיימין באומר מכבר לכשאשתה פי׳ בכעה שאהיה
ג פועל שאינו מאמינו לבעל חבית. : י ט כ ע י מ ש ע  שותה כל טיסה שיהיה יורד למעה יהיה תרומת מ
 ירושלמי תני לא יחרוש אלס וכוי עיין בריש הטעם מסני שתהיה הבהמה חלושה ביום מחמת מלאכה שעשה
 עמה בלילס וכן כולס עיש:1 היו לפניו שתי כלכלות. ואטד מעשרות של זו בזו הראשונה מעושרת.
ו כזו כו׳ הראשונה  סי׳ דאי אפשר להשריש הראשונה ממקום אחר. רק מהכלכלה הפנייה.: של ו
 טעושרת. פי' שקבע המעשרות של כלכלה א׳ בכלכלה הכי. ונמצא דהכלכלה א' מתוקן ואינו יכול
 להפריש מזו הראשונה על הבי. להוי משעור על החיוב. ירושלמי ותני עלה טעל שני תאנים ושני
 עישורן. ועישורו של מישר. שמואל אמר לא מצרכת. 6ין יסב חדא לפשר. צריך למיסב חרא למאה.
 אין יסב חרא למאה צריך למיסב חרא לאלף. אין יסב חדא לאלף. צריך למיסב חדא לעשרה אלסין.
. וא׳כ א״צ להפריש רק מעשר ותרומת מעשר. ומעשר חלה  סי׳ דהאן מיירי דכגר נפרשה תרומה נ
 יכול לימן מטת ללוי. רק הח׳מ היא במיתה. וצריך להפריש. וכשצדך להפריש שיהא מאס מעושר.
 צריך ליקח עשר ממקוס אחר על השעיה שבכאן. וכאן היה מאה. נמצא נשתיירו כאן עשרה. וצריך
 ליטול אחת על תשעה שבכאן. ונמצאת נשתייר עוד אחת שאיט מעושר. וצריך לחלק את האחת לעשרם
. נמצא סך הכל נופל כ׳ תאנים. דהיינו כ י  חלקים. ונועל חלק עשירית. ובעל הכלכלה סב׳ צריך ליטול ג
 מעשרה מעשר. ביעל אתת לתרומת מעשר. וכן בעל הכלכלה הב׳ ג׳כ אחת. וא״כ הוי ב׳ תאניס ושני
. . וגם לשני בן כנ״ל. הוי ב׳ עישרומ. ומחלק יעשיר, ׳  עשרוני,׳. דהיינו מא׳ מ״ל מעשר. טעל עישור א
 נוטל מלק עשירי לתרומת מעשר. והוי סיס ב׳ מאנים. ובי עשרינים ובי עשירית של עשירית. והא
 לקחני כירושלמי ב׳ תאניה וכנ״ל. כאי ב׳ קאי גה על ועישורו של עשירית. ואף כיון שלוקח מהחלה
 התרומה מעשר בעד הראשונה. א׳כ לא נשאר השיעור הנ׳ל בעל הב׳ מימ לא סלוג ואחיכ היה קשה
 הא עדיין שיירי. סי׳ כשהוא מחלק התאנה א׳ על עשרה חלקים ונוטלי[ חלק העשירי ממצא חלק משיד
 איט מעוכר. וצריך ליפול ממנו ג״כ יזלק עשירי ונמצא הרי הוא א׳ ממאה. ואיכ אמאי איט נוטל
 יותר. ומשני אין יסב חדא למאה הוי. סי׳ דא״ה אין לרבר סוף. אמר ר״י ביר על הראשונה עובר
 בעשה שקבע :ני שמות כאחד. פי׳ כיין שקבע של אחד בשניה אף מעשר ראשון זמעיש בפעם אחת.
 ומצוס להקריס מעשר ראשון קודם מפשר שני לכך עובר בעשה לפי שלא הקדה. ועל השני סובר בעשה
 ולא הפשה. בעשה שקבע ב׳ שמות כאחת. וא״כ מעשר ראשון ומעשר שני בבת אמת. ומציה להקדים.
 ולא תעשה. שהקדים בני שבראשונה קידם לראשון שבשניה. פי׳ טון שקבע מעשר של אחת בשניה.
 איכ הפריש מעשר בני נמי. וכשחוזר ואומר מעשרות שניה בראשונה. איכ יןכט מעשר ראשון ומעשר
 כני כאחד. אייכ הקדיש מעשר שני שבראשון מל מעשר ראשון שבשניה: מעשרותיהם כיי, קרא שם
 והוי כמו שמערב הכלכלה ביחד. והמעשרות בימד. דכול ליתן מכלכלה שירצה מאחת על שניע. או
 הצי מזה וחצי מזה. כי סס נעשים בעירוגין לסי דבריו רק :לענץ זה קרא שס לאסור להפריש ממקום
 אחר כיון שקובע המעשרות בהם: איתא בירושלמי מי שיש לו כלכלס והוא מבקש לעשר נועל פני
, חשיע של ת:יע שהן משר מעשר ראשון, ותשעה מעשר שני, ויאמר תשע עשרה. אמר ן  ע־עי



 כלאים יג
 ירקות בתוך פדן של שקטה. אין מרכיבין פוגם על גני קדה לבנת.
 מפני שחוא ירק באילן. אין נוטעים יחוד של תאנה לתוך החצוב שיהא
 מקירו. אין תוחבץ זמורת של נפן לתוך חאבטיח שתהא זורקת מימיה
תק זרע דלעת לתוך החלמית ו  לתוכו. מפני שחוא אילן בירק . אין נ

 שתהא משמרתו. מפני שהוא ירק בירק:
: ו ר ר ק . פי׳ מ ר ו . למון ק רו  ח שיהא מקי

 ט חטוםן לפת וצנונות תחת הנפן. אם היו מקצת עליו מגולין אינו
 חושש לא משום כלאים ולא משום שביעית ולא משום מעשרות .
 וניטלין בשבת. הזורע חטה ושעורה כאחת הרי זח כלאים. ר' יחודח
 אומר אינו כלאים עד שיהו שתי חטים ושעורה. או חטה ושתי שעורים•

 או הטה ושעורה וכוסמת:
. לסבר שדך מעיקרא בעינן דוקא שיהיה שדה ואמ״כ לא : י ט  & דבי יהודה אומי ו

 ©רה ^ א כל סאח שיש בו רובע ממין אחר ימעט. ר׳ יוסי אומר
 י יבור. בין ממין אחד בין משני מינין. ר״ש אומר לא אמרו
 אלא ממין אחד . וחכי׳א כל שהוא כלאים בסאה מצטרף לרובע :
1 מכ״ל . כלי שנא יהיה א ס ע מ : י ץ ג . שהם א׳ מכ״ל מלקים. שבסאה ו׳ ק י ו כ  א כל סאה ו
 לבית סאה או שיוסיף סל בית סאה ג״כ לא יהיה א' מכ״ל מלקים ויהיה בסל לפמומ מחלק
. פי' ירושלמי מ״מ לל׳ יוסי סבר כלון ר ו ב  א' מכייל בעל לסנין כלאים: רבי יוסי אומר י
 שהתחיל צריך להשלים הלובמ. אבל אם היה מתחלה פחות מרובע לבית סאה בעל: בין ממין
. אפי׳ המין השני אינן כלאים עם הסאה מצעלפין עם המין האחד שהוא כלאים. ׳ כו  אחד ו
. לוקא ׳ ט ש אומר ו י  ירושלמי אבל סבר בולל מין אחד וליו אפי׳ נשאר המין שהוא כלאים: ר
 שיהיה ממין אמל כלאים ברובע לבית סאה ואפי׳ השני מינים כלאים אין מצטרפין. אבל כשרוב*
 משני מינים אוסר וסבל שיו&יף כלי שלא יהיה רוב משני מינים או ימעע מזלה להמירה הראשון:
: ה א ס  וחכ״א כל שהוא כלאים כסאה י אפי׳ משני מינים מצערפין רק שיהיו שניהם כלאים סם ה

 הארוך
f יוסי h .ולא צריכה לר׳ יוחנן . ׳ ו  תניתא חמן. אתא ופרשחנא הפא; פי׳ משנה שלימה שנה לע רבי כ
 צריכה לסדא דבר דליה. סי׳ אעיג דתנן במתני׳ רגבי עוף נהג בלאיה הוצרך כר דילה לפרש באיזה עוף
. וכן ו  סוי כלאים זה עס זה. דהא גה חיה תניא התם ופרשינהו הכא כדי לירע איזו חיה הוי כלאים זו עם ז
 נהמה תני חמן ופרשינהו הכא כלי לידע איזו בהמה הוי כלאיס זה עש זה'. וסוף תנינא גיכ התם ולא פירש
 לירע איזהו להט בעי בר דיליה לסיש תרנגול עסהפישיון וכי' ש ל אין מביאץ אילן באילן וכוי ו״•
 מוזיר ירק באילן. סי׳ דוקא ירק באילן. ולא אילן כירק וכן מוכח מגמרא דמש׳ סוסה(מיג ב׳) המבריך
 אילן בירק רבן שמעון גן גמליאל מתיר משוס דיי בן גמדא משמע דוקא ר׳י בן גמדא סיל הבי ולא ליי
 דמתניתין. ומה שהביאו ראיס מסתושסתא(עיין בתוייע) אינו ראיה לכן איתא סתס דיי מתיר ירק באילן
 אילן בירק רשב״ג מתיר משום ר״י בן גמדא ורצונם לפרש־ לאילן בירק קאי אדלפיל אר״י. ובאמת לקאי
 אלמעה ארשב׳ג מתיר משוסר׳יי בן גמלא. אבל ריי למתני׳איע סוכל כך.ירושלמי ממלכיה שיסתיה
א אומר טעל הוא האדם מעה א׳ מפטמה של אבטיח ומעה א׳ מפטמה של חסומ ונותן  דריי שמן מ
. והן מהאמין ונפכין כלאים וכאן אמר סכין. ומשני ממן על ידי שהוא משן ום בצד וס  לסוך גומא א׳
 הן מתאחין ונטשין כלאים ברם הכא ירק באילן הוא. מני מנין שאין מרכיבי! ען סרק ע׳ג ען מאכל
 ולא עץ מאכל על גגי ען סרק ולא ק מאכל ע׳ג עץ מאכל מין כשאינו מינו. תלמוד לומר את
. דוקא לבנה.אבל קידססתם הוי גם י ט  חוקזתי השמוט וטי ג ח אין נוטעין וכו׳ קידה למה ו
. ירושלמי ׳ ט  בן מין ירק ואשור משום ירק בירק. ולא משוס ירק כאילן: אין תוחבין זמורה של גפן ו
. ומשני הסתר בזורע מוץ לששה. ואינו ן ס  רבי זבדי חדיר לוי בעי בלא כך אינו אסור מטס עטדת מ
 אסור מטס זרעים סחת הגפן, אמר רבי יוכא תפזר במעמיק שורש למטס מג׳ עפתיס. כהדא דתניק
: ט וטומן ס י ד ת ו ' מ ר ם ס ' ח ס ו ה כ ש ל ש ה מ מ מ ס ל ר כ 3 ת מ ו מ ע א ג ר ה נשני1 לתוי" א ש ^ י י  ש

 לפת ומוכות. מסיק בירושלמי דל״ש לסת וצנוטס וליש שיד. אלא מקט לסת וצנוטת דמייד כאן
 שטומן באגודה. להייט אגודה פל לפת וצנועה וסתם לסת וצנונות דרכן בכך: אש היו םק5ח העלץ
. סריש מסרש מטס שבת נקט מגולין דלענין כלאיס הוי כו׳ להיפך והגאוניכ w אס ׳ ו כ  מנולי! ו
 היו מקצתן מגולץ וט׳ וקאי אאגודה עצמה: אינו חועש לא משום כלאים. פי׳ דלא הוי כזורע כלאים:
י כזורע בשכיעית: ולא משוש מעשרות. סי׳ דתין נסיק דפאס ונוטל  ולא משום שביעית. דלא מ
 מן מורן וזורע ופטור מן המעשרות עד שימרמ. אבל לאחר מיכן אסיר ואשמעינן כאן דלא הוי זריעס
 ומותר: ונוטל בשבת, ללא הוי כעין זריעה והיה אסור לטלטל וליעלן בשבת משים דהוי מקצת האנודה
 מגולה: הזורע הטח ושעורה וכו׳ ירושלמי זרע שני מינים בבקעה. פי׳ שנטל פני מינים ביחד בימ
 וזרקן בבקעה או בחורבה. או שד מינים וחלקן הרוח. רבי יומט אמר פטור. ורשב׳ל אמר חייב.
 הטעה דרשביל כיון מעל בידו סב׳ מינים ביחד אע״ס שאח״כ נתפזרו זה מזוג אעפ׳׳כ חייב. מודה
 ישכיל בזורע על מנת לחלק הרוח שמא סטור. אמר ל׳ בא כך תנינן מודה רבב״ל לעני[ שבת עד
 שתניח. פי׳ אעיפ שלענין כלאים ס״ל דכיון דנעלן מתחלה לזרוע ביחד אעיפ פאחיב נתסזר אעסיה
 חייב. מ׳מ לענין שבה מודה דאינו חייב עד שתלוח. מהניתין סליגא על ל״י הזורע חעה ושעורה כאמת
 הרי זה כלאים. דמשמע שהוא סייב סתר לה מהזנים בתוך שפה על ששה. לאמר ד״מ אינו חייב עד
 שיהא ששה על ששה מקורחים בתוך שלה תבואה או גדר. ופריך בסלא רי״א אינ[ כלאים א״ר זעירא
 נדעתיה לר״י בשלה ירק טפח. א״ר יוסא מא[ דבעי מקשה על הדא דרי זעירא יליף הא דריי מן
 דרבנן כמה לבכן אמרי! באיסור בית רובע להלקות ששה טפחים על ששה עסחיה הן ר״י אומר באיסור
 ו׳ על ו׳ ללקות טפח. סי׳ וא״כ מ״מ איםורא איכא אף לר״י ואמאי תני בברייתא ר׳׳י מתיר משמע דמותר
 לגמד וא״ב קשה על ר״י. ורשב״ל מיע מטון שהוציא מתוך ידו לזרע חייב והא תנינן ר״י אומר אינו
 כלאים פי׳ מ״ט פתר לה עד שתנוח דהבירא ליה דאינו חייב עד שתנוח וכשתטח אף ר״י מודה שהוא
 מייכ ומקשה והתנא ר״י מתיר לא אפי׳ נחס ד״י מהיר. שי׳ דקתני בברייתא דר״י מתיר לכהמלה.
 וע״כ דס״ל דאף לאחר שתעמ סטור דאל״כ לכתחילה להוי אסור דלמא יפלו ביחד השני מינים. אלא
י מדמה לס לראש הור וראש  בודאי ע״כ ס״ל לאף לאחר שתניח פטור. ומשני סתר לו כשני גרעינין ד
 תור שהיא בחורבה מותר. ופריך מעתה אסילו שני חטיט ושעורה והתנינן עד שיהא שני חיטין ושמורה
 או חטה א׳ וכו׳. ומשני פתר •לה חשה מכאן ומטה מכאן וחפה מכאן וטסמש בכאן ושעורה מבושה

 באמצע דאסור משום חבש עכ״ל:
ל סאה וכו׳. ירושלמי אנן מנינן שיש בס אית תנא רסני שנפל. ארימ מיד שיש  פרס ב א כ
to: י בה א׳ מכ״ד מיד מפל לר*רה ה׳ מכיס אר״י כרימ בין למיד שיש בה ובין למיד 

 (שבות אליהו) לתוכה

 מסכת
 £ףמ א א החטים והזונין אינן כלאים זה בזה השעורים ושבולת
 1 שועל הכוסמים והשיפון הפול והספיר הפורקת והטופח

 ופול הלבן והשעועים אינם כלאים זה בזה :
. דוקא זוטת קמט שאינן כלאים : '  א ההטים והזוגין ט

 ב הקשות והמלפפון אינם כלאים זה בזה ר׳ יהודה אומר כלאים. הזרת
 וחזרת נלים עולשין ועולשי שרה כרישים וכרישי שדה כוסבר וכוסבר
 שדה חרדל והרדל מצרי ודלעת המצרי והרמוצה ופול מצרי והחרוב אינם

 כלאים זה בזה:
. תנא קמא סבל מלפפון משגי מינים.. ם ז . פי׳ לפלוגמייהו נ ׳ ט  ב הקשות והמלפפון ו
. ה ז  להיינו מפיסמא של קישומ ופיממא שצ אבעימ וקישומ מם אבמיח אינן כלאים זה ב
 ור׳ יהולה סבר ממלפפון עיקר כלאים היינו מקשות ופיעמא ממפומ ובמשה מלפפון ומומר

 לזלוע בימילי. אבל עם הקשות או סם הספומיס הוי כלאים:
 ג הלפת והנפוץ והכרוב והתרובתור התרדים והלעונים אינם כלאים זה
 בזה. הוסיף ר״ע השום והשומנית הבצל והבצלצול והתורמוס והפלסלוס
 אינן כלאים זה בזה: ד ובאילן האנסים והקרסתומליןוהפרישים והעוזרדים
 אינן כלאים זח בזח, חתפוח וחחזרד האפרסקים והשקדין והשזפין והרימין
 אע״פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה: ף, הצנון והנפוץ החרדל וחלפסן
 ודלעת יונית עם המצרית וחרםוצח. אע״פ שדומין זה לזה כלאים זה בזה:
 ה ודלעת יונית עסהמצרית והרמוצה.פי'טםא'מהםכלאים.אכל מצרית והרמוצה איט כלאים:
 ן הזאב והכלב. כלב הכופרי והשועל. העזים והצבאים. היעלים
 והרחלים. הסוס והפרד. הפרד וחחמור. החמור והערוד. אע״פ שדומין
 זה לזה כלאים זה בזה : ן אין מביאין אילן באילן. ירק בירק. ולא
ח אין מטעין :  אילן בירק ולא ירק באילן. רבי יהודה מחיר ירק באילן

 פירוש
 פרלו א א חחטיס והזינין אינן וכוי. סא למחלק השני מינץ משאר מינין ששונה במשנה.
 י למרות למחטי זוגות זוגות קתני * ירושלמי רבי יוסא בשם ר׳ יוחנן טלהון זוגות זוגות.
 מה אתאסרת על כל סרקא אתאמרמ או על הדא הלכתא. ומשני מ; מאי לאמר רב חמשה ירקות שאדם
 יוצא בהן ידי חובתו בסכח כולם מותרים לורוע בערוגה. ואמר הדא דרג פליגא על רבי יוחנן. הדא
 אמרה על כל סרקא אתאמרה. פי׳ דאי אמרת על מתניתין קמייתא . אבל אינך אינן כלאים זה בזה
 אחד מזוג זה ואחר מזוג זה. הרי איט חולק רב ארבי יוחנן דלרבי יוחנן כמי חזרת ועולשץ אינ[ כלאים
 אתאמרא. רבא משמיה דרב טלהון זוגות זוגות. מחלפיה פעסיה דרב ומסיק דלא אמר רבא כולן מיו
. ומותרות לזרוע כערוגה אחת. (עיין משכה סםמיס דליע אי):  אחל. אלא לענין זה למיני ירקות הן
 מור שש כירושלמי כתיב בדך לא תזרע כלאים. הייתי אומר אסי׳ שט מיני היטיה וכו׳. פירש בבנדיט
 לא תלבש שעטנז צמר ופשתים יחדו. מה כלאי בגדים לא זה מין זה ולא זה מין זה. אף כלאים
 שאשרתי לך בכל מקוס לא זה ממין זה. החיטים והזוכים אינן כלאים זה בזה דגר שאיט אוכל מינן
 מעעי ומתני החיטים והזונין איע כלאים זה בזה. הא עס שעורים מי כלאים. ח״ר אבא כר זבדא
 שכן מקיימץ אותו ליונים. התן מנינן המקיים קוצים בכרס. ר״א אומר קידש. וחכמים אומרים לא
. אמר רבי אכהו טעמים דר׳א שכן מקיימין אותן לגמלים בערבייא. מאי טעמא דרבנן סברין : ד  ק
 מימר אין מקיימי! אותן לגמלים. וינדקו. אלא רבנן אמרי מקום במקיימין אותן אסורים. ומקום שאין
 מקיימין איתן מותרים. מיע דריא מכיון פמקיימין אוחן במקום אחד נאהר מינן בכ״מ שהן. וריח
 בל ובדא כר״א המן אין דרך אלס להביא קוצים ממקום למקוס. ברם הכא דרך גני אדם להטא זונין
 ממקום למקומ. .מעמה יהיו בלאיס עס החיטים אמר ר׳ יונה מין חטים הן אלא שהשירות מזנין. בהדימ
. ירושלמי כיני מתניתין סול הלבן ׳ ט  ולח מזנה האין מכאן שהארן מזנה ע״כ וכציל: ופול הלבן ו
א שמם גועוה. שמא משעת את הלב ומשלשלה גני מעיה. פירש ר  והנעועוה. אמר רט יונה למה ק
 ד;וי גרס והשפועין משמע שזה מי מין אהד . ולזה אומר לכך צריך לגרוס במתני' והשמועות בתי״ו
ב הקישות  לגס הוא מין סול אלא להוא סול שמשעת את הלנ ומלת פול קאי אתרויימ אלבןואפעועות:
 והטלפפונוח אינן כלאים וכו׳. ירושלמי לברי חכמים ארם נוטל מעה. סי׳ גרעין אחת מפטמה של
 קישואים מעה אחת מפטמה כל אבטיח והוא נעשית מלפפון. רייא עיקרו כלאים נועל מעה א׳ מסעמס
. כצ״ל. וניתן בתוך גומא אחד והן מתאחין ונעשין ׳ ט  בל איעימ. ומעה א׳ מסעמה של תפוח ו
. ממעין מן סדא י  כלאים לשוס ק צווחין בלשון יוני מלספח: הקשיאיפ וסאכעיח מס אמר בס ר׳
. רייא כלאיס. נאמר הקשואץ והמלססין אינן כלאים ה  קשואין והאבטיח והמלפפות אינן כלאים זה מ
; n׳fr כלאים. הקישות והאבטיח צריכם. סי׳ דמכעי ה ז  זה בזה. האבטיח והמלפפות אינן כלאיס זס ב
. משום דיש סניס לכאן ולכאן. דיל מדקאמר לעיקרו כלאים. משוס י  הקשואיס וט׳ מה אמר בה רי
 דטטל מעה אמד וט׳ משמע דוקא עה תפוחיה הוי כלא*ם. או י׳ל דהאמת קאמר דכך דרך העולם
. ובאמת אס הרכיב קיפואין עם אבעיחיס סוי גס כן כלאים וסשט מהא דתנן הקישואין וט׳  למשות כן
 ואמ״כ דמה מאמר וכו׳. אבל הקישואים מה האבעיחיס צריכה. סי' מבעיא ואינו נסשט: ודלעת
י והרטוצה. ירושלמי מתניתין דלא כרבי נממיס. ׳ דתני בפה רט נחמיה דלעת ארמית היא ר מ  מ
 דלעת המצרית כלאים עס היונית כלאים סס הרמוצס. סי׳ למשמע דהרמוצה כוי מין אחר, וכאן משמע
 להרמוצס מי מין דלעת: והחרוב. ירושלמי. כמין סול מצרי וקיצוצי דמי לחרובה.פי׳ השרביטיס לומין
: 3 הלפת והנפוץ אינן וכוי. הטעם משום 3 ״ n 1לחלוכ. לכן קורא אותה חרוב. ואינו באמי* יל 
 דהעלין לימין וה לזה כלאיתא בירושלמי שאכתוב: ה הצנון־והנפוץ וכוי. ירושלמי אריי יש מהן
 שהלכו אחר הפרי. ויש מכם שהלכו אחר העלין. הלסת והצנון הלט בהה אחר הסרי. סי' כיון שחמץ
ה. הלפת וסנסון הלכו בהן אחר סעלין שדומין וס עם זה. לכך אינן  הסירוח אינן כלאים זס סט ז
 כלאיס. הסיבון הרי צנון והכעוס הרי פרי ממה ועלין דומי! וחימר כלאיה. אריי בזה הלכו אמר
 כטעם פי׳ דוקא בצנון ונמס שטעמן רחוק זה מזה ביותר, דצנין מר ביותר. ונסוס מתוק מאוד ולכך
. מ ד  הוי כלאיכ : ו הזאב והכלב וכוי. ירושלמי הא כלב סם כלב כופרי אינן כלאים מתניתץ דלא כ
 ררימ אמר כלאים. אטיג דרימ אמר כלב מין בהמה. מורה בכלב כופד שמא מין מיה. סא כלב
 עם כלכ טפרי פיד דר״מ כלאים. (סי׳ דבהמס עם חית לכולי עלמא סוי כלאים. וסתם כלב הוא מין
ס.  בהמה לר״מ). עוף לא חנית. אמרי ריי אייהא מן דבר דלי. תרנגול(עם) פסיוני. ותרנגול(עם) עו
. . רשב״ל אומר משנה שלימה(פרק שור שגנח) שני לן רני ובן חיה ועוף כיוצא בהן ה  ללאיס זס מ
 )מי רבי יוסי צורכא להא דריי חמן חנן חיה ופרשתנה הכא סנינן תמן בהמה וסרשתנה 9כא עוף

 שנות אליהו



 אליד־ן כלאים
J אכל אם וכוי שהמאה אומר הזי ליה שזה עקר וזה קיים . מר  ומשוס מראיה מין מו
 ן הרוצה לעשות שדהו משר משר מכל מין. בית שמאי אומרים שלשה
 תלמים של פתיח. ובית הלל אומדים מלא העול השמני. וכךובין דברי

 אלו לחיות כדברי אלו :
. שיהיה רח3 כל מישר כשלשה י ט ׳ ב״ש אומרים ו  ו הרוצה לעשות שדהו מישר מישר ט

ח:  תלמים של פתי
 ן היה ראש חור חטים נכנס בתיך של שעורים מותר. מפני שהוא
 נראה כסוף שדחו. שלו חטים ושל חבירו מין אחר מותר לסמוך לו
 מאותו המין. שלו חטים ושל יכירו חטים מותר לסמוך לו תלם של פשתן
 ולא תלם של מין אחר. ר״ש אומר אחד זרע פשתן ואחד כל המינין.

 ר, יוסי אומר אף באמצע שדחו מותר לבדוק בתלם של פשתן:
. מומר לסמוך לשדה מכירו המין של מכירו משום ששט ר ח  t שלו חטים ושל תכירו מין א
: מותר ו  שדות של שני בע״ב מפקיק וכל המאה יאמר שהם מגטה״ב פל שדה הסמוכה ל
. שכל הרואה יאמר שזרע לבדוק השלה איך היא לפשתן: רבי ן ת ש  לסמוך לו תלם של פ
 שמעון אומר וכוי ־ ודוקא בצדה אבל לא באמצע י (מפרש בפי׳ הר״ש בשם הירושלמי לא
. ולוקא שיהיה לפסי ר ת ו  כפילש הלמ׳׳ב שהוא פי׳ הלמב״ם): רבי יוסי אומר אף באמצע מ

 לבלוק הקרקע ולוקא תלם של פשתן אבל לא ממין אמר:
 ח אין סומכין לשדח תבואח חרדל וחריע. איל סומכים לשדה ירקות
 חרדל והריע. וסומך לבור ולניר ולנפה ולדרך ולנדר נבוח עשרח
 טפחים ולחריץ שהוא עמוק עשרה ורהב ארבעה. ולאילן שהוא מיסך

 על הארץ. ולסלע נבוה עשרה ורחב ארבעה :
 ח אין סומבין לשדה של תבואה וכוי ־ שהוא כלאים: אבל סומכים כוי י שהם לעים.
. שהם הפסק בין כלאים: י כו : וסומך לניר ולבור ו  לירקות וכל הרואה יחמר שלא ניחא לו
: ע ק ר . לרמבס ממש. ואי לא למב ל' במל לגבי ק ׳  ולחריץ שהוא עמוק עשרה ורוחב ד
. ר ל . שהוא לומב ל׳ היינו משום שכל גלר שאין ב' ל' טפמים לאלכו איט ג ׳ ט  ולסלע ו

 ולפי טבעו נקרא לומב שצל הקצר נקרא רוחב:

ת שנות י ס  26 מ

 ב בד״א תבואה בתבואה וקטנית בקטנית תבואה בקטנית וקטנית
 בתבואה. באמת אמרו זרעוני גנה שאינן נאכלין מצטרפין אחד מעשרים
 ואיבע בנופל לבית סאה , ר״ש אומר כשם שאמרו להחמיר כך אמרו

 לחקל. חפשתן בתבואח מצטרפת אחד מכ״ד בנופל לבית סאה:
 ב בד״א וכו׳ ״ שהשיעור רובע הקג מבואה בתבואה וכו׳ שכולם שויס בשימוריהם קרקט לבית
. אבל בזלעוני גינה וכוי שהם לקים מקטניות ־ ועל נ׳ אמה ה מ  סאה להיינו נ׳ אמה על נ' א
: ר״ש ה א . שיעולו א׳ מליל מלקים ־שיטל לזרוע זרעוני גינה על בית ס ה א  לא יטל לזרוע ס
׳ ־ שהפשתן יטל לזרען ג' סאין על בימ סאת שיעורו ג״כ א׳ מכ״ל מלקים שיטל  אומר ט

: ב  לזלפן על בימ סאה דהייט מלק א׳ ממ׳ לסאה שתם ג׳ רובע ק

 ג חיתה שדהו זרועח חטים ונמלך לזרעה שעורים . ימתין לה עד
 שתתליע ויופך ואח״כ יזרע. אם צמחה לא יאמר אזרע ואח״כ אופך
 אלא חופך ואח״כ זורע. כמה יהא הורש כתלמי הרביעח. אבא שאול
 אומר כדי שלא ישייר רובע לבית סאה : ד זרועה ונמלך לנוטעה. לא
 יאמר אטע ואח׳יכ אופך אלא חופך ואחייב נוטע. נטועה ונמלך לזורעה
 לא יאמר אזרע ואח״כ אשרש אלא משרש ואח״כ זורע. אם רצח גומם

 עד פחות מטפח זורע ואח״כ משרש ;
. שהם עושים פלמים שילכו ה ע י ב ר : כתלמי ה ׳ ט . פי' לוקא צממה ו ׳ ס ה י ח מ ם *  ג א

 המים מהגשמים שבתבואה:
 ה היתה שדהו זרועה קנבוס או לוף לא יהא זורע ובא על גביהם
 שאינן עושין אלא לשלשה שנים. תבואה שעלה בה ספיהי אסטיס. וכן
 מקום הגרנות שעלו בהן מינין הרבה. וכן תלתן שהעלה מיני צמחים
 אין מהייכין אותו לנכש אם נכש או כיסח אומרים לו עקור את הכל

 חוץ ממין אחד :
. שאינן מושין אלא לשלש שנים ויכולים להיות ג' שנים ׳ ט  ה היה שדהו זרוע קנבוס ו
. שכל הרואה יאמר שלא כימא לים ש כ נ  בקרקע ואיט יכול להתליע: אין מחייבין אוחו ל

 הארוך
 דאפי' אם נפל מין ממשה לתוך מין כנעה נמי אין מצערסין לסאה חולקת ביניהן כדפי׳ אחר מ
ק  רוגע סאה אסור כתשעה קכין. פירוש רוגע ממין הנופל סאה אש נפל לתוך תשעה קגין איסר. ו
 להיסך. אכל אם נפל מין המשה לתוך שבעה שהסאה כאמצע איט אוסר במגע . אלא גא׳ מכיר.
 והשתא הא דאמרינן בגמרא לעיל כגון שלשה קבין וארבעה קבין. פירוש דמשערין ברובע הייט אש
 נפל לתוכו ממין הנופל סאה לתוך בית סאה או להיפך. וכן הא דאמר עד תשטה קבין. היינו אס
י י  נפל לתוכו ממין הנופל סאה לתוך בית סאה או להיפך. עכיל בביאורו לסיליפלמי: ג היתרן עד
 זרוע חסים וכו׳. ער שיתלע, ירושלמי עד כמה מתלעת מד שתהא בארן שלשה ימים במקום העינא.

 אבל במקום הגריד בעי יותר. אס צמחה דוקא צממה. אבל אם לא צממה מותר לזרוע קודם ההיפוך
ס וקרעמס הרי זה מותרת(סי' שהבהמה כרתה הצמות אז מותר מ  וכן איכא בירושל׳ אס צמתה והוריד מ
 לזרוע קודם): (והתוי״מ כתב להיפך דלסכי קתני צמחה לומר אע׳׳פ שהצמחים ניכרים שבודאי יהפוך
 אפילו הכי יכפוך לכתשלה. והנה לשון סמשנה מבואר להריא כדברי התי״ט דהא גס בדשא נקע יופך
 ואח׳כ יזרע אעיג דאיירי בלא צמרה.. ולכאורה תמוה מלוע נמהרכינו מפירוט ולפרש דלא כמשמעות
 המשנה. יאמר העיון מצאתי את שאהבה נפשי ט כן מבואר בסוספתא שם. «ז'ל היתה שלהו זרועה
 חעיס ונמלך לוורשה שעורים לא יזרע על שיופך. לא הפך ימתין על שתתליע ולפיז ציל רהא דקהני
 במתני' ימתין עד שתתליע יוסך ואה׳כ יזרע ציל ראו אי קחני כלי שלא הקפה מהתוספתא ומנינו כהיג
׳ וכן משמע בירושלמי וזה  כמה פעמים והדר קתני ואם צמחה ריל דבצמחה אף עד שהתליע לא יאמר ט
 אמת ודו״ק). (םהרב ר'יצחק פרענקיל): כמה הוא חורש. ימשלמי מ׳ט לרבע.כיון שנתן דעתו
 לח;־ושיאסי׳ לא רצף. אבא ש,אול אומר וכוי. ירוש׳ כרבנן ולא כרי יוסא. פי׳ רבי יוסי דמתניסין
 דלעיל דהמר יבור משום דכיון'שהתחיל הרובע צריך להשלים כל המבע. ורבנן דהכא דסברי דכיון שנהן
א י5!* * ה היתה עדחו זרוע קנבוס והו׳. שהן עושין לשלש בניס , כצ׳ל.  דעהו לחרוש אםילי ל
 היי דאי אפשר להתליע בפעם אחת דנשזורעין אותה פעם א׳ עושין לגי שנים ואין סתלעתן כפעם אחת
 אלא כעס א׳ !לאחר ימים הרבה אתרת. איכ אינו מועיל החרישה דקולס שהתליעו. סי' שצמחו
 מהגרעין כמו תולעת אף אם יחרוש אותןאעפיכ יגדל ואי אפשר לפרש ולגרוס שאיןעושין וכוי. קשה
 איכ קורס ג' שניש אמאי לא יהא זורע ובא על גביהן. וכן תלתן שהעלה מיני עשבים במשכתא בבא
 קמא סוף סרק מרובה . מקשה הגמרא ממתניהין הכיל. על הא דאיתא החם שתיקן יהושע שרשאין
 כל אדם להיות מלקעין משבים מכל מקום. מון משדה תלתן לפי שהעשנין מעלי[ לה. וא״כ קפס אהרד .
 ומשני כאן לאדם. וכאן לבהמה. והקשו בירושלמי אמר רבי יושא וכי לא בא יהושע לשיש אלא לעובר
 עבירה . ומהיק כאן בתהלה וכאן בסוף: ו הרוצה לעשות שדהו וכוי. הכלל בזה שאין 5ריך שום־
. דהייט בתבואה בית רובע ן  הרחק כלל בזרעים. רק משום ערבוב צריך שיהא שיעור כעין שדה מכל מי
 וכירק ו׳ טפחים. וכל אחד לסי שיערו הוא נחשב לשדה בסט עצמה. ואז לא הוי סרבוכ ובדקתני
 נהדא בפרק ג׳ מפנס ל׳ דשתי שורות של קישואין וט׳ מותר ושורה א׳ אסור אבל הרוצה לעשות מישור.
 פי' לא מביס מבע דמא עשר ומחצה רק שרוצה לעשות תלמים ובבל תלם לזריע מין אחר דשאי.
 ירושלמי ריז ריא גשם ריח רובה עושה שתי אמות על שתי אמות ומיצר והולך אפילו כל שהוא. ואמר
 רבי יונה הדא דתימר בעשוי משרץ משרין. אבל כעשוי מישר אחד לא. ואתיא כי הא לאמר ר' ינאי
 יכיל אנא לזרע חקלא חמשין מינין ספ־ין וחמשה מכא ועשרין וחמשה מכא. פירוש דכל מישר

 היא ב׳ אמות על ב׳ אמות. ולבסוף
 מיצר והולך עד לסוף השדם. כזה״
 נמצא דמצד א׳ איט רשאי לזרוע רק
ק לצד השני. אבל  חמשה ועשריש. ו

 בעשוי מישר א׳ לא. דאז הוי ערבוב.
 וכן כשעושין קמזיז קרחת מבית רובע
 הדן גם כן אלא דהחילוק שביניהן

 דבורה צ״ל מפולש לאורך השדה. אבל בבית רוגע א״צ להיות מפולש:f חיה ראש וכו׳ שלו חטים וכו׳
 מותר לסמוך וכו׳.ולא תלם של מק אחר. ירושלמי מה אנן קיימין אם במתטין לבדוק אסי׳ באמצע
 שדהו מוסר. אס באינו מתכוץ לבדוק מס לי זרוע פשתן. מה צי שאר מינים. ומשני במתסין לבדוק
ץ הוטכין ליטדה תבואת. : ח א 1 י  אנן קיימי; גר״ לא מש למראית עץ. ורבנן חשו למראיש ע

 ירושלמי

 פירוש
. מאי כדץ. סי׳ מנימ בין שניהם. ומשני מיד שיש בה בתלוש. פי' שסם עדיין בתלוש. ץ נ  לתוכה א׳ מ
 ומיד שנפל למיכה בממובר . פי׳ שנפל וורע אותן בקרקע. (פי׳ שבתלוש יש מילוק בין תבואה ובין
 זרעוני גיגס-שאין נאכלים ששם אין צריך לרובע משום דיכול לזרוע משיעור קטן מסס כמו מתבואה.
. ועיכ המסני׳ ׳  אבל־ אם השדה כבר נזרע ונפל שם במחובר. א״כ אין ניע בין תבואה לורע גינה וכו
 דמחלק בין תסאה לזרעוני גנה סיכ מיירי בתלוש): ימעט. ירושלמי באיזה צד הוא ממסע או פוחת
 מרובע או מוסיף על הסאה. ומקשה לא כן אריי כל איסורין שבתורה שריבה עליהן בשוגג מותרומזיד
 אסור. ומשני תמן את מרבה לנטל איסור תורה ברם הבא את מרכס לבטל מפני מראיס עין(פי'
. ואין צריך למעט רק משוס מראית עין): (רמז בזה רמזה מוכח דלא  דמלאורייתא מד בתרי מול.
 כתוי״ט דחמה על הריע להא כיון דניכר לא שייך ביטול יעויש. מדברי הירושלמי שס מוכח למהני
 ומציע ביעול כיוצא בזה במתני׳ גבי העושה סוכתו החת סאילן ברשיי ותוספות שם. ועיין בייד סי׳
. כיון שסתמיל ברובע . ירושלמי מ״ט דריי ר בו  רציע וק׳ל). (מהרב ר' יצחק פרזונקיל): רי״א י
 צריך להשלים כל הרובע. מודה ר״י שאס היה פחות מן הרובע משמה ראשונה אימ זקוק לו. היה שם
. פי' למיבעיא לר׳י למודה שא© היה  מבע אי מבי מינים בורר מין א׳ וליו. אז צריך לבול אס כולו
 מתמנה פחוס מרובע איצ למעט וכאן רהרובע היה ב׳ מיני!. ומין א׳ כבר בירר משם ולא נשאר אלא
 מין אי פחות מרובע . איכ מי נימא להא מתתלתו ג״כ לא היה ממין זה אלא סחוה מרובע. ואיצ
. ירושלמי מדייק הא שני מינין לא ד ח  למעט או לאו. ולא נפשע: ר״ש אומר לא אמרו אלא ממין א
 עד סיכן עד רובה סל סאכ חזר והוסיף חזרה תנואה להתירא האיל עבידא. (סי׳ לבון כיצד הוא).
 היה שם עשרים ושניה רביעים ומחצה של חטים . וחצי רו:ע שעורין. ונפל לתוכה פחות מרובע עדנים.
 אין שני מיניה מצערסיה להיתר כמה דריש אמר אין ב׳ מינים מצערפים לאסור כן הוא אומר אין ב׳
. ירושלמי תני עלה כגון ג׳ קבין וד׳ קבין י  מעין מצערסיס להיתר: ב בריא תבגאה בחטאה כו
 סא קביים אמד מכיר. ומקשה הא הגי עלה כגון קב וחצי הא קבים במבע הכא את אמרת קבים
 ברובע. והבא את אמרת מא׳ ועשרים וארבעה. ולא תירן על זה כלוה. ובביאורו להירוטלמי מבואר
 פימשא להאי וזיל. כגון שלשה קבין כ׳ סי' הא דקתני במתני׳ דתבואה בתבואה משערין ברוגע היינו
 כגון שלשת קבין וארבעה קבין סי׳ אפייתטאם דקה שאינו נזרע מהם לבית סאה אלא שלשה קבין דהוי
 הרובע א׳מייכ אינו אוסר עד רובע סא קגייס א׳ מעשרים וארבע. פי׳ אם המה תבואה דקה כ׳כ
 שאינו נזרע בתוך בית האה אלא קביים אז אין משערק ברובע אלא א׳ מכ׳ד. ותני כנץ קב ומצי בוי,
 סי׳ הא דקתני במתני׳ דבזרעיני גינה אין משעדן ברובע אלא א׳ מכ׳ד בנופל. ומפרש בברייתא דהיינו
 דוקא באותן דקים שאינו טפל מהם לתוך בית סאה אלא קב ומצי הא קביים סי׳ אם היו גסים שנופל
 מסס לתוך ביס סאה שגי קבים אז משערין במבע. םכא אס אמרת הו׳. סי׳ דאינו קושיא אלא הוא
 מסיק למילתיה. הכא את אמרת. פי׳ גבי מבואות אם היו דקים כ״כ שנופל מהם לתוך בית סאה פני
 קבים משערי׳ בטפל. וגני זרעוני גנה אס נופל מהם שני קבין לתוך בית שעה משמרין ברובע. עד
 השעה קבין. פי׳ אש היו גסים כ׳כ שטפל לסוך בית סאה ע׳ קבין משערין ברןבע יתר מכאן משערין
 בא׳ מכיר וחורנא אמר עד שמנה. פי׳ דאף בתשעה משפרין נא׳ מכיל • הפשחן בתבואה וכוי.
 •ירושלמי ר׳ז ל׳ אבינא בשם לב חל אמר עד תשעה קבין. וחורנא אמר עד שמונה. ששעה ועפרה מהו
 שיצערפו. אית ממא ט׳ וג/מצערסין מ׳ ועשרה לא כל שכן. רבי אבין ר״מ סרוייםון אמרין האס
 חולקת ביניהון רובע סאה אסור בשלשה קבין ומבט שלשת קטן אסור בסאה. רובע האה אסור בתשעת
 קבין. ורובע תשעה קבין אסור בסאה . סי׳ אם נסל מין שטפל ממט השעה לתוך בית סאה לתוך מין
 שנופל ממנו י׳ לתוך גיס סאה. דבט' משערין במבע. ובי׳ משמרין בא׳ מכיל והשתא מיבעי׳ לן אס
 אזליק בהר המין הנופל או בתר מץ הנזרע לשון מצערפין היינו כמו אוסרין משום שנצערסו ונעשו עירוב
 וסשיט מהא סשעם ושלשה מצערפין ופי׳ אם נפל מין מאותו שנופל שלשה לתוך כיה האה למין שנופל
. ולענין מדירת הרובע ן  השטה לתוך בית סאה בודאי מצערסין לאסור ברובע דסא בשניסס השיעור כ
 לא מסשקא ליה לודאי משערין באותו המין שנפל אם יש ממט בית רובע אסור . תשעה ועשרה מיבעי
 דמצערסין לרובע רהא קרונין זה מזה יותר מתשעה ושלשה. וכיון ששס נטשה עירוב באס נפל מבע
 מין תשעה לתוך מין שלפה כל שכן הכא שנעשה עירוב אס נסל רובע מין תשעה לתוך עשרה. סאה
 חולקת ביניק כוי פיידפליג על מא• דסשיעא ליי לתשעה ושלשה מצסלפין לאסור ברובע מפני ששיעור;
 שוס ברוגע על זה פלינ. ואמר רזה לא מיכעי׳ ליה לסשעה ושלשה ודאי אין מצערפין לאסור ברובע.



 אליח׳ כלאים יד
. שכלל זה כשאומר שאר ללעמ י ט . רואה אני ו ׳ ט  גלולים ונראה כמעורבים: ר״מ אומר ו
ם הקשות ופול המצרי אסול. אבל ששאל ללעת מומר פשיעא שהקישוה ופול  אסור יטל לומר ג
 המצרי שמוסר. ור״מ גופא מולה לבשאל ללעס מוסל. ללא פליג אלא על הקשות ועל פול המצרי:

 £ףך! j א ערוגה שהיא ששה טפחים על ששה טפחים. זורעים
 י בתוכה המשה זרעונים. ארבעח בארבע רוחות הערוגה ואחד
 באמצע. היה לה גבול גבוה טפח. זורעין בתוכה שלשה עשר.שלשה
 על כל גבול ונבול ואחד באמצע. לא יטע ראש הלפת בתוך הגבול

 מפני שהוא ממלאהו רבי יתדה אומר ששה באמצע :
 א ערוגה שהיא ששה טפחים על ששה טפחים זורעים בתוכה חמשה זרעוגים .
ם. שצריך שיהיה לכל מין קרקע ר מפחים כמו  פי' שימור של ירקות להייט ששה מעמי
. ל ת . וזה אימא בירושלמי. אמר רבי יומנן אם ו׳ מפמיס ;רוע מין א ע ב ו  בתבואה בית ר
. ט בשיש ו׳ מפחים ממין א' אזי נראה ה ז  מותר לזרוע אפילו משהו ממין אמר סמוך ל
. והכי פירושו במתכיתין כשיש ו׳ מפמים מון ממר\ס הזרע משהו. מומר לזרוע  שאינו עירטב
, באמצע. הייצו הששה מפמים. ולכל צל משהו ממין אמר. כ״ד רבי  ה׳ מיגים. להיינו מין א
. זה א׳ מצל הגבול ואמל מל הגבול ג״כ. ואמד מצד ׳ ט  יוחנן: היה לה גבול גבוה טסת ו
. ולכל רוח כן הייט י״ב. ואחל באמצע הייט הששה מסמים. אבל מל משהו אסול ל ט  השגי של ג
רטב: לא יטע ראש הלפת בתוך  לזרוע מוד שאר מינים כי סם הזרע של צדדים מגבול המה עי
 הגבול. הייט מצד הגבול של צד ו' טפחים: שהוא ממלאהו.משוס שעליו גדולים ונראין מעורבכין.
. משום דסבר שהשימור של ירקות הייט מפח אחד באורך ע ע מ א  רבי יהודה אומר ששה ב
 ו׳ מפחים אינו עירבוב. נמצא יכול לזרוע על שדה ו' על ו׳ פשה מיגין ופליג אמתניתין:

 הארוך
 דלעת מצרית מ״מ הוא בכלל קישות ופול המצרי. וא״כ ע״כ לייזא הטעם מסוס זה אלא סטפס כדמסיק.
/ דלכך תאה יותר דכריהס מבוס דרלעת י  וז׳ל מהו רואם אני שאין טלה מסוגכין כדלעש יונית. פ
 מסוככת יותר ולא המינין דקא משיב. ירושלמי ז' דכריס נאמר כדלעת יונית. א׳ שכלאיס עם דלעפ
. ד׳ שמקדש ' . כ׳ שמסבכין בזרעים. ג' שנותרה עבודתה לקמן פרק ג  המצרית והרמוצס כלאים סרק א׳
. ה׳ כטלר מן הדלועין אינו אסור אלא בדלעת יונית. ו׳ שאינו מביא את׳העומאה ואיט ג י  בכרס ערלה פ

 חוצן בפני הטומאה. ז׳ שעוקצה טפהעוקצין פיב :
ס J א ערוגה שהיא ששח טפחים על עישה טפחים. פי׳ ששיעור ירק בירק ו׳ טפחים ר  פ
ע וכיש י  r במ׳־ש לעיל בתבואה בית רובע. ואיתא בירושלמי חזקיס אמר מי שיש לו בית מ

 אותו כיש זורע לתוכו הל מין שירצה וכן סדין בירק כשיש לו ו׳ טפחים וכיש אותו כיש יכול לזרוע
 כל מין שירצה. ואיתא בגמרא דמיירי בערוגה ו' מל ו׳ חון מגבולות לכך יטל לזרוע ממשה זיעונין
 דהיינו ארבע בכל מפן על כיש שחון מוי על ו׳ ואחל בתוך ערוגה דהייט כל הששה ואין לחוש כלל

. פי' דלקמן אמרינן התלם ׳  ליניקת הזרע דאין מושמץ ליניקת הזרע כלל: היה לה גבול גבוה טפח ט
 ואמת המיה שהן עמוקים טפח זורעין בתוכה שלשה זרעונין ה׳׳נ כאן דזורע בשני הצדדין של גמל
. נמצא בד׳ רוחות זורע י״ב מינין ואי באמצע דהיינו הל הכשה הרי ייג מיגין. ׳  ולמעלה וכן בכל הצדדיה ט
 ובירושלמי מקשי ניתני ה׳ כאמצע. סי׳ כמו לעיל דזורע ד׳ מעין על הכיש שימצא מכל רוח ירבע מינק
. ומשני תסתר שהגטלץ מהעטין ששה. פי' שהגבולין הנזרעים סוי ערטב סם הכיש. ומפרש '  ובתוכה מין א
 המתני' דלא יטע ראש הלפת הו׳ משוס ערטב: רייא עשה באמצע . דריי אזיל לשיטתו דפסק דיה ששה
 טסחיפ אורך טל טפמ רוהנ כדאיתא כירושלמי לכך יטל לזרוע ששה מיני! כל מין בעפח פל ו׳ טפחים:

 מסבת שנות
 ט הרתה לעשות שדהו קדחת קרהת מכל מין• עושה כ״ד קרחות לבית
 סאה מקרתת לבית רובע וזורע בתוכה כל מי; שירצה. ודתה קרהת אחת או
 שתים זורעם חרדל. שלש לא יזרע הרדל;מפני שהיא נראית כשדה חרדל.
 דברי ר״מ. וחכ״א תשע קרחות מותרות. עשר אסורות. רבי אליעזר בן
 יעקב אומר אפילו כל שדהו בית כור לא יעשה בתוכה חוץ מקרחת אחת:
ה א׳ או בי זורעס ח ר .הייט מתיבות מרובעות: היתד, י  ט המצה לעשות שדהו קרחת וט׳
. משום שאין הסדר לזרוע מרדל הרבה ואשי זורעים שלש קרחות ל ד ר . ג׳ לא יזרע ח ל ד ר  ח
. אינו מושה בסאה רק משעה , ו כ : וחכ״א ו ל מ  נקרא שדה מרדל. והוי כמו שזרע כלאים בשדה מ
 קרחות. וכל קרחת לא יהיה פמות מרובע הקב שסוברים משרה מינים על בימ סאה כלאים ומשעה
א שיהיה זרוע כל הרובע. אלא שיהיה לכל מין שימור קרקע בית רובע: ק  אינן כלאים ולאו מ
 י כל שהוא תוך בית .רובע עולה במדת בית רובע. אכילת הגפן
 והקבר והסלע עולין במדת בית רובע. תבואה בתבואה בית רובע ירק
 בירק וי טפחים. תבואה בירק ירק בתבואה בית רובע. ר׳ אליעזר אומר

 ירק בתבואה ששה טפחים :
. הייט ו' ספחים שאסור לזורען סביב משום סשרשים: ן פ ג  י אכילת ה

 יא תבואה נוטה על גבי תבואה וירק על גבי ירק תבואה על גבי ירק
 ירק על נבי תבואה הכל מותר. הוץ מדלעת יונית. ר״מ אומד אף

 הקשות ופול המצרי. ורואה אני את דבריהם מדברי:
ה: חו״ן מדלעת יוגיוז. שעליו נ . דהיינו שאינה מי י ט  יא תבואה נוטה על גבי ירק ו
 פירוש
 ירושלמי כיני מתניהץ אין מקיפין. (העעם מטם דהוי חבוש. ובתבואה לבד אסור חבוש). הא לסמוך
 סומך מחני׳ ל״י היא דמני אין מקיסין חרדל וחריע אלא לחשיות בלבד דרימ רי״א לכל'מקישין חרדל
 וחריע חון מןהתבואה. רשיאלכל מקיסקז ט הרוצח לעשות שדהו כוי. ירושלמי רבי חזקים
. דאסי׳ מגישות אפי׳ סמוכות. ורבנן ׳  בשם ריי טל ראשה פי׳ דבריו קאי ארישא הרוצה לעטת כו
 םברי ג״כ אפיי סמוטת אסי׳ חבושות אם יש בית רובע. אך שסליגי דסכרי שאינו רשאי לעשות יותר
. פי׳ שהשיעור תבואה ׳ ל שהוא בתוך ב־ח רובע כו  מט׳ קלחים. דיותר מעי סוי עירבוכ: י כ
 בתבואה בית רובע. סי׳ אס גור סמוך לשלה שיכול לזמע בתוך הבור בית מבע אז נחשב הבית רובע
 כשדה בפני עצמה ואין כאן עירגוב והייתי אומר לוקא צריך לזרוע את הכל קמ״ל במתניתין מ״ל לכל
 שהוא בתוך בית רובע אף שאיט יכול לזרוע המקוה מימ עולה לבית רובע רהכלל אף כאינו זורע אלא
 גרעין א׳ בתוך בית רובע שיר: אכילת הגפן. דוקא אבל גפן עצמו אינו טולה כדאיתא בירושלמי.
 וזיל ר׳ אבין גר מייא בשם רבי זעירא לא שנו אלא אכילת הגפן הח גפן עצמו לא. למה. מפני שהיא
 אסורה בהנייה. ועבודת הגפן אינה אסורה בהנאה אלא כרי״ש. דרייש אמר אין עבודה לגפן יתידית.
. ומשני קבר אין איסורו ניכר: יא חוץ מדלעת יוגיח רמ׳א אף ה י י מ  ומקשה והרי הקבר אשור נ
. ירושלמי מהו רואה אני את לכריהם מרברי אמר רבי מנינא אס דלעת שהוא מסובכת. ׳  וקישית כו
 אמד מיתר קישות וסול המצרי לא כל שכן. פי' דכיון כאומר אף קישות ופול המצרי אסור. משמע
 הא דלעת מצריה שפיר ד::י. וזה איט דהא כיש הוא לכך אמר שרואה דבריהן יותר לדלעת חף מצרית
 סוא יותר מסוככת מקישות ופול המצרי ואם בדלעת המצרית מותר כיש בקישות. אמר רבי אכא לא
 כן הוי ר׳ מנא אמר כל הן דתנינן קישות וסול המצרי אף דלעת מצרית בכלל נמצא דאף שאינו שונה

 באור על הערוגה מהגר׳יא זצללהי׳ה
 ממני שבבאורו על סדר זרעים הנדפס בלבוב לא גרפס כל שיטתו בזה דק מיעוטא דמיעוטא, לכן הדפסנו כאן כל שיטותיו שמצאנו בתוך חמדו על הירושלמי
. וגם באור סוגיא דבבלי שגת דן* פ״ה. גם מה שבאר ו  מסדר זרעים ושארי מכתביו חקדושים. וגודל נפלאותיו בביאורו על כל סוגיא דירושרמי שעל מחני׳ ז

 ד' פירושים מגדולי הראשונים ומה שהקשה עליהם. חבל ברוד כשמש. ידאו ישרים וישמחו:

 ערוגה שהיא (ארבעה פירושים מהראשונים זיל. לשיי ותוספות והרמב״ם והדש):
 רעדי פירש לצריך סרחק בין כל מין ומין ג״ע דסיל שכן הוא שיעור ינקת זרעים מהקרקע ואיט
 זורע אלא גרעין א׳ על סני כל האורך מכל צד ומניח ריוח קצת בהקלטת שיהיס כריה וגרעין

ע: ׳  א' באמצע שיהיה רחוק מכל צד ג
 והתום׳ פירשו. ששיעור יניקת הקרקע הוא עסח ומחצה וזורע מכל צד ע״פ כל האורך ברוחב טפח
 ומניח ככל קרן טפח עיט חלק כדי שיהיו הצרלין כר״ת וכן באמצע זורע עפח ונמצא הוא

 רחוק מכל 5ד עפח ומחצה:
 והרמב״ם פירש גם כן כתוספות אך שסובר שזורע באמצע שמוכס ספחים חצי מן הריבוע של הערוגה

 שהיא ט״ז חון מהצדדין שזרע כהן טפח מכל צד (כזה*)
 מפני שהוא כראש תור לכל צד ואיצ הרחק כמו הקמות שאינן צריכין

 הרחק לפי שהן כראש תור: י
 והר״ש מפרש ג׳כ כהתוס׳ ששיעור יניקה הוא טפח ומחצה אך שסובר
 דאץ ר״ת בערוגה שאמרו בשכת הוא כפשטיה ולכך ס׳ל דגם
 בין הקרנות צריך הרחק טפח וחצי שביעית בדי שיהיה אלהסונה ספח
 ומחצה וזורע בכל צד ד׳ט פחות שביעית כי טפח וחצי שביעית צריך
 להניח ריוח בין הקרנות כי אלכסון מטפח הוא עפח ובי חומשי טפח
 ומחצי שביעית נעשה חצי חומש כ• בטפח שלס שבע בביעיות ובאלכסון
 ניתוכף ביחומשיןהרי שבע חומשין נמצא מחצי שביעית נעשס חצי חומש.
 איכ מטפח וחצי שביעית הלכסונס טפח וב׳ מומשין ומצי מומש הרי עסח
 ומחצה. ומיש בדברי הריש שצריך להיות ריוח ככל קרן עפת ומצי חומש
 איט כן אלא כמ״ש וכמ״ש בפירוש הרמבים בה׳ שבת. וזורע ברוח: טפח
 ומחצה אך שהולך ומתקצר כלי שיהיה בכימ רחב ט:ח ומחצה שיה ובאמצע
 אינו זרוע רק גרעין א׳ כלי שיהיה רחוק מכל צל טפח ומחצה(כזה*).
 ולכל אלו הפירושימ תמוה מאד . א׳ למה חלקו בין ירקות לזרעים
 שזרעיס אין זורעים בערוגה . ועוד דא ה לפירושם בסיפא פירשיי
 שזורעים ג׳ גרעיני! בכל צר מפני שצריך להרחיק(טפח) בכל קק טפח
 ולכן כשיש גבול טפי. נשתייר ו׳ חזן מהנמל לכך יכול לזרוע ג׳ נרעינין

 שכ׳א רחוק מחנירו גיט כ׳ מב׳ הצדדים של אורך ואחד גאמצע. ולדגרי התוספות וורט גיס מכל צר
 ב״ס מב׳ הצללין של סערוגה וא׳ באמצע וכן בכל צל וא׳ באמצע הערוגה וקשה מאד למה אמרו גב»

 טפס

. הרימ והר״ש האריכו בה והרבה קושיוה על לגריהם ליל גבול ׳  פרס ג א ערוגה שהיא כו
. ועוד ח פ  1 גבוה טפח אף שאינו גטה כלל ולר״מ איצ כלל לערוגה ששה אלא^אפי׳ בעלוגה פ

 מיש בערוגה בלא גבול ללא קחשיב ס׳ זרעונין משוס דיוהר עדיף לזרוע כל הרוח כמ״ש ובגבול איט
 זורע כל הרוח ועור קושיות הרבה ומבואר למעיין בדבריהם ואין להאריך בקושיות. בגמרא אמרו לחמשה
 בשיתא לא ינקי מ״מ דוקא בשיתא. כל סוגיא דשבת קשה להולמו לדבריכם. ונראה לי משים לשנן בפיב
 מ״י דירק בירק רט לכך בערוגה זו מותר ה׳ זרעונין משום דמרומקין זה מזה ז״ע ועל הא׳ שבאמצע
 איט מקקיד דניכר שהוא גרעין אחל משא״כ בצדדין דזורע על כל הרוח ומותר במו ראש תור דמשוס
 היט מוהר לוח המזרחית עם הדרומי אעיפ שאין הרחקה ביניהם וא״צ ויט אלא משום הצדדי; שבאורך
. מבול דנו כמו בתלם. שמותר ג׳ זרמונין אהד מכאן כו׳ ׳  או במחב זס עס זה: היה לח גבול כו
 לפיכך זורע ג׳ ןרטוגין על כל גנול כאורך כל הערוגס א׳ על הגבול למעלה וא׳ מחוז לגבול וא׳ בתוך
 ?ערוגה אצל הגבול. ריי אומר ששה באמצע. אותן שהן בתוך הערונס אצל הגבול קרי להו ג׳פ באמצע
. משאיכ בצדדין שזורע על כל  וקאויל לעעמיה דםוף ש׳יק. והוקא באמצע דאיע זורע רק גרעין א׳
 כרוח באורך אסור מין אחר. ופליג נמי ארישא בלא גבול. ועכשיו אפרש גמרא דשבת פיה וקיס להו
 כו׳ וצריך לקרא משום א׳ באמצע וכן סצדדין שטגעין. הובס ו׳ חין מגנוליה. קאי אסיפא דמהני׳
 לכלאים היה לס גכולדאל״כ היה אסור באמצע ה׳ זרעונין. גמליה בכמה כו׳ שיהא הפסק. ולמד
. שאינו רשאי לזרוע הדי שבצדדין ברוחב אפילו מאותו ׳  מתלה דשוה לחלה. טלוגה בחורבה כו

 המין רק גרעין א׳ משוס שלא יתערב אותו שבמזרח סם אותו
 גרעין א' ניכרין הצדדי[ כנ׳ל. והאיכא מקוה כוי. שהן פנויין(כזה)
 וקסיד שזורע בדרום על נקודות דיה וכן במזרח פד נקודות ביג ונמצא
 מקום הפנוי שהוא ריבוע איב ר״ז נשאר ריומ והוי היכר בין הצדדץ
 וכן בכל רוח. בממלא את הקרמת. פירוש שזורע בדרום באלכסון מן
. י  ממ ז״מ על א״ווכן במזרח מן ז' י' עד איע ומתערבין. ולזרע כו
 פי׳ שישאר פנוי הקרנות. ולא יצטרך להניח הכל מורגס ־ גזירס כו׳.
ת. פירוש אפילו כממלא באלכסון הא הוי כרית. אין  ולא יהא אלא רי
 ר״ת. דאין ניכר. ושמואל/כוי. אפילו בממלא סקרטת (וערוגה בין
. ?נוטס. ( ת מ מ  הערוגות דל מיחשבא בין ש$ל ערוגות דמלאות ולא ח
. עיין הום׳ וקא מבעיא להו אי ׳  ע׳ תוס׳ דיה בנועה. בעו במערבה כו

 ממי כמו נבול דמהני במתני׳. איסיביה. ושם מיירי ע״י הרחקת תלה כמ״ש הרמביס כל מין זרעים. דלא
 אמרו אלא ירן בירק ו״מ(כיס פירו׳ העמגה לסי סוגיא דבבלי. זדלא כהמפרשיס). מכ״י רבינו הגאון ז״ל:

 שבדרום דבשלמא אס הס רק
ט ב ג  א



 בלאימ

 ורוהב מלואו. רבי יהודח אומר רוחב כמלא תחב הפרטה :
 ג רבי ישמעאל אומר עד שיהיה משולש. אבל כשהוא משלשה הצמים סבר שטנש את
. סבר אפילו מוקפת משלשה צלליו איט ה ש  המין הזה ונראה בערבוביא. ר״ע אומי• אורך ש
ה עש ו י . פי' שמותר למלאות כל מ  טבפ רק שיהיה כשיעור דהיינו ו' מפסים: ורוחב מילואו
. באורך סבר כר״ע ופליב רק י ט  ירק ולא צריך להיות הפסק ביניהם; רבי יהודה אומר ו

 אלולזב לסבר כמלא פלסה להייט עפת והיינו לי יהולה ללעיל;
 ף הנוטע שתי שורות של קישואין שתי שורות של דלועים שתי שורות
 של פול המצרי מותר. שורה של קישואין שורה של דלועים שורה של
 פול המצרי אםור. שורה של קישואין שורה של דלועים שורה של פול

 חמצרי ושורח של קישואין ד אליעזר מתיר וחכמים אוסרין:
ם שולה ד' אמות והייט הפסק בין בל מין ת . פי' ס י  ד חנוטע שחי שורות של קישואין וכו
תר. אכל שורה שצ קישואין שורה  ת' אמות של ב' שורות ולא יכטש אמ המין שביניהם ולהט מו
 של ללועין שולה של פול המצלי אסול לברי הכל. שכובש את המין שביניהם: שורה של קישואין.
. לסבל מצעלפיך י י ת . ושורה של קישואין. ר״א מ  שורה של דלועין. שורה של פול המצרי
 גם להתיל. להיינו השני מינין שביניהם שהיה מ׳ אמות מפסיק. ולא יהיה טבשם: וחכמים אוסייס.
 לסוברים שאין מצסרפין רק לאיסור. ולא להיתר. ור״א סבר כשיטל לצרף להיתר מצעלפין:

 הארוך
 וההלם יכול להיות אפ״ כיש. רי״א 1׳ טפחים באורן. כריס סיל. רק אלזמב סליג סכר כמלא רוחב
 הפרסה דהייט טפח והיינו ריי דלעיל. ירושלמי מה אמר ר׳ ישמעאל ברוחב ופשטי׳ אין ריע חובש
 בשלש שומה איס ליה רומב מילואו ר״י שהוא מוגש בצי שורות לא כל שכן. פי׳ ריפ היל דא׳צ מפולש
 ואיכ הוי חבוש ג' צדלין םיל שאף שרוחב כיש שיד מכש׳כ י״י שהוא אינו חובט רק מב׳ צדדיב לא
 כיש דאיצ שיהיה טפח . בירושלמי מקשה הניק הכא רבי יודא ומינן המן פי׳ תני:ן סכא לריי צרין
 לים טפמ רוחב על אורך ששה. ותנינן סמן בריש פרקין רייא ששה באמצע וכמו שכתבתי לעיל דאויל
 לשיטתו דס׳ל דירק הוי טפח על ו׳ מסמים א״כ מקשה למה ליתני הרי זימנין. ומשני אילו תניתא
 הכא ולא חניהא חמן הוינן אמרין מה אין רנק דמקילין הכא. פי׳ רבנן היינו רי׳ש וריע דמחני׳ דאמרי
 ורוחב במלואו מסמרינן המן ר״י דמחמיר ככא וסיל דבעינן טפח לא כיש דמממיר תמן סוי צורכא
 למשניתין המן או אילו תניחא תמן ולא סניתא הכא הוינן אמרין מה רבנן לאיטן מממרי חמן ומיל
 לאין וזרעי! בתוכה לק חמשה זרעונים מקילינן הכא ריי למיקל תמן לא כיש למיקל הכא. טי צורכא
 מתני׳ הכא וצורכא מתני' ת«1: ד הנוטע שתי שורות וכף. סעעם להעלין שלהם מתפשטין מאול
 לכך צריך ליטע מהם ב׳ שורות דוקא ואז נראה כשרס בפני עצמה: שורת וכו׳ דיא מתיר. הטעם
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 ב כל מין זרעים אין זורעים בערוגה. ובל מין ירקות זורעין בערוגה. חרדל
 ואפונים השופין מין זרעים. אפונים הנמלנים מין ירק. גבול שהיה גבוה
 טפה ונתמעט כשר שהיה כשר מתחלתו. התלם ואמת המים שהם עמוקים
 טפח זורעין לתוכן שלשח זרעוני;. אחד מכן ואחד מכן ואהד באמצע :
. חרמים היינו שהגרעינים מ ב . כי שיעור של זרמים היינו בית מ י ט  ב כל מין זרעים ו
: גבול שהיה גבוה טשת. ונזרע ׳ ט  נאכלים וגדלים זה המין שזורע ומפרש מה הן זרעים ו
 עליו מין אמר. ואמ״כ נממפע כשר. מפום שהיה כשר מתחילתו כשזרע. ירושלמי ואפי׳ היה
 זרוע ונתמעט וזרע עליו עוד גרעינים אף הס כשרים בזמן שהם נקצרים עם הגרעינים שנזרע
ים אזי אסור הגרעינים שנזלמ אמר מיעוטן: התלמ  [קולס] שנתמעע. אבל נקצרו הישנים מקנ
. והקשה הילושלמי אמאי לא יזלע ה׳ מינים להיימ גס הצללים של ׳ ו כ  ואמת המים שעמוקים ו
. ותילץ משום שאינו לומב רק מפמ אזי יהיה פירטב עם הגרעינים שנזלע באמצע : ת פ  צל ט

 ג היה ראש תור ירק נכנס לתוך שדה ירק אחר מותר . מפני שחוא
 נראה כסוף שדהו. היתה שדהו זרועה ירק והוא מבקש ליטע בתוכו
 שורה של ירק אחר , רבי ישמעאל אומר עד; שיהא התלם מפולש
 מראש השדה ועד ראשו. רבי עקיבא אומר אורך ששה טפהים

 פירוש
. שיעורן בית רובע כי זרעים נקראים הייט שכגרעינים ׳ ו  ב כל מיני זדעיס אין זורעים כ
 נאכלים וגדלים זה המין שזורע כמו התבואה ומפרש מה הן הזרעים חרדל ואפונין השופין מין
ג ערוגה . ירושלמי חרדל ואסונק פשופין מין זרעונים שזרען לירק אין נותנים ע׳ ׳  ורעוניס כו
 אפונין הגמלונין וסול המצרי שזרען לזרע אין טתנין אותם ע׳ג עמגם אכל לירק טתנים ושאר זרעוני
ג ערוגה: נבול שהיה גבוה טפח ונתמעט ׳ ג שזרען לזרע נותנים אותם ע ׳ ה שאין נאכלים אע נ  ג
. סי' שכבר זרע קודם שנתמעע. אכל ט . ירושלמי אמר ר׳ אמי הדא אמרת לזרמים ש ׳ ר כו ש  ב
 לזרוע בי בהחלה אפור. הא עכר וזרע מאחר שאלו מותרין אף אלו מותרין. ר׳ ירמיה בעי נעקרו
 כשנייה הראשוניס מותרים. פי׳ דזאת פשוט ציה אלא דא מיבעיא ליה נעקרו הראשונים השניים מס
. ומשני נשמעינה מן הדא. המשה שנעלו ב' ארוכות פלה ועשה לה חדשות ט׳ שהכל הולך ן  ה
 אחז הישטת הדא אמרת נעקרו השניים הראשונים מותרים נעקרו הראשונות השניים אסורות • J חיה
. אבל כשהוא מג׳ צדדין סבר שטבש את המין הזה ׳ ש תור וכו׳ רי׳א עד שיהא התלם מפולש ט א  ר
׳ צדלין לא הוי חבוש רק שיהיה ג ה כערטב: ר״ע איטר אורך ששה ספחים. דסבר אסי׳ מוקפת מ ש ע נ  ו
 כשיעור דהייט ו׳ ספחים: ורוחב מילואו. פי׳ דכול למלאות אח כל התלם ירק ולא צריך להיות הפסק

 שנות אליהו

 ז מהגר״א זצלה׳יה
 ואיירי פהנטלין חון לו׳ ולא פמיפ ליה שקלא ועריא דלעיל ולכך מקשה ניתני. ה׳ באמצע דהיימ משהו
 מכל צדדין למטה ומשני). הפתר שהגבולין ממעטץ ששה. (פי׳ דהייט שהם בתוך כשה. ומקשי). אם
 בשהגבולין ממעטי[ ששה כהדא מנינן ר״י אומר ששה באמצע(פי׳ להא טעמיה דר״י דאזיל לשיעהיה לסיל
 בשדה ירק איצ אלא אורך ו׳ ורוחכ טפח ואם הגבולין ממעעין ששה איה לא יהיה לכל ידן רורג טשש
 ועיז לא סוי אריי ו׳ באמצע ומשני). וקיימטה ולא ידעין אי מברייא קיימנוה. אי ר׳ אימי קיימה מל
 ראשה. (פי׳ הא דאר״י ו׳ באמצע לא קאי על היי לס גבול גבוה טפח להחס הגבולי! ממעטין ששה אלא
 קאי אראשה דאין לס גבול כלל דהתם הערוגה רמבה ששה מיז סיל לריי ו׳ באמצע. והא ליכא לאקשוי*
 אה״ק כיון דאין הגבולין ממסטץ ששה אמאי תנא זורעין בתוכה ה׳ זרעונין ניחני ס׳ להייט ד׳ על הגכולין
ל גבוה ספת"אמו ט  וד׳ בד׳ רוחות הערוגה ואי באמצע. דאיכא למימר רס״ל לכאי תנא ביון דאין מ
׳ וכמש״ל אבל  משהו שעל הגבול ואוחד שלמטה נעשה עירטב או כדמתת לעיל בערוגס שבעמגות ט
ל גטה טפח איט מובש המשהו שבצד זס ושבצר הב׳ אח שעל הגטל). ואין על ראשה כהדא ט  אם מ
 תגי רבי חייא ריי אומר שמנה עשר. (סי׳ אי ר״ לא קאי אלא על ריפא בשאין הגבול גבוה טפח
 איכ היאך תני ייח בבמיתא. אעיכ ש׳מ לקאי אסיפא וס׳כ דאין הגבולין ממעטץ ששה וא״כ קשה
ט ה׳ מיני תכואס (פירוש דתמאס בתבואה ביר ו  ניתני ה׳ באמצע). מהו לסקרימ בית מבע ולזרוע מ
 ומיכעי׳ לי׳ אס יטצ לעשות ב״ר כמו ערוגה לזרוע ה׳ מינים בה וסשיט). מס אס ששה שלוקין עליו
 לגר תורה(פי׳ בשום מקום דהייט גני הטאה כמשיל באיסור ביר ללקות כוי טל ו׳ וא״כ הוי ודאי יותר
 מירבוב) את אמר מותר (סי׳ לזרוע בתוכה ה׳ מינין). כאן שאץ לוקין עליו דבר חורה לא כיש. מהו
 להקריח כסמלת ששה להיות מיצר ומלך. (פירוש ולזרוע א׳ מכאן דממשר ליבא למילף דסהם שורה
 והכא מרובע וקל הוא בשורם מבמרובע זפשיט ליה ממתני׳). מה בשעה שהמבויה פוגעת בעבודה
 את אמר מותר(פי׳ דהיינו מתני׳ מורע בד׳ משמיץ שבד׳ לוחות ולכל משהו צריך עבודה ו״ע וכאן
 איט רחוק א׳ מחבירו רק ששה טפחים ואיכ עמדה של זה פוגע בעבודה של זה ואפיה מותר). כאן שאת
 מבודה פוגעת בעבודה לכיש (פי׳ כשאתה עתן בשחלה ששה הרי כל העבודה ומה שמיצר והולך אינו
 אלא כמו סוף פדה ואפ כן אין עכורה פוגעת בעבודה וכיש שמוחר). לא צורכה ללא (פי׳ זאת לא מבעיא
 דנספט מכיש כרל אלא הכי מיבעי׳ ליה). מהו לקריס בתחלת ב״ר להיות מיצר והולך. (דאיכא למימר
. ופשיט) מס אם שבה על ששה שלוקין עליו דבר תורה אע ל י  תבואה ממולה וליכא למילף מערוגה מ
 אמר מוסר כאן שאין לוקין עליו דית לא כיש. ר׳ נסא שאל לא מסתברא בגגו של גובל שני טפמיס
 לזרוע גו שני מינין(פי׳ שאל על מסקנא דלעיל בערוגה שבערוגות איכ הגגולין סמוכין זה לזה ורמבן
 ב״ע ויזרע בהן ב' מינין ואילו היה גובל א׳ ודאי אסור ואמאי שרי הא הף עירוב והקושיא דבבלי פיה
 ב' והא קא כו׳ עיש ניל) ר׳ נשא שאל זרע בגו מוסין משכו בכמה (סי׳ הא דקתני במתני' וא׳ באמצע
ס אס צריך שקרע כל הששה או לא ולשון מסין לשון מלוקה. וסשיס ליה). מ  מיגעיא ליס משך בל א׳ מ
 מן מס דאמר רבי יצחק ור׳ אימי הסתר שהגבוצין ממסעי! פשה. הריא אפיי פרא מכאן(פי׳ סחוה
 מכן דהייט שא׳צ לזמע כל הששה. ואחר זס מיבעי׳ ליי). על היכן. (פי׳ כמה השיעור שלא יפחות
 מזה). נשמעינה מן הדא גוממיות שהי׳ טמוקין טפח זורעין לחובה ג׳ זרעונין א' מכאן וא׳ מכאן ואי באמצע
 הל׳א עד עפמ(סי׳ עד מסח מותר לפחות דמי דבר חשוב אבל מפי לא.) ר׳ בא בר כהנא שמעון גר
 גרשיס בשם ר״ש ביל. מועיס לחורבה שט (פירוש הא דקתט במתני' בסיפא אם היה לס גבול
. היינו לוקא בטטיס לחורבה. אבל בי! העמגוס הערוגות חובשין אפילו כשהגבול גבוה ׳  גיס כו
 טסח וסליגא אדלעיל למסיק כשמבול ג׳פ אין חוגשץ). אמל ליו כל טפח וטפח של גמל
 עשו אותו מקים בסיע. (ומקשה). ויהיו עשרים וחמשס ו׳ טל כל גטל וגטל וא׳ באמצע. (וסי׳ על
 כל צד ו' לטסח ט׳ע סיל להוי מקום חטב בפ״ע ומקשה). וכיני הוא סתיכ ר׳ גון בר חייא בשם
 רבי שמואל גר ר׳ יצחק והתנינן התלם ואמת המים שהן עמוקים טפח זורעין לתוכס ג׳ זרעונין א״
 מכאן וא׳ מכאן ואי באמצע וניתני חמשה שנים מכאן ושנים מכאן ואי באמצע לית יטל צד שכאן וצל
 שכאן חובש את האמצעי(פי׳ ביון דאינו רחב רק עסח אז מוגש ב׳ הצדרין הטפח וכן בגבול יהיה
 עסמ נמכש מביט שסביבותיו). (עיכ הוא סוגיא לערוגה ופי׳ לבינו הגאון וצל׳ה ללא ככל המסרשיס

 שנימקו מאולופלשו ללא כפשעי' לתלמודא):

 ־ ביאור על הערוו
 עפמ אשי׳ אס היה הגבול שיה להערוגה היה הדין כן ויש עוד הרבה קושיות ויותר על פירוש הרמכ״ם
 וא־ן להאריך בקושיות. והעיקר נראה דהכי פירושו ששיעור ירק בירק הוא ויע כמפיל(פיב מיי) ירק
. הוא ט  גירי, ו״ט ובתבואה ביר. וכמו שפירשתי כה דהיפ כשיש בירק שרוצה לזרוע בירק אמר. ר
 כדה בפ״ע ושרי דלא הוי עירבוכ. ואמרו בירושלמי ז' ע״ב וזיל חוקיה אמר מי שיש לו בית מבע וכל
 שהוא. אותו כיש זורע לתוכו כל מין שירצה. ובן בירק כשיש לו ששה טפחים זמע ירק ועוד כיש.
 באותו כיש יכול לזרוע כל מין שירצה. ודרך לזרוע בננות ערוגות מרובעות מלאות ירק. והכא מיירי
. מזן מגבולותיה. כמהקנא דבבלי וירושלמי. ולכך יכול לזרוע בזו הערוגה ה' זרמונין. ׳  בערוגה ו׳ על ו
 ד׳ בד׳ רוחות הערוגה כלומר בכל דוסן פל הכ״ש שמון מששה על ששה ואמר בתוך הערוגה ר״ל כל
 הששה על כפה ואין לחוש כלל ליניקת הזרע רק משום ערטב הוא דחיישינן ובכהיג לא הוי ערטב
. כל מין זרעים כו׳ דלא אממ אלא ירק בירק ׳  כדאמר חזקיה בהדיה. ולפיו ניחא מאד מ״ש במתני׳ ב
 ו״ע. היה לה גכול. פירוש כמ״ש במשנה ב׳ התלס ואמת המיס שהן עמוקים טסמ ;ורעים בתוכה ג׳
 זרעונין. ה״נ הכא זורע בשני צדדי כגבול ולמעלה וכן ככל גבול ג׳ זרעונים כנ׳ל. ואיכ בד׳ מחוה
 זורע י״ב מינין ואי באמצע דהיינו כל הששה הרי י׳ג מינים. לא יעע ראש הלסת משוס דהוי ערטכ.
 ריי אומר ששה באמצע. פירוש דר* לטעמיה אזיל דס׳ל לקמן משנה ג׳ רוחב כמלא רוסכ הפרשה שהוא
ע דשה דהאורך ויש(יכדאמר שס וכיס בירושלמי להדיא ע״ש)וא׳כ לריי שיעור ד  טפח. ובאורך ס״ל נ
 ירק בירק ו״ט אורך על עפה רוחב לכן יטל לזרוע ששה מינין באמצע כל מין ברט על עפח וכשרוצה
. וכן תני בתוספתא ילליי הוי י״ח זרטונין בערוגה עם ק י  לזרוע גס בהגבולין יהיה זרוע י׳׳ח מ
 הגבולי!. ועכשיו אסיש כל הסוגיא לירושלמי שס. וו״ל הירושלמי איר שמואל גר סיסרטא. משניה אתה
 למד ארבעה (פי׳ ממס דאמרי׳ לעיל שמותר לזרוע ב׳ מינין בביר להיינו לעשות כמו משרין אתה למר
. ומסרש). מס שניס את נותן בהחלה ששה ומיצר והולך ן  ארבעה מינין דמתני׳ כמותר ג׳כ לעשות כ
 אף ארגעה את נותן בחמלה ששה ומיצר והולך. אי אסשר שלא יהא שם נקכ א׳ פנוי ליעע בו את
 כאמצעית. (פי׳ כמו גבי מפרין לצריך ביא בכיא איצ אלא בתחלה אגל לגהוף הוא מיצר והולך אפיי
 כיש כן נמי ד׳ דממני׳ גיפ א׳צ אלא בחמלה 1׳ ולבסוף מיצר ומלך ואיכ אתה יכול למשות כן מד׳
 מתות ובאמצע מין א' והיינו חמשה דמתט׳. ודחי). א״ר יונה עבודה פונע בפגודה ואין מין סונע
 במכירו לחובט. (סירוש למההס ליכא למילף דהחם שורה והכא ממבע וקל הוא בשורה מבמרובע והא
 דקתני ד׳ בדי רוחות כוי היינו היכא דאינו אלא עבודה פוגע בעבודה דמה שנזרע באמצע לא איכפת לן
! ערוגה ואותן משהוייס שבצדדין אינם אלא עגולה שסוגע בטטדס דאסילו  בהרי יש שס ו׳ על ו׳ מי
 למשיטי! צריך ליתן עבודה ו״ט כמו שצ׳ל לתבואה כיר ואיכ אותן ששה שצ״ל לזו פוגע באותס ו׳ שצריך ליהן
 לצד הב׳. אבל אס הזרע כמו שאמר׳ הוי מין פוגע בחכירו לחובשו.) רבי יהושע ביל. זרעה זרוע חמשה
. סא תצתא זזמעי׳ ב׳ דהל״ל זרעה. הרי ד . תצמיח ח ד  (פי׳ דג׳ כתובי[ בקיא דהיינו הוציא מד. צמחה ח
 ה׳). וכריי דריי אמר ששה. זרעה זרעיה זרוסיה(פירוש דריי לריש הכי מקרא לסליל זלעה בלא יו׳ל וכתיב
). רבי מגי אמר זרעיה ממשה ו הא ג׳ וגי כתובין בקרא כמשיצ הריו׳ ״  ביז״ד הרי ב׳ וכתיב אף ט
 כל הן דאנא משבח ואיו אנא ממיק לס. (פי׳ דרימ סיל דאין לדרוש מקרא רק ממשה מרעיה בלא וי״ו
 כתיב וכל היכא דכתיב כו׳ עיה והוא מחק ליה) אשתאילת לרב טנא ספרא דסידרא ואמר ורועיה מליא;
 ר׳ יותנן בשם רבי ינאי כולהון בתוך ששה. (סי׳ דגם הגבולין מקצתן בתוך שפה והא יקתני ד׳ בד׳ מחוה
 הערוגה היינו מצד הגבולין). כהנא בשס ר״ש ב״ל כולהון חיז לששה. (סירוש להנבולין הס חון לו׳. ומנעה)
 אם כולהון חון לששה נתני ששמה. (פי׳ להא סשיטא ליה לא״צ הערוגה להיות ו׳ על ו׳ מקא אלא חסי׳
 ?חוש מעע זאיכ נזרע ג׳כ המשט שלמטה מהטמגה. והא נמי פשיטא ליה למס שבצללין עם המשהו
 ם־זרע למעה לא הד ערבוב אעיפ שאין הנבול גבוה טפח לאיצ גטה טפח אלא כשרוצה לזרוע בצר השני
 או למעלה משא״כ מן הצד מותר לזרוע אפי׳ אינו גבוה עפח ומשני). א״ר תנחום ביצרייא ביני בפלזג׳
 שבערוגות היא מתניתא. (פי׳ ולכך אסור לזמע ט׳ דהמשסו שלמטה עם המרע בצד הבי מיכש הנזרע
. אבל כשאינו זורע אלא על הגבול ליל דהערוגה שבצד וו והערוגה שבצד זו מוגש את האמצעי טל  מל הנ
 כיון יסעמגה רחבה ו׳ אינס חובשי!). ר׳ יצחק ורבי אימי הוו יחבין מקשייא. חני£ היה לה גסל גטם
י ״  עסמ זורפין בסוכה שלשה עשר שלשה פל כל גבול וגטל ואי באמצע. ניתני ממשה באמצע. (סי׳ מ



ת שנות אליהו כלאיט טו נ ס  מ

לה.  כשימול מבואה. גוחגיס לה לעבודתה ששה ממחים• היייי הביב השולה ז ואס הגדי
. שלגפן איני גליו לק י' מפחים: ן פ ג ה ; החחמיד זו מ  מ״י השפה מפחים אזי ממקד

 (£ךח ף א קרחת הכרם בית שמאי אומרים כ״ד אמות. לבית הלל
 • אומרים שש עשרה אמה. מחול חברם ב״ש אומרים שש
 עשרה אמה ובה״א שתים עשרה אמה. ואיזו היא קרחת הכרם כרם
 שחרב מאמצעו אם אין שם שש עשרה אמה לא יביא זרע לשם. היו

 שם שש עשרה אמה נותנין לה עטרתה וזורע את המותר:
. היינו כלם שמלב אמצסו. ולקמן לתני כלס שמלב. היימ שחלב בבמה  א קרחת הכרם
. לסבל שצליך שיהיה ליומ בץ הכלם ל׳ לכל צל. והיינו מכולת ת ו מ  מרגמות: בש׳׳א ב״ר א
ת. כי פמוס ממי אמום לכל צל מובש התבואה . וסמבואס צריך שיהיה לכל צל מ' אמו  הכרם
. וסי' ן א כ  והוא כלאים. וסייגו ליל אמה• ע״ז הזלעים. והפסק ל׳ אמות מכאן 71' אמות מ
 אמל להבל בייש שצייר לעטלמה ח׳ אמה לבל צל והתבואה ל״א לכל צל. ונ״ה םבל ס״ז אמות
. ול׳ אמות לכל צל צליל שיהיה זרעים ן א כ . וד׳ אמות מ ן א כ א ליומ לעבזלסה מ ׳  דהיינו ל
. דהיינו ד׳ ת ו מ . היימ בין כרם לגלר: בש״א ט״ז א ס ר כ לע. מחול ה  כלי שלא ימטש הז
. וחי אמוס החטאה כלי שלא ימטש. ולי אמות צלין שיהיה ריוח ם ל כ  אמות כיומ בין ה
. ולי אמות ה ס ד ט ע  בין גלר לזרמים. ולפי׳ שני של בייש צריו שיהיה ליומ בין כרס ח׳ אמות ל
ה פ : אט אין שס מ׳׳ז א י מ י מפלמ איזה קלמת הכלם ו מ . ו ר ל . ול׳ אמות רעמ בץ ג ס לעי  ז

. היינו ל׳ אמות מכל צל; ה ת ד ו ב  היינו לדעת ב״ה: היה שם ט״ז אמה נותן לד. ע
 ב איזו היא מחול הכרם בין ברם לנדר. אם אי! שם שתים עשרה
 אמה לא יביא זרע לשם. היו שם שתים עשרה אמה נוחנין לו עמדתו

 וזורע את המותר:
. היינו דעת ב״ס שציין ל' אמוס מכאן ה מ ק שם י«ב א  ב איזה מחול הכרם וטי אם א

: ׳ ט  ולי אמות מכאן • ל' אמות זלעים ו
 ג רבי יהודה אומר אין זה אלא נדד הכרם ואיזה הוא מחול הכרם
 בין שני הכרמים. ואיזה הלא גדר שהוא נבוה עשרה מפחים• וחריץ

 שהוא עמוק עשרה ורהב ארבעה :
. פי׳ שאין הגלר גא להממיל אצא לסקל כטן שיש ם ר כ  ג רבי יהודה אומר אין זה גדר ה
י לכרם. מומר לזרוע מצל כמון אפי׳ מיכף ואין צריך ליומ כלל • וכי יש אפילו ו״ אמוה ל  ג

 מוהר אזי מנימ ריוח בין כרם ד' אמות וזורע אמ המותר:

 ך! נוטע אדם קישות ודלעת לתוך גומא אחה. ובלבד שתהא זו
 נופה לצד זד. וזו גומה לצד זה. ונוטה שער של זו לכאן ושער של זו
 לכאן. שכל מה שאמרו חכמים לא נזרו אלא מפני מראית חעין ז
 ן היתה שדו* זרועה בצלים ומבקש ליטע בתוכה שורות של דלועים.
 ״יבי ישמעאל אומר עוקר שתי שורות ונוטע שורה אחת ומגיח קמת
 בצלים במקום שתי שורות ועוקר שתי שותת ונוטע שורה אחת. ר״ע
 אומר עוקר שתי שורות ונוטע שתי שורות ומניח קמת בצלים במקום
 שתי שורות ועוקרי שתי שורות ונוטע שתי שורות - והכ׳יא אם אין בין

 שורה להכרתה י״ב אמה לא יקיים את הזרע של בינתיים:
. דהיינו מ' אמה ונוטמ שורה אחת במקום זה ״ נמצא ת ו ר ו  ו דבי ישמעאל אומר עוקר ג׳ ש
. ואמ״כ עוקר ג״כ נ' ה מ  ישאל כל צל ב׳ אמות ומניח קמה בצלים ב' שולומ. להיינו מי א
. אלא לסבר ת ו מ . וכן למולם. נמצא הפסק בץ שולה לשולה ב׳ א ׳  שולומ. וזולט שולה א
 בצריך להיות ליומ גץ שולם בצלים למבלמה ל' אמות חיז מהשורה של ללועין. אכל אסור
. שאיט צליך להיות ליומ. כלל ר מ ו  לסמוך השולה של ללומים. לשורה של בצלים: ר״ע א
ק למולם: אס אין בין  אלא סוקר ב׳ שולומ בצלים וזולמ ב׳ שורות ללומים במקום זה ו
 שורה • דלומיס למבילמה י״נ אמה ואיט [ציץ] שיהיה הפסק בין שולה לשולה ל אמות אלא

מ:  לסבר שצריך להיות הלמק בין ללוטים לללומים י״ב אמו

 ץ דלעת בירק כירק ובתבואה גותגין לה בית רובע. היתה שדהו זרועה
 תבואה לביקש ליטע לתוכה שורה של דלועץ. נותנין לה לעבודתוז
 ששה טפהיס, ואם הגדילה יעקר מלפניה, רבי יופי אומר נותנין לת
 עבודתה ארבע אמות. אמרו לו התהמיר זו מן הגפן. אמר להן מציגו
 שזו חמורה מן הגפן. שלגפן יתידית נותגין לה עבודתה ששה טפהים
 ולדלעת יחידית גותגין לה בית רובע. רבי מאיר אומר משום ר׳ ישמעאל
 בל שלשה דלועין לבית סאה לא יביא זרע לתוך בית סאה. רבי יוסי
ר  בןהתוטף אפרתי אמר משום ר׳ ישמעאל כל שלשה דלועיןלבית ט

 לא יביא זרע לתוך בית בור:
ו נ י ת רובע * מי י ה ג ימ ל ם: ובתבואה טתנ : היימ שישר י״ מפחי ק ר י  t דלעת בירק כ

 הארוך ־־־
 האיסור געשה מחיצה להציל. סגרי מימר האיסור נפשם מחיצה לאיסור. סי' ללין גלל אם מפסיק
 בין הכרה אז מוהר לזרוע סיכף נצל אחר של גרר. ואיצ להרחיק כלל. וזה קולא« וגס יש בו
א. וזה נקרא  מומרא דגהצד פהגנניה שס אן >ן-ן רשאי לזרוע גץ סגפנים לגדר אף שמרחיק ד׳
. דר . והכי פירושו דאפי׳ קמס מומלח סוי יין ג ל  ממיל וצריך צהרמיק כשיעור ששונה במתני׳ סל
.  ואף שהיא בעצמה אשורה. מכל מקום נעשיס טמיצה להממיר דצא םגי בד׳א גינה לגפן
twttM-t • w n •״ ד־אייוי«A •wwn ה מ ' י * ה י ש  אבל לא להציל להייט לזרוע בצל אי
ר באור לפי הארוך aw ר׳ ומשיל י ה י 6 ס ^ ל ש ע ) ל ן ס י א ה א > ^ 7 ל  ן

. כ׳׳ץ זצ ל 5 י צ ס  ,tt ל
. עוד אימא בירושלמי ׳ ו כ ר ט ו א ה ד ו ה י י ר ח י ד  נ רבי יולדה אושר אין זח אלא נדר הכרס ;
׳ לישר חונה לו יוהר מסוכה כו׳ עכיל. פי׳ י ט ד מ . סי׳ למבין קולא גלגר ולא להחמיר ד ׳ ט  ו
 יש קילא וממרח כניצ. וקאמר ר׳י דאין זה אלא אם עשה גדר מוצה לו שיאסר י״ב אמה במו שהוא
 גדר הכרם. ירושלמי עיל דר״ ויעשה כבחוך הכרם הדין לתיק שמחול הכרס הוא בי! ברה לגדר:
 לאפור בשש עשרה. פי׳ לריי דסיל דגין גדר לכרם בא״ד הלא אמר עפה פסי! כנגד ג׳ גסניס יש
 לא כוי ממול אלא בין ב׳ בלמים הוי מחול. הא האי לו מחול ענ׳׳ל. רל מפרש הירושלמי עשה ססין
 הוי כמו קדחת . ומשני אמר ר׳ יונה הלא דתיעא בכלה גדול נגד ג׳ גפנים יש לו ממל ש״ע דלא
 כשאיןהברסיםמטוניסאבלמסהיהסכרהיהמנוונים נעינן כל הלוח רק נגל ג׳ גמיס ללא גרע מי׳
 אוסר בשש עשרה. פי' שהגסנים העומלימ בכרס שורות של ג׳ יי בא״ד עול איתא שס בירושלמי
. א3> אם ר׳ יעקב בשם כשביל כיס פס מקום י״ב מל י־נ י נ 5 ה ס מ ז כ 5 מ י מ ל מ 0 ע , נ ן ן כ ס מ ! 

׳ מכיל:  הגפנים מכרם.זה עומדיה כנגד הדוח שבץ גסן מטל כמנעל. סי׳ מוסר לזרוע שם ט
 לגפן מכרם שני הוי ממול ודצא כפי׳ המפרשים הגאון איט מפרש כפירוש מפרש הירושלמי. דקא!
: על מיש הירושלמי מקודם זה. דז׳ל כירושלמי ש  שזה נטוע ממזיח למערב וזה מצפון ללרום ע״
ר מקודם w . רבי יולן בעיא עשה גלל לפנים ל ף נ ק ו ר שיסא מ ז ע ע 3 י מ א כירושלמי ז ף איח ן ^ 
י מגדר ואמר אם יש שלשם טפחים מוהל להביא  מדי מחושיו או לא. וסשיע ליס מן מאי דסנ
ד זרע לשם. ואם לאו חשור להביא זרע לשס. ופי׳ ז . ע > n r M 6 ח ר מ א א ן ם ה , מ ר ; , ! ה ץ 3 3 

ץ כמפרש וזיל עשה גרר לפנים מגדר והחיצון אינו ע מ ש ) m W ל £ q כ t p n ר ן א ג ה י ך ש ס ע  w ש

א אין י׳כ אמות מן סברס מהו שיכה מוהר לזרוע בין נ ת ס ל׳ מ ש  « סדא דאמר ריז ר' יסא ב
. אין זנב הגדרים אי טמא כנר(אסר המקום ההוא אי נימא  זנב לכרם גדול. ולא ממל לכרם קט;
. ואין מחול לקען. שמזר ומגג־. המר ר׳ יוק עצמו ועשינו אבעייסו ו  לכרם גדול שאי אהה זקוק ל
5ה אס יש שס ג׳ טפחים מוסר שהגדר מפסיק. ואם מ . ן ס ג מ  ליסל מוצה לו יותר מתוכה. תוכה ש
א לאוחשבינןמכל כאמל.לכל המוס מגיכלטלובעל . ה ש ל של ג  צו י״ג. ואיזה כרם קטן שלש מ
. אד׳ת הפנימי לחיצון. פכ׳־ל כמפרש • יפי׳ המפרש למ״ש ל מ  כרם גלול ג׳ של שלש שלש יש לו מ
׳ קאי על . ר׳ יעקכ בשם רשב״ל היה שה מקום ט ל ז ח ש ל; מ ׳ גפנים י  הלא אמרה עשה סםין כנגר ג
 עוד איתא שם בירושלמי רבי יעקב בכה רשג׳ל מיש מקולס לזה . וזיל כמפרש היה כם מקום
 היה שס מקום ייב על ייב טעל מעוול סי׳ מומר שחים פשרה ממה והיימ גץ כגדר נוטל המחול
 לויזע שם. ועל ום אמר חוקיה ובלבל "5 על מצד הכרס ואפי׳ נשתייר מצל הגדר הפנימי לכרס
ב. אמר ר׳ מני אסי׳ מיצר והולך. סוי כיון ״ב אמות אשור הנמל המחול ונותן בין גדר ׳  י
 דבמקוס אחר י״ב על י׳ב אף שמשס ולהלן מיצר לגדר. עכיל. אגל הגאון איט מפרש כן אלא
׳ דכוא עני[ בפני עצמו ופוא מפרש בך אס היה י . ה ף כ ר ו ד  והולך אעפ׳כ נועל כ«מnVm:5 נ
 דקאי על שניהם לתנא קמא בין לסקל ולהממיר לר״י מקום ״ב על יינ יש לו דין ממזל וקמ״ל שצריך
 לסקללבד. וע״ז בנס במתני׳ גדר וכוי: ורוחב להיותסייבבאורך וגוןמכ. ובזה פליגי ל׳מזקיה

ל אסי׳ כל ולי מגי ווו״ק ; ד . וסקאי אחיין לכד. אכל מ ח מ ר  א
 שמא נ׳9

 פירוש
 רם״ל דרואין אמ האמצעים כאילו אינם ומצטרסין«׳ שורוח של קישואין בימד ואו הוי שיעור פדה
ע אדם כוי. ואינו כלאים לק במפולת יי ט ו : ה נ ן  והואיל שהן מותרין הוי גהמה שביניהן מותר אגנ
. אימ אכור אלא משום מראית ׳ . וכאן שמתחלה נתן בתוך הגומא אמת מהן. וממ׳׳כ נתן הב ׳  פעם א
. ירושלמי כמא אמר דברי י : ן חיח שדהו זרוע בצלים כו ׳ ט . וכשטעה שער של זו לכאן ו ץ  ע
 ר״י פעמים פש עפרם. פעמים ייכ; פעמים משמנה. בשעה בהוא טחן כל העבודה בפניה ע״ו. סי׳
 שמסע בחמלת השולה שעקר. גמצא לנפהייל עול פורה א׳ עד הבצלים. ובצליה ב׳ ש>רות. זמהבצליס
 עול שולה עד הללופין. שיעע גס כ( גצד הרחוק מהגצלים. נמצא בין ככל ארבע שורוח. לכל טרה
 יי אמוח גין דלועין לזלועין. ועולה לנרז אמות. מקצת מגמן ייב אמה. פי׳ שנותן נאמצע השולוס.
 הוי 3' אמות עד הבצלים. והגצליכ כמנה. הרי עשרה. ומכגצלים עד הדלועין גיכ ב׳ אמות הלי
. פעמיה שמנה כלה מבממ. היימ פנה! סמוך להגצליס. פמואל אמר למולם י״ב. וסט p קוצב ע  י
 על לגרי פניהן. רי׳׳א ייב. רעיא שמנה. פי׳ דשמואל סליג וסבר ללפולם םיל לריי י״ב. כמו
 לריע שמנה בכל סעס p לריי: ומקשה נילופלמי לפיו הא רייא •יב ורבנן ייב מאי גיניהון. ומשני
 סמיכה ע״ד דר״י אסור לסמוך. ורבנן אמרי מומר לסמוך. סי׳ לכבצלים. ללריי מסול לסמוך. ולכך
. ולרגק מיתר רק פיהא הרחק בין דלועין לדלועין י״ב אמוח. ואף שסייג המה זרועים בצלים י  כיל ט
. לכייט כשיעור תבואה דהוא ביה יובע: לדלעת יחידי נותן כיח י י ־ | דלעת בירק כו  שפיר דנ
. סי׳ כשיש בית רובע פדה ביר יבול לזרוע אצלה חטאה ואיצ לזרוע כל הבית רוגע אלא אסי׳ ע ב ו  י
ח רובפ אסור לזרוע אף . נמצא דהוי הגרעין רמק מהתבואה כיח רובע. ואס אין כאן ס  גרעין א׳
 רכזי רמוק יותר מששה טפחים. נמצא מציט שוו ממורה מן גפן: רטיא וכו׳ העעס דמשום פסעלין

 רחבים מתפפעיס מאד והוי ערטב:
. *ירופלמי אמר רבי יוחנן קרחת הכרם. הוא כרס שחרב. (פי י ט  13p ל א קרחת הכרם ו

 1 כיס שמרב דפיה לקמן) קרמה ככרם מקריחין אוהו מאמצעו כרס פחרב מקרימין אותו

 מכל הצדדים אמר ר׳ יוסא והוא פבא ממטע כרם גדול(פי׳ דכרס גדול הוי ג׳ שורות של ג׳ גפנים
. ואתי ר׳ יוהא לאפמעי׳ דהקרמת טייר׳ שנחקרו! באמצעו ועדיין ק ק ם ר י ב  וגי שרות פל ג׳ נפנים מ
 נפאר מן כצדדים כדי כרם דהיינו לכל הפמח 5׳ פורות מן הצדדין ונשתייר פיעור כרם. אבל אס
י  גא ממעע כרס קען לא כוי p קרמת); ותני p איוה קרמת ככרס. כרס כחרב באמצעו ונשתייר מ
. סי׳ למייתי ראיס מברייתא דפני גסדיא ו ל ו  כרם בין מד׳ רומת בין מג׳ רומח בין משתיס » מג
ד על כיל או  לבסינן שישתיירו כדי כרס כץ פיקרח מאמצעו ונשתייר כדי כלם לכל סצדדין בעינן י
ו זו או ג  שנשתייר כדי כרם מנ׳ רוחות אזי בעינן כיד על ייג. 6 משתייר ברי כרם מב׳ צללץ v מ
. צריך להרחיק ד׳ אמוח. דהייט ד׳ אמות  בעינן כ׳׳ר אורך. רכשרוצה לזרוע נין סשהיס זו כנגר ע
 לכל צד הכרם ושמונה אמוח לכל צל לבל מאותן ל׳ לעטות הכרם אז חשוב שוס ולא בטל לגבי הגפן.
 אבל מן הצלדין שלא נשתייר כדי כרם. א׳צ להרחיק רק אמה אחת שימור גסן יחיליס. ודוקא
. אבל אם נשאר כדי כרם פב׳ צדדין כעין גאים. אץ צריך ו  כשנשאר שיעור הרם מג׳ צררין זו כמר ז
 להרחיק אף מן הצדדין:משאר הדי כרם רק ויא לבר. ובצדדיו שלא נשאר כדי כרס. אין צריך להרחיק
י אמות דכיימ ל׳ . וטעמיה דניפ דס״ל דלא חשיב שדה פמת משמנה אמוח. הלכך כ׳  רק אמה אי
. שליק שמנה להכא. ושמנה להכא. איכא פלה ולא בטיל ז  לעטדת הכרם. וכנגדן מכאן ונפסיד ט׳
 וביה סיל דדי אנמת חשיב שדה הלכך םיל ע״ו אמם. יכיימ ד׳ לעבודת הכל*, וכננק מכאן. ונפתייר
. סתמא כביה: ׳ ת הכרם ט ח ד  ח׳ שדינן ד׳ להכא ודי לככא. איכא שדה ולא נעיל: ואייו וזיא ק
. סהמא כביס. ולכך לא בעינן רק ייג. דסייט ד׳ לעבודת הכרם. וד׳ ׳ פ כו ר  ב איזו מחו* מ
 לגדר ממם יומא וכופל אסקורי מפקיר ליה. ונשתייר דיא חשיב כדה ולא געיל לנכי כרם והכא לא
. ירופלמי לא סוף דבר גדר. אלא אפי׳ עופה סכין אם אץ ׳  געיק עיו. דאיסורו איט אלא מצד א
א לאמי ל' חניגא. אין פ ואפי׳ קשי!. ואשייא מ ו . אפיי ^ ן מלי י ו ם מ י »  גין סס למכימ ג׳ ע



3 מסכת שנות אליהו כלאים 0 

 באמצע אינו כרם עד שיחו שתים עד שתים ואחת יוצא זנב:
:  ו והט מפלש האין הוי [ה׳] כלם לב״ה לסגל ב׳ שילוח סייס שמיס כנגד ב' ואממ יוצא;35 טי
 ן הנוטע שורה אחת בתוך שלו ושורה אתת בתוך חבירו ודרך
 היחיד ודרך חרבים באמצע. וגדר שהוא נמוך מעשרה טפחים הדי אלו
 מצטרפות. נטה מעשרה טפחים אינן מצטרפות. דבי יהודה אומר אם

 ערםן מלמעלה הרי אלו מצטרפות :
, היינו שהעלים נמסלסו לוט מהאילנות שלצל גלל  f רבי יהודה אומר אם ערםן מהמעלה

: ק ס פ . ולא הוי ה ת י: הרי אלו מצטרפו  אמת לאילטת של צל גלל הפנ

 ח הנוטע שתי שורות אס אין ביניהם שמנה אמות לא יביא זרע לשם.
 היו שלש אם אץ בין שורה לחבירתה שש עשרה אמה לא יביא זרע
 לשם. רבי אליעזר בן יעקב אומר משום חנינא בן חכינאי אפילו חרבה
 האמצעית ואין בין שורה לחבירתה שש עשרח אמה לא יביא זרע

 לשם. שאילו מתחילה נטען ה״ז מותר בשמונה אמות:
 חחמטע ב׳ שורות אם אין ביניהם ח׳ אטות וכוי. ככלם קטן מצערפין במוך קמוכה והוי
ם אין מצטרפין השורות והוי כגפן ימידי ואין צלין ה י . אכל כשיש שמונה אמוס מ ס ל  כ
fto לימן אלא שפה ספחים ריוח לכל צד וזורע את המותר שלש פולות וכוי: אם אין ביניהם 
. כי שלש שורות הוי כרם גדול ומצערפץ אפיי בפחות ממ״ז אמה: ר״א [כוי] בן י ט  אמת ו
. ואם מתחלה היה ס מ . דסבכ כיון דהוי כרם גדול מצטרף בתוך מ״ז א ׳ ט  חכיגאי אומר ו
) כיון שהים כרם גדול ׳  נטוע ב' מזלות אס היה ביניהם אפיי ס' אמות היה מותר אבל(הפי

 מצטרף במוך ס״ז אמה:

 ד מחיצת הקנים אם איין בין קנה לחבירו שלשה טפחים כדי שיכנם
 הגדי הרי זו כמחיצה. וגדר שנפרץ עד עשרה אמות חרי חוא כפתח.
 יתר מבן כנגד הפרצה אסור » נפרצו בו פרצות הרבה. אם
 העומד מרובה על הפרוץ מותר. ואם הפרוץ מרובה על העומד

 כנגד הפרצה אםור:
. דפמוס משלשה לבוד: וגדר שגפרץ עד י׳ אמה וכוי. ומומר לזרוע י ט  ד מחיצת הקגים ו
; נפרצו בו חל . אבל כנגל העומד מו ר ו ס . יומר מי׳ אמוס כנגל הפרצה א ח ת פ  אף כנגל ה
. אף כנגד הפרצה: ר ת ו ת: אם העומד מרובה על הפרוץ מ . ופחות מיי אמו ה ב ר  פראות ה
. ואם אין ר ס ו . אכל כנגד העומד מ ר  ואס הפרוץ מדובה על העומד כנגר הפרצה אסו

 לומב העומל ד׳ טפמים אסור אפילו כנגד העומד:
 ה הנוטע שורח של חמש גפנים בית שמאי אומרים כרם וב״ה אומרים
 אינו כרם עד שיהו שם שתי שורות. לפיכך הזורע ארבע אמות שבכרם
 בייש אומרים קידש שורה אהת. וב״ה אומרים קידש שתי שורות :
ת. וזה מולה שאין צליך שיהיה רו ׳ וב׳׳ה אומרים שתי שו  ה הנוטע שורה של ה׳ גפניס ט
. לפיכך הזולע ל' אמות שבכרם ם. אבל סבל שיהא ב׳ עורות כדמפלש לקמן י  לק ה׳ גפנ
. לכשזולע. הייט ׳  היינו בל׳ אמית של כרס ב׳׳ש אומרים קילש שולה אמת לכתיב פן מקדש ט
ב״ה סבל ב׳ ו  אוסר הכרם . והיינו קילש . ב״פ סבר שאיט אוסל לק ממש גפנים שהם כרם.

. ולוקא שזורע כנגל כל השולה: ס ל  פולות לסבר בי שורות הוי כ

 ן חנוטע שתים כנגד שתים ואחת יוצא זנב הרי זה כרם .
 שתים כנגד שתים ואחת בינתים או שתים כננד שתים ואחת

 פירוש הארוך
 שהוא עובי ו סגי אגל האורך בעינן על כל רוחב הגפנים בין בגדר ובין במרץ . ובאם לאו אזי אין לו לין
. ובאופן שיהיה הגלר על כל הנים ארוך ד׳ ספחים: . וכן בחריץ ג״כ הלין כן דר  גדר רק מה שכנגד כג
. לסחוס מגי כלבוד דמי ומותר לסמוך גפנים מצד זה וזרעים מצד זה: וגדר י ט  ד מחיצת הקנים ו
. אבל כיותר מעשר לא משיב פתח. וצריך הרחקה כנגד הפרון. אבל כנגד העומד מותר: ׳  שנפרץ ט
 נפרצו בו פרצות הרבה . פחותות מעשר ויהרוס מג׳ אז אס העומד מרובה מומר אפי׳ כנגד הפרזן ואם
 הפרון מרובה ככבד הפרוץ אשור. אבל כנגד כעומד מוהר. ודוקא אםהוארמב ד' טפסים. אבל
 גפחות מד׳ עפמים אפיי כנגד העומד אסור. ואס יש לו צורת הפתח אף הנגד הפרון מותר. ואף
 פהצורת הפתח נתון מן הצד. וזה דוקא כפחות מי׳. אגל אם הפרצה יותר מ״ אז לא מכני צורת
 הפתח מ; הצד. אלא דוקא פהנורת הפתח נתן ע׳ג מלמעלה. וזם דוקא לעני! כלאים אבל לפנין שבת
 הדין בין פהפרצה יותר מי׳ או כשזפרון מרובה מן העומד אף כננד העומד אשור . וצורת הפתח לא
. אבל מן הצד לא מהני אף בפחות מי׳ זה דעת רבי יוחנן. ודעת רשכיל דצורת ו ט  מהני רק בעל ג
. להיותל ׳ . ובפבת החילוק בין יותר מיי לפחות מי  הנתח מן הצד בכלאים מהנ׳ אף בפרצה ׳והר מי׳

 מיי בעינן שיהא צורת הפתח ע״ג. ובפחות מיי סגי אף מן הצד:
 ה הנוטע שורה של חמשח וכו׳. דכ״ש סיל רואין כאילו היו ששים נגד שתים וכו׳ ובים ל״ל רואין:
ה י . דב״ש ם׳׳ל לשורס אחה הוי כרס. ו ׳  ביש אופיים קידש שורה אחת וכיה אומרים וכו
 כיל ואיט כרם רק ב׳ שורות. ויש ברבר להקל ולהחמיר. כמו שאכתוב אי׳ס בסיד; וזיל הירושלמי
 והוא שזרע כנגד כולה סי׳ דכשזרע נגד כולה או הוי ביפ לקולא וביה לחומרא. אכל כסזרע נגד אמצעי
 עיר דנית שמאי אוסר שורה. דהיינו כ׳ גסניס מכאן ומכאן. והגפן האמצעי. וס״ה הוא חמשה,
 עיל דביס אוסר שלש כנגד שלש. רהיינו פורם אחת מג׳ כל פורס ראשונה. ושולה גיכ מג׳ משורה
 שניה. ס״ה שפה גסניס . זרע כנגד ביטן שבאמצע. עיר דבית שמאי אוסר. ב׳ מכאן וב׳ מכאן
 חמישית איני יודע איזו הוא נאמר אם היו הזרעים קרובים לאי מהן ס״ז אסורה. ואס לאו שתיהן
 אסורות. סיה אוסר ששה גפכיס לג״ש. עיד דביה אושר ד' כנגד שחים. דהייט משורה א׳ ארבעה.
. סיס גיכ ששה. למי שתים נגד שתים. ואתת . נגד הב׳ אמצעים. מהארבעה שבשורה א׳ ׳  ובי משירה ג
 יוצאה זנב מכאן ומכאן. זרע כנגד קרן זזיח. סיד דכ״ש אוסר. שורה א׳ מכאן. ושורה א׳ מכאן. ס״ס
. '  ט׳ גשניס. דהייני ד׳ מכאן ומכאן. והקרן זרת נחשב לכאן ולכאן. מיד דג״ס אוסר. ב' כנגר ב
 ואי יוצא זנב מכאן. וא׳ יוצא זנב מכאן. להיינו כ׳ מכאן ומכאן מב׳ שורות החיצונות. וסקרן זויס
. דאיכא ׳ . דהייט ב׳ ג׳ משורה ב  נחשב לכאן [ולכאן] ממה נפשך אס לצד זה או לצל זה. שתיה מטרה ב׳
. ואי יוצא זנב מכאן. כנגד הכינין שבקרן זרת. ' . וא׳ יוצא זנב מכאן. ובי כנ;ר ב '  ב׳ כנגד ב
 פי׳ דליכא בקרן זוית גפן וזרע בקרן זוית. ע׳ר רגיש אוסר. שורה א׳ מכאן. ובורה א׳ מכאן.
. ואי יוצא זנב מכאן. ובי כנגד ב׳ ואי יוצא זנב ׳  ס׳יה עשרה גפנים. ע״ל דב״ה אושר. כ׳ כנגד ב
 מכאן. שלישית. איזו היא שלישית שבראשונה. ראשונה שגפלישיה. סיה ט׳ גפנים בבי פותח
. ' ׳ ג׳* ובשורה הג׳ ב׳ לגד. דהר ב׳ כנגד ב  החיצונות. ג׳ גפנים בכל א׳ ואי. וגשורה הג׳ נ
. ׳  ואחד יוצאה זנב מכל צל וצד: ו הנוטע ב' כננד ב׳ ואי יוצא זנב וכו׳. סי׳ כגון נ' בשורה א
 וב׳ בשורה ב׳ שבנגלה. ירופלמי שלגואל אמר במודד לוכסן פי׳ רואין כאילו חוט מתוח משורה שיש
ים מהגפן ג׳ מד הוף השירה שיש בה ג׳ גפנים ומשם להלן מודדים הרחקה רבי יוסי ברבי  בה ג׳ »נ
ד סי;ב נטוע גפן נפולה שיש ב׳  זימנא בפס ר׳ יוחנן אמר רואה כאילו אחרת נטוע כאן כאילו היה מ
. מתחלה קמיל דאף דשתי שורות לא היה ׳  גפניס ומפס עוללים כהרחקה :'t הנוטע שורה כו
 בתוך שלו לבד אלא שורה א' היה בבל חבירו אף טל פי כן מצערפין ולא זו אלא אפי׳ להיס גם
 דרך הרבים וכו׳ הרי אלו מצערפין: גבוה מעשרה אינן מצטיפין . ודינו כמו דתנןגבי פאה ולאילן
 אינו מפסיק אלא גלל אף כאן לעני! כלאים וכמו (כן) להק התם אס ה׳ה פער טהש א״נז מפסיק
 אף כאן אריי אס מרסן מלמעלה הרי אלו מצערפין: בירושלמי מהיק לאתיא מתני׳ לקתני דשלו
 ושל מבירו מצטרסין אף אליבא לבית שמאי ראמר אץ חובש לבר שאיט שלו ברם הכא כלו ופל
ס : ח הנוטע עתי שורות. דהוי כרם קטן: אס אין ביניחם ה׳ ר  תבירו מצערסין לעשותו כ
 אםית לא יביא וכו׳. היו שלש . להוי כרס גדול: אם אין בין וכוי. ירושלמי אמר רט זעירא
 שמנה מין ממקום הכרתים (פירוש הוא עיקר הגפן לא מלמעלה ששם הוא דק אלא מודדן השמנה
 מלמטה מעיקר הגפן) כמה לתימר ח׳ מון הכרתים ודכוותיה ל׳ מין ממקום הכרתים: דכי
 א^־עזר בן יעקכ אמיד מעום רבי חנינא בן חכינאי אפיי חרבה אמצעית . פי׳ למתמלה הים
 כרס גדול ואמיכ מרבה האמצעי זלא נפאר רק ב׳ שורות אעסיכ בעינן עיז אמה כיון למתמלס
. ריל שאילו נעע ג׳ שורות מתמלס לא מצרך לסיוע ׳ ו  היה כרס גלול: שאילו מתחלה כ

 ביניהן רק ח' אמוס;

 כטטע

ב ד העשיל כ״ץ זצ״ל ר ה  באור לעי׳ הארוך מ
. ע״ל לביה אוסר פלש כנגר שלפ כוי־ מכיל. ריל לזה סכלל ללעולס אמריק ׳  ה דיה הנוטע ט
. כדי סיהיס בתים כנגד פתים. וא׳ יוצא זנב. שיותל  דמשורה ראשונה אסור ג׳ גפנים. וכנגדן ב׳
 הברא לאסור השלשה לסמיך לזרע. אלא לכאן על שלפה שבשורה פניה אסרינן מספק מטעה רלא ידעינן
 civ פנים שבבירה שניה נחשוב כנגד הפרם שבשורה ראשונה אם נגד האמצעי ושד א' שכצד ימינו
 כל שורה ראשונה. ונמצא יהיה היוצא זנב בצד שמאל פבשורה ראפונס. או פיהיס הפנים פכשורה פניה
 נגד האמינעי ועוד א׳ שב״ _שמא4של-שורה־רא:ונה וא״כ יהיה היוצא זנב בצד ימין של שזרה ראשונה:
 באיד^היו-הזרעיסיקדיביס לאחד סהס הרי זו אסורה עכיל. כלומר לצד שהזרע קרוב אםרינן
״ ולצד השני מהזרע באותו טרה לא אסרינן רק :נים ואיל שתיהן אסורות דלא ירעינן מאיזה צל ל : 
 מהזרע נחשוב השלשה אש מצד זה או מצד 1ס ולכך אסרינן משני צדדי הורע בכל צד פלשה אבל ע״ד דכ׳ה
 אוסר ד׳ כנגד שתים. והטעס דצא ידעינן אס נחשוב השלפ־ אילנות שבשורה החיצונה. ששים בצד ימין

 מהזרע וא׳ בצד שמאל. או להיפך שתים ב5: פמאל של הזרע.
ד השני צ 0  ועוד דמאי חזיה שנאסר מצד האי של יניקת הזרע שהים ו

. לכן צריך לאסור ארבע בשורה החיצונה ג׳ מצד א' של הזרע ׳  א
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 ובי מצד השני של הזרע ועוד ב׳ בשורה שניה נגד הב׳ אמצעים
 מהארבע שיכורה החיצונה וא׳כ יהיה יוצא זנב מכל צד בין מצד
. ע־ד דביס ׳ ר זרע מנד קרן זויה כו י א  ימין ונין מצד שמאל: ב
. שתיס מטרה ב׳ דהיינו ב׳ ג׳ משורה ב׳ '  הוכר ב׳ כנגד ב' ט
׳ וב׳ כני.ד ב׳ ואחד יוצא זנב מכאן. עכ״ל. לכאורה מלשון זה  ט

 שכ׳ 3׳ מכאן ומכאן מב׳ שורות החיצוניות דמשמע חון מהקרן © ©־
 זויש. נראה שהציור הוא כזה א : [זרע!
 ילפ׳ז יהיה אסור שמונה נפנים. ולפ׳ז מדוקדק מיפ אח׳כ וב׳ —

 ג׳ משורה כ׳ אך בדש ואחריו נמשך מפרש הירושלמי כתוב © ©
 שלדעת ביה איני חוסר רק שפה גפניס. ואין לפרש שגה הגאון

 מפרפ פא׳נז אסור רק כפה נפנים. ובאמת יהיה הציור כזה © © ©
 וגם בציור זה יפ לפרפ מה בכתב הגאון ב׳ מכאן ומכאן מב׳
 שורות החיצוטש. דהיינו כנחשוב הקרן זוית בכל פתים פל

. דהיינו כ׳ ג׳ מטרה M מ מ 0  כל פורה החיצונה. ומ״פ שתים משורה הב׳
 הב׳ יכיה הפירוש שנחשוב גפן השט שבשורס נ׳ מצפון לדרום עס

© © © © —  גפן השליפי שאצלו בכורה שניה מצפון לדרוש וכן כמי נחשוב גפן ©
 השני בבשורה ב׳ כשמזשוב סבורות ממזרח למערב עס הגפן הג׳
 שא5>ו ממזרח למערב דק:ה ע׳יז הציור דלמה לא נאסר בשורות

ת . © © © © © ו י י מ י ב ל ע מ מ * ר ז מ 1 מ ם יבי ו י י * 1 י פ צ 1 מ י  ההיציטת רק שתיס ג
 השניות יהיה אשור בין ממזרת למערב ובין מצפון לדרוס שלשה בכל

 פורה. כי לפי הכלל פכתכתי לעיל פלעולס יש לאסור בשורה © © © © ©
 החיצונה שלשה ובפנים שניה וכאן הוא להיפך. אבל לפי׳ הר״ש

 ומפרש הירושלמי נראה שהציור הוא כזה J אך בלשון הגאןן אי 2 © © © © ©
 אפשר לכוין בציור זס כמיש דהייט ב׳ ג׳ משורה ב׳ דוק ותשכח: י

ד כנגד הכינים שגקדן זוית ט׳ שלישית איוה היא שלישיה © 9 © © © ״ א  ב
 שבראשונה ראשונה שבשלישית כו׳ עכ׳ל. הציור הוא כזה ף.

 ומיש שלישית שבראשונה הוא כשתחשוב השורות מצפון לדרוס יהיה —
M""i ה!יור כמו שציירתי. וכן כשתחשוב השורות ממזרח למערב יהיס 

 להיסך ׳דהיינו במקום שכתוב כאן ראשונה שבשלישית יהיה נקרא
 שלישית שבראשונה וכן במקום שכתוב כאן שלישית שבראשונה יהא
 נקרא ראשונה שכפלישית. וכן מה שכתב ראשונה שבשלישית הוא
 ג״כ כשתחשוב השורות מצפון לרחם מון מהשורה ראשונה שחסר

 ב © © ©
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ה הנוטע שתי שירית כו׳ כמה י : ח ד ם י פ  לבד והוי ט׳ ג
. עכיל. ז״ל, מפרש הירושלמי ׳ ׳ ודטתיה ד׳ חוץ ט  להיפר ח׳ >JY ט
 כ-ס עד ד חמות שאמרינן בכרם שלא יפחות מדי אמות גפן מגפן
ן ממקום הגפן עכ״ל:  בס׳ שאגף! מלא׳ה לא הד כרם הייט >מי מ

 ל״ה



 מסכת שנות אליהו כלאים טז

. כדם שהוא נטוע ל  םאה ונטועות כהלכתן. הדי זה נקרא כרם ז
 ערבוביא . אס יש בו לטין שתים ננד שלש הדי וה כרם ואם,לאו
 אינו כרם. ר״מ אומר הואיל והוא נראה כתבנית הכרמים הריי זה כרם 1
 ב כרם שהוא נטוע על פחות פהות מארבע אמות. ר״ש אומר אינו
 כרם. וחכ״א כרם. ומאין את האמצעית כאילו אינן: ג חריץ שהוא עובר
 בכרם עמוק עשרח ורחב ארבעה. רבי אליעזר בן יעקב אומר אם היה
, כרמים וזורעים  מפולש מראש הכרם ועד סופו. הרי זח נראח כבין ב
ת. והנת שבכרם עמוקה עשרה, ורהב  בתולו. ואם לאו הרי הוא כנ
, אליעזר אומר זורעים בתוכה וחכמים אוסרים. שומרה שבכרם  ארבעה ר
ש אסור: ת  גבוה עשרח ורחבה ארבעה זורעין בתוכה. ואם היה שעד ט

 ט הנוטע את כרמו על שש עשרה אמה שש עשרה אמה מותר להביא
 זרע לשם. אמד רבי יהודה מעשה בצלמון כאהד שנטע את כרמו על
 שש עשרה שש עשרה אמה. והיה הופך שער שתי שורות לצד אחת
 וזורע את הניר. ובשנה האתרת היה הופך את השער למקום אחר
 וזורע את הבור. ובא מעשה לפני הכמים והתירו. ר״מ ור״ש אומתם

 אף הנוטע את כרמו על שמנה שמונה אמות מותר :
. כי איך י ט . הייט p שורה לשורה פ״ז אמה מוהר ו י מו ט״ו אמה ט  ט הנוטע אח כי
. היינו שלא זכס בשנה המבל ר ו ב  מצטרף השורומ והוי כל שורה כגפן יחידימ: וזורע אח ה
מ: סליק  נקרא בור: ר״מ ור״ש אוסרים וכוי. לסבר אפיי כלם גלול אין מצערפין בשי אמו

 ")פרק ך א כדם שחרב. אם יש בו ללקט עשר גפנים לבית

 באור לפי׳ הארוך מהרב ר׳ העשיל כ״ץ זצ״ל
ת כרס שחרג כוי וזה פירושו מן ש*גע שובע כוי. עכיל: הצמר הוא כזה* י  פרק ה א ד

 י בא״ד פירוש אף שהוא זנב מזרח
' עכ׳ל. רצ׳ל ליעע  משום לאין זנב לזנב ט
 כאן אין את יטל שאין אומרים על הגפן
 פאיט נעוע רק דאמרי׳ עציו רואין שהוא

 נעוט לענק שיהא אשור לזרוע נס נגדו
 מחמת שסוא נגד הזנב שיהא כאילו הוא
ס שיהיה אהור  כעועממפ ויהא כסקותא ט

 לזרוע אף כנגד הקרנות. למפל אס נחשוב ןם
א שבצד מזרח לגפן נטוע ^  הרואין פכננד ה

 ממפ הרי פתים דהיינו האי וכפני הרואים
 וכנגדם פתים דהיינו ב J הרי פתיה בנגד
 שתים והרואין פנצד לרום יהיה יוצא זנכ וא״כ
 יהיה סקרן פכנ;ד הרואין פהוא בדרומית
 מזרחית אסור לזרוע נגדו מחמתפהוא כנגד
 סריאין פבצרלרום. וכןנמיכשתחפוב*)
 ב ג 1 ז הרי פתים כנגד פתיה והרואין
 :בצד מזרח בצד ימין מהיוצא זנב יהיה יוצא

JכששגמLfi5BiJן^להא«עnזנב וא׳כ יהיה אסור לזרוע כנגד הקרן פכנגדו פסוא קרן מזרחית^ימד 
 הרואין לנפן נעוע ממפ יהיה אסור כל הקרטת לזרוע כנגדם: בא״ד רהא הכא ג״כ היתה רק ב׳ כנגד
ל. ריל לא בכל כרם פהוא  ב׳ ואי יוצא זנכ להוא כרס קטן ועכשיו דאמרינן רואין הוי כרם בדול ט׳עכי
 שתים כנגד שתים ואי יוצא זנב אמרינן למחמת רואין יהיה כרה גלול דאפי׳ היכא דאיכא ג׳ כנגד ג' הוי
 כרס קפן וכמ׳ש הגאון בפיר מיא אלא דכאן הוא שתי פעמים שתים כנגד פתיה ואי יוצא זנב דהייט
ד וכנגדו T1 ח ואי יוצא זנב דהיינו א בצד נמרח או י בצד מערב כוס אמרינן דהוי כרם ג  ב
> וכנגד  גלול דאמרינן רואין משני צדדי הזנב. דהייט של צד מזרח אמרינן מאין דהיינו כמד ד
ד בצד מזרח וכן להיפך בצל מערב ואם כן סוי שלש פעמיה שלש עה הרואין והוי כרס גדול והוא  ה
 ממ: בהאי געיא כסרקין דלעיל משגה ו׳ שלש כנגד שלש ואי מטנת כעד האמצע דעצ ילי לואין
 משני צדדי הזנב הוי שלפ פעמיה שלש דהוי כרם גלול ופשוט: באיר וככל קרן מהקרן מהגפן שאט
׳ עכיל. לסי הציור שציירתי הוא.מהרואין שבצד  אומרים רואין הו׳ עד הגפן היוצא זננ מצד סב׳ ט
 מערב על היוצא זנב שנצד דרום אי שבצד צפון. אבל מהרואין שבצד מזרח סד היוצא זנב שבצד דרום
. ומיכ צ׳ל מהחאין שבצד מערב מד היוצא זנב שבצד לרום או ז י א יותר מע׳׳ז על ע  או שבצד צפון מ
׳ עכיצ. ריל פהד׳ שהוא לעבודת הכרה משלימין לנ׳ על  שבצד צפון • באיר וד׳ לכל עבודת הכרם ט
 נ׳ שהרי לפי החשבון לא נשאר לק ד׳ חתיכות מייג על ייב וכאן יש ל׳ מתיכות מט׳־. על ט״ז מהגפן
 היוצא זנב או מהגפן שאט אומרים תאין עד קצה הקרן וא״כ חון מהקרט׳ת הוא פלזת מני על נ׳ אלא

 עיכ פהד׳ שהוא לעבודת הכרס משלימין לני על >׳: באץ• עיד איתא בירושלמי כו׳ מאן דאמר
 בפנים בתוך ספת מכיל. זיל המפרפ בירושלמי מ׳ד בפנים לא אמרינן שכל מה פיוצא למון אינו מושב
 לצרפו לכרס אלא כל מה שהוא כתוך עסח של מתימח המוט הרי הוא נמשב לכרס וכשהוא מותח
 מבחון אז כל מה שאינו נוגע ממש בחיס אינו נתשב לכרס אלא מוצה לו ודינו כגפן יחידי. עכ״ל
׳ ללכן מה אנן אומרין ט׳ עכ״ל. ז״ל המפרש דלכן לאליכ מה אמרין סשיטא ש *• ג דיח חרין ט ל ס מ  ס
 שמא אסור דע״כ לרבנן צריכא. דאי ראב״י הרי בהדיא אומר עשרה ולא ט׳ אלא דלרבק צריכה

 דאסורבט' הרי אפילו עפרה אוהרים (ריצ כנת) כ״פ ע' עכיל:
•fj -ם ב ח ך הי* עפים כוי י ג ע נ י י ם ע ו י  ) ציל היו&יו ***י י

 פירוש הארוך
. כנה משוס דמ״מ אף שמרחיק ו' טפחים מימ־מחהשעים ׳  ט חנוטע את כדמו פיו וכוי איר יהודה ט
: יותר ואשור לזרוע תחת הגפן וטל זה הביא מעפה בצלמו[ וטי והיה הופך וט׳ והוא עשה כדאמרינן ,  הענפ
 במהכת בבא בתרא באתרא דמוברי באגי פמתוך כך טעונה פירות הרבה והסירו: ריט וריש אומרים וכוי
. ירופלמי מותר הזרע דיעבד אבל לכתחלה לא כך דעת ר׳ יונה בפה רב. ר׳ מייא בר אפי י ט  אף הנוטע ו
 מטם רב מוהר הזרע ומוהר לזרוע. הרמב׳ה פסק כר״מ וכן משמע קצת מהירושלמי אבל בגמרא דיק פסק

 כתיק דטטע כרמו על שמונה שמונה אשור לזרוע :
 פרס ה א כרם שחרב וכוי סי׳ לבעיק שיהיה י׳ גסניס לבית סאס לוקא ויהיה נטוע ב׳ נגד ג׳
 r וא׳ יוצא זנב. ירושלמי ר׳ זעירא מחוי לחבריה תשע בורין מן שובע שובע נסיב שורה ופרא

 פירה שחי נסיב פורה ופרא שורה לערב נשתיירו שס כ' גפנים נסיב חדא חדא מכל הקרנוח נהיב תרתי
 מכאן והלתי מכאן מלא מכאן ומלא מכאן. נשסיילו י' גפנים. סדא לתנינן י׳ גפניס לבית האה נמצאו
 ב׳ בנגד כ׳ ואי יוצאה זנב ובי בנגל ב׳ ואי יוצא זנב ובי כנגד ב' ואי יוצא זנב ובי כנגד ב׳ ואי יוצא זנב
 אח רואה כילו אמרת נטוע כאן כילו אמרת נטוע כאן כילו אמרת נעוע באן ליעפ כאן אין את יטל
 שהוא זנכ ואיןונכ לזנב ציטע כאן אין את יכול שהוא זנב ואין זנב לזנב ליטפ כאן אין אח יכול שהוא
 ונב ואין זנב לזנב ליעע באן אין את יכול שהוא זנב ואין זנב לזנב הדא אמרה שעושין זנב לכרם קטן לעשותו
 גלול, הלא סשיעא שאילתא לרבי יונה נמצאו ששים וארבע על ארבעים ושמונה נסיב תרתיה מכא ויכיב
 לון ההא. נמצאו נ' על נ׳ חשר ב׳ קרח ע״ז על ט״ז עבודתה בלי עקור מכאן והב המן עכ׳ל הירושלמי
 וכצ״ל וזה פי׳ לרץ הראה לחברייה ביצר הוא כרה עני ע׳ שורי[ מן ז' ז׳ סי' שיש בכל טרה ז' גפנים
 וגפנים משורה וו מטוניס כנגד גפנים של מבירתה שנראית השיר© שמי וערב אורך הפורס ממזרח

 למערנ ט' גפנים מצפון לדחס זיין נסב שורה ופרא שורה
 סי׳ ממזרח למערב נשאר ;טרה א׳ ונחרב שורה ב׳ וכן שורה
 ג׳ נשתייר והשורה ד' נחרב וכן שורה ה׳ נשתייר ושורה ו'
 >מרנ וכן שורה ז׳ נשתייר. נמצא נשתיירו ד' שורות לשתי וגי.
 נחרב לסתי. נסיב פורה ופרא פורס לערב. סי׳ מצפון לדמם
 נשאר כורה א׳ ונחרב טרה ב׳ נשתייר פורס ג׳ זנמרב שורה
 ד׳ נשאר פורה ה׳ ונמרב פורס ו׳ נשאר פורה ז׳ ונחרב שירם
. נמצא נשאר ה׳ פורות מצפון לדרוס כל ׳  ח׳ נפאר פורה ע
 פורה מד׳ גפנים בכל א' וא׳ סך הכל הגפנים כ׳ נסיג חזא
 מדא מכל הקרטס דהיינו פנמרכ א׳ מכל ארגע זויות נמצא
 גפתייר סין גפנים יאמ״כ נסרב מן הפתי ב׳ גפגיה מהג'
. ל י  שנשתייר שם נחרב שתים החיצונות וכן לצד השט גיכ מ
 והיינו תרתי מכאן ותרתי מכאן ואח׳כ נחרב מערב דסיימ
 מצפp לדרוס א׳ מכאן וא׳ מכאן דהייט(לצד הב׳ ג׳כ אחת)
ק נסומוס  אחת מהשתים שנשאר בכל צד נשתייר עפר גפנים ו
 פתיה כנגד שתיס ואחת יוצאה זנב מכאן ושתים כננל שתים
 וא׳ יוצא זנב מבאן וב׳ כנגד ב׳ ואי יוצא זנב מכאן ושתים

 כנגד פתים וא׳ יוצא זנב מכאן הדא דתנינן כ׳מ עשר גפנים לבית סאה וכפופות כהלכתן דהייט בכל
 צד היא ב׳ כנגד ב׳ וא׳ יוצא זנב ובכל היוצא זנג אמרינן גפן כשוע כנגדה כמו שכתבתי לעיל וזהו
 שאמר את רואה כילו וכוי. ואחיב היה קפה ליה כיון דרואין כאילו גפן נטוע כנגד הזנכ אמאי לא
 אמרינן כאילו גפן נטועה כנגד זה סגפן פאט אומרים רואיס כיון דאנו אומריה רואין הוי גיכ זנב על
 זה אמר ליעע כאן אינריכול שהוא זנב. פי׳ אף:הוא זנב מטס דאין זנב לזנב פי׳ דהגפן אינה נטועה
 שם רק דאמרינן רואין לכך לא מהמרינן כאילו היה נעזע באמת ליעע כאן וכו׳ הלא אמרה וכו׳ פי' לבעי
 ליה בסרקין דלעיל מפנה ו' שלש כנגד פלפ ואי מכוונת כגגד האמצע את רואה כאילו א' נטוע באן

 מזרח
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 וכאילו א׳ נטוע כאן לעשותה כרס גדול. ועכשיו נפשע ליס מכאן דאמרינן רואין דהא הכא גיכ לא הימה רק ב' כנגד ב׳ וא׳ יוצאת זנב להוא כרפ ר^ון. ועכשיו דאמרינן רואי[ הוי כרם גדול. >מ5א סיס
 סיד על מיח וקו׳ סי׳ לטון שהיה ע׳ על ז׳ ממזרח למערב דש שם ט׳ בורות ויש ביניהן ח׳ אויריס וסהס כרס נטוע ח׳ אמוה ריוח בין גפן לגסן ולא יוסר. נמצא סך הכל ח׳ פעמיס ח׳ עולה סיר אורך. ומצפון
. וכשאנו ׳ , שוחח נעיעות יש שם ו׳ אויריס נמצא ה״ה ו׳ פעמיה מ' עולה מיח נמצא דהפשר גפניה הם נטועים על ידי אורך סיד על רוחב מיח. יאנו ריציס שיהיה בביס סאה שהיא נ' על נ  לדרום דיפז
 חותכין מהאורך ב׳ אמות על רוחב החתיכה היא ב׳ אמות על מ-ימ אורך. וכשנותנין רחבה פל חתיכה הנ׳ל לרמבה פל החתיכה סיד מל מיח נמצא הוי רחבה ג׳ על ר אורך פחות ב׳ אמוי<על ב׳ אמות. וזאת
 צריך להמקוס מסגפניס. נמצא דש כאן ג׳ על נ' ועל״[ נשאר מחמשים פד סיג היה הוא ייב מאורך על מיח רוחנ. וכפתחתוך איתה לד׳ חלקים אזי בבל חלק וחלק יפ ייב אמה פל ייב אמה ובכל קרן
א עץ על טיז ולי לכל עבודת הכרם בגפן היוצא זנב ובגפן שאנו אומרים רואי! כאילו נטוע דאסור לזרוע שה. נמצא ללא נשתייר  מהקרן מהגפן שאט רואיה כאילו נטוע נגד הזנב עד הגפן כיוצא זנב מצר הב׳ מ
 במקום הזויס רק י״ב על י״ב אמס. וכן גבל הד׳ דית י״ב על ייב דמותי־ לזרוע שם. נמצא למטון ממש דאינו אשור לזרוע בהעפר גפנים סנ׳ל רק בית סאה שהוא ג׳ על נ׳ לבד. וזה פי׳ פל הירושלמי הגיל נסיב
. ירושלמי תנא הכרתים מכוונים והנוף אינו ׳  מרתי מכא וט׳ עד סוסו: עוד איתא בירושלמי איר יונה דל בגפנים ועשיר בעבודות. סי' שאין כאן לק י׳ גפנים נמצא שהוא רל ואססיכ אוסר עבודת הכרה נ׳ על נ
 מכוון הרי זה כרס פי׳ כיון דמטון בעיקר הגפן סלמעס סמוך לארץ מטון גסן נגד גפן הרי זה כרס אף שלמעלה הטף אינו מטון(הרי זס כרס) הנוף מטון והכרתיס אינה מכוונים איט כרם. היו דקות ואינם
 מטוניס הפכו והרי הן מכוונים הרי זה כרס כיצד הוא יורע אס מכוונים הן מביא מוע ומותח. אית תני מכסניס ואיה תני מבחון איר יונה מיד מבפנים בתיך טפח ומ״ד מבמון צריך שיהא נוגע בהן :
. סי׳ פאי! בי[ פורס לפורה ד' אמות רש״א אינו כרם ודינו כדק גפן יחידיה שאין צריך להרחיק רק ו' מפחים. וחכמיה אומרים כו׳ ואס יש ביניהן ריויז הראוי ׳ ט  ב כרם שהוא נטוע וכו׳ דשיא ו
. אכל אס היו ו׳ ' . ורימ אמר הדא דתימא כסהיו ם׳ כעד ה ׳  לכם הרי וס כרס. ויפ סלוגתא בירופלמי רבי חעיא ס״ל הדא אמרת בשסיו שש כעד שש. אבל אס היו ה׳ כעד ה׳ כל עמא פהן רואין וכו
 מגד ו׳ אילי אח רואה את האמצעי כאילו אינן אילו אילו. או אילו אילו. פי׳ מנין לומר לך דוקא אילו דילמא אילו כמ׳פ לעיל: ובפי׳ הירופלמ׳ ח״ל הדא אמרת כשהיו שש וט׳ סי׳ שאינו יודע איוו מהן נחשב
׳ עד גמירא י עוד שם בירושלמי  כאילו איט החיצונה שמכאן או פמכאן על זה קאמר ריפ מה שאת רואה כאילו אינן. הרי הן עקרו אבל אם היה ה׳ כל עמא מורו אפילו ריש שאת רואה ור״מ פליג ואמר להיפוך ט
ל אסור . חון לששה גפנים מותרים מ הלא רהנינן רואין את האמצעים כאילו אינן. איר הונא שאינו נאסר בתוך ד׳ אמות שלהן. איר מנא הדא מסייע להדא דאמר ר׳ יוסי אם היו זורעיס בתוך שפה מ  שואל מ
 והכרס אסור סי' להלא לאיר יוסי לעיל בכרס שחרב לאם היה שורה של גפנים בין ב׳ שירות של גפנים מכוונים זה כנגר זה והוא אינו מכוון דיש לו דין גפן יחידית ואם זרע בתוך ששה טפחים לסגסן הכל אסור
 מון לו׳ טפחים החיצונה שהיא הכרם אסור משום דהוי בתוך עבודתה והשורה הב׳ שאינו מכוון דינו כלין גפן יחירית ומוהר היון דרמוק מאתו ו׳ טפחיה וגס כאן כיון דאנו אומרים לאמצעיס כאילו אינן. ואף
 פישט עדין שם מימ יש להם לין גפן יחידת. א״כ אם זרע חון מהשורה א׳ בתוך ו׳ טפחים מהשורה ב׳ שניהן אסורין ואש חין ליי עפחיפ אזי השורה הא׳ אסור והב׳ מוהר: J חריץ שהיא עובר בכרס עמוק
. זו דעת ר״א ״ וחכמים סליגי עלים ׳ ט : היה מפולש מראש הכרם ו ׳ ק לרוח־ כו . ירושלמי סחומ מכן אסור. ופריך דלכן מה אגן אמרין משרה אסור. ע' לא כל שכן אלא זהו פחות מ  עשדח ורוחב ד'
 וסיל לבעינן שיהיו מסולפ ד׳ אמות מחון לכרם מצל זה ודי אמוח מצד הבי וריא היל לס:י בשמפולפ מרח: הכרס עד סופה ולאו דוקא על סוסה אלא אף עד שלא נשאר ג׳ גפנים כעד ג׳ גפנים שזהו שיעור
 כרס וכיו מפורש בירושלמי וזיל. יער שיהא הוא מבריק כרי הוא ועבודתו פי׳ בעי אליבא דר׳א ופשיפ ליה מן למינן בברייתא מודים חבמיס לראגיי *מרין מבריק כדי הוא ועבודתו הוי הן ראביי סבר מימר
ס בטל הכרם 061 ד ;׳ ג*י ס »ר0 א' מכאן ושורה א׳ מכאן טכיון שמא מגימ ע א ועבודתו: עוד *הא בירופלמי מה פליגי כשהיה ב׳ שורות מכאן ובי שורות מכאן. אבל אם *  אני׳ איע מבריק כדי מ
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 אליהו נלאים
 ד אין קישרין את המום לא לצדדי הקרון ולא לאהר ה>ךון. ויא את
 הלובדקיס לגמלים. דבי יהודה אומר כל הנולדיפ p הטוס אע״פ
 שאביהן המור םותריןזה עם זה. וכן הנולדים מן ההמור אע״פ שאביהם
 סום מותרי[ זה עם זה. אבל הנולדים מן הסום עם הנולדים מחמור

 אסורים זה עם זה :
 ף אין פושרת וכוי. ירושלמי תני ר״מ מתיר אם היה מסייע בין במעלה וכין כירידה הכל מודים:הוא
מ. אמר רני יוחנן מפגי שזה נושא עצלותו של זה וזה נושא עצלותו של זה. פי׳ דקאמר  אסור. סי׳ אף ר׳
 עפה עצ סמכמיס דה״ל דאהור אף כשאין מסייע כלל משוס כשזה עייף אזי מא נושא משא ולפעמים להיסוך.
 רב אמר מפני שמשאין ההבל גינת״ם. פי׳ כהבל שהוא קשור בין שניהן משאין בניהן. ר״י כע• קשרן
 בשפר! מהו מה אנן קיימץ אם כשקשרו בשערו כך אנו אימרין אשור להרכיב בהמה ע׳ג חכרתס. פי׳
 דזה פשישא שמותר. אס כשקשרו המכל בשערו נאמר מפני פטפאין החבל בינתיים. פי׳ רזה ניכ
 פשיטא דאסור. רבי יונה אמר אתפלגזן רב ור' יוחע. רב• יוחנן איגד מפני שזה נושא עצלותו שצ
. ומשני קשרן בחבל ובשערן. אבל קשרן ב:״רן ק פ  זס . ורב אמר מפני שמשאין החבל בינתיים. מס נ
 בין מיד דרג בין ע״ד דר׳י פטור. פירוש לאם קשר מגל באחר. והקצה השני של חבל קשר בשערו
 של שני. לרב לאמר העפה משוס שמשאין החכל בינתיים בזה גם כן אסור דמ׳מ הס ט:אין החבל והר
 מסייע. ולריי דאמר הטעם מפני כזה עשא עצלותו של זה וכוי. אבל בכאן שקשר א׳ בשערו של זה
. הוא י ט  לא נושא עצלותו של זה. משוס דמצערת עצמה כשירצה למשא הב׳: ולא את הלובדקים ו
. &י׳ לר׳׳י םיל י ט ף ו ם ו ה א ד ¥ ו  ממור אלא שגדול ודומה לגמל קא משמע לן מחני׳ דאסור: רבי י
 דאין חוששין לזרע אב. אכל לזרע אס בודאי חוששין לכך ס״ל להטלדים מן הסוס עס סעלרים מן החמור
 אסורין.אבל חכמים פליגי עליו.וס״ל רחוששץ לזרע אג לכך בין מולדה מן הסום סס המלזים מן
 החמור ג״כ מותרין. ובמסכת חולין מסיק דלריי ג״כ מבעיא ליס אם חוששין לזרע אב או לא. לכך
 אזיל לחומרא. ונ׳מ דהטלדן מן הסוס ואביהן חמור ג״כ אסור להנהיג עם האם שלו. דדלמא חוששין

 לזרע האב. והוי כלאים עם אמו:

 ןן הפתטיות אסורות והרמך מותר. ואתי השדח חיה. ר׳ יוסי אומר
 מטמאות באהל כאדם. הקופד והולדת הסניים היה. הולדת הסניים

 ר׳ יוסי אומר ב״ש אומרים מטמא כזית במשא וכעדשה במגע:
 ה חפרוטיות אסורות . פי׳ הם סלדוס בחורים. ולכך אסורין זה עם וס. משום דג׳ םימנין *0
.  אס טלד מן סשיםיא או מן החמורה. דהנולדם מן הסוסיא אזניו קצרות וזנבו גם כן קצר וקולו לס
 והטלדיס מן סחמורה כל הנ״ל להיפוך , וכשספרדס עדיין בהורים אין סימניהם ניכרים: והרמך. הוא
 בני הרמכיס. וכני מא לשון בחור שא״א לומר דבט הרמכים פי׳ דאחשתרניס הן בניס שלהם. דהא
א . מ ה ד ד  הרמך אינה יולדת אלא על כרחך דבני סי׳ לשק בחיר והס החמוריה הילדים. ואדני ה
 אדם הגדל בשדס מעיבורו. וז״ל הירושלמי בר נש לעור הוא וחיי מעיגורא אפסיק טיטריה לא חיי:
 דכי י;הי אומר. מטמא באהל כאדם. הקיפד . היא מה שאנו קורין(וואועק) אלא שלנו הוא מין
. אבל הקושר דשונה במשנה הוא קופד הגדל בין הםנייס דסוא מין חיה. למלת כסנייס קאי גס ן י  פ
 אקושד: חולדת הפניים וכו׳. דב׳ש מכשקא למ אס הוא חיה או שרן. ולכך שינס מולרח ססניים
 שרי זימני להורות דלא פליג ר״י אלא בתולדת הסנייס לבד. אבל בקיסר ססנ״ה גס ביש מורה רהוא
 מין מיה. וזאת אחת מן ג׳ ספיקות שהיו מסופקים ביש. דו׳ ספיקות יש גשיס. ג׳ מהן אליבא
 דכ״ע. וג׳ לביש. ג׳ דלכיע. הייט כוי. ואנדרוגינוס. ופול המצרי. במה׳ שביעית ס׳ ח׳ ריש שזורי
. משוס למססקא ליה אי הוי ירק או זרעים ולכך אזלינן כתר ממשגתו. וג׳ ׳  אומר פול כמצרי פדפ וכו
 דאליבא דג׳ש . 6׳ מהן חולדות הפנייה ואי גגי צלף כברכות סרק כיצד מברכין מססקא ליה אי מין

 אילן או מין ירק. וא׳ גבי כלי נתר במסי כלים פרק ג׳ והביא הריש תוספתא פיפ:

 ן שוד בר מין בהמה. ורבי יוסי אומר מין חיח, כלב מין חיח רבי מאיר
 אומר מין בהמה. חזיר מין בהמה. העמד מין חיה. הפיל והקוף מין

 חיח. ואדם מותר עם כולם למשוך ולחרוש ולהנהיג:
ך הבר וט• מין בהמה. דס׳ל כיון דמתרגמינן על ותאו מירבלא מי מין גהמס ; רבי יוסי ן  ן ע
ח. דס״ל דכיון דקא חשיב מקודם איל וצכי ויחמור ותמו. מכלל לתאו גס כן כר מין  אומר טין חי
ה. כן איתא כגמרא דיל!. ובירושלמי איח׳ רבנן אמרי מכא הוי וערק.לחמן ד״א עיקרו מתמן  חי
. הכלל מה שגדל ביישוב זהו מין בהמה וכה שגדל ביפר הוא מין חיה. ׳ ו כ  כוי: כלב טין חיח ו
 וכלב דרכו להיות בישיב. אגל באמת יכול להיות שהוא נזיל ביער ג׳כ שדרכו להיות נע וגד: חסיל
 והקוף. סי׳ אף שהקוף המיל בייטב והוי אמינא דהוא מין בהמה קמ׳ל דאמסיכ הוא מי; חיה : וארט

. דכתיב לא החרו: בשור וחמור לאפיקי עכ א׳ מהן: ׳ ו נ  כיותר ו

ו מטמא, א אין אסור משום כלאים אלא צמר ופשתים נ י א ו S 1 f t D 
 י בנגעים אלא צמר ופשתים. אין חכחנים לובשין לשמש
 בבהמ״ק אלא צמר ופשתים. צמר גמלים וצמר רהלים שטרפן זה בזח. אם
 רוב מן הגמלים מותר. ואם רוב מן הרהלים אמור. מהצה למהצה אסור.

 וכן הפשתן והקנבוס שטרפן זה בזה :
׳ ואין הכהנים  א אין אסור וכו׳. משוה דכתיג בקרא צמר ופשתים : ואינו מטמא בנגעים ט
. ירושלמי תנא תלי כללי דלא דמיין הדדי תנינא אין אסור מטם כלאים אלא צמר ופשתים בין ׳  וכו
 צבועץ ובין אינן צבועין ותנינא אין מטמאין בנגעים אלא צמר ופשתים ובלבד בלבנים ובכסניס יש
 חילוק בצבועין דווקא היא כצמר ופא׳נן צבועין דוקא בשש: צמר גמלים וכו׳. פירוש דמצמר גמלים
 ומצמר רחלים טוה מוט אחד מפניהן ועשה מהן בנד אז מותר אס היה הרוג סן גמליה אף אס
 היה שס גס מפשתן אבל אס היה ארוג מצמר גמלים וצמר לחליס אף פהגמלים סס הרוב אעפיכ
 אסור אס יש שם חוט אחז/ מפשתן וכלאיתא בתוספתא והגיאו הר״ש וזיל התוספתא טמן שהביאו
 פשתן וטרף עמהן וערף זה בזה אבל העז שה חלוק מצמר גמליס וכו׳ וארג שם מוט אמד מצמר
 מצד זה וחוס אחל מפשתן מצד השר אסור דלא כפי׳ הריש והרא״ש מדחיק א״ע גיכ כדי לקיים
 המנהג כדאיתא במיע ע״פ בהר״ש: (מבואר סייושו בתוספתא ללא כר״ש והטעם דמותר במשנה ט׳
 משום דאינו קשר חזק. ורבינו הכריע כדעת הטור בסימן רצ״ט ולחלק בין הערובות קולס אריגה
 לאחר אריגה דלא כרמיא להכריע שה בריש והרא״ש ובזה מיושב תמיסת השיך לנשאי בצ׳ע על
 לכרי הש״ע שם דהביא דעת הרמביס וטור בצי חולק וגסי׳ פ׳ לענין קשירה הביא דפת שניהם והב׳׳י
 כסב רזה תלוי בזה ׳עויש. ולפ׳׳ז ניחא דעיכ לא קאמר הב״ אלא דהמתירין שם בקשירה מטעם שהוא
 מצד אחר מתירין גם בכאן אבל מ׳מ יטל להיות להיסך דהאיםריס הכא התם מתירין מטפס דהקשר
 חזק כמיש רביט ולק שפיר הביא הביי בהי׳ ש׳ דעת פניהם רק לפנין קשירה אבל הכא סתס
 כסרמכ״ם כלי חולק דאף מצד אחר אשור כדמוכח מהחושפתא ודו״ק : (מהרב רבי יצחק פרעגקיל):

 ב השיריים והכלך אין בהם משום כלאים. אבל אסורים מפני מראית
 העין. הכרים והכסתות אין כחם משום גלאים. ובלבד שלא יהיה בשרו

 נגגע
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 והפרישה ס״ו אסורה ומקדשת ומתקדשת גפנים שהשרישו הלי אלו אוסלין ומקדשין אבל אינן מתקדשים
 1ל שיעשו כטל הלבן. ועיי גפנים שהשרישו שנטע גפן עם פירוס ועדיין הה סמלל הרי כיון שהשריש
 היה אוסר ומקלש אחריס אבל אימ מתקדש על שיעשה כפול כלבן. אבל כשעדיין לא הוציא כלל בולאי
י כפן בעלמא ואימ אוסר. ו5סי מס שאמרע את* שפיר הגי׳ במנחות ל' ט״ו עיא החולם מעלת  מ
 אס הלמס והלמם איט מסגל את התודה; בעי מיניה ר׳א מרב השומע את כתולה לאכול כזית ממנה
 ומלחמה למחר מהו לפגולי הודה צא מבעיא ליה ססהא כולה מלממה לא מפגל ממנו ומלממה מבמיא
 ני קא מבעיא ליה לפגולי למה או לא איל הלמה מפוגל והתודה אינה מפוגלת. ואמאי לימא ק׳ו ומה
 חודם המפגל אינו מתפגל הבא לפגל ולא פיגל איד שלא יתסגל ומי אמרינן קיו כם׳ג והא תניא מעשס
 באדם א׳ שזרע את כרמו של מכרו סמדר ובא מעשה לפני חכמיה ואסרו אמ הזרעים והתירו את הגפנים
 ואמאי ליטא קיו הוא זמס האוסר אינו נאשר הבא לאסור ולא אסר א״ד שלא יתאסר הכי השתא כחפ
 קנבוס ולוף אסרס תורה דסנן היהה שדהו זרוע קנבוה יליף לא יהא וורפ ובא על גביהן סהן עושי!
 לפלפ סניה ש״ו מלרבע אסירי הא דעביל איסזרא קנסו לבמ הא זלא עביל אימלא לא קנסו רבנן
 אבל הבא לימא הק״ו עכ״ל הגמרא עיש. והגמרא הגיל הוא כמוה מאל לש״ז הוא מדרבנן הא מלא בכל

׳ וכן בירק ובמימ ס׳ס האירוס והקיסוס כו׳ ובל מין זרעים  המשניות תבואה בירק גמ׳׳ז הגיל תבואתו ט
ה כלאים ועיז מאי מייסי ראיה מכלאי זרעיה אכלאי ׳ ובקנבזם פלוגתא אי מ  כלאים בכרס הקנבוס ט
 ברם לקנבום ולוף מיירי בכלאי זלעים ומול מאי מקשה מה האוסר אינו גאסר אררבה מוכח מן סירו׳
 שכתבתי לעיל במשנה ל׳ להתבואה הוא האוסר ובכאן הכל מודיס שאסור האוהר לכיון פהוא שלו אבל
 האמת יורה לרט לפי מהשאמרט לעיל להגסן איט אסור נעצמו לק אחר שיניע לפול הלבן אבלעודט
 המדר אינה מתקדשת בעצמה ולבך כיה המקשה הובר ללבך אסרו את הזרעים והתירו את הגפניה משוס
 דהגפניס היה עדיין סמדר וסמדר אינו נאסר והא מקפ לובירו משום מעשה שהיה בך היס ובאמת אפילו
 אם היו הזרעים ג״כ שלו אעפ״כ היו הגפנים מותדה משום דעליין הם סמדר ולכך פריך פסיר האוסר וכו׳.
 מפוה דגכאן הגפנים הה האוסרים ולא הזרעים משוס להזרעים אין אוהריה־ההמדר והתרצן ספיג לו ללא
 מטם עטם זה ההירו הגפנים משום להיה סמדר דאי מעמה זה מי הזרעים ג״כ מותרים אלא מטס דהיה
. ובאמת שיל לסמדר גיכ אסור ומקדש אצא למביא ראיה על ׳  של מנירו והכירו דעמ איסורא קנסו כו
א מדרבנן לר׳ יאשיה דקי״ל טתיס דאין אסור אלא נמפולת יד א׳כ היכי משכחת לס נש״ז רהא  דבריו דש׳ו מ
 תבואה משינפה אינה מתקדשת ובודאי כשנטע אילן ותבואה במפולת יד טלאי התבואה נגמרת קורס
 שנמשה אילן סמדר ומסן קודה שמשה סמדר טדאי אימ מקדש ולא אשכחן אלא בקננוס ו5יף שהן עושי!
 לגי שנים דכשנה הג׳ דאז נגמר סגפן וסקנטס סוי כלאים לכך לר׳ יאפיה לבד קנבוס ולוף לבד סוי
 מראורייתא אבל כל המשניות שהוזכרו נם שיז כלאים הן אליבא דחכמיס לפליגי עלה דר׳ יאשיס:

 ח עציץ נקוב מקדש בכרם. ושאינו נקוב אינו מקדש. ור״ש אומר זה וזה
 אוסרץ ולא מקדשין. המעביר עציץ נקוב בכרם אם הוסיף במאתים אסור:
ץ נקוב וכו׳. דהוי כאילו זורע בארן: ושאינו נקוב וכו׳ זה וזה אוסרין. פי׳ דאסור להביא י צ  ח ע
 ורע בעצין לכהחלה ואס הביא לא קידפ מקוב לריפ בפאיט נקוב משוי ליה בכל מקוס דהיינו כאן
 ובמסכת דמאי גבי תרומה ובשבת לסנין תולש מון מלהכשיר זרעים כן איתא בהמצניע ציה ב׳: המעביר
. ירושלמי במעביר תחת כל גפן ונסן אמר לבי יוחנן לאוד עשרה סאז מתניתין אגל ׳  rm נקוב וכו
 תמת סגפן מתקדשת. העביר ממפה עצצין נקובין תחת גפן א' פירוש בזה אחר זה דהגפן הוסיף מאתים
 ילא התבואה פלונתא דר״א ורבי יומנן האוסר אינו נאסר שאינו אוסר נאסר-פי׳ דהאופד היינו התבואה
 אינו נאסר מטם ללא הוהיף מאתיה בכל עצין לכך לריי ללעיל ראמר הכל מודיה בענביה שאשור ג׳כ אסור
 הגפן ולריא אין סגפן(אסר אבל אס העביר עצין א׳ תחת ס׳ גפניס כל עמא מודים שהאוסר נאסר:

 (£ן״מ ךן א כלאי הכרם אסורין מלזרוע ומלקיים. ואםורין בהנאה.
 ״ כלאי זרעים אסורים מלזרוע ומלקיים ומותדין באכילה וכ״ש
 בהגאה. בלאי בגדים מותרין בבל דבר ואינן אסורין אלא מללבוש. כלאי
 בהמה מותרים לגדל ולקיים ואינן אסורים אלא מלהרביע. כלאי בהמה
: ב בהמה עם בהמה וחיה עם היה בהמה עם היה ה ז  אסורים זה ב
 וחיה עם בהמה. טמאה עם טמאה וטהורה עם טהורה וטמאה עם

 טהורה וטהורח עם טמאח. אםורין לחרוש ולמשוך ולהנהיג:
. ירושלמי מס כר״ע דר׳ע אמר המקיים עובר בלא תמשה. י  א כלאי כרמ אםורין מלזרוע וכו
 סי׳ דהקפה דמתני׳ אתיא כרבי עקיבא ולא כחכמיה. ומשני אמר רבי יוסי דברי ככל הוא. הכל
 מודם באסור שהוא אסור ״ עוד איתא טרושלמי כתיב פדך לא תזרע כלאים . אין לי אלא זורע
 מקיים מניין תיל כלאים שדך לא. כציל. ירושלמי מניין שהוא אמר בכניים. נאמר כאן סן תקדש.
 ונאמר להלן סן תוקש בו ־ מה פן האמור להלן אסור גהנייה. אף פ; הנאמר כאן אסור בהנייס . אית
 דבעי מימל ריליף מכאן נאמר כאן פן הקרפ ונאמר להלן ולא יהיה קלפ מגני ישראל מה קדש האמור
 להלן אסור בהנייה אף כאן אסור בהנייה . וקדש אהור בהגייה א״ר חנינא ביאתו אסורה בהנייה. אית
. כיפ ׳  רבעי מימר נשמעיניה מן הדא דאמר ר״מ סן תוקדש פוקד אש: כלאי זרעים אסירי• וכו
 בהגייה מדלא כהיכ תוקדש ככלאי זרעיה כמו בכלאי הכרה: בלאי בגדים מותרין כוי. סי׳ מדכתיב
 ובגד כלאים פעענז לא יעלה עליך משמע לוקא העלאה אסורה. אבל אריג׳ ושוי או פ׳ד מותרי[
 לעסות בכלאים וכלאי בהמה הוא היפוך מכלאי זרעים. מכלאי זרעים אםוד׳ לורוע ומותר באכילה.
. פי׳ להרביע ב׳ מינין אסור t אבל אם כבר ׳ ט  וכלאי בהמה הוי להיפוך: כלאי בחמה מותרין לגדל ו
 נא מין _ א׳ מל שאיט מינו מוהר לקיים או אם כבר מלד מותר לגדל: כלאי בחסה. לא בפירוש
 המסרפים עיין שם דכאן לא הוזכר מזה כלל רק במיד אין קושיין וכף ר׳י אומר כל הנולדים
ן כך דבתורה כתיב גבי הרבעה כהמתך לא תרביע כלאים. מפמע כל ט . אלא הפירופ מ ׳  מהסוס וכו
 סגסמות וחיה בכלל בהמה. וגבי מלאכה כתיב לא תחרוש בפול ובחמור יחלו. והוא דוקא בשור
 וחמור ודומיהן שאחד טמא ואחד טהור. וכן לעת הרמב״ס. לכך קמיל מתני׳ כלאי בהמה דאםורץ
. דהייט בהמה עס בהמה וכו׳ ס  גבי הרבעה. דהא כל הבהמות והחיות סכל בכלל הס אסורין זה עם ז
. והא דשונה לממש ולמשוך ולהנהיג דוה נלמד ׳  ואסורין ובו׳ וקאי מילת כלאי בהמה על מתניה׳[ ב
 מפסוק לא תחרוש בשור ובחמור יחדו לנקט בפסוק הניל שלשה דברים. שור. וממול. ויחדיו. דסתם
א סזרא ללליא. ממזר למשא דסייט למשוך את המשזי. לכך קאמר לא תחרזש ר  שיר עומד לחרישה כ
 נשיר עס חמור ״ וגס לא תמשוך חמור עם שור ״ וגס ל6 להנהיג שור וחמור יחדו אף בלא משא.
 ומאי דהסחיל הפסוק בחדש לנד. זה כלל גלול כפרוצה לדבר בכמה ענינים שאינן ממיס v לזו או
 מתחיל הלשון במי שרוצה לומר בראשונה כמו תדשא הארן דשא עשב מזריע זלפ מן פרי דחשיב ג׳
 לברים. דפא. וזרע. ואילנות. ואינו מזכיר בתחילת פפסוק רק !הדשא שהזכיר] בראשונה. וכמו

 ותדבר מרים ואהרן במשה אמר בלשון גקבה. משום דממיר מרים בראשונה:

 ג הםגהיג סופג את חארבעים והיושב בקרון סופג את הארבעים. ר״מ
 פוטר. והשלישית שהיא קשורה לרצועות אסורה :

 1 (בהמה עם בהמה וכוי): המנהיג סופג וכו׳. זה אליבא דכולי עלמא : והיושב בקרק . סיצ
 לת׳גן דגיכ סופג ארבעיס ור״מ פוטר: והעלי׳שיח שהיא קשורה וכו׳. פי׳ לאף בלא הג׳ יש שנים

 שמושכין הקרון אעיפ כן אסורה :



ם יח ת שנות אליהן כלאי כ ס  מ

 להתחמם: והצנועים תו£רין בארץ. משמע לאף אפשר לתפור נאיז אטש׳כ אין צריכין (החמיר
 ורשאין לתפור בדרכן ואין לחוש:

 ז הברםין והברדסים והדלמטיקין ומנעלות הפיגין לא ילבש בהן עד
 שיבדוק. ר' יוסי אומר הבאים מחוף הים וממדינות הים אינן צריכים
 בדיקה. מפני שחזקתן בקגבוס. ומנעל של זרד אין בו משום כלאים :
 ז חברדםין עד שיבדוק וכו׳. ירושלמי הדא בראשונה שלא היה משהן מצו• בכ״מ הבל השתא
 שפשתן מצוי בכ״מ צריכין בריקה: ומנעל של ורב. לשון חימום כלומר מנעל שניתכין בו פשתן או צמר
ה אלא בקשין ביצס  אין חוששץ משום כלאים משו* לבנקכ קטן יכול להוציא משם הכלאים ועיין תוס׳ ד
 טיו א׳ בסופו דמתירין מה שאנו קורץ היום (קאלדרע) באס שהוא בעצמו ד״מ מנמר;פן ובתוכו צמר
ף פשתן דטון דכפעישין נקב קטן מוציאין אוהו וע׳׳ש והוא מסירו' דס״ל הירושלמי נ  מיסד לתפור מו
 מנעל של ורב אית אתרא דמזרבין עמרא מבואי כלומר דיש מקומות שמתנין צמר מבפנים כהדא רבי
 זעירא מפקיד לר׳ אבא בר זבינא ויאמר לבר ראשץ דלא יחעי ליה משאניס לא בכיתן אלא ברצועה 0י'
 ר׳ו 5וה לרבי אבא דיאמר לארם חייט ששמו בר ראשין דלא לתפור מנעלים שלו בפשתן. ומודה ליו
 כאהן דאסר פיסקי דעימר על דכיתן דהוא שרי דסואפוף גרמי׳ והיא נתתא לה. סי׳ למגור של צמר
 מודה ריו ג״כ דשרי לחגור אף על פשתן משום דבקל יכול להוריד אותו למעה ויבול לפשוע החלוק
 של פשתן בלי התרת מגורה. בעון קומי רבי אילא מהו מיחע מסאנא בביתן אמר לון למה לא בגין דריו
 דרי! אמר אסור מידה ר׳אילא בסן דילישדרדיסין דעימר ע׳ג דרליסין דכיתן דהוא אסור דאי לא
 שלח עילאי לא שלח ארעי סי׳ דכזס מודה רבי אילא דאסור דהיינו ללבוש פוזמקאות של צמר על גבי

 פוזמקאות של פשתן דאסור מטם שאינו יטל לפשוע סתחתוניס אם לא שיפשוע מקודם העליונים:

 ףן אין אסור משום כלאים אלא טווי וארונ. שנאמר לא תלבש שעטנז דבר
 שהוא שוע טווי ונוז.רשב״א אומר נלוז וםליז הוא את אביו שבשמים עליו:
ט בה ססירושיס ולכל הפירושים יש כמס וכמה  ח אין אסור משום כלאים והוי. משנה הזאת ר
 קושיות ולפי פירושם ריל למסית בעינן שיהיה שוע ועזי ועז ביחד דווקא אבל שופ או עוי או
ע או עוי או נוז אשור מדאורייתא  נוז איע אסור אלא מדרבנן והקשו על הרמב׳ס שפסק ט
 אבל הדין עם הרמביס לכן משמע סתמא דמתניתין דלקמן הלבלים אשורין לסי שהם שועים. משמע
 דאפילו שועים לבד אסור וגס מזה מוכח ביככפשק הרמבים דקשה מאורדהתחי{ בעוי ואריג לנל
 ומייתי ראיה מההורה שוע עוי וניז הגי ביחד ואמאי לא אמר בתחילה גינ שוע וגס מה גא רשכיא
 לומר מוסר להחמיר בגודל האיסור שמענז אלא האמת יורה דרכו דבאמד לבד אסור לכן בבגדים
 שהם עוי ואריג אסורים וגם לגדיס שסם שזעיס לגד ג״כ אסורים מדאורייתא לכך שונה מתחילה סוי
 ואריג לגד דקאי על בגדיה ובמשנה מ׳ קהני לבדים שסס שועים לבד ג״כ אסור וע״ז מייתי ראיכ
 מההורה ורפביא פליג ע״ו וסיל דבעינן כל הג׳-ייחד. ומקודם נקדים עוד הקדמה א׳ דאיתא ארס
 שמטמא א״ע מעט מעמאין אוהו הרגה געום״ן מעמ:!ין אוהו בעה״ב מלמטה מטמאין אותו מלמעלה
מ דלבש בלאיה לרשב״א עבר ג׳ עבירות וטומאות ביחד וזהו נלוז ל״ל שמעמאין הרבה ומליז הייט  ו
 עולם הבא אביו שגשמים עליו זהו מטמאין מלמעלה ננד שלשה טומאות שעשה ביחד נגד זה מטמאי[
 אותו הלבה בעוהיכ ומלמעלה וזסו נרמז כמלת שעענז ולכך סיל לרשביא לבעינן כל הג׳ ביחל ראי
 סגי בתדא מינייהו א״כ אין כאן רק טומאה אחת (לסי זה א״ש מאי לאימא במסכחא נדה ס״א
t ע״נ סלוגתא למר ווערא עם רב אשי למיז ס״ל לבעינן שיסיס שוע עוי ונוז וריא סיל או שוע 
 עוי או מז וקשה הא מתני׳ מפורשת דלבליס אסירים מפני שהם שועים אלמא ללח בעינן כל הג׳
 ניחר אגל לפי מ״ש אתי שפיר לפלוגתייהו בהכי דמים כת״ק ומ״סכרשב״א ומס שהקשו עלהרמב״פ
 סא גמ׳ מפורשת במסכת נדה דפסק הגמרא הלכתא כמר זוטרא לא קשה מידי להא הרמביש בעצמו כתב
 ריטםחאית המדויקות לא כתיכא האי והלכתא והדין עמו כמיש וגס מהירושלמי מוכח ג״כ דמן
 התורה אסור א׳ לבד וזיל נתני שופ ולא נתני טוי הרק אמריי הא טוי שרי מתני׳ לא אמרה כן אלא
 אינו אסור משוס כלאיס אלא טוי ואריג כתני שוע ולא נתני גו! היינן אמרינן הא נוז מותר מתני׳ לא
 אמרה כן אלא פיף של צמר בשל פשתן אסור מפני שהן חוורין לארוג נתני טז ולא נתני שוע הוינן
 אמרי׳ הא שוע הותר מהניתין לא אמרה כן אלא הלבדים אסורין מפני שהם שועים. הי׳ דהקשה אמאי
 תני במתני׳ עד שיהא עוי ואריג ושוע כל השלכה לתני מדא ולילסו טלסו מהדדי ומשני שהייט טזעיש
 וה״א לרוקא עוי אסור או שוע לבל אסור או נוז ובאמת פיל למחני׳ אף בכל חדא וחדא לנר אסירא

 לכך צריך למתני טלהו משמע ג׳כ לשוע או עוי או גוו לבד אסור:
 ט לבדים אסורים מפני שהם שועים. פיו של צמר בשל פשתן אסור.
 מפני שחם חוזרי! כאריג. ר' יוסי אומר משיחות של ארנק אסורות.
 מפני שהוא מולל עד שלא קושר. לא יקשור סרט של צמר בשל פשתן

 לחגור בו את מתגיו אעפ״י שהרצועה באמצע:
 ט לבדים אסורים מפני שהם שועימ. פי׳ שטרף ביחד: «tp של צמר וטי . פי' שתוחבץ
 בקצה הבגד בשתי חוט של צמר אסור והטעם שנראה באריג ודומה לו והוי אריג ואריג לבר גיכ אסור
 כמש״ל: רייא וכו׳. ס" חגורה של צמר צבוע ארגמן אסור לחגור על בגד פשתן. ירושלמי אית
. פי בעלי מלאכות שקופרין בחגורתם כחווק ׳  תט מותר מיד אסורות כגון אלו ערםין להוא מכפה בי
 לכך אסור ומיד מותר דהוא שיף גרמיה והיא נתתא לה. סי׳ בשאר ב״א שאין קושרין בחוזק שרי:
. סי׳ כמיש לפיל בשם התוספתא ודלא כפי׳ הר״ש דלוקא בשקושר הצמר והפשתן לגס ׳  לא יקשור ט

 בלא קשר אותם ביחל גיכ אסור עיש מ׳א:

 י אותות הגרדין ואותות הכובסין אסורות משום כלאים. התוכףחכיפה
 אחת אינה הימר ואין בה משום כלאים. והשוממה בשבת פטור. עשה
 שני ראשיה לצד אחד חיבור ויש בה משום כלאים וחשומטח בשבת
 חייב. ר' יהודה אומר עד שישלש. חשק והקופח םצטרפין לכלאים:
. שעושין לסי׳ וכן הכובםין: התיכף תכיפה וכו׳. פי׳ :תכף פעם א׳ ׳ ט  י אותות הנדרין ו
. פי׳ וגס קשרם: חיבור רייא ׳ ט  ונשאר מצר זה חצי החוט וכן מצד הבי: אינו חכור ובו׳. עשה ו
 עד שישלש. כלומר ג׳ פעמים שיתחוב ג׳ פעמים: השק והקיפח. ע׳ ברעיב ירושלמי ר׳ מנימין
 בשם ר׳ יסושע בן לוי לא שט אלא שק אבל פל לא אשכחן. תנא הסל והקופה מצערפין בכלאים .
 אוהלים אין בהם משוס כלאים ר׳ ירמיה בעי הוא ובניו מהו שיצטרפו בכלאים האיל עביד הוא לביש
 מאנין רעימר ובט לביש לביתן משב פסקי ועגל על חרוויהון סי׳ למבעי׳ ליה באס שהיה א׳ לביש
 בגד צמר וא׳ לבוש בגד של פשתן ומגרו שניהם ביתר בחגורה א׳ ופשיט ליה איר יוסי והדין נשוך
 סי׳ בתמיה דקי׳ל משוך הוי מיבונ והיינו דלא מתפרקי מהללי אא״כ קרע ממנו מעט כמו נשוך בגי
ה. ר׳ מגי בעי הוא עצמו מהו שיצטרף בכלאים  עיסות(לענין חלה) והכא הרי אינן תפורים זה על ז
 האיך עבילא הוא לביש דרדסיק דעימר במדא רגלא ודרדםיק לכיתן במלא רגלא אמר ריי והדן נשוך
 לא צרכי׳ דהיה בראשו פצועות יהיב ספליגא דסמרטוע לעימר על חלא וספליגא לסמרטוט לכיתן על

ת כלאים כ ס י י סלי? מ נ שיו ל א נ ל ר 6 ו ש י א אי1 ל
 מדא אמר ר׳ יוסי והדין נשיי 

 נוגע בהם. אין עראי לכלאים. ולא ילבש כלאים אפילו על גבי עשרה
 אפילו לגגוב את המיס :

 ב השיריים והכלך וכו׳. כלך כמו צמר וגדל על אבנים שכיס המלח ודומה לצמר והשיריים גיכ
 לומה לפשתן לכן אסורין זע״ז מפני מיי** הכדים והכסתות אין בהם משום כלאים וכו׳. להכלל בזה
 דמן התורה לא אסור אלא לבישה וכע*ל01 בדרך לבישה בלומר שמהנה הגוף אבל חכמים אמרי אפי׳
 משר מצעות זו על גב זו וכלאים תחתיהן אסור משום שמא תכרך נימא על בשרו עוד איתא נזצס לאסור
 לככב ע׳ג כלאים משום דגזרינן שמא יעלה עליו וילבש אותו ונימ בין הטעמים אלו לצעצס משוש שמא
 חכרך נימא אין אסור אלא באופן זה דהיינו ששוכב מרום ואין דיא מפסיק בינו ובין הכלאים אכל
 כבמפסיק י״א שרי וזה קולא וגס יש חומרא לאסור לשכב אף על לבר שאין לרט ללבוש. ולטעם שמא
 ילטש ג״כ יש קולא וחומרא. קולא באס שאינו שוכב על לבר שלרט ללבוש אוי לפי זה הטעם היס
 מותר וחומרא ראסי׳ ד״א מפביק אעס׳׳כ אסור ואנו מחמירין כבי הטעמים עי׳ במס׳ ביצה דף י״ד ב׳
 משלתין כליה וכו׳ נפלמא תפורין וט׳ והתניא וט׳ אפילו עשר מצעות וכו׳ משוס שנאמר לא יעלה
 פי' דגוריק שמא ילנש. והגמ' הלז הוא תמוה למה מביא שני ברייתות ונס מה זה הלשון עשר מצעות
 וכוי וכלאים תחתיהף דוקא לגד מאלו העשר ואס היה א׳ מעשר הנ׳ל היה מותר אבל לפי מ״ש אתי
 שפיל דמתמילה הביא הטעם'משום שמא תכריך זכו׳ ולפ״ז היה מותר בשמפסילן מידי לכך הביא ברייתא
 הב׳ להטעס הוא מפיס שמא יעלה וא״כ אסור אף אס יש דבר המפסיק ולכך אתי שפיר דקתני
 עפר מצפות וכלאים תחתיהן. פ״ בגד כלאים תחתיהן דאי לא הוי בגל כלאיס תחתיהן אף אם הים
 באי מהמצעות כלאים אעפ׳׳כ היס מותר לעעם זה משוס פאין לרך ללבוש המצעות ולא פייך לגזור לכך
 דווקא בכהיג בנגל כלאים תחתיהן ולכך שיריפ מתני׳ כן הוא הכריס וכי׳ קי׳ פאין ררכן ללכיש אותן
 לכך מוהר מטעם הב׳ משוש גזירה והא דקאמר ובלבד פלא יהא נוגע בהן משוס דהמתני׳ סגרא ג״כ
 העעס הניל שמא הכרך וכו׳ אבל לקמן במיד גבי מרדעת של חמור איצלמיתני ובלבל שלא יהא בפרו
 נוגע בהן שאין דרך ביא לרכוב ערום וגס אין דרך ללונשן לכך פרי לב׳ הטעמים הניל: אין עראי
 לכלאים. כלומר אפי׳ לבישת עראי אסור: ולא ילבש כלאים א«י׳ עינ עשרה כוי. כלומר גם כזה
 האופן ג״כ אסור והטעם איתא במס׳ ב״ק קי״ג א׳ משוס דבר שאין מהכוין אסור והקשו כל המפרשים
׳  על הרמביס שהביא המשנה הזאת.להלכה וגם פסק מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבל שלא יתטין ט
 ועליהם הקושיא גדולה אמאי לא הקשו הני תרתי מתני׳ אהדדי דבמתני׳ הנ׳ל משמע דשא׳מ אסור
 (במתני׳ ס׳ משמע דמותר יבאמת לקימ דאיתא במס׳ ב״ק קי׳׳ג א׳ רש׳יא משום ר׳ע כו׳ הטעה משום
 לח״מ וקשה הא ריש שי? בכל השיס דשאימ מותר ואמאי אמר בכאן בשם רט עקיבא אבל האמת
 יורה ללט לשאני בין לשא״מ ועושה האיטר ממש אלא שאינו מהכוין לכך בהא גס לבי שמעון
ע אלא לאמר משמיה לרבי  ס״ל לאסור כמו בהאי מתני׳ דכאמת ליבש כררט אלא שא״מ ל
 עקיבא דגם בהא סיל ג״כ למוהר אבל ריש לא מודה ליה בזה אבל במשנה דמוכרי כסות לאיילי
 שנושא אותן טל כתפיו ואינו לונש ס״ל לר״: דמותר לאש איט מתכוין לכך אף פטשא אותן על כתפיו
 והוי העלאה אעפ׳כ כיון שאיא בע״א וצריך לתת אותש על כתפיו בכדי שיראו הקונים לכך מותר
 ואיש גם הרמביס דפסק כריפ דוקא לכך פוסק כאן דאסור מפוס לגפ ריס מורס שאסור ומוכרי
 כסות מוכרין כררכ; דבזה סיל לדשאימ מותר כנ״ל: (מבואר מדברי רביע להא דמוכר׳ כסות איירי
 דזקא בהעלאה ראי בלבישה צא שייך לאפעורי משום שאינו מתטין. כרי להסביר סכרא זו והחילוק שביניהם
 וגס לכאורה קשה להא אמריי גפנחיס ס׳ כיש גבי אפשר ולא קמטין לשרי מטעם שאיע מתכוין
 והוא חמי׳ דלבישה דכאן ואי דנוונת רבינו היה מטעם דהיא פסיק רישיה בלכישה א' הי׳׳ל בקיצור
 דהוי פסיק רישיה מודה ריש בזה ועוד דכבר הרגישו בזה התו׳ והג״א בפ׳ במה מלליקין וכתנו חה
 לא הוי פסיק רישיה דאפשר שלח יהנה כלוה וכגון שהוא לבוש במלבושיה אחרים. יעו״פ. ותמיס לי
 מל העיז בסי׳ ש׳ סק׳ו לכתב דוה הוי מדאי פסיק רישיה שלובשו ממש עיי״ש ולא בן מבואר בדברי
 כתוש׳ להריא כוי לזאת ניל דברי רביט כך הס דדוקא היכי דהאיסזר הוא מטעם הנאת הנוף דוקא
 בסיר י׳׳ל כיון דלא קא מכוין להנאה אין כאן איסור כלל משאיכ סיבי דאיסור לאו מטעה הנאה היא
 דוקא נהי דלא קא מיטין לגוף המעשה מימ גיף המעשה להודה אסור ולא ממי מחשבתו לבטולי
 ולכן באמת בלבישה דא׳צ להנאת הגוף כלל• וחיכ אף דלא קא מכוין ללבישה מ״מ כיון רהוא לונפ
 ט ואפורה לא מהני מחשבתו לבעולה. ואיל כיון דגוף המעשה לחודיה אסור איכ לימא הטעם משוס
 פסיק רישיה ז׳א דהכא אי מהני מחשבתו לבעולה גא הוי לבישה כצל ולזה כתב רבינו דבזה ודאי גס
ם  ריפ מודה דא״א לבטל המעשה במחשבתו שאיט מכוין לו אגל בהעלאה שפיר י״ל כדברי התו' דלא מ

 פסיק רישיה כיון דבעינן בהעלאה הנאת הנוף ודוק היעב. מהרב ר׳ יצחק פרענקיל):

 ג מטפחות הידים. מטפחותחםפרים. מטפחות הספג. אין בהם משום
 כלאים. רבי אליעזר אוסר. ומטפחות הספרים אסורות משום כלאים:
 3 כטפ״ות ח־דיסוכו׳. שמכגבין בהם הידיס: מספחות הספרים. פטרכין בהן הספרים: מטפחות
. :מסתסג בהן בבית המרסן אין בהם משום כלאים: ריא אוסר. פירוש בטלן. מטפחות סילים נ  הספו
 ללפעמיס מהמם בהם יליו ומטפחות הספרים דלפעמים ניתנן בחיקו ומתחמם ומטפחות כספוג דלפקים
 רואה אה רבו ומתעטף בה כדאית׳ בירו׳ הביאו הר׳פ ע״ש . מעסחות הספרים פי׳ מגלחין שמכפרים
 בני אדש פורסין עליהם משפחת שלא יתקלקלו בגדיהם אשור משוס כלאים ובזה כיע מורו לאשור
 והטעם מפורש בירושלמי הלא דתימא דמתכוין לפס מלבופ אבל אס איט מתכרן לפס מלבוש. לא
 בדא. כלומר סא דחכמיס מודים איירי שעשה כמין מלבוש אבל בודאי ר״א םגירא ליה דאף כשאינו
 עטי כמין מלבוש ג״כ אשור להא מטפחות הידיס ג״כ אינם מלבוש ואעפ״כ פליג ר״א עליהן. ויש

 מפרשים שעעו בזה וסיל דסעס הירושלמי קאי גס אליבא דריא ואינו נכין כניל:

 ד תכריכי המת ומרדעת של חמור אין בחם משום כלאים. לא יתן
 המרדעת על כתיפו אפילו להוציא עליה זבל :

 ד תכריכי המת וכו׳. הטעם מפום במתים חפשי: מרדעת של חמור. הטעם כמיש לעיל דבכאן
 לא פייך הב׳ טעמיה הכיל ולכך שונה תיכף לא יהן המרדעת על כתיפו. סי׳ דה״א מפום שאין בהם
 משוס כלאים ש״מ דמותר ליהן פל כתיפו לאלת״ה אמאי לא גזרי׳ פמא יתן על כתיסו לכך קמיל לאפור

 ליהן אלא כטעס ללא גזריק משוס שאין דרך ליתן מרדעת על כתיסיו:
 ח מוכרי כסות מוכרין כדרכן. ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפגי החמח

 ובגשמים מפני חנשמים. וחצנועים מפשילים במקל:
ה ומיס מוחל ביק  ה מוכרי כסות טיכרין כדרכן. ולוקא סל כתיסיו ולא ללטש ללא כתוספות ד
. ׳ י הרי משניות אסדדי: ובלבד שלא יתכוין בחסה ט  קי״ג א' מ״ש כמיס לעיל דאליכ קשיין מ
 ירישלמי א״ר זריקא יהבין ללבי אבינא ביעתא כמפה דאית בה כלאים יהוא לא מקבל לתנינן ובלבל
 בלא יתכוין בחמה מפני החמה וכו׳ כצ״ל פי׳ דתנינן במשנה מ״ל דמניטת החמה חשיב הנאה כמו לבישה

 לכך לא רצה לקבל הביצה הנ״ל מפני שמונעתו מלכוות בביצה שהיא ממה:

 ן תופרי כסות תופרין כדרכן. ובלבד שלא יתכוונו בחמה מפני ההמה
 ובגשמים מפגי הגשמים . והצנועים תופרים בארץ ;

. כלומר לרשאים לסניח מלים שתזפרים על ארכטחיהם ובלבד שלא יסכוזט ׳ ט  ו תופדי כסות ו
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ן ^ א עד אימתי הורשין בשדה חלבן ערב שביעית. עד שתכלה ד ף £ 
 י הליחה. ב״ז שבני ארם חורשין ליטע במקשאות ובמדלעות.
 אמר ר״ש נתת תורת כל אחד ואחד בידו. אלא בשדה הלבן עד דטםח

 ובשדה האילן עד עצרת:
וחץ מ יותר: ד אימתי וכוי. פי׳ פרס שהוא זרוע כגר חירשין גי[ ערוגות בכדי שיהא הגשמים •  א ע
תו  משתכלה הליחה. ועין מפרש המפנה אימתי משתכלה הליחה: כיז שבנ־ אדם וכוי. כלומר פעל ̂ל
 1מן שכני אדה התחילו ליטע קישואין וטי מסתמא יש כאין קצת לחלוחית עדיין. ירושלמי לא סוף דגר
 כשיש מיקפה וט׳ אלא אפי׳ לאחר שיני אדם עתילין לימע במקשיאות ודלועות מיהר: אריש וכוי
. ירושלמי מה כין שדס לכן לשדה אילן. פדה לגן ע״י שהיא זרוע מתחלה צריך י ט  כשדה הלבן ו

 שתהא הליחה קיימת אכל שדה האילן עיי שהוא נטוע מככי אץ ציי,־ שיהא רוג הליחה קיימת:
 ב מזבלין ומעדרין במקשאות ובמדלעות עד ר״ה. וכן בבית השלחים.
 מיבלין מפרקין מאבקין מעשגין עד ר״ה. ר״ש אומר אף נוטל הוא את

 העלה מן האשכול בשביעית:
. פי׳ הקא טי . זהייה דמותר לחריש בקישואץ וכדלועין: ריש אומר אף גומל ו ׳ ט  ב מזבלק ו
 העלה מן האשכול עצמה אכל כשאר העלי[ מודה לתיק דאסור כפנימית ירושלמי מחלפיה שיטתיה מיש
 חמן חנינן ממרסין האירו כשכיעית רש״א אגל לא מכסחין וכאן הוא אומר הכין ש;יא הוא כ:א שהוא

 המציל מן הדליקה פי׳ שכאן אינו משגיח בשביל ז: האילן אלא שהוא פעולה שלא יתקלקל האילן:
 ג מסקלין עד ר״ה. מקרסמין מזרדין מפםלין עד ר״ה . דיי יהושע
 אומר כזירודה וכפיסולה של חמישית כך של ששית. ר״ש אומר כ״ז

 שאני רשאי בעבודת האילן רשאי אני בפסולו:
 J מםקלין וכו׳ מכרםסין. פי׳ שטרתין והותכין הענפים היכשים מאמצע: מזידיס. ה ) הענפים
 הלחים כשהן מרובין: מפסלי). הוא ג״כ הענפים היבשים הלא לשובר אותם מל הקצה המחוכר כאילן:
 ר' ידזשע אומר וכוי ירושלמי הלתא תנאי אימן מסקלין וכי׳ כרבנן רי׳א זכו׳ כך של פשית ואפי׳ •ותר

. והוא על העצרת: י ט  מכאן רש״א כל 1מן ו
 ף מזהמין את הנטיעות וכורכי! אותןוקוטמין אותן ־ועושי! להם בתים
 ומשקין אותן עד ראש השנה. ר׳ אלעזר בר צדוק אומר אף משקה

 הוא את הנוף בשביעית אבל לא את העיקר:
. כשקליפת האילן נושרת מ־נקין שם זבל להבריאו: ומרכין. למעלה כדאדיהן ׳ ט  ד מזהםין את ו
tr,L וקוםמין. שובר הראסיס כמו נקטם ראשו(סוכה דף לג:): רעיג-ן : ן  שלא יהו נעושין על כאי

. כצ׳ל ׳  כתיש. הביב האילן כדי למלאות שם עפר כביכ והגנה ירד שש: את הטף הו׳ את העיקר כו
 ה סכין את הפגים וםנקבים אותם עד ראש השנה. פני ערב שמעיה
 שגכגםו לשביעית ושל שביעית שיצאו למוצאי שביעית לא סכין ול*
 מנקבין אותן. ר׳ יהודה אומר מקום שנהגו לסוך איגן סכין מפגי שהי*
 עבודה. מקום שנהנו שלא לסוך סכין. ר״ש מתיר באילן מפני שהוא

 רשאי בעבודת האילן:
 ft סכין 1ט׳ פני ערב שביעית וט׳ רבי יהודה אומר מקום וכו׳. פי׳ ר׳י קאי אסגי ע״ש שנכמ
 לשביעית: ריש מתיר וכו׳. וקאי על ושל. שביעית שנכנש למוצאי שביעית והמעש כדאיתא כת״>
 ובילקוע שנת שבתון יהיה לארן הציל כיון שיצא שביעית אעיס שפירותיה שמיטה מיתר אהה לעשוי

 מלאכה בגופו של אילן :
 ן אין נוטעין ואין מבריכין ואין מרכיבין ערב שביעית פחות מלי יוב
 לפני ראש השנה. ואם נטע או הבריך או הרכיב יעקור. ר' יהודה אומו
 כל הרכבה שאינה קולטת לשלשה ימים שוב אינה קולטת. רבי יום

 ור״ש אומרים לשתי שבתות:
. הטעם מטס ממין לשביעית דצריכין למטת שמת נעיעה לערלה ולרבע* כשיצנ ׳ ט  ו אין נוסעץ ו
 מאיסור ערלה לרבעי ופחות משלשים יום שייך לשביעית ויאמרו דמותר לזרוע בשביעית לכך גזרו ש־עקו>
. רש׳י זיל פי׳ לבעיק ל' יוס להושטת שביעית ול׳ יוס לקליטה לס״( ׳  בין בוגג ובין מזיר: רי׳א וכו
׳ ע׳ ר״ה ו' מיב ואמר ר־נ לדברי האומר ל׳ צריך ל׳ ולמיל וכו׳ ע״ש והקשו בתוספות עליו מדלג  ט
 הזכיר במשנה הנ״ל כלל ג״פ פלשים ש׳מ ללא בעינן לתוספות שביעית שלשים וכו׳ ומאי דאיתא ממרנ
 כניל ט׳ ב׳ ת׳ר אמד העטע וכו׳ מיירי למנין ערלה עיפ אלא דלכאורה קפה לשיטתם אעס״כ קשנ
 להא איתא כגיטין ניג ב׳ למחלק ר״מ בין שגת לשביעית מפני ב׳ טעמים א׳ משוס ממין ואי מפונ
 מפד ואיתא בירופלמי תרומות סיג הנ״מ פכשניהן וזיל הירושלמי האיך עבידא נעע פחית מל׳ לשנ
 שביעית ונכנס לשביעית אין תימר חשד אין כאן חשד אין הימר מונין יש כאן נטע פחות מל׳ יוס לפנ
 מוצאי שביעית ונכנס שמינית אין תי־״ר חשר יש כאן אין תימר ממין אין כאן וע״כ במתני' הנין
 דקתני פחות מלי ץם יסקור ם׳ל .:נ1עס משום ממין וא״כ קשה אף נוטע שלשים יוס יעקור משונ
 ממין דלערלה אף לשיטתם אינו פחות מלי יום לבד זה אבל באמת לא קפה כלל דהמחני׳ אתי אלימ

 דר׳מ. ולרימ יוס א׳ בשנה חשוב שנה ואיכ יום שלשים עולה לכאן ולכאן:

 ז האורז והדוחן והפרנין והשומשמין שהשרישו לפני ר״ה. מתעשרין
 לשעבר ומותרין בשביעית. ואם לאו אסורין בשביעית ומתעשרים לשנר
 הבאה * ח ר״ש שזורי אומר פול חמצרי שזרעו לזרע בתחלה כיוצזי
 בהן. ר״ש אומר אפוגין הגמלונין כיוצא בהן. ר' אליעזר אומר אפוני!

 הגמלוני! משתרמלו לפני ר״ה:
 ח רבי שטעון שוודי אוסר פול המצרי וכוי. עמיש לעיל כלאים פיג מפנס 5׳ ואפונין הגמלוני
 ופול המצרי יש חילוק בין זרע לזרע הוי זרע ואם זרע לירק הוי ירק לכך פיכה פול המצרי שזרע לזרנ
 בחחלה חקא בתחלה ואס נעע מתחלה לירק ואחיכ חשב לזרע הוי שיעוריה עד משהביא שליש לבמ
 ירק ליכא למימר דהא חשב לזרע וכורע נמי ליכא למימר דהא כבר השרישו וכן איתא בירושלמ
 דחשיב שה פשה דברים בפול המצרי וזה אחת מהן לורע מהחלה לירק ואח׳כ חפב לזרע: רבי שמעג
ק אם זרע לזרע הוי כמו זרע: דבי אליעזו  אוסר אפוני[ הנםלונין וכוי. פי׳ כמו סול המצרי דגם ב

. פי' שהוקפו ונעשה כעין כיס ודוגמתו בתרמילו: ׳ ט  אומר ו
 ט הבצלים הסריסים ופול המצרי שמנע מהם מים שלשימ יום לפנ׳
 ראש השנה. טתעשרין לשעבר ומותרים בשביעית. ואם לאו אסורי!

 בשביעית

 (£ףמ א א עד אימתי הורשין בשדה האילן ערב שביעית. ב״ש
 י אומרים כל זמן שהוא יפה לפרי. וב״ה אומרים עד העצרת.

 וקרובי; דברי אלו להיות כדברי אלו:
 א עד אימתי וכו׳. ירופלמי כתיב כחריש ובקציר תפבות מה אנן קיימין אם לפגין פנס
 בראשית והלא כבר נאמר פפת ימים תעבוד וטי ואס לענין שבשיח שנים כבר נאמר שש שנים
 תזרע שדך אלא אם אינו ענין לשבת בראשית ולא לענין •שבתות פנים תניהו עטן לאיסור פכי פרקים
 הראשונים כחריש ובקציר תשבות בחריש שקצירו אסול ואיזהו זה חריפ פל ערב שביעית שהוא
 נכנס לשביעית ובקציר פחריש אסור ואיזהו זה קציר של שביעית שהוא יוצא למוצאי שביעית אם כן
 למה חורפיה (כצ״ל) סד ריס ל׳ כרוספדא, בפס רני יוחנן ריג וביה דיט התירו באיטר כ׳ פרקים
/ וכיח ר  הראשוניס נדב והא דאין יכזל ב״ל להתיר לבר פאסור מן התורה מסיק בגמרא מועל קט; ר
 דינו סברי כר״י במשנה ל׳ דש״ל דהלבתא גמירי דאסור ולא מקרא. דהקרא בעינן לישרי קצירת העומר
 בשבת וכי גמירא לה ההלבתא בזמן שבית המקדש קייס דומיא מיסוך המים. אבל בזמן שאין בכמ״ק
 קייס לא דהנהו ג׳ שטייס ביחד ניסוך המיה וערכה ועפר נטיעות הלכה לכך דמיין להדד: בשיא
ה. פעמים שאין גשמים ואין הליחה מצויה . ירושלמי למה לא תניתי' מקולי ביש וחומרי בי ׳ ט  כיז ו
 (עי׳ בריפ ותכין הגה׳ הגאון) והוא אסור לחרוש קודם לעצרת כדברי ב״ש ובה״א עד לעצרת פי׳ דלכך
 לא תני במסי עליות גבי קיצי ביש וחומרי ב״ה משום לפעמים בכאן ביש לחזמרא וביה לקולא:
 ב איזהו שדה האילן כל שלשה אילנות לבית סאה אם ראוין לעשות
 ככר דבילה של סימנה באיטלקי תודשיםכל בית סאה בשבילן. פחות

 מכאן אין הורשין להן אלא מלא האורה וסלו חוצה לו:
. פי׳ כל א׳ וא׳ כעינן שיעשה שליש מהסך הנזכר. וכרס טי  ב איזהו שדה אילן כל ג׳ אילגות ו
 יהיס ששים מנם לגילה יהא למשערינן בכ׳ימ במשנה במנה של איטלקי לסי ששם נשארו כל מדות ואמות
. וזהו ב׳ אמוח לכצ צל לשיעור אורה הוא אמה וסלו ג״כ אמה; י  פל משה: פחות מכאן וכו
 ג אחד אילן סרק ואחד אילן מאכל. רואין אותן כאלו הס חאנים אם
 ראויין לעשות ככר דבלה של ששים מנה באיטלקי. חורשים כל בית

 סאה בשבילן. פחות מכאן אין חורשים להם אלא לצרכן:
 ג אהד א־־לן סרק וכו׳. הטעם שהוא מעבה הקירות כדאיסא בירושלמי: כאילו הן תאנים. ירושלמי
 ולמס אמרו תאנים על ידי טפירותיכן גסין והן עושי[ הרבה הרי אתרוג סירותיו גסי[ ואין סופה

 הרבה הרי זיתים עישין הרבה ואין שירותיו גסין ואלו עושות סרגה ופירותיו גסין:
 ד היה אחד עושה ככר דבלה ושנים אין עושין או שנים עושין ואחד
 איני עושה. אין חורשין להמ אלא לצרכן. עד שיהיו משלשה ועד
 תשעח. חיו עשרח ומעשרח ולמעלח בין עושין בין שאינן עושין
 חורשץ כל בית סאח בשבילן. שנאמר בחריש ובקציר תשבות. אין
 צריך לומר חריש וקציר של שביעית אלא חריש של ערב שביעית
 שהוא נכנס בשביעית וקציר של שביעית שחוא יוצא למוצאי שביעית.
 די• ישמעאל אומר מח חריש רשות אף קציר רשות. יצא קציר חעומר:
. ופליגי בירושלמי חד ס״ל לבעינן ׳  ד היה א' עושה וב׳ אינן עושק וכו׳ עד שיהיו מגי ועד ם
 שלשה מהס׳ יהיו טיפין הככר פל פפים מנס וחד ס״ל דסגי אף פיכול לעשות רק מהסשעה כולם
 דלכך פונה ט׳ דדין א׳ גפ׳ כמו כג׳ מכל הג׳ כך גע׳ ג״כ כניל. וגס בעינן שיהיה כיא יכול לעשות
 לא פחות מחלק תשיעי כמו גכי ג׳ אף דאס מטלם יהיה הבכר אך פניאחל מהם אינו עופה החלק
ד צורכן. וז״ל הירושלמי רבי ביני בשה ר״מ  תשיעי של ככר אסור לחרוש ט׳ כל הבית סאה כו׳ כ
 ובלבל פלא יפחות ממשכון משולשים זעירא בר חנינא אמר ובלבד פלא יפחות מחשבון של מתופעין: ר׳

. ומ״מ מודה לאפור לחרוש מהלכה כמישלעיל: ׳  ישמעאל אומר מה ט

 ה שלשח אילנות של שלשה אנשים חדי אלו מצטרפין. וחורשי! כל
 בית סאה בשביל!. וכמה יהא ביניחם. רבן גמליאל אומר כדי שיחא

 הבקר עובר בכליו:
. זה קאי על כל הפרק: ׳  ה וכמה יהא וכו

 ן עשר נטיעות מפוזרות בתוך בית סאה. תורשין כל בית סאה בשבילן
 עד ר״ה היו עשויות שורת ומוקפות עטרח אין חורשץ להם אלא לצרכן:
 ו עשר נטיעות. ני׳ יללות: שורה. פי' עומדות בשירה א׳ באורך: עטרה היא בעיגול:
 ן הנטיעות והדלועים מצטרפין לתוך בית סאה. רבן שמעון בן גמליאל
 אימר כל עשרח דלועים לבית סאח חורשין כל בית סאה עד ראש השנה:
 ז הנטיעות וכו׳. ידוש׳ והוא שיהיו הנעיעות רבות על סדלועין התיב ר' מט והתניא ג׳ קפואין ג׳
 ללועין וד׳ נטיעות מצטרסין וחורפין כל בית סאה בשבילן ריח בריה דרבי הלל גפי לא מםתנרא אלא
 בדלעת יונית לא אתיא אלא על סיפא רשביג אומר עשרה דלועץ לבית סאה חורשין כל בית סאה
 בשבילן עד ריה ר״מ בריה דרבי הלל לא מססברא אלא בדלעת יונית כצ״ל סי' דמםיק הא למוקי רבי
/ אבל לת׳ק בולאי אף דלעת מצרית מצטרפת עם  הנינא בדלעת יונית לא קאי רק אסיפא אדר
 כנטיעות להא תנא לעיל סקפואץ והדלועין ונטיעות מצטרסין מכ״ש דלעת מצרית דבודאי יותר ראוי

 לצרף דלעת אף מצרית מקשואין:
 ח עד אימתי נקראו נטיעות. ר׳ אלעזר בן עזריה אומר עד שיחולו.
 ר׳ יהושע אומר בת ז׳ שנים. ר״ע אומר נטיעה כשמה. אילן שנגםם
 וחוציא חליפין. מטפח ולמטה כנטיעה. מטפה ולמעלה כאילן. דברי ר״ש:
 ח עד אימתי וכוי. ירושלמי מיבעי מהו עד שיחולו-עד פיפדו או עד פיעפו חולין מאליהן רבי
 אבא בר יעקב בשה רבי יוחנן כיני מתני׳ עד שיעשויחולין מאליהן ואתיא כדתנא רבי יהושע אומר
 בטח חמש בנות שש בנוח שבע ראביע אומר (כן הגיה הגאון אבל בתוספתא שלפנינו הגירפא אמר
. ' . בתאנים במת ו ׳ ) מפני מס אמרו בנות ה׳ בנות ו׳ מוס שגע. אלא בגפנים בטה ס  רבי ט׳
 בזיתים גטס ז׳ וכצ״ל עכיל. ופי׳ דמבעי׳ מאי דעתו של ראב׳ע אס הסי' משיחולו עד שיסדו והיא
 פנה ד׳ או פי׳ מעצמן והוא שנס ה׳ ופשיע ליה מתוספתא דקתני בהדיא דראביע ס״ל רפד סי
 נקראים גסיעה ש׳מ דעד שיחולו פי' הן מעצמן ומה שפירפו המפרשים (הוא פי׳ הרע׳ב והוא
 לקוח מפירוש הרמגים במשנה זו) דפי׳ עד שיחולו הוא עד שיפדו או עד שיעשו חולין מאליק
 {הוא מעות גחל) קשה וכי מה חילוק יש כפיפדה אותו או אינו נקרא נטיעה ואין החרישה מועיל לו

 ובאם לאו יהיה מועיל;



 אליהן שביעית יט
. ?שנתמלא הפסל ובל פוקר מן הסהל ג׳ רוחות תוקפן ל5ד אחי י  כמלא סהר: עוקר נ״ דוחות לו
 פל אמצעית ומדייר פס ג״כ בית סאתיס. נמצא מדייר בית ד׳ שאין סאתים מצד זה וסאתיפ מצד ז?
. ירושלמי תני לשגיא אס רצה מוקע יתד ׳ ט  של מחיצה אמצעית: רבן שטעון בן גמליאל אושר ו
 בארן ופופה סהרין בד׳ רוחותיה של שמונה סאין וקאי על רשביג ומפרש את דבריו: היה נל שדהו
 בית ד׳ סאין. זה כלל גלול בכ״מ ריש פצוגתא בבבא ראשונה כשמזכיר אס״כ עוד מזה מזכיר כמו
. פלא ע  לעת התיק ומשום זה הלכה כת״ק ולכך שונה כאן היה כל שלהו בית ל׳ סאין: משום מי

 יהא נראה כמזבל פדהו אם היה עושה כולה סהר כדרך המזנלין שלש אשפתות לבית סאה:
 ךן לאי יפתה אדם מהצב בתחילה לתוך שדהו. עד שיהיו בו שלש מורביות
 שהם שלש על שלש על רום שלש. שיעורן עשרים ושבעה אבנים:
. בחוצנין משם אבנים לבנין אם היה מטפה עפר ולא היס בראה אין סוהחין ׳ ט  ה לא יפתח ארם ו
 אותו נתחלה בשביעית. שהרואה אומר לתקן שדהו הוא עושה כדי לזרוע ולא להוציא אבנים לכנין:
 עד שיהיו וכו׳. פי׳ עד שיהא עלה מממ מערב שביעית ג׳ שורות ובכל פורה יש ג׳ אבניש באורך
. ירושלמי האיך ז י  וברומב וברום נמצא ס׳ה מהג׳ בורות ג׳ אכניס על ג׳ באורך ורוחב ורום ס״ה כ

 עבידא תלתא זימנין מן תשע או תשע זמנין מן תלתא עשרין ושבע:
. נטלו  ן גדר שיש בו עשרה אבנים של משאוי שנים שנים הרי אלו י
 שיעור גדר עשרה טפחים. פחות מכאן מחצב וגוממו עד פחות מהארץ
. במה דברים אמורים מתוך שלו. אבל מחוך של הבירו מה שהוא ח פ  ט
 רוצח יטול . בד״א בזמן שלא חתחיל בו מערב שביעית. אבל אם

: טל ו  התחיל בו מערב שביעית מה שהוא רוצה נ
 1 גדר ונו׳ של משוי שנים שנים. שיש בו מפוי 3׳ בני אדם: הדי אלו ינטלו כולם. ואפי׳ הקשטס
. בירופלמי מייתי על הא דתנן פרק ׳ ו כ  ולא מיהזי במפנה גדר לעפות מקומו שלה: שיעור נדר ו
 י״א לאהלות במה אמרו הזיז מביא את העומאה בכיפ בזיז שהוא גטה ג׳ נדבכין פהן י׳ב עשתיס
 לאילן פיעורייא כאילן פיעורייא. ופריך הכא את אמרת פיעור גלר י׳ מסמים פחית מכאן מחניב
ע עפתיס וממ״נ במאי עסקינן) מה אנן קיימין אם  וכא את אמרת הכן (ריל דבאן את אמרת י
 כפכיו ב׳ נדבכי! נתנ׳ פמנה ספחים אס כשהיו ג׳ כהני י״ב עפמיס אמר רבי יוסי כיא מצי שפח
 לסיתות מכאן וחצי עפת לסיתות מכאן וכן לחבריה נמצא ג׳ נדבכין של«׳ עפחיס (סי' שאין האגן
 מתייפב פפיר על גבי מבירו על שיתחבר יחדיו שמסיתו ומחליקו לזה מצי עסח וכן מצי עפת לאבן
 הב׳ סיופב עליו וכן בין פורה שנייה לראשונה מכל צד בל פנים מצי טפח והוי ליה ב׳ פפחיה לסיתות
 גשתייר יי): בריא בוי. קאי אהא דלא יפתח אדם מחצב והחי דגוממו מה שהוא רוצה יטול דלא המתקן

 שדה מחזי כיון ללאו דידיה הוא וכן כשמתחיל מערב שביעית אף בדידיה לא מיחזי כמתקן:

 ן אבנים שזעזעתן המחרישה או שהיו מכוסות ונתגלו. אם יש בהמ
ת שדהו נוטל  שתים של משאוי שנים שנים הרי אלו ינטלו. המסקל א
ת הנונעות בארץ. וכן גרגר של צרורות או נל ת העליונות ומניח א  א
ת הנוגעות בארץ. אם יש תחתיהן ת העליונות ומניח א  של אבנים נוטל א

 סלע או קש חדי אלו ינטלו:
 t אבנים וט׳ הרי אלו ינטלו כולן. על ילי אותן ה:נים. ירושלמי לא סוף דבר בפזעזפתן המאריכה

 אלא אפילו המחרישה עתידה לזעזעתן:
 ח אין בונין מדרגות ע״פ הגאיות ערב שביעית משפסקו הנשמים. מפני
 שהוא מתקנן לשביעית. אבל בונה הוא בשביעית משפסקו נשמים. מפני
 שהוא מתקנן למוצאי שביעית. ולא יסמוך בעפר. אבל עושר! חוא חייץ,

ת ידו וליטלה הרי זו תנטל:  כל אבן שהוא יבול לפשוט א
ץ וכוי. מדריגות הן מעלות. הניאץה הן גומות:  ח אין טנ

 ט אבני כתף באות מכל מקום. והקבלן מביא מ״מ. ואלו הן אבני
 כתף בל שאינה יכולה להנטל באחת יד דברי ר״מ. ר' יוסי אומר אבני

 כתף כשמן כל שהן נטדות שתים שלש על הכתה :
. למילע יריע דלבנין קבעי לסו: והקבלן וכוי . שדרכו לקבל לכנות בנינים טי  ט אבגי כחף ו
. ירושלמי אבני כתף מ״מ  בקכלנות פאק כוונתו אלא לקבל אכניס מביא מכל מקוס אפי׳ מפיה פלו

 ואפילו מן כלו והקבלן אסי׳ פחות מאבני כתף :
 י הבונה נדר בינו ובין רשות הרבים. מותר להעמיק עד הסלע. מה
 יעשה בעפר צוברו ברשות הרבים ומתקנו דברי ר' יהושע. ר״ע אומר
 כדרך שאין מקלקלין ברה״ר כך לא יתקנו. מה יעשה בעפר צוברו

 בתוך שדהו כדרך המזבלים. וכן החופר בור ושיה ומערה:
. כלומר למיתר לחפור ולעשות לכגרר יסוד ולא גזריק אטו עולר בשלה. ירושלמי י ט  י המנה נרד ו
 צא בנו אלא בינו ובין רהיר פי׳ משוש דאין דרך לזרוע שם סמוך לרה׳ר דליכא למנזר שמא יזרע
 אבל בימ ובין מבירו אשור בשביעית מטם משעה שחופר יחשדו שמצה לזרוע שם אבל במועד אפי׳
. דמהקן גזה סרה׳ר שמשוס במקום שהיה גומא: רעיא ׳  ביע ובין רהיר אסור: מה יעשה בעפר ט

 כדרך וכו׳. דס׳ל דאסור לתקן את רהינ־ דלמא צריך אדם באותו פת את המקום הניל:
ס ך א בראשונה היו אומרים. מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים ר £ 
ת הגס  ׳ מתוך שלו כדרך שהוא מלסט מתוך של הכירו א
. משרבו עוברי עבירה התקינו שיהא זה מלקט מתוך של זה וזה ס נ  ה
 מלקט מתוך של זה שלא בטובה. ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות:
. אמר רבי יונה הכן ערכה מתני׳. פי׳ בן אנו צריכץ ׳ ט  פרל! ך א בראשונה המ אומרים ו
 1 לומר דתני מחני׳ בראשונה היו אומרים מלקט אדם עצים ומכבים מתוך שלו הנס הנם הדרך

 פסואמלקע משל חכירו בין דקים ובין נסים נחשדו לביות מלקסין דקין ואומרים כבשין לקטנו התקיע
 שיהא ןס מלקט מתוך פל זה פלא בעובה נחשדו להיות מלקעין כטובה ואומרים שלא בעובם לקטנו

 התקינו פיהו מביאין מן הקרוב ומן המצוי ולא בפל חבירו כלל רק מן ההפקר:
 ב שדה שנתקוצה. תזרע במוצאי שביעית. שנטייבה או שנדיירת
 לא תזרע במוצאי שביעית. שדה שנטייבה ב״ש אומרים אין אוכלין
 פירותיה בשביעית ובית הלל אומרים אוכלין. ב״ש אומרים אי; לובלין
 פירות שביעית בטובה ובית הלל אומרים אוכלין בטובה ושלא בטובה.

 רגי

ת שנות כ ס  מ

 #1ביעית ומתעשרין לשנה הבאה . ושל בעל שמנע מהם מים שתי
 עונות דברי ר״מ וחכ״א שלש:

מ בצלים הסריסים אלו בצלים כופריים דלא עגדין זרע : . ירופלמי מ ׳ ט  ט בצלים הסייס ים ו
 י הדלועין שקיימן לזרע. אם הקשו לפני ר״ה ונפסלו מאוכל אדם מותר
 לקיימן בשביעית. ואם לאו אסור לקיימן בשביעית. ד^מרות שלהם
 אסורות בשביעית. ומרביצין בעפר לבן דברי ר״ש. ר׳ אליעזר בן יעקב

J אוסר. ממרםין באורז בשביעית. ר״ש אומר אבל אין מכסחין 
 י הדלועין וכו׳ וטדביצין בעפר לבן. ירושלמי אתיא ריפ כרבנן ודראביי בשיטתי׳ דתנינן תמן
 '(מועד קטן ס״א מיג) ראביי אומר מושכין את המים מאילן לאילן ובלבד פלא יפקו את כל השרה
 כולה וחכמים מתירים רבי מני אמר לה סתס רבי אבי; גפם שמואל במה אנן קיימי[ אי במרווחים
 דברי הכל אסור אי ברצופין דברי הכל מותר אלא כי אנ; קיימין בנטועין מעע מסר לבית האה ראב׳י
 מכיר ליס כממוחין ורבנן עבדין ליה כרצופין הא רבנן אמרין במרווחיס אסור להפקות מהו להמסיך
 ניליף הדא דרבנן מן דראכ״י כמה דראכיי אמר במרוומין אסור להשקות ומותר להמשיך כן רבנן אמדין
 מותר להמשיך ואשור להשקות לא כן סכרין מימר במרווחי! דברי הכל אשור והן עפר לא כמרווחין.
י  פי' לא שפיר למימר הכי דמרוומין כיע מודיס דאסור הרי עפר לבן הייט מתני׳ דכא! דודא, ט
 כמרווחין ואעפיכ סברי דשרי אלא כאן בשביעית כאן במועד. מה בי; שביעית למועד. שביעית על
 ידי שמותר במלאכה בין דבר שהוא טורח בין דבר שאיט טורח. מועד על יד שהוא אסור כמלאכה
 לא התירי אלא בדבר שהוא אבוד ובלבל שאין לו סורח. תני מרביצין בעפר לבן בשביעית אבל לא
 במועד לברי ריש ראב״י אוסר ובגמרא רמ׳ק ו׳ ב׳ ת״ר מרביצי[ בעפר לכן בפביעית אכל לא במועד
 והא תניא מרביצין בעפר לבן בין בשביעית בין במועל. אמר רב הונא ל״ק הא ראב״י סא רבנן. תמוה
 מאיד היאך אפשר לאוקמי אבל לא במועד בראביי הא שם קתגי ומרביצין בעפר לבן בשביעית וראב״י
 היל דאסור כשכיעית. ינ״ל להגיה דכצ״ל היר אין מרביצין בעפר לבן בשביעית ובמועד והא הניא
 מרביצין בעפר לבן בשביעית ובמועד ועיין בריש שמגיה גס כן אגל לפי גירסהו קפה היאך מצי לאוקמי
 הא דקתני מרביצי! כחכמים הא חכמים ס׳ל דאף במועד שרי והתם קתני דמרביצין בשביעית אבל לא
 במועד אכל לפי מיש חתי שפיר וכן משקנא בירושלמי דראב״י היל בין בשביעית בין במועל אסור.
 וריש מחלק כי[ פכיעיח ובין מועד ולא אמדנן לל״ש כרכנן אלא ר״ש אף כראב״י ס״ל במועד אלא

: . עיין מה שכתבתי לעיל משנה ב׳ ׳  דכא[ בשביעית שאני: רשיא כו

מ J א מאימתי מוציאין זבלים לאשפתות. משיפסקו עובדי ר £ 
 • עבודח . דברי ר״מ. רבי יחודח אומר משייבש חםתוק .

 רבי יוסי אומר משיקשור :
. דדרך לכטס בשדה במקום א׳ ופופים פס אפפה ;לולה ׳ ט  pIS $ א מאימתי מוציאין ו
. כלומר משיססקו עוברי עבורה בפרה ׳  י ואחיכ מפזר אותו לזבלה: משיפסקו עובדי וכו
 וכבר עבר הזמן מלעבוד עוד בפאר ימות השנה ואז מותר אף גפביעית להוציא אפפה אבל קילס לכ[
 אשור משוס מ״ס שלא יאמרו לזבל השדה הוא מוציא. ירושלמי אסי׳ משפסקו עיבד ענודה יהא אסור
 מפני מיע פלא יסו אומרים לתוך שדה בית השלחין הוא מוציא ומשני יודעי[ הן בני עירו אם יש לו
ט לעובריה ושבים מפני  בית השלהין אס אין לו ולמי שיש לו באמת אסור אריי הדא אמרה לא ח
י יהודה אומר משייבש המתוק. ירושלמי פקועה א״ר מנא ההן סקועתיה דבקתא הוא ב  מיע: ר
. ירושלמי משיעשו ל י ר טשיקשור. קאי נמי אפקיעה מ מ ו  עשב הנקרא פקועות השדה: רבי מסי א
 קשרים ק:ריש איר מנניא מכיון שמקשר בקפר עליוומיד הוא יבפ ותני עלה קרובים דבריהם להיות פוץ:

 ב עד כמה מזבלין. עד שלש שלש אשפתות לבית םאח של עשר
. מוסיפין על המשפלות ואין מוסיפין על ך ת  עשר משפלות של לתך ל

 האשפתות. ר״ש אומר אף על האשפתות:
. מ ל פ ש  ב עד במה וכו׳. המתוק לריי ולריי משיקשור עד שלפ פלש אשפתות לביח סאה: ם

. הוא חצי כור נמצא כל אפפה ה׳ טרין:  קופות שמוציאין בהם זבליס: לתך
. יתר מכאן ה א ת שדהו שלש שלש אשפתות לבית ס  ג עושה אדמ א
 מחציב דברי ר״ש. והכמימ אוסרין עד שיעמיק שלשה או עד שינביה
ת זבלו אוצר. ר״מ אוסר עד שיעמיק שלשח או עד  שלשח. עושח אדם א
 שינביח שלשה. חיח לו דבר מועט מוסיף עליו וחולך. ר' אלעזר בן עזריה
 אוסר. עד שיעמיק שלשח או עד שיגביח שלשח או עד שיתן על הסלע;
ז אדם וט׳ דברי ר״ש . ר״ש לשיטתו לנדל דאף מוסיפי! על אשפתות. ירושלמי ולמה תנינן תרי  ג עושי
 מנין כאן כסוחת מן משפלות תמן בעישה כשיעור ותנא כן על לעתיה דל״ש ובלבד שלא יפחות לאשפה
 מג׳ משפלות. סי׳ דהקשה למה וכו׳ דאין לומר משום הא דסיל דממציב הא האי יכול למתני ברישא
 רש״א אף על אש:תות ובלבד שיתציב. ומשני דאתי לאשמעינן דאף דעושה מהפלש אשפתות ה׳ או ו׳
 שסיר רמי זהייתי אומר דוקא כבנשאר בכל אפסה י׳ לתך אז מוהר קמ״ל לאף בעושה מהג' אשסתוס
 כנ״ל שפיר דמי. ועל זה מגיא ברייתא דתני ובלבד שלא וכו׳ דמ׳מ בעינן שיהא בכל אשפה ג׳ מפשלות:
. פי׳ הג׳ אשפות יכול להניחם כמקום ׳ ט . ג׳כ לשיטתם: עושה אדמ את וכלו או*ר ו ׳ ט  וחכמים ו
. ירושלמי בעושה יותר מכשיעור(יוסר ׳  א׳ ואף :יוסיף עליהם כמה משפלות שיל: ריט אוסר עד ט
. זיל ׳  מל׳ טרין) אגל בכשיעור בג׳ מקומות מותר במקום אהד לא כיש: היה לו דבר םועס ט
 הירושלמי סתר לו תרץ פתרין היה לו דבר מועט בתוך ביתו סרב שביעית והוא מבקש להוציאו לתוך
. ר' לעור בן עזריה אוסר מ״ע דר׳ לעור  שדהי בשביעית ה״ז מוסיף עליו והולך משפסקו •עובדי עמדה
 גן עזריה שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו המקום. פתר לה פחר חורין היה לו דבר מועט
 בתוך שדהו ערב שביעית הרי זה מוסיף עליו והולך משפסקו טבלי עבודה ר״א בן עזריה אוסר. מ״ע
 דראב״ע שמא לא ימצא לו זבל ונמצא מזבל את אותו המקום. והלא כבר כוא מזובל.עד שיוציא עשר
 עששלות כאחת פי׳ כשיוציא עשל בפ״א אז שיל. ופריך ולית להו לרבנן משוס מראית המין איר איד

 וסלו זמגריפו מוכיחים עליו כצ״ל:

ת שדחו. עושח סחר לבית סאתים. עוקר שלש רוחות ומניח  ד המדייר א
ת האמצעית. נמצא מדייר בית ארבעת סאין. דבן שמעון בן גמליאל  א
 אומר בית שמונת סאין. היתה כל שדהו בית ד׳ םאין. משייר ממנה מקצת
 מפני מראית העין. ומוציא מן הסהר ונותן לתוך שדהו כדרך המזבלין :
. בירושלמי פריך תמן (פרק ד׳ מפנה בי) תנינן שדה שנתקוצה מזרע ׳ ר את שדהו וכו י י ר מ  ד ה
 נמוצאי שביעית נטייכה נדירה לא תזרע למוצאי שביעית ומשני אריי כיני מתני׳ הריצה להעמיד צאן
 בתוך שדהו עושה סהר בית סאתיס פי׳ משאיכ התם שכיון לכך לפיכך אסור. עוד איתא שה בכל

. ובלבד שלא יסיס בין סהל לסהר ס  וושין סהר במחצלאוס ובקש ובאבנים אפילו ג׳ חבלים וס על גבי ו



 שביעיית
 מתעשר להבא הגי רשביג אומר מן צאת עליז!ער םשגין חמשים יום מן הפגץ מלי םפיחץ הנובלות
 נ' יוס מן שיתי! הנובלות עד סתאנים נ׳ יוס לןכן תאנה ואינו יודע אימתי חנעה איר מנה מונס מאת
 יוס למשזע אס חל לתוכן ט״ו בשבט והוא יולע אימת מנעה (דסתתלת הפגין הוא ח:עה לתאנים):
 רי״א הפיםאות כר ירושלמי אמר להס והרי עמכם בצפורי והן עושות לשתי שנים אמרו לו והרי

:  עמכם בטבריא וסן עושות לשנה א׳
 ב הטומן את הלוף בשביעית. ר״מ אומד לא יפחות מסאתים עד
 נובה שלשה טפחים וטפח עפר על גביו, והכ״א לא יפהות מארבעה
 קבים עד נובח טפח וטפח עפר עלגביו. וטומנו במקוםדריםת אדם:
ן את הלוף בשביעית . והוא מין ממיני הבצלים פרגילין לעומנן בארן רמ׳א לא יפחות מ ו ט  ב ה
. משוס דמיהזי כ;ורע עד שיממון סאתים מסן בחפירה א/על גובה ג״ע וטפח עסר.עיג:וחכמים ׳  וכו

. 1ס גם אליבא דרימ: ׳ ט . ום״ל דס;י בשליש ממה שאמר ר״מ: וטומנו ו טי  ו
 ג לוף שעברה עליו שביעית. ר׳ אליעזר אומר אם לקטו חעניים את
 עליו לקטו. ואם לאו יעשר, חשבון עם העניים. ר' יהושע אומר אם

 לקטו חעניים את עליו לקטו. ואם לאו אין לעניים עליו חשבץ :
. כלומר שעברה עליו שכיעית ונכנס לשמינית ר״א אם בו׳ ירושלמי ר׳יא נשס ׳ ט ה שעברה ו ו  J ל
 ר׳י אתי׳ דר״י כריא ודר׳ יוסא כרבי יהושע זתנינן סמן פרק ט׳ הענייה אוכלין אחר הביעור אבל
 לא עשירים דברי ר׳ יסודה רי״א אחד עניים וא׳ עשירים אוכלין אחר הביעור ר׳ אימי בעי קומי׳
 ריי מתניהין פד שלא גזרו טל הספיחים פי׳ מתני׳ דקתני יעשה חשבון ט׳ או אין ט׳ עיכ צריך לאוקומה
 קודש שנורו על ספיחים דלאמר שגזרו אסור כספיחי[ א״ל וכי בעליה היית כלומר וכי גורועלהלוף
 שתאמר דקודה גזרה הוי הרי לא גזרו על הלוף כלל סכר ר׳ אמי אין איסור ספיהין תורה מדאמר
 מתני׳ עד פלא גורו איר ירמיה בעלי לוף שוטה היא מתני׳ דעלין שלהם אין מתקיים בארן ואינו
 הולך אחר העיקר ע״כ יש לו ביעור מעלי לוף פיקח אין ביעור כמו נדעיקר אייתי רב היפיעא מתניה,
׳ עלי לוף ועלי בצלים נהאי דינא דמתניתין אם יע:ה חשבון עם העניים אס לאו אית לך למימר  ט
 בצלים השוטים מה ענד ליס ר׳ ירמיה סהר ליה בששזקף בעלין 0״ הא דמשמע בברייתא דעלי בצלים
 יפ להם כיעור בפשוקף בעלין בו׳ היינו היכא דדרך לשקוף העלין סי׳ לתלוש דאז איט מתקיים באין
 ואינו הולך אהר כעיקר מילהיה דר׳ ירמיה פי' מדמוקי ר׳ ירמיה בעלי לוף בועה משמע אפי׳ בלא

 שקפן לאי בשקפ; אף עלי בצלים ועלי לוף סיקחין יפ ביעור וא׳יכ הוי סעלין עס העיקר ועיקר אין לו
 כיעור ואעס״כ יש לעלין ביעור פמעינן דבר שיש לו ביעור כו׳ ר׳ יוסי סתר לה מתניתא (פי׳ למוקי
 סלוגתייהו דרבי אליעזר ורבי יהושע רמתני׳ בהכי) דהיינו פנעפ לפני דיה שביעית דהייט כמה שנים
 לפני ר׳ה הפביעימ ועפה ביציה לפני ר״ה השביעית ורכן לפני ריס השביעית פי׳ שלכן אה העלין שלא
 יגללו לפני ר״ה אין הימר אין ליכון כשקר טלו לענ״ס לגידולו אישור ואושרי! אף את ההיתר ואין
ן כעוקר והוי כמו שנעקרו לפני ריכ השביעית ואיכ אינן נאםרין מחמת הגילולין שגדלו ט  חימר ד
 בשביעית ולא הוי כולו לעניים אלא יעשה תשכון עס העניים מס פנללו לפני שביעית לבעהיב ומה
ן ט  שגללו בשביעית לעניים והשתא ר״א סבר דיטן כעוקר לפיכך יעשה חשבון ור׳ יהושע סבר אץ ד
 כעוקר והוי טלו לעניים לפיכך אין לעניים עמו חשבון אלא יעלו את טלו וסיג אין הימא אין ליטן
 כעוקר הוי טלו לעניים ואין הימא ליטן כעוקר אץ טלו לפנייה אלא יעפה חפבון עם העלים ומספק
 מותר ר׳ חוקיה פתר(פי׳ לפלוגתייהו רריא וריי למתני׳) בפנטנר עריה שביעית ועשה ביציה בפביפ״
 ודיק גכוף שביעי׳. ועקרו אמר שביעית. פי׳ אחר כמה שנים אץ חימל אין ליכון כעוקר טלו לכעה״ב
י כאילו נעקרו בהוף שביעית  פי׳ דגילולי היתר מטלין אס כאיסור ואין חימר ליטן כעוקר א״כ ט
 ואין הנייולין של היתר ממלין אותם א״כ אין כולו לבעהיב ועושה עס העניים חשטן וה״פ ר׳א סבר
 דיכון העיקר ואיכ מת שגלל בשביעית אסור ומה שגדלו אחר שביעית מותר לפיכך יעשה משבון
 כוי ור׳ •הושע כבר אין דיכון כעוקר וא״כ הגילולץ שגדלו אחר שביעית העלו את האיסור לפיכך
 אין לענייה עמו חשבון אלא טלו לבעה״ב וסיג אין תימר אין דיטן כעוקר טלו לכעסיג לפיכך אין
׳ והשתא מפרש  לעניים עמו משכון ואץ תימר דיטן כעוקר אין כולו לבעהיב לפיכך יעשה משכון ט
ן שזרע לסנ׳ ר״ה ק כו׳ ר׳ יוסי פתר מתני׳ לפני ר״ה שביעית פי׳ מו א  האיך יהיה סהשטן עשה נ
 הפביפית ואיכ אותן השלפ שנים היו ג״כ לפני ר״ה ר׳ מזקיה סתר מתני׳ ערב ריס שביעית «י׳ שנטע

׳ ואיכ אותן השנים היו אחר ר׳ה פגיעית:  עריה ט

 ד לוף של ערב שביעית שנכנס לשביעית. וכן בצלים הקיצונים.ובן
 פואה של עידית. בש״א עוקרין אותן בםארופות של עץ. ובה״א
 בקרדומות של מתכת. ומודים בפואה של צלעות שעוקרץ אוהה

 בקרדומות של מתכת:
. מיירי שגדלו כל הערך קולם פכיעיה ולא נשאר רק לעקור: ׳  ד לוף של ערב שביעית כו
. צלעות כן ציד י : ומודים ט ת א . דמיישי לעמדת כ ׳  בגלים הקיצונית. פמרעו בקין: בש״א כו

 הפרה דאין דרך לזרוע פס לא מיחד כעבודה:
 ה מאימתי מותר אדם ליקח לוף במוצאי שביעית. דבי יהודה אומר

 מיד. וחכמים אומרים משירבח חחדש :
׳ רייא סיר וחכמים כוי. ירושלמי מ״ע דרבנן גורו על הלוף ולא גזרו סל הירנן  ה מאימתי ט
 מיע דר" מטמין אנן אמרץ ממתה אפילו בשביעית יהא מותר פלא ילך ויביא מן האהור ויאמר מן
 העמון הנאתי כצ״ל. סי׳ דמקשהדרגק פ״ל בכאן לבעינן משירבה החדש ובמשנה ד' פרק ז׳ ם׳ל לאפ
 עפה הבכיר מתר האפל ולא בעינן שירבה דוקא ומתרן דשאני לוף מירק דלוף דבר פדרט להתקיים
 לכך גזרינן דיצניע בשביעית אלאתר שביעית ובירק שאין דרט להתקיים לא גזרינן ואח׳כ הקשה מיע
 דריי ומפני דהלען דמעמין מערב שביעית סם ואחר כך סקשס דלפי זה אפילו בשביעית יסא מותר:

 ך אלו כלים שאין האומן רשאי למכרם בשביעית. מהרישה וכל כליח
 העול וחמזרה והדרך. אבל מוכר הוא מנל יד ומגל קציר וענלה וכל כליה.
 זה הכלל כל שמלאכתו מיוהדת לעבירה אסור. לאיסור ולהיתר מותר :
. ירושלמי איר יונה כיני מתניתץ אלו כליס פאץ האומן רשאי למוכרה בשטעית למי ׳ ו  ן אלו בלים כ
 5חשול פל הפביעית סתמן מהו מן דקהני לאיסור ולהיתר מותר הרא אמרה סתמן מותר(דמאי שנא

: ( ד ש  כלים המיוחדים לאיטר לפסס בני אדם או כלים העומדים לאיסור ולהיתר מ

 ן חיוצר מוכר חמש כדי שמן וחמשה עשר כדי יין. שכן דרכו,להביא
 מן ההפקר. ואם הביא יותר מכאן מותר. ומוכר לעוברי כוכביםיבארץ.

 ולישראל בהוצה לארץ :
׳ ומוכר לנכדים באיי. ל״ר בארן אלא אף בארן ולישראל במיל דוקא. ירופ׳ וחש לומר  ן המצר מוכר ט
ל יין ואלו של שמן ונמכר לנכרי $ באר! ולישראל כחליל דוקא: ן צ » מנס ניכרץ הן א 6 v החליף fm 
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 רבי יהודה אומד חלוף חדברים זו בק־לי בית שמאי ומחומרי ב״ר,:
 ב שדה שנת קוצה וכו׳ ירושלמי סמן אמרינן כשנטלו נץציה ורבנן רהכא אמרין בשחרש ע״ר דרבנן
 דהכא איזהו טייב כל העם חודפץ ס״א והוא חורש ביפ וזהו סי׳ של נתקזצה פעם א׳ שלא נחרש רק
 להמית סקוציסופנעייבה הוא פנמרפ ביפ בכדי פיהיה הפרס טובה: שדה שנפדיבה. סי׳ בשביעית:

 בטובה. אסור להמיק עובה לבעליו דרממנא אפקריה : חילוף דןבי־ים. דב׳־ס לקולא:

 ; הוכרין נירין מן העוברי כוכבים בשביעית אבל לא מישראל. ומחזיקים
 ידי עובדי כוכבים בשביעית אבל לא ידי ישראל. ושואלי! בשלומן

 מפני דרכי שלום :
 ג תוכרין נירין מן הנבריס. יטל ישראל לקנל מן הנכרי פרס בכךוכךטרין לשנה אעיג שהנכד
 חורפה בפביעית והוא !ורעה במ״ש וגרם לנכרי לחורפה בשביעית. ניר חרישה. ומהזיקק וכוי.
 ירושלמי ר׳ חייא ור׳ אמי חד אמר חרופ בה עבאות ואנא נשיב לה מינך בתר פמיעתא וחרגא אמר אייפר
 מאן דאמר חרוש בה טבאות והו׳ מהו שואלי! בפלומו איישר מיד היישר מהו פואלץ בשלומן כשלום
 ישראל שלום טליכס דאי לנכרי הא כל שכן דפרי דאתי חייפר ברי מכיש בלמא . ומסוגיא דהניזקץ סיב
ד איישר ומהו פואלין בשלומן מפני רבינא איוס מגם קאי למותר ליתן לו בטק שלום נשפה רפס: ר  מ

 ד המדל בזיתים ב״ש אומרים יגום וב״ה אומרים ישרש. ומודים במהליק
 עד שיגום. אי זה הוא חמדל אחד או שנימ. המחליק שלשה זה בצד
 זה רבמה דברים אמורים מתוך שלו •אבל מחוך של חבית אף חמחליק
 ישרש: ה חמבקיע בזית לא יחפהו בעפר. אבל מכסה הוא באבנים
 אי בקש. חקוצץ קורות שקמח לא יחפחו בעפר אבל מכסח חוא באבנים
 או בקש. אין קוצצי; בתולת שקמה בשביעית מפני שחיא עבודח. ר׳
 יחודח אומר כדרכח אסור. אלא או םגביח י' טפחים או גומם מעל הארץ:
. כלומר לעצים לא יחפהו בעפר הביקוע פמתקן כק־ ומפבימ האילן אבל וטי פאיט ׳ ע וכו י ק ב מ  ה ה
 חלא כמושיכ שומר פלא ייבפ: בתולת שקמה וכוי. היינו פלא נקצצה מעולם פהיא משבחת בכך ואתר

 פנתקצצה קרוי קורה השקמס ואז רגילות לקוצצה בכל פנה :
 ן חמזנב בגפנים וחקוצץ קנים. ר׳ יוסי חנלילי אומר ירחיק טפח. ר״ע
 אומר קיצץ כדרכו בקרדום או במגל ובמגירה ובכל מח שירצח. אילן

 שנפשח קושרין אותו בשביעית. לא שיעלה אלא שלא יוסיף:
 ו חמונב וכו׳. היינו פמקצן זנבות סגפנים כד פיעלה הגזע ויגביר וכן הקנים כדי שיושיטו דרכן לגמום
 מן הארץ וכשהוא מרחיק טפח לא מחזי כעבודהנאילן שגפשה-פי׳ מסרק: לא שיעלה. פיחחבר מה פנפשמ:
 ז מאימתי אוכלין פירות האילן בשביעית. חפגים משיזריחו אוכל בחם
 פתו בשדה. ביחלו טגס לתוך ביתו. וכן כיוצא בחם בשאר שבי

 שבוע חייב במעשרות :
, מפום דכתיב לאכלה ולא להפסד ואם אוכלן קולס בישולן טי להפסד: הפנים, ׳ ו  f פאיבתי אוכלין כ
׳ וכן . אוכל בהן פתו בשדה חקא אבל ל:ככיס לבית עד נמר בישולן: ב־חלו ט  סי׳ תאנה: מ-עיזריהו
 כי־צא. סי׳ רקאי על ביחלו וביחלו הן לאחר נ׳ יוס משעת סכין כמ״ש כסרק שאחר זה. ירושלמי מהו ביחלו
 גסס כמה דאת אמר וגס נפשס בחלה: הבוסר כו׳. והוא ענב שלא נתבשל משהייא מיס שסוחעו ומוציא
 ממנו משקה. הבאיש משקרוי האופה והייט משמתחילץ להתבשל ענבים. וכן כיוצא קאי על הבאיש :

 ח הבוסר משהביא מים אוכל בו פתו בשדח. חבאיש כונס לתוך ביתו.
 וכן כיוצא בו בשאר שני שבוע חייב במעשרות י ט זיתים משיכניםו
 רביעית לסאה פוצע ואוכל בשדה. הכניסו חצי לוג כותש וסך בשדח.
 הכניסו שליש כותש בשדה וכונס לתוך.ביתו. וכן כיוצא בהן בשאר
 שני שבוע תייבים במעשרות. ושאר כל פירות האילן כעונתן למעשרות

 כך עונתן לשביעית:
. ג . ירושלמי שואל מכו שליש ומייוך תוספתא לתני בה שליש לו ׳  £ זיתיש כוי הכניסו שליש ט
 פי׳ דבליש הוא לוג ומפרש בירושלמי ההופפתא הניל וזיל מתני׳ שהן עושץ ג׳ לוגין לסאה ולכך הוי
 השליש לוג ודלא כיש מפרשי! דטעו בסי׳ הירושלמי וויל הירושלמי מהו שליש לוג מהנתא שהן עושין
 פלשת לו;ין לסאה ורצונם לומר דשליפ הוי מלוג ומסאה הוי תפיעית ולא כן הוא דסא תנן גבי
 מע:רות התכואה והזיתים מפיכניסו פליש ולא קתני התם לוג ומאי שייך לוג גבי הכואה ע׳ה מוכח

ל: . דבס אין סילוק בין מעפר לפביעימ כמו במי ׳  כמ׳ש: ושאר בל פימת האיל; ט
 י מאימתי אין קוצצין האילן בשביעית. בית שמאי אומרים כל האילן
 משיוציא. ב״ח אומרים חחרובין משישלשלו והנפנים משיגרעו והזיתים
 משינצו ושאר כל אילן משיוציא. וכל חאילן כיון שבא לעונת חמעשרות
 מותר לקוצצו. כמה יהא בזית ולא יקוצנו רובע, רבן שמעון בן גמליאל

 אומר הכל לפי הזית :
 י מאימתי ט׳.דלאכלה אמר רחמנא ולא להססר ואף שהוא מעולה בדמיו לעצים מתר אפסיכ אינו
. ירושלמי חני ריח בר פפא מרובין שלשלן הוא ׳  רשאי לקצין: בשיא כל אילן משיוציא. פרי: משילשלו ט
 הנטן גפנים משיגרעו א״ר יונס משיזחילו מיס המדיא כי יגרע נשפי מים בוי: והזיתים משינצו. משינדל
. קאי אדלעיל לאמר בזיסיס השימור משינצו ואמר ריבע. ירושלמי מה ׳  הנן עליהם: כמה יהא בוית כו
 רובע נן או רובע זיתים פי׳ אי בעינן שיהיה רובע הקב >ן או רובע זיתים מסנן יהיה יכול לגדל רוגע
 בקב זיתים אמר ל׳ יונס לאיזו p שהוא עזפה רובע !יהים עי׳ לאיזו p אלא שעושה רובע זיתים:

ן ךן א בנות שות שביעית שלהן שניה. שהן עושות לשלש ד ף  ה
 I שנים. ר׳ יהודה אומר הפרסאות שביעית שלהן מוצאי
 שביעית. שחן עושות לשתי שנים. אמרו לו לא אמת אלא בנות שוח:
. ירושלמי מס בכל שנס ושנה ק עופות (אלא ׳ ס ה א בנות שוח שביעית שלהן כו ר  פ
ק  י פנשתיירו באילן עד נמר ביפולן ואלו שגדלים בשנה הכי נשתיירו ג״כ אחר אלי שנס ו
 לעולם) או אמ^לג׳ פנים ופפיע לי׳ בכל שנה ושנה כן עושות אלא שאין סירותיהן נגמרים אלא לאחר
 ג׳ שנים ושואל לפ״ז כיצד הוא ילע אתו הוא משנה א׳ או מפנה הב׳ או מפנה הג׳ ר׳ יוכה אמר
 עשיקשור עליו מוט תר שמואל סוחב בהן קיסמין(דאילו חוס ירקב) ומסמפנה םניל מוכח דאילן בתל
 *נמה אוליט עור איי שם הט רשבגיא אילן שממן קולם גרו בפמו מתפשר לשמני לאחל ס״ו גשגע

 שנות אליהו



 אליהן שבילת נ
t וסיטיבך והמן מאבותיך אכותיכס » ׳ ! n w i אכוהיך פטורים היו ונתהייבו אף אתם סעודיה הייחם 
 לא סיה עליהם עול מלכות ואתם אעסיי שיש עליכם עול מלט־! אבותיכם לא נהחייבו אלא לאחר ייר
 שנים ז׳ שכבשו וז׳ שחלקו אבל אפם כיון כנטםהס נתמייבתס אבותיכם לא מחייט ער שקט כולה
. פי' ׳  אבל אתס ראשון ראשון קונה ומתחייב ר' אלעזר אומד מי,ליהם קבלו סליהם את המעשרות ט
 לסי שיהושע נצטוה לקרש כ( מה שבתוך התחומין אבל בימי עזרא לא קרשו אלא מה שרט בדאמרינן
 הרבה כרבים כבשו פולי מ5רים ולא קדשו עולי בבל ולהט קאמר ר״א דמאליהן קבלו אבל בוודאי מס
 בקדשו מא מדאורייתא ור״י סלי; עליה וכ״ל דמדאורייתא נצטוו לקדש כמו בבי יהושע. ונ״מ דזדושס
 במצות השם ביס קיימת אפי׳ בזמן הזה אבל לר׳׳א בעלה עכשיו דמסתמא לא היה גלב שלהם אלא בזמן
 שבכמיק קיים הואיל והדבר תלוי בהם והא דמשמע בכמה מקומות דקדוכה ראשונה קדשה לשעתה וקדשס

 לעתיד לבוא היינו לעני! קדושת הבית ומקדש אבל לענין קדושת הארן בסלה:
 ב עושין בתלוש בםוריא אבל לא במחובר. דשים חורין ודורכץ
 ומעמרין. אבל לא קוצרץ ולא בוצרין ולא מוסקין. כלל אמר ר׳ עקיבא

 כל שכיוצא בו מותר בארץ ישראל עושיןאותו בםוריא :
 ב עושין בתלוש בסוריא. סוריא הוא ארם צובה שכבש דוד קודם יבוסי וכתיב כל סמקוס אפר תדרוך כף
 רגליכם בו משמע אף בח״ל הדר כתיב מהמדבר והלבנון כו׳ משמע דזקא בא״י ודרשו דקודס כיבוש כל א״י
 אינו קדוש ח״ל רק אחר שיכבשו אח כל איי אזי אף בחיל בכימ אשר תדרוך וגף לכס נתתיו ולכך
 םוריא שמא מחיל שכב: דור קודם יבוסי לכך עשה אותה בקצת כח״צ ובקצת כאיי והטעם דנתלוש
 מותר כיו,־ מארן מותר תלופ עיי שינוי התירו בסורי׳ אף גלי פינוי אגל במחובר שאין מוסר כאיי
 אף בשינוי אבור בסורי׳ כמה שפונה הכלל כל שכיוצא בי מופר בארן כו׳ וזה ע״י פינוי דבא״ אין
 היתר כלל לעשות אף בתלוש רק ע״י פינוי ובמחובר אין רשאי למשות כלל אף בשינוי ומשרש והולך
ה סוי במחובר ומתני' איירי במופקר  מהו התלוש דשים וזורין ודורכין ומעמרין אכל לא קוצר׳; כו׳ ח

. ירושל' ש י ר  דבמשומר אץ היתר כלל באיי אף בתלוש עיי פינוי כמיש בפרק מ׳ משנה ו׳ בסיד ודלא מ
 ומה אק קיימץ אס בסירות פשית שנכנסו לשביעית אפילו באיי מותר אם בסירות שביעית שיצאו למוצאי
 שביעית לחרוש מותר ולקצור אסור בתמיה אלא כי אק קיימץ בסירות שביעית בשביעיס. עוד שס הבל
 לא במחובר איר אליעזר שלח יהא מלכץ זמשתקעין בס בתלוש למה הוא מותר מן גו דמני רווחי

 צכמר לא נפיק כצי׳ל. פירוש בשביל ריוח מועע לא יפתקע לדור שם:

 ג בצלים שירדו עליחם גשמים וצמחו. אם חיו העלין שלחן שחורין
 אהורין. הוריקו הרי אלו מותרין. ר׳ חניגא בן אגטיגגוה אומר אם יכולץ

 להתלש בעלי[ שלהן אםורין. וכנגד בן מתאי שביעית מותרין:
' שחורי! אסורין.דכידוע שהם נהגללו בשביעית: הוריכן מותרי!. אז הולכים  ג בצלים שירדו ט
 וכמושיס ולאו מארעא קח רבו: וכנגדן לטיצאי שביעית מותרין. בבצלים של שביעיה מיירי וזיל הירו' עקרן
 בפביעית ושתלן כמוצאי שביעית רבי זירא אמר מטון שרבה עליו החלש מותר ר׳ לא 1ר' איסא תרוו! אמרין
 אסור מתניהא פליגא על ר׳ לא ועל ר׳ אושא זה הכלל פהיה רשיא משום ר״י כל רבר פיפ לו מתייין כגון
 טבל והקדש וחדש לא נתנו בהן חכמים שיעיר אלא מין כמינו גכ׳ש ושאינו מיע בנותן טעם וכל דבר
 סאין לו מתירין כגון תרומה חלה וערלה וכלאים נתנו להם חכמים ביעור מין נמיט ופלא במיט בטח[
 עעש התיכון והרי פביעית הר* אין לה מתירי! והרי לא נתנו נממים סיעור (שאוסרים בעיט בכיס)
י דבר פיפ  אמר להן לא אמרו בשביעית שאושרת בכיש אנא בביעור אכל באכילה בניע (דביעור ט
 לו מתירי! לעני! חימר איסורי) מה עכדינן ליה ר׳ הילא ור׳ אמי אסרי אפילו כשתתגדל הרכה סתרין
 לה בעירובי! אבל בגידולי! חומר הוא בגידולין מדאמר ר׳ זירא בשם ר׳ בצל של כלאי הכרם שעקרו ושתלו
 אפילו הוסיף כמה אסור שאין גידולי היתר מעלי! האסור מתניתא פליגא על ר׳ זירא דלעיל להק גידולי
 תרומה תרומה וגדולי גדוליהן חולין אבל עבל ושפיח׳ שביעית ותימ ובכורים גמליה! חולין ותני סלם
 גדיא בדבר פזרעו כלס אבל בדבר שאין זרעו כלה אפילו גידולי גדוליהן אמדן מאי עגיל ליס
 ר׳ זעירא פתר ליה בכיעור אבל לאכילה כיון שרבה עליו החדש מותר כצ״ל עכיל הירושלמי:

.  ד מאימתי מותר אדם ליקח ירק במוצאי שביעית. משיעשה כיוצא מ
 עשה הבכיר הותר חאפל. רבי התיר ליקח ירק במוצאי שביעית מיד;
 ד מאימתי כו׳ ר' התיר ליקת ירק במוצאי שביעית מיד . הטעה לבב׳ או ג׳ ימים עושה כיוצא
. וזיל כירושלמי כמסכת סאה ס״פ כל זית אייתי קמיה תרתי! סוגלי; בין תרץ(ניל ריש) שתא לצומא  בו
 רבא ומי אפקי שמיטתא ומי בטון עענ׳ לנמלים אמר לון ולית אשור ולאו ססיהין איטן אמר לון גפוקי
 ריש שתא אזדרק כאותו שעה התיר רבי ליקח ירק במוצאי שביעית מיד דאמרינן דאחר ריס נזרעו ולא
 חיישינן שהם משנת השמיטה עכ״ל. והר״ש מביא הטעם לסי שהיו מביאין ירק מחיל והיה רבה על
 של איי ואמר שכן משמע מסוגיא דירושלמי וז״ל בראשונה היס ירק אסור בספרי איי המקיט שיהיה
 הירק מותר כספרי איי. אעשיכ היה אסור להניא ירק מחיל לאדן התקין שיהיה מותר להביא ירק
 מחיל ואטפ״כ היה אסור ליקח הירק במוצאי שביעית מיד התיר רבי ליקח ירק במוצאי שביעית מיד
 בר מ! קפלועא מה עבדי! ליה צסוראי אלבשינה שקי וקטמא ואייתוניה קומי רבי אמרי! ליה מה חטא דין
 מכל ירקא ופרא ליה לון עכיל וחשב שמחמת זה התיר רבי אכל באמת העעס כמו שכסביד בשס הירושלמי:

 ה אין מוציאין שמן שריפה ופירות שביעית מהארץ לה״ל. אר״ש
 שמעתי בפירוש שמוציאין לםוריא ואין מוציאין לח״ל :

 ה אין מוציאי!. דלכתחלה כיע מודם דאין מוציאץ אף דרפב״א היל דמביאין בארן ומבערין כניס
 בדיעבד אבל לכתמלה מודי:

 ן אין מביאץ תרומח מח״ל לארץ. אר״ש שמעתי בפירוש שמביאין
 מסוריא ואין מביאין מחוצה לארץ :

. ירושלמי תמן תנינא ארסטץ הביא בבורים מאפסמיא וקבל ממנו י ׳ אריש שמעתי כו  ן אין מכיאין ט
 ויביא תרומה ומשני א״ר הושעיה בכורים באחריות בעליס אם אמר את כן אף סם מרדסץ לפס אחריהן
 כלומר הבכורים צריכים הבעלים להביאן לירושלים ואיא לחלק! בחיל לכהנים של שם אבל התרומה אין
 אחריות עליהם להביאן לארן ואס אתה אומר שיביאו לכהניס שבארן ירדפו לנדל אמר התרומה:
 £רס ץ א כלל גדול אמרו בשביעית. כל שחוא מאכל אדם ומאבל
 י בהמה וממין הצובעים ואינו מתקיים בארץ. יש לו שביעית
 ולדמיו שביעית. יש לו ביעור ולדמיו ביעור. ואחה זה עלה הלוף
 השוטה. ועלה הדגדנה. העולשין והכרישין וחרגילח ונץ חחלב. ומאכל
 בחמה חחיחים והדרדרים. וממין הצובעין ספיחי אסמים וקוצה. יש

 להם שביעית ולדמיהן שביעית יש לחם ביעור ולדמיהן ביעור :
. הא דקחני גדול מנ־ירפ במפכתא שנת בפרק ז׳ כלל גדול דבשבימית אין חילוק ׳  א בלל נדול כו
ן מ מ  נין •אכל אלם ונין מאכל בהמה ובמין סטבעים ואילו מיפשר במאכל £ל0 איסא במאכל י

to* 

 **n שנות
 ח בית שמאי אומרים לא ימכור לו פרח חורשת בשביעית. ובית הלל
 מתירין מפני שחרא יכול לשחטה. מוכר ליו פירות אפילו בשעת תזרע •
 ומשאיל לו סאתו אע״פ שהוא יודע שיש לו גורן. ופורט לו מעות

 אע״פ שהוא יודע שיש לו פועלים.וכולן בפירוש אסורין :
. ירושלמי ת:י המוכר פור לחבירו ונמצא נגחן רב אמר ה״ז מקח טעות ׳  ח בשיא לא יספור ט
. ר כ  ושמואל אמר ימל למימר לפמיט׳ מכרתי לך מה אנן קיימץ אס כשמכרו לאריס דיה לחרישה מ
 ואי כשמכרו לעכח כיע מוליסללשהיעה מכר לו אלא ט אנן קיימיןכ:מכר1 לכרסיר רב אמר מקמ

. ומקשה שס לימא רב דאמר כביש ושמואל  מעות כוא ושמואל אמר יטל הוא מימר לשחיטה מכרתי לך
 בניה ומשני רב כביש ואסי׳ יסטר כביה לית אורחיה לבר נש משחיט מיד אלא מפתהץ הלתא יומין
א ושמואל כביה ואפילו יסבור כביש לית אורהא דב״נ מיכם חזרא  ואורן מלחץ יומין לאו מקר. טעות מ

 דרדיא לסיכך בשביעית לא סליק בשחיעם אגל עמן תלינן כשחיטה:
 ט משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה ורחיים
 ותנור אבל לא תבור ולא תטחן עמה. אשת הבר משאלת לאשת עם
 הארץ נפה וכברח. ובוררת וטוחנת ומרקדת עמח אבל משתטיל
 המים לא תנע אצלה • שאין מהזיקין ידי עוברי עבירה. וכולן לא אמרו
 אלא מפני דרכי שלום. ומחזיקים ידי עובדי כוכבים בשביעית אבל לא

 ידי ישראל. ושואלין בשלומן מפני דרכי שלום :
. ירושלמי נסה לססור בה מעות כברה לכבור בה חול רחיים לטחון בה י  ט משאלח אשד. להבדתח כו
. והא דלא תני גבי עיה תנור ורחיים משוה שאין ׳  כממניס תנור לטמון בה אוני! של פשת;: אשת חבר כו
 דרך לה:איל לעיה תנור ורחיים תנור ״היא טי וכיון שמטמא אותם אין לה טהרה נמקוה ורחיים גיה טרחא
 גדולה מאד להעגיל וגם דצריך לנקר הרחיים מכיש קמח שלח ישאר שם שהקמח מא סמא מחמת נגיעת
י שני דבריס: אבל משהטיל כו׳ ובמס׳ גיטין רסיא.א׳ פריך מ״ש רישא  ע״ה ולכך אץ דרך להשאיל מ
 ולרש סיפא אמר אביי רוב פיה מעשר׳! הן רבא אמר ככא בעיה דרבי מאיר וטומאה וטהרה דרבנן דתניא
 איזו ע׳׳ס כל שאינו אוכל מולין בטהרה דברי רבי מאיר וחכמים אומריפ כל פאיט מעפר סירותיו והא
 מדקה:, סיפא מפהעיל מיס לא חגע עמה מכלל דריפא לאו בעומאה ועהרה עסקינן ומפני ריפא וסיפא
 בטומאה וטהרה וריפא בטומאת חולין וסיפא בטומאת חלה עיב־ וכירופלמי וו״ל חמן תנינן נחתום
 שמא עושה בעומאס לא לשין ולא שרבץ טמז ותני עלה לא בוררץ ולא טזחנין ולא מרקדין עמו והכא
 את אמרח הכין איר לא כאן לחולין וכאן לתרומה ופריך אית לך למימר נחתום בתרומה חבריי' אמרין
 כאן בלותה וכאן באיט לוהת מתנית׳ מסייע למכריי׳ אבל מפחעיל המיס לא תגע עמה שאין מהזיקין
 ידי עוברי עבירה עכ״ל. דמהמלס רצה לתרן כאן במולי! וכאן בתרומס בסברת רבא ולבסוף מסרן
 כאן בלוסת כו׳ כסברת אכיי דלא מייד בטומאה וטהרה רק דאינו נאמן על המעשרות ומשום דרוג
 ע״ה מששרין ה! וסיפא דקהני אבל משתעיל מים מיירי בטומאה ורכא לא קשיא הא דנתתוס דאיירי
 בחלה כנתודיגה מחתוס וכמו שמתרץ הגמרא כאן: וכולן לא אמרו כוי. ירושלמי על כל פרקא
 את אמרת או סל הדא הלכתא אח אמרח רבנן דקסרין בשס ר׳ יהודה בר טוטם מן מה דלא תנינ[
 כגיטץ אלא סזא הלכתא הדא אמרה טל הדא הלכתא את אמרת סי׳ דבגיטין משיב בפרק הניזקין כל
 מה פאמרו מפני ררכי שלום ואינו משרש רק במתני׳ מ״ל מוכח דעל הדא הלבתא לבד קמי. ומחויקין

: . ריח ור׳א מיא חרוש בה עכאות כו׳ עמיש בפ׳ ד׳ י  כו

 ( א שלש ארצות לשביעית. כל שחהזיקו עולי בבל מארץ
 י ישראל ועד מיב לא נאכל ולא נעבד . וכל שתחזיקו עולי
 מצרים מכזיב ועד הנהר ועד אמנה נאכל אבל לא נעבד. מן הנהר

 ומאמנה ולפנים נאכל ונעבד:
 א שלש ארצות לשביעית. חלוקות לענין דין שביעית: כל שהחזיקו ט׳ לא נאכל ולא נעבד.
 דכסיב ושבתה הארן פכה לה׳ זהו עבודת הארן ואח״כ כתיב וכיתה שבת הארן לכם לאכלה זה
 לענין אכילת הפירות פיהו בקדושת בכיעית: מאיי עד טיב לא נאבל ולא נעבד כוי« סירופ
 מטיב ועד הנהר ועד אמנה ושלשתן מל הים המערבי של א״י סם וקצה גבול מערבית דרומית הוא
 נחל מצרים וקצה גבול צפונית מערבית הוא אמנה והוא הר ההר וכויב היה ג״כ לרוח מערבית אלא
 שמשיך למעלה ביניהם לצד צפון ולכן אמר כאן מטיב ומד הנהר ריל לצד מערבית דרומית וכן מטיב לצד
 צנונית מערבית עד אמנה נאכל ולא נעבד ר״ל דאין מחויב לאטל בקדושת שביעית אבל לא נעבד היא
ת איזהי הוא  עבודת קרקע. וזיל הירושלמי כיני מתני׳ מטיב פד הנהר מכזיב עד אמנה תני איזה הוא א
 חיל כל ששופע מטורי אמנה ולפנים א״י ומעורי אמנה ולחון ח״ל. וללא כהר״ש וש״מ שפרשו דכזיב
 ועט היה לרוח מזרחית פל א״י • וכן רשיי ז״ל מפרש ק בגיטין ודחקו טלם מפיס דאיתאכגיטיו
 דף ז׳ כ׳ ורמינהו כו׳ היה מהלך מעכו לכויב ממינו למזרח הדרך טמאה משוס ארן העמיס ע׳־ש. אכל
א וכצ״ל מימיני למזרח הדרך טהורה משוס ט׳ ובן איתא בירושלמי ובתוספתא והביאו  באמת דסיס מ
 הדיש ג״כ התוספתא במסכת אהלות במסו ע״ש אלא כמ״ש להוא ברוח מערבית לרומית (וכמ״ש:וסטים
׳ עט ואח אכזיב וחלקו של אשר סיס במערב והכלל בזה לקדושה ראשונה קדשה לשעתה  א ל״א) אשר ט
 ולאי קדשה לעתיד לבוא ומימלענין ענודה החמירו דלא נעבד ולוקא במחובר אגל בחלוש עושץ:
ד אמנח ולפנים , עיין בת״כ נאכל ונעבד גמס׳ קדושין ליו א׳ יליף למצות שבחובת קרקע ע ר ו ה נ  מן ה
 איס מה; אלא בארן דמדכהיכ אלס החוקים כו׳ בארן משמע דוקא בארן ובאותו פסוק כתיב על
 האדמה משמע אף בחיל יטל יהא נוהג בין כאנץ בין בח״ל תיל בארן אחר שריבה הכתוב ומיעט צא
 ולמד ממה פאמור בענין אבד האבדון את כל המקומות ט׳ מה נרו שהיא חובת הגוף ונוהגת בין
 נארן ובין בחיל אף כל שהוא חובת הנוף טהגת בין בארן ובין בחיל והירושלמי לא ניחא ליה הלימוד
 הנ״ל דס״ל דגם בעיז כתיב אפר אתם יורפים אותה את אלהיסס סל ההרים הרמים חה אינו טהג רק
 באיי לבד מהוייבץ לאבד מיז ולא בחיל לכך אינו מוכח מזה כלל ויליף לה מדרפא אחרינא מתפילין
 לכתיב וחרה אף ה׳ בכס ואבלתס מהרה מעל הארן וכתיב את דברי משמע אסילו במיל וזיל כירושלמי
 כתיב אלה החוקים והמפפסים אשר תפמרון לעפות בארן בארן אתם חייבים ואי אתם מייביס למטת
 נחיל יטל אפ־׳ מצות שאי! תלויות בארן לא יהא נוהג אלא גארן תיל סשמרו לכס ונו׳ ושמתם את
 לברי אלה על לבבכם ועל נפשכם מה אית לך כגון תפילץ ות״ת מה תפילין ותית מצוה שאין תלי׳ באת
 מהגת בין בחרן ובין בחיל אף כל דגר שאין הלוי בארן נוהגח בין בארן ובץ בחיל מעתה משגלו יהא
 חייבים כצ״ל. סי׳ במטס התלויות בארן כמו מציה שאימ נוהג בארן נוהג אף משגלו אף מצות התלויות
 בארן יהיה טהנ גאלן אף משגלו ואמאי אמרינן דקדוסה ראשונה לא קדשה ומשל כתיב ויעשו כל הקהל
׳ ור״ש ד ת רפט בשוטת כי לא עשו מימות ישוע כן. מן ולמה ישוע ר׳ הילל ג ט  הבאים מהשבי מ
 מ־ נממן פנה הכתוב בצדק בקבר ספני כבוד הצדיק בפעהו הקיש םכסוב ביאתן כימי סמרא לו״אתן טסי
 •הופע מד בי'.תן בימ* יטשע שמורי! היו ומחייבו אף גיאסן טמי עזרא סעורץ היו ונתמ״ט וממם
 מהיי״ ר׳ יוסי בר חנינא 6מר מדברי «רה נתמייבו הלא דכתינ והביאך ה׳ אלהיו על םאלז אשר יר»
 *טעיך •ירפתה ״ מקיש ירושתן לימשת אטסיךמה ירושה אמסין־ qfcma ילוש* מ״מ M ימשמ
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 ולדמיהן שביעית ריש אוטר אין לקטף שביעית מפני שאינו פרי ן
. הוא אשכול הטשר וטא (קאנפר בלעו): והקטף וט׳ רשיא אק ר פ כ 1  1 ורד. הן שושנים: ו
. ויש כמשנה וו ג' פירושים במסכת נלה לף מ׳ ב׳ איתא לר׳ פדה  לכט* שביעית מפני שאינו פרי
 מונך למסכי׳ הנ״ל בקטפי סן ר:וע הן דסרי לכך מוקי לה כר״א לוקא דתנן ר״א אומר המעמיד בשרף
 ערלה אסור ורייא שטפתי שהמעמיד בשרף המלין בשרף העיקרק פותר כשרף הסגק אסור ור' וירא
 מוקי לס בקטפי דפירי ואתי ככ׳ע שאף ר״« מודה בקטפי דפירי. ועוד איתא אוקימתיה שם למיידי
 בין גקעסי לעירי וכין נקעסי דגווא ואתי ככיע דלא עליגי עליו רק באילן שעושה סירות. אכל באילן
 שאין ששה סירות כ״ע מורו דקמסיס זהו פריו ומייתי פל הברייתא רמי בהדיא לחכי א יש לקעף
 שביעית מפני שקטפו זהו פריו משמע לאיירי באילן שאין פושה פרי לכך הקספיס הוו גבי״ סירי וכציצ
 לגרוס שם להניא רשיא אין לקמף שביעית וחכיא יש לקטף שביעית מפני שקטפו זהו פריו ולא רתע
 זבמתני׳ לא קסט בה המעש מסני פקטסו זהו פריו. ולפי וה אתיא הירושלמי על מכומ. וז״ל ר'
 סרת ר׳ יוסא בשם ר מחנן אתיא דריש כר׳י דהנינן תמן אמר ריי שמעתי שהמעמיד בשרף האילן וב:רף
ק הלכה כר״י ובה אמר  העיקרין מותר יבשרף הפגין אסור מפמ שהוא סרי אריז לרבי פדת כמה רתימר ה
 הלכה כר״ש א״ר יונה ודמי הוא לבל דבר קטף בעל ע׳ג שרפו אילן איט בטל ע׳ג שרפו עכיל בלומר
 דרבי סלת ס׳ל לכקטפ• לגוזא איירי מתני׳ לכך מוקי לה לר׳ש כר׳י כנ״ל מ״י לא ס״ל הכי רק כאוקימתיה
 דמיירי כאילן שאין עושה סירות ולכך קטפו זהו פדו אבל אילן העושה פרי לא נמל ע׳ג שרפו ופלוגתא

ד אכל בשאימ ששה פרי כ׳ע מורו לקטפו והו פריו:  דר״א עם ר׳י הוא רוקא באילן העושה פ
 ך ודד תדש שכבשו בשמן ישן ילקט את חוורד . וישן בחדש חייב
 בביעור. חרובים חדשים שכבשן ביין ישן וישנים בחדש חייבין בביעור.
 זה הכלל כל שהוא בנותן טעם חייב לבער מין בשאינו מינו. ומין במינו
 כל שהוא. שביעית אוסרת כל שהוא במינה ושלא במינה בנותן טעם:
. ס״ להורר סיה משביעית שכבשו בשמן ישן דהיינו של ששית לכו מן  t ורד חדש שכבשו בשטן י
 ילקע הורד והשמן מותר דכנר שמן ישן אינו מפליט הוורד כלום ואס היה הוורד משביעית והשק
 משמינית דמו ישן בחדש חייב לבער השמן שבפמן חדש הוורד משליע והוא משביע״. וסי' אחר ורד
 חדש משל שביעית שכבשו בשמן ישן משל ששית ילקוע טורר והשמן מותר ויש; בחרש שכוורד היה
 מששית והשמן משביעית חייב בביעור דהשמן נתן עעס בוורד לכך הוורד תייב בביעור וזיל הירושלמי
 דפריך הכא את אמרת ילקוע את הוורד וכת את אמרת חייב בביעור ר״א בשם ריי סדן תניע אינק
 אמר זעירא יכול אנא סתר לסהין נתרץ סתרין וורד חרש שכבשו בשמן ישן וורד של שביעית שכבש
 בשמן של ששית וישן בהרש וורד שניפית שכבשו כשמן של שמינית פתר חורן וורד חדש שכבשו בשמן
ט בשמן של שפית ויפן כחדש וורד של ששית שכנשו בשמן של שביעית: ג כ  ישן וורד של שביעית :
. בהס אין נ׳מ דלעולה הן נותנין מעה ביין הן ביין ישן או חדש: שביעית אישרת כיש ׳  חרובק ט
 במינה וכוי. הא דשונה שביעית בסיע עול הא מא נכלל בוס הכלל שאמר לסירות לאסו? מריש
 דאמר דלא אמרי דשביעית אוסרת ב״ש רק לענץ ניעור אגל לאכילה בניהן טעם קמ׳ל ללא דאף
א כמינה בכיש כמ״ש לעיל פרק ו׳ הירושלמי דמביא הא דר״ש ד-יימר דלא אמרו רקלענץ  באכילה מ

 בישר אבל לאכילה לא צריך שיאכל בקדושת שביעית רק בניתן עצם עיש:
 {£Sl ח א בלל נדול אמרו בשביעית. כל המיוהד למאכל אדם אין
 י עושין מנינו מלוגמא לאדם ואץ צריך לומר לבהמה. וכל
 שאינו מיוחד למאכל אדמ עושי; ממנו מלוגמא לאדם אבל לא לבהמה.
 וכל שאיני מיוחד לא לסאכל אדם ולא למאכל בחמח חשב עליו למאכל
 אדם ולמאכל בחמה נותנין עליו חומרי אדם וחומרי בהמה. חשב עליו

 לעצים חרי חוא כעצים כנון חסיאח וחאזוב ותקורנית :
 א בלל נרול וכו׳. המיוחד למאכל אדם אין עוש־ן ממנו מלוגמא וכל שאינו מיוחד עושין וכל
 שאינו מיוחד לא למאכל הדס ולא למאכל נהמה אזלינן בתר מחשבתו אם השב לארס הו* ממרי אדם
 ואס חשב לנהמה הוי קולח שעושין מלוגמא וחומרא ראסור לפולקן: לעצים הרי הוא בעצימ . ווהו
 בהנ׳ ג' השיאה ואיזוכ והקורניס דאינס מיוחדיס כלל לא לזה ולא לזה לכך אזלינן בתר מחשבתו.
 ירושלמי רבי( בל׳ מייא בעי קומי דריז אוכלי אדם ואוכלי בהמה היו בסרשה מה ממית מימר אוכל
 אדם אין מישי! מהן מלונמא ואוכלי בהמה עושין מתן מלוגמא (דכתיכ והיתה פבת האת לכם לאכלה
 וכתיב ולבהמתך ולחיה אשר בארצך תהיה כל תבואתה לאכיל) איל וכיתה שבת הארן לכס לאכלס מיעט.
 מה מיעט אוכלי ארס שאין עושין מהן מלוגמה ולא מיעט אוכלי בהמה רבי ׳ושי לא אמר כן אלא
 והיתה שבת הארןלכס לאכלס מיעט לך לעבדך ולאמתך תהיה כל תבואתה לאכול מיצוע אחר מיעוט
 לרבות אוכלי בהמה מנושק מלוגמא ורבה אוכלי אדס אמר רבי מתנא רר' בון בר חייא כל מדרש
 פאתה דורש ושובר מדר: הראשון אין זה מדרפ ווה כלל גדול בהל מקום שמציט מיעוט אמר מיעוט
 לרבות דזה הוא תמוה מאז למה כתב רחמנא ב' מיעוטיה בבד לרבות. ועוד מאי רבוי שיי־ במיעיט
 אלא דהעניןכמו הכא דמתחלה מיעעתה התורה הכל משמע אף בהמה ואיז״כ כתכ מור למטע המיעוט
 הראשון דלח מיעט הכל רק אוכלי איס אבל אוכלי בהמת לא נמצא דבאמת המיעוט ס::י גיכ מיעוע
. העב עליו למאכל אדם ולבהמת כוי. פי׳ למאכל אדם או למאכל בהמה י י  אלא נ;ד הראשון הזי מ
 אלא דכירושלמי לייק מהלשון דמתניתא לשונה אדה ולבהמה משמע שחשב על שניהם ביחד טתניס עליו

 חומרי שניהן ומירש ניחא חומרי אדם חומרי בהמה מס היא ומשני שאסור לשלקן:
 ב שביעית ניתנה לאכילה ולשתיה ולסיכה. לאכול דבר שדרכו לאכול •

 ולשתות דבר שדרכו לשתות ולסוך דבר שדרכו לסוך . ולא יסוך יין
 וחומץ. אבל סך הוא את השמן. וכן בתרומת ובמעשר שגי. קל מהם

 שביעית שנתנה להדלקת חנר:
. ירושלמי כיצד לאכול דבר שדרכו טי  ב שביעית נייער. לאכילה ט׳ייאכול דברשדיכו לאכול ו
 לאכול אין מחייבים אותו לאכול לא פת שעפשה ולא קניבת ירק ולא תבשיל שנתקלקל צורתו וכן הוא
 שבקש לאכול תדרי! חיין או לכוש חיעין חיין אין שומעין לו כיצר לשתות אין מחייבין אותי לשתות
 א;;רין ולא אכסגרק ולא •ין :מרים. החושש כשיניו לא יהא מגמע חומן איל מנמע ומבליע ומטבל
 כל צרפו. החושש בגרונו לא יפרעגו בשמן אבל נותן הוא שמן הרכה לתון אנערין וגומע לא יסוך
 יין ומומן אכל שך הוא את השמן. החושש את ראשו או שעלה בו חטטין כך שמן אבל לא יסוך יין
. ע״ש הטעם בטלן לאין :ומעין לו משוס לכתיב לאכלה ולא להסשל' וכן בתרומה: קל ׳  ותומן וכו

 מהמ שביעית וכוי. ירושלמי ותרומה לא נתנה להדלקת נר , ומשני תרומה טמאה ניתנה להדלקת הנר
. נמצא דשייעית מותר בין טהורה בין עמאה ותרומה רוקא ר  שביעית אפיי טהורה נתנה להדלקת נ
 טמאה אבל לא טהורה ומפשר שני אסור כין טמאה יבין מסורס כן משית מ;מרא דלן דמעשר פני
 אסיר בין טמאה ובין טהורה וכן מוכח מהירושלמי מ״ל מדלא פריך רק חתרריה ולא פריך אמעשר
 ודלת כהריש והרע״ב שכתבו וה״ה למעשר שני דממר מותר וט׳ עיין שה ומה :מביאין השסוק דרשו

 בגמרא לא בערתי מנוט יטמא אבל לא בתרומה לתרועה טמאה מותר:

ס בארץ. משום גיפור קחני כלמסרש ואזיל: ולדמיו שביעית. אם מכר וקבל  ליתא: ואינו טתקי
. זה מאכל ׳ ט ף ו ל ה: ואיזחו עלי ה  דמיו יש ברמיהן שביעית: יש לו ביעור. כשכלה לחי׳ מן הפי
 ארס: ותחוחים כוי. מאכל בהמה: וספיחי אימפדם כוי. הוא מק צובעים: עלי לוף השוטה.
 בירושלמי מבעי תמן תנינן לולבי זרדים ושל ערל ועלי הלוף פועה אין מטמאים טומאת אוכלין על
 שימתיקו שמעינן שאין קדושת שביעית סלה עליהם עד שימתיקו(אי בעינן גס כבא עד שימתיקו) ואמר
 לא כן א״ר יוסי בריח שלשין חשובות הן לטמא טומאת אוכלין בשביעית (אף שככל השנים צריכין
 מחשבה אבל בשביעית א״צ מחשבה לסי פחשוכין סן בשביעית אף כאן א׳צ למתקן) ואמר הדא אמרה
 מל שלא התיר להביא ירק מחו״ל אבל משהתיר להביא ירק היא שביעית הוא פארי שני שבוע וכאן לא
 יהא משובות על שיעתיקו והשיב מציט לבר בהחלה אין קדושת שביעית חלה עליו ובסוף קדושת שביעית
 מלה עליו הסיבון והרי האיזוב והשיאה והקורנית שלקטן לעצים אין קדושת שביעית חלה עליהן חישב
 עליהם לאוכלן מל עליהם א״ר מנינא פכן אם לקק לכתתלס לאוכלן קדופת שביעית חלה עליהן מיר
 (אבל בכאן אס צריך למתקן אף כשקצר מהמלה אין קלושת סביעית חל ולבסוף חלס בתמיה) לכך אף

 קולס שימתקו קדושת שביעת חלה עליו:
 ב ועוד כלל אחר אמרו כל שאינו מאכל אדם ומאכל בהמה וממין
 הצובעין ומתקיים בארץ. יש לו שביעית ולדמיו שביעית. אין לו ביעור
ה והערקבנין ת מ  ואין לדמיו ביעור. איזהו עקר הלוף השוטה ועקד ה
 והחלבצץ והבוכריה. ובמין הצויעין הפואה והרכפא יש להם שביעית
 ולדמיהן שביעית. אין לחם ביעור ולא לדמיהן ביעור. רבי מאיר אומר
 דמיהן מתבערין עד ד״ה. אמרו לו לחן אין ביעור קל וחומר לדמיהן :
ד כלל אחר אמרו כו׳ החלביצי;. ירושלמי ביצי נן מלב: רמ׳א דמיתן כו׳ אמדו לו. כוי ירושלמי עו  ב ו
 איל רימ מחמיר אני בדמים מן העיקר פהשמן של שביעית מרליקין בו מכרו ולקח ט שמן אין מדליקין
 בו(דדבר שדרכו לכוך סכין להדליק מדליקין ושאין דרט אסור) ר' אימי בפס ר״י החליף שמן ביין ויין
 בשמן שניהם אסורין(דככאן אזניק כפי שמא השתא יין וככאן כיון שהיה מקודם יין אצלו) כיצד הוא
י מחליף שניה; בשל חולין. סירופ דהכלל בשביעית לאחרון אחרון נתפס והפרי  עושה ר׳ חזקיה בפה ד
 עצמו אסיר א״כ ככאן מה פהיה מחמת דמים אזל האיפור ונשאר כמקדם ומוהר להדליק השמן החליף
 יין בשל שמן כמה לחת אמרת יין אין סכין בו ואין מדליקין אוהו ודכוות" שמן אין מזל־קק בו ואין
 סכין בו החליף עלין נלולבין כמה דתימר עלין יש להם ביעור ודטותיה לולכין יש להן ניעור התליף
 אוכלי אדם באוכלי בהמה כמה דתימר אוכלי אדם אין עושק מהם מלוגטא ורטוחיה אוכלי בהמה
 אין עושין מהם מלוגמא והטעם דר״מ מטם דסרי ושמן מנכר ולא אתי לעשות בהן בחורה אך דכשיב

 לו מימ היכן מציגי שיהא דמיו המור מהוא עצמו ומפרש בירושלמי הניל דמציבו וכך השיב להש :

 ג קליפי רימון והנץ שלו. קליפי אגוזים והגלעינין. יש לחם שביעית
 ולדמיהן שביעית. הצבע צובע לעצמו ולא יצבע בשכד. שאין עושין
 סחורה בפיוזת שביעית ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבלות
 ולא בטריפות ולא בשקצים ולא ברמשים. ולא יחיה לוקח ירקות
. לקח לעצמו ת  1שדח ומוכר בשוק. אבל הוא לוקט ובנו מוכר על י

 וחותיר מותר למכרן :
ס גרפינין: יש להס שביעית ולדמיהן שביעית. סטעס דקליסק ר^י. ס ק נ י ע ל נ ה  1J קליפי רימון וכו׳ ו
 לצבוע בהם וגרעיני! ר,זי להסקה. ירושלמי ר׳ אילת בשה רי: בר ווא ר״י וחברותה כיו; יתבק מקשק
 ואמרין יש להן ביעור או אין להם ביעור עבר ר' ינאי אמרי הא גברא משאלנא אתו שאל ני אמר לון
 כל דבר שדרכו לישוב־. סי׳ העלי[ משרק. יש להס ביעור ושאין דרכו לישור. פי׳ שמתקיימין בארז. אין לו
 ביעור. ואלו. סי׳ קליפי הנן והרימון, מהן שדרכו ליטר. פי׳ י: מהן:דרכו ליפיר ויש מהן שאין דרכו
 לישור ושרי תנא מיניה פי׳ לכי לא פ״ הכא כלוס דאזלינן בתר כללא: חצבץ וכו׳ אשמעינן אפי׳
 צבע איט רשאי לאחר דמי כסחורה: שאין עושין כו׳. ירושלמי כל דבר שאישורו דבר תורה אסור
 לעשות בו סחורה וכל דבל שאין אישורו רק מדבריהם מוהר לעשות בהם סתורה ופריך והרי חמור
 והרי נמל ומשני למלאכתו הוא גדל ר' יהושע נשיב כהן בהדין מורייס (הוא ציר דגים) ר' חנינא
 נסיכ ונתן כהדין חולתית(והן מדרבנן אמרים וזה ראיה ־אהודים מדבריהם מותר לעשות בהם סתורה
 ומה שהקשה הריש אינו קושיא רהא זארוור בהנאה איט.רק אליבא דריט אבל לחכמים מותר): ולא
 יחיח ליקח ירקות שדה . דספימי עיר אפורות רק ספיחי יערת לכך תני ירקות שדה דשרה הוא יער
 כמו שמציע נעשו איש שדה ויצא יצחק לשוח כשדה וסיח הוא למן אילנות ודוקא ליקח מאחר ולמכור
: אכל הוא לוקט ובני כו׳. רבותא הוא ראפי׳ בנו יכול למכור וזיל הירושלמי תני ולא ר מ  לאמר א
 יהיו חמשה מלקעין ירק ואחד מוכר אבל מוכר מא שלו ושל תיירו חמשה אחין מלקטק ואי מוכר על

 ידיהן. לקח לעצמו והותיר מיהר למוכרן:

 ך לקח בכור למשתה בגו או לרנל ולא צריך לו. מותר למכרו. צדי
 חיח עופות ודנים שנזדמנו לחם מיני טמאין מותרים למכרן. רבי יחודח
 אומר אף מי שנתםנח לו לפי דרכו לוקח ומוכרו. ובלבד שלא תחא

 אומנתו בכך. וחכמיםאוסרים: י
ח בבור למשתה. לאף דלא אנעריך לוה כלל אעפ״כ מותר למוכרו לא זו אלא אסי׳ ציידי חיה ק  ד ל
 ועוף שלא נתן בעדם מעות אעסיכ מותר למוכרן: ר׳ יר%דה אומר זכו׳ וחכמים אוסרים. ירושלמי
א אבל יפ לו אומנות :לא הוא ה׳ז מותר  שמן תנינן חמר ריי אימתי כזמן שאין לו אומנות אלא מ
 היאך עבידא היה יושב בטל ממלאכתו כל שני שבוע כיון שהגיע שביעית התחיל מפשיט ירו וטשא ונותן
 בסירות סבירה אס יש טמז מלאכת אמרת כשל ואס לאו פסול אבל אס היה יושב ועישק במלאכתו
 כל שני 5טע ביון שבא שביעית התחיל מספיט ירו נושא ומתן בסירות עבירה אטיס שאין עמו מלאכה
 אמרת מותר תני רבי הייא לחומרא היאך עביר היה יוסב ועוסק במלאכתו כל שני שבוע ובשביעית
 התחיל מסשיע יזו לישחוליתן כפירות עבירה אם יש עמה מלאכה אחרת מותר ואס לאו אסור אבל
 אס לא היה עוסק במלאכתו כל שני שבוע כיון שבא שביעית התר,יל מפשיט יזו לישא וליתן בסירות
 מבירה אע״פ שיש עמו מלאכה אחרת אסור. רבי בא בר זבדי רבי אבוהו בשם ר״א הלכה כריי ושאל
 פס אוף סכא כן אמר רבי ייסא בר בוןתמן אין סמלכות אונסת ברםהכא המלכות אונסת(כל השוגי׳
 מ״ל איתא גס בסנהדרין והתם עיקר לכך אמר גס כאן המן וט׳ והוכתר לכאן *) המלכות אונשת)

 ולפי׳ ה״מ הניל אזיל ר׳י שס לשיטתיה וחכמים לפיעהס :

 ןץ לולבי זרדים והחרובין יש להם שביעית ולדמיהן שביעית. יש לחם
 ביעור ולדמיחן ביעור. לולבי חאלה והגטנח וחאטדין יש לחם שביעית
 ולדמיהן שביעית. אין להם ביעור ולא לדמיהן ביעור אבל לעלין יש ביעור
 מפני שנושרין מאביהן: ן חורד והכפר והקטן- והלוטם יש להם שביעית

 *)בדשדי אין.



ת שנות אלידז כ ס  שביעית כא מ

ק כלל לבלן טימ םיא הוובם  לוד לביש גוחן בגין מהחי היי דסוא היה אדם חשיב מאוד ואף שאימ מ
 אצלו לבך לא היה רוחן בעירו דשם השיקו בקש וכתבן והיה אזם חשוב וצורה וצגגיס אף בחנם אסור

 וא1יל למקום אחר ששם היו מפיקין בעצים:

ס 2J א הפיגם והידבוזין השוטיםוהחלגלוגית. כוםבר שבהרים. . ל  פ
 י והכרפם שבנהרות.והנרגר של אפר.פטורין מן המעשרות
 ונלקהין מכל אדםבשביעית. שאין כיוצא בהם נשמד •ר׳ יהודה אומר
 ספיחי חרדל מותרץ שלא נחשדו עליהן עוברי עבירה. ר״ש אומר כל
 חספיחים מותרין חוץ מספיחי כרוב שאין כיוצא בהם בירקות שדר!.

 וחכמים אומרים בל הספיחין אםורין:
 א הפיגם וכו׳ והירבודן השוטים. בועה נקרא שהוא איט כמו שראוי שיהיה מינו מרש רמבים
׳ כל שהוא  שיש לו עלים רחבים: פמורין מן המעשרות . כמ״פ במסכת מעשרות כלל אמרו בשביעית ט
 נשמר וכו׳: וגלקחיץ מכל אדם בשביעית וכו׳. דלא חיישינן שמא מן השמור הוא מכני שאין כיוצא
 וט׳ כמ״ש במסכת סובה ל׳ט ב׳ בריא בלוקח מן המופקר אבל בלוקח מן השמור אפיי כחצי איסר
 אסור ופריך שם ומן המופקר ג' סעודות ותו לא ורמינהו וכוי הפיגם וכזי ונלקחין מכל אדפ וכוי
 בכדי מן שט. ומיירי מזרעו בערב שביעית ונמסו לשביעית ומכל מקום נוהג בהס׳דין שביעית דבירקות
 אזלינן גם בשביעית כתר לקימה כמ״פ בגמרא הניל איה אתרוג נמי בת ששיה הנכנס לשביעית הוא
 אתרוג בתר לקיעה אזלינן: רייא וכו׳. ריי ור׳פ וחכמים חולקים בספיתיס אם מותרים ליקח מעם
 סארן או לאו ר״י ס״ל דספיחי חרול מותרים דחרדל דרך לזרוע ערוגות לכך לא חיישינן דלמא עשה
 גדר בפניהם כדי להשמר. רש״א וכו׳ שאין וכו׳ דס״ל דמיער הס וביער בודאי הן אינם נשמרין חון
 מספיחי כרוב שאין כיוצא בהן ביער. וחכמים היל דלמא מן השמור הן וכן פי׳ הרמב״ם ובירושלמי
 בעי מהו שיהו אכורין משוס הפיחין נשמעיט׳ מן הדא רי״א ספיחי חרדל מוחרין שלא נחשדו עליהן
 עוברי עבירה ואלו שלא נחשדו עוברי עטרה מותרין פי׳ דפינם והירבוזיס מיירי מששית הנכנס לשביעית
 כמיש ועכשיו שואל הספיחים מהו אס נלקחים מע״ה או לאו וסשיט ליה מר״י כמו לר״י דספיחי
 חרדל מותר מחמת פלא נחשדו בכך גס כאן מותרים שלא נחשדו וכל הפלוגהא דריש וחכמים היא
 לעני! נלקתיס אגל באכילה טדאי הם מותרים דאל״כ היאך אמרינן בפסחים דריי בן לקוניא אכל ספיחי
 כרוב הא כרוב לכיע אסור אלא בודאי למתני׳ לא איירי רק לענין לקיחה וזיל הגמרא אמר רבה גר
 בר חנא סח לי רבי יוחנן בן אלעזר סעס א׳ נכנסתי אחר רבי פמעון ביר יוסי בן לקוניא לגינה ונטל
 ספיחי כרוב ואכל ונתן לי ואמר לי בני בפני אכיל פלא בפני לא תאכל אני פראיתי את ר״ש כן יוחאי
 שאכל כדאי הוא ריש בן יוחאי לסמוך עליו בפניו ושלא גפניו אתה בפני אכול מלא בפני לא תאכל. עוד
 שם שניא רש״א כל הםסיחים אםורץ יזיז מספיחי כרוב שאין כיוצא בסן בירקות השדה וחפ׳א כל
 הספיחים אשורי[ ותרוויהון אליבא דר׳ע דתני׳ הן לא נזרע ולא נאסוף את הבואתיט אמר ריע וכי
 מאחר שאין זירעין מהיכן אוםפיס מכאן לספיחי! שהן אסורין במאי קמפלגי רבנן הברין גזרינן ספיחי
 כרוב אעו םפיחין דעלמא עכ״ל הגמרא. קשה לפי זה משמע דאסור לאכול ספיחי[ מדאמר לו שלא
 בסני לא תאכל וממתני׳ מוכח דמותר לאכול רק דאפור ליקח וכן בירושלמי משמע דספיהין אסוריןוז״ל
 הירושלמי שם ובברכות פרק א׳ רשג״י עבר גשמיעתא חמי חד מלקט ספיחי שביעית א״ל ולאו םפיחין
 אינון. איל ולאו אתה מתיר א״ל ואין חברייא חולקין עלי קרא וכו׳ וכן איתא בכל הירושלמי בשביעית
 דאשור ססיחין בשביעית לאכול זאיתא בירושלמי משכת דמאי פרק ב׳ מראפ השנה עד חעכה אםור
ה מותר מחטכת עד העצרת צריכה וכן איתא בהרבה מקומות והענין כמיש  םסיחין מהעצרת ועד ד
 נת״כ סן לא נזרע כו׳ דברי ריע וחכ״א אין אסור ספיחי! מן התורה א׳כ למה נאמר הן לא מרע
 אלא כך אמרת לנו לא תזרעו ומס שאמ אזססין אין מכניסי! לקיום אמרת לט בערוהו ומה אנו אוכלץ
. עוד קשה דמייתי סלוגתא דר׳ש וחכמים בהיפוך מהמתני׳ אגל סענין ׳ ט  מן הביעור ואילך וצרתי ו
 דסוא בפלוגתא דר״ע וחכמים כמיש כתיכ הנ״ל דמכמים ס״ל דספיחין מותרין לגמרי לאטל אסילו
 מד״ם אלא לענין ליקח מעם האין ס״ל דאםור מדים שמא מן השמור הוא וזהו סלוגתא דריס וחכמים
 במתני׳.- אבל הברייתא אתיא אליבא דר״ע דם״ל דססיחין אסולין מן השורה כמ״ש כ;מ׳ בהדי' תרוויהו
 אליבא דריע ופה הפלונת׳ לסיסך דר״ש ס״ל דכל הםשיחין אסורין חו׳ן מספיחי כרוב מפני שהוא דומה
 לאילן במ״ש בתומי וחכמים סיל דגזרו ספיחי כרוב אמו שאר ספיחי דעלמא וריש לא גזר וזה סאמר
 שאין כיוצא בה בירקות שדה לכך לא גזרינן דניכרין הם וכמ״ש במנחות ס׳ ב׳ מס למנחת עומר וכו1
 בשביעית שביעית >מי שכן מסרת םסיחין כריש דאמר םסיחין אסורין בשביעית משמע דלרמן מותרוק
 איתא בתענית י״ע ב׳ רשביא אומר מתריעין על הססיחי! בשביעית מסני שהן סרנסה לעניים כצ׳ל

 ופלוגתא דתיק ורפביא אליבא דר״ע וחכמים כמיש סתוס׳ וכן אמר בירושלמי בפרק הליל לוף שעברם
 עליו פביעית רבי אימי בעי קומי ר׳ יוחנן מחני׳ עד סלא גזרו על הספיחין א״ל וכי בעליי היית סבר
 ר׳ יוחנן איסור ספיחי[ תורה פי׳ דלר׳ אימי היה קפה דס׳ל דעלין שהוסיפו בשביעית יפ להן דין
 שביעית והיאך יאכלו עניים הא הס ססימין והיה סובר דמתני׳ עד פלא גזרו על הספיח׳[ דססימין לא
 אסור רק מדרבנן והפיב לו ר׳י וכי בסלי׳ היית סי׳ דמס פאסור אינו מחמת גזירה אלא דאסור מן
ל ואכן קי׳׳ל כר״ע וכן הסוגיא כספמים דאמר  התורה דקי״ל כריע ומתני׳ אתיא כחכמיה במתני׳ מי
 בפני אכול כוי משמע דאסור ססיתין כר״ע וכל המשניות שלנו אתיא כחכמים וכ[ דעת הרמב״ם שסי׳

 במתני׳ לעני[ לקימה כמיש ודעתו משום דספיחים מותר ובחבורו ססק דםפיחין אםורין:

 ב שלש ארצות לביעור. יחודח ועבר חירדן וחנליל ושלש שלש ארצות
 לכל אחת ואחת. גליל העליון ונליל התחתון והעמק. מכפר חנניה
 ולמעלן. כל שאינו מגדל שקמין נליל העליון. ומכפר חנניח ולמטן כל
 שהוא מגדל שקמין גליל התחתון. ותחום טבריה העמק. וביהודה ההר
 השפלה והעמק. ושפלת לוד כשפלת הדרום. והר שלה כהר המלך.

 מבית חומן ועד חים מדינח אחת :
. כלומר דג׳ ארצות באיי חלוקות לענין ביעור וטעור ׳  ב שלש אר*ות לביעור וכו׳ ושלש שלש ט
א כל זמן שלא נמצא כשדה לחיה מאותו המין שאסף לביתו צריך לבער אותו המין מן  בכל מקוס מ
 הבית מיד דהיינו שמא מפקיר לכל בדאיתא כגמ׳ דססתיס כ״כ ב׳ א״ר ממא בר עוקבא אריי בימ
 אמר קרא ולבהמתך ולחיה אפר בארצך ביז סחיס אוכלת מן הפלה האכיל לבהמה שמיס כלה לתיה
 מן השדה כלה לבהמתך מן הבית וגמירי דאין חיה שביהודה גדילה על סירות שבגליל ולא חיה שבגליל
 גדילה על פירות פכיהזרה.וזהו סי׳ המשנה שלש חלוקות לפנין ביעור וכל חלק וחלק ג״כ נחלק לגי
 חלקים דהייט יהודה ועבר הירדן והגליל זהו שלפ ארצות ובכל אחת ואחת ג״כ ג׳ ארצות ומפרפ מהן
 גליל העליון וט׳ ותחום עבריה העמק זה ג' של נליל. וביהודה הסר והשפלה והעמק זה ג׳ פל
 יהודה. ושפלת לוד כשפלת הדרום כוי פירשו המפרשים שהם הג׳ חלוקות של עבר הירדן וא״א לומר
 כן הא ירושלים הוא מהלך יוס א׳ מן הירדן ולוד היה מהלך יוס מירושלים לצד מערב כמיש בשיש
 ובית מורון היה גיב במערב הגבול והיאך אפשר לומר שהם מן הירדן ונראה שהמשנה לא משיב רפ
 שביהודה וגליל אבל עבר הירדן לא חשיב במשנה מפני פהה מסורשים במקרא ובמ״ש (יסופע *׳ג!
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 ג אץ מוכרין פירות שביעית לא במדח ולא במשקל ולא במנין. ולא
 תאנים במנין ולא ירק במשקל. בש״א אף לא אגודות. בה״א את שדרט

 לאגוד בבית אוגדי! אותו בשוק כגון הכרשין ונץ החלב:
. ירושלמי למה כדי שימכרו בזיל ופריך וישקול בלימרא ׳ ט ן מוכרין פירות שביעית לא בסרה ז  $ אי
 וימכור בייקר. (סי׳ ומה בכך) ומשני אין את אמר כן אף הוא אינו נוהג בו קדושת שביעית. עוד
 שה וס פמא מודד בכפיפה ונסתיימה לו שנים שלשה פעמים אסור למדוד (סי׳ להוי כמדה)

 והשעס כטלן מפום בזיון:
 ך האומר לפועל הא לך איסר זה ולקט לי ירק היום שכרו מותר. לקט
 לי בו ירק היום שכרו אסור. לקח מן חנחתוםככר בפונדיון. כשאלקט
 ירקות שדה אביא לך מותר, לקח ממנו סתם •לא ישלם לו מדמי

 שביעית. שאין פורעים הוב מדמי שביעית :
. ירושלמי מה בין האומר לקוע לי ונין האומר לקוט לי בו ומשני ר׳ אבין ׳  ד האומר לפועל כי
 בשה ר' •וסי בר חנינא מהלכות פל עמעוה הוא כלומר מהראוי היה לאסור אלא בדוחק התירו. רפב״ל

 אזמר במראה לו הקלחין שאינו אלא כנות! לו פכר רגלו. רי״א אף לא הראה לו כמי פהראה לו וקאי
 ארישא כשאמר לקזע לי אבל כשאומר לקימ לי כו בכ״מ אסור ואין חילוק כלל בין שהראה לו או

 לאו: ירכץת השדה. היא יער דמן גנה אסור ספיחי׳:
 ה אץ נותנין לא לבייר ולא לבלן ולא לספר ולא לספן. אבל נותן הוא
 לכייר לשתות ולכולן חוא נותן מתנת חנם: ן תאנים של שביעית אין
 קוצין אותן במוקצה אבל קוצה אותן בחרבה. אין דורכין ענבים בגת
 אבל דורך הוא בעריבה. ואין עושין זיתים בבד ובקוטב אבל כותש תוא
 ומכניס לבודידה. ר״ש אומר אף טוחן הוא בבית היד ומכניס לבודידה:
ם של שביעית . דהכלל כמסומר אסור בשום עני! אף בשינוי רק במופקר פרי בפינוי ודוקא י נ א  ו ת
 בתלוש אבל במחובר אסור אף במופקר לקצור ביא לתלוש בידים וכן תני כת״כ את ם^ח קצירך לא
 תקצור מכאן סמכו חכמים על הססיחיה פיהיו אמרים בשביעית ואח ענבי נזירך לא תבער מן השמור
 בארן אין אתה בוצר אכל אתה בוצר מן המופקר לא תבצור כדרך הבוצרים פי׳ אף בענבים סהס מופקרים
 לא התרתי לך רק לתלוס ולא לבציר כדרך היוצרים(ומדייק האי מדקאמר בלשון לא תבצור אם בפמור
 איירי הד ליה למיכסב לא יאכל וכן מצאתי כירושלמי סל החסיד ז״ל) מכאן אמרו תאנים של שביעית אין
 קוצץ במוקצה אבל קוצה בחרבה אין דורכי; צנביס וכו׳. ריל שעל זה סמכו לאסור גיכ בתלוש רק
 מיי שימי כמו וידיו לא שטף במים מכאן אממ נעילת ידים מן התורה דר״ל מדהוצרך לשטף את ידיו
 ייא די גמבילה שטבל מפני שירים עסקניות וצריך לשפשפם היעב על זה סמכו ואסרו לאכול בלי נטיי
 אף כאן סי׳ סמכו ואסרו אף בתלוש בלי שיטי ולכך חשיב הכא רק ממלאכת חלוש אבל במחובר אטד
 אף במופקר ואפ״ עיי שינוי רק לתלוש וה׳מ לשון אסור לקצין אותן במוקצה בשעה שמושה קציעוח
 ליבשם אז אין לחתוך אותם בדבר פדרט בכך כל השנה רק בחרבות דזס אין דרכו בכל שנה (שיטת
 רבינו הגאון זציל [תמוה] ללפי שיטתו דאף במופקר אסור לקצור אף בשיטי דהאי דרשה לא תבצור בדרן
 הביצרין קאי אהסקר איך יתורן האי מתניתין דסרק ה׳ משנה ו׳ אבל מוכרין להם מגל יד ומגל קציר.
 והטעם מזה לא שייך לפני מור דהא אף להיתר יצערך להם לקצור המופקר שמעת מיניה דקצירה מותר
 במופקר. אך בכל זה גוף שיעת רבינו בהא מתניתין דתאניס אין קוצי! קאי אמופקר ודאי ניחא ומוכרחת
. דנה האי דרשה דאי אתה מצר כדרך הבוצרין קאי אמופקר דכא p השמור ל  ודלא כפירוש הריש ד
 גון האכילה אסור וכמו גוף סירות המרעיס בשביעית. ואף מן המופקר אסור כדרך הקוצרים דהייט
 שלא יקצור כל השדה כדרך שקוצר כל הפנס רק יקצור מעט מעט כמה שצריך לו. וממילא הוי פינוי
. ו  פלא כדרך הקוצרים אכל מעע מעט מותר לקצור אף במגל יל. והילכך מוחל למכור להם מגל י
 ומזה סמכו כי היכי דאסור מן התורה לקצור מן המופקר כ׳ אם ע״י פינוי רהיינו שלא יקצור בסמם
 אחל כל הפנה. סמכו חכמים לאסור אף אותן המלאכות הכעפית בתלוש אבל מן המשומר בכל ענין

 אסור ואף עיי פיטי כפיעת רביט דל) :

 ז אין מבשלין ירק של שביעית בשמן של תרומה שלא יביאנו לידי
 פסול. ר״ש מתיר. ואחרון אחרון נתפש בשביעית. והפרי עצמו אסור:
 ( אין מבשלים וט׳ שלא יביאנו לידי פסול . קאי אשביעית שאס יטמא את התרומה יהיה מהצורך
 לשרוף הכל ורחמנא אמר לאבלה ולא להססדומאי דאיתא במxת זבחים דר״ש אית ליס מביאים קדשים
 לבית הססול משמע דקא׳ אהרומה באמת שלא יניאנו קאי נס אחרומה אבל משמעות המשנה דאיירי

. זה כלל על כל המשכת: ׳ ו  כאן במסכת שביעית קאי אשביעית: ואחרון כ
 ח אין לוקחים עבדים וקרקעות ובהמח טמאת מדמי שביעית. ואם
 לקח יאכל כננדן. אין מביאין קיני זבים וקיני זבות וקיני יולדות מדמי
 שביעית ואם תביא יאכל כנגדן. אין סכין כלים בשמן של שביעית ואם

 סך יאכל כגגדו:
. הא דלא חני מעאות ואשמות כמו גט מעשר שני משוס לחטאת ׳  ח אין לוקחין כו׳ אין מביאין ט
 בהמה היה צריך לקרב הקרביים ואשמות ג״כ ואיתא [גר״ש] על הא דאיהא במשנה ע׳ פיט האוכל מפיסת
 ט׳ שלא הורמה חלתה היה חייב מיתה דאצעריך דהייתי אומר דאיצ להפריש חלה מעיסת שביעית משוס
 דלאכלה אמר רחמנא ולא לשריפה ואה נטמאת החלה סוסה לשרסה נמצא לזה סשיטא דאין רשאי אלא

:  אסי׳ קיניס וכוי דאף דשם ג״כ א' חטאת חעאת עוף נאכל טלו
 ט עור שסכו בשמן של שביעית, ר׳ אליעזר אומר ידלק. וחכ״א יאכל
 כנגדו. אמרו לפגי ר״ע . אומר היה ר׳ אליעזר עור שסכו בשמן של
 שביעית ידלק. אמר להם שתוקו. לא אומר לכם מה שרי אליעזר אומר בו:
. ירושלמי ר״א אומר אסי׳ ע5מותיו של אותו האיש ישרטו. לבי ׳ ט  ט עור שסכו וכו׳ > שתוקי ו

 חזקיס גשס רבי אחי מתיר :
 י ועוד אמרו לפניו אומר היה רבי אליעזר האוכל פת כותים כאוכל
 בשר חזיר. אמר להם שחוקו לא אומר לכס מה שרבי אליעזר אומר בו:
 י ועוד אמרו וכוי. ירופלמי אמר ר׳י פאסור ליקח פתו של עם הארן ל״י גשם רי״א מתיר בציל:

א מרחץ שהוסקח בתבן או בקש של שביעית מותר לרחוץ בח. ואם  י
 מתחשב חוא חדי זח לא ירחוץ:

. פי' •חופב עמו ואינו רודף(צ׳ל רוחן) בחנם אסור ירופלמי א \  יא מרחץ וכו׳ ואם מתחשב ד
ן בס״ע ואינו פי׳ ע! המשנה דלא כריפ) כהדא ריטל אזל מן  ואס סי0 אדס :ל צורה אסור(וזה ד



ת י ע ט  אליהו ש
 ן כיוצא בו המשכיר בית לחברו עד הגשמים עד שתרד רביעח שניה.
 חמודר הגאה מחבירו עד הגשמים עד שתרד רביעה שגיה, עד אימתי
 עניים נכנסין לפרדפות עד שתרד רביעה שניה. מאימתי גהגין ושורפין

 בתבן ובקש של שביעית משתרד רביעה שניה ;
. הכלל בכימ כמביא לגר אמר שאינו מעטן פשונה אגל הוא לומה ל!ה אומי כיוצא גו: טי  f כיוצא ו
 המשכיר בית לחב־־רו עד דנשסיס עד רגיעת שניה. דגפמים תר׳ גשמיה משמע: עד אימתי עגיים
 וכו׳. וקאי פל לקט שכחה וסאה: מאימתי נהני־ן ושורפי; וכו׳. העעפ איתא בירושלמי אר׳מ מכיון שנהרה
 מה שבשדה הוחר מה שבבית ה:י ר׳ כושעיא אפי׳ לאחר ג׳ שנים אסור עד שיסלח. סי׳ דפציג על רבי
 חנינא וסיל דבשינן שתסימ ונא מהני משתרד רביעה שניה . ותיק ס״ל דמותר תיכף מביו! שהתחיל
 לג־וס עליהם דאז מבעל. ירושלמי תכן של שביעית אין מתנין אותו בכר עתנו בכר בעלו והוא שיש!
 עליו. תבן של שביעית אין שורי[ אותו בעיס שריין נעיע בסלו והוא שגבלו. מהירושלמי הגיל לאיה
 לג.״ שלע מאימתי דלגי׳ מד אימתי לא יתכן הא דר׳ הופעיא דאמר אפי׳ לאחר ג׳ שנים אש:ר עד שיסרמ:

 ח מי שהיו לו פירות שביעית והגיע שעת הביעור מחלק מזון שלש
 סעודות לכל אחד ואחד ועניים אוכלין אחר הבעור אבל לא עשירים דברי
 ר׳ יחודח. ר׳ יוסי אומר אחד עניים ואחד עשירים אוכלין אחר הביעור:
. מאנשי ביתו ואח׳כ יבער  ח מי שהיה לו פירות שביעית כוי מחלק מזון ג׳ סעודות לכל א׳
 כדתניא בתוספתא מי שנש לו סירות שכיעית והגיע זמן הכיעור מחלק מהן לשכניו ולמיודעיו ומוציא
 זמנ׳מ על פתח ביתן ואומר אחינו כית ׳פלאל מ׳ פצריך ליעוצ יעול 1ח1זר ומכניס ואובל והוצן על
 שיכלו. מכאן מיכח דלא כהרמב׳׳ס דמצריך פריפה: ועניים וכו׳. דכתיב ואכלו אביוני עמך משמע

די ס״ל דאביונס וגס עמך דהס הכל עשירים ועניים:  דוקא אביוני ולא עמך ו

 ט מי שחיו לו פירות שביעית שנפלו לו בירושח או שניתנו לו
 במתנה. ר״א אומר ינתגו לאוכליחן. וחכ״א אין החוטא נשכר . אלא
 ימכרו לאוכליהן ודמיהם יתחלקו לכל אדם. האוכל מעיסת שביעית עד

 שלא הורמה חלתה היה חייב מיתה :
. ירושלמי רשביל אומר בסירות פבירה היא מתר׳ והתני' ׳ ט י שהיה לו פ־מת שביעית ו  ט מ
 המוצא פימת שכירה אסור ליכע בהן שניא היא מציאה פנ״ היא שנפלו לו ע״כ ל׳י אמר כפירות
 היתר היא מת;׳' בהדא תנינן ד׳א אומר יכהנו לאובליהן ר״א שמותי הוא דתניכן אוכנין פירות שלא
 בעויה כדברי ביש בהדא מ:; מתיבין ליה פאין מוסא נשכר בשיעתו השיבוהו בשיעתךפאתה אומר
 עתנו לאוכליהן שאין חיטא נבכר. סי׳ סירות עבירה הס אס זרעם בשביעית ופירות היתר הס התש
 פירות שביעית ריי הוקי לה כפירות היתר רינתכו לאוכציהן והקשה אמאי כיון לספירות היתר הן חמאי
 אינו אוכל בעצמו. ועי: משני ר״א שמותי ובייש ס״ל רפידות שביעית אזכלין שלא בעוגה דהיינו שאסור
 לומר לו שייח ליכול גפדהו והוא יחזיק לז סוכה לק שהולך בעצמו בלא בקשתי ואופל ז0ס בכאן שנפלו
 לי בידו״ או פ;תני לו במתנה יחזיק לו טובה לכך אסור בעצמו וצריך ליתן לאחליס והקשה נסדא רבנן
 מהעין וכו׳ דהא חכמים ם״ל כביה זאוכלין פירית שביעית אף בטובה ואמאי קרי ליה חוטא וע״ז מפני
 לפיעתיה השיבוהו דס׳ל דיין אוכלין בטובה שלא יהא חיטא נשכר כיון שמותר ליתן לאחרים אזי הס
 יחזיקו לו עובה אלא צריך למטר והדמים מתחלקים עיפ ב״ר ואז סם לא ימז־קו לו עובה במעות שביעית:

 פרח י א שביעית משמטת את המלות בשטר ושלא בשטר הקפת
 י החנות אינח טשמטת. ואם עשאח מלוח הרי זו משמט .
 רבי יהודה אומר הראשון הראשון משמטת. שבר שביר אינו משמט.
 ואם עשאי מלוה הרי זו משמט. רבי יוסי אומר כל מלאכה שפוסןז

 בשביעית משמטת ושאינה פוסקת בשביעית אינה משמטת :
 א שביעית משמטת ובו׳. וזיל ה;מרא גיעין ליו א' הק התה פביעימ מסמעת את כמלוה בין
 נפעל בין פלא בפער רב ושמואל לאמרי תרוייהו בפער פיפ בו אחריות נכפיס פלא בנער שאין ט
 אחריות נכסים כיש מלוה על פה ר" ורשב״ל לאמרי תרוייהו בפער שער פ^ין בו אחריות נכפים פלא
 גשטל מלוה ע״פ אבל שטר כיש בו אחריות גכםים אינו משמע. תני׳ בייתיה דריי זרפכיל. שיח משמע
 ואס יש בו אחריות ;כסיס איט משמט. תניא אידך סיים צו פדה אחת בהלואתו אינו משמע. ולא עוד
 אלא אפילו כתב לו כל נכסי אחראין וערבאין איע משנוע. קריט׳ לל׳א הוי נה ההוא פטרא רהוי כתיב
 אחריות אחא לקמים דריא אמרה ליה משמט או אינו משמט אמר לה אימ משמט פבק״ ואת״ לקמי׳ לר״י
 ואמרה לי׳ משמט או אינו משמט איל משמט אתא רב אשי לקמי׳ דר׳ יוחנן א״ל משמט או אינו משמע
 א״ל משמט א״ל הא מר הוא דאמר אינו משמע איל וכי מפני פאט מימין נע:ה מעשה א״ל והתני' טותיה
 למל אייל דילמא ההוא לביש עיכ לשון ה;מי וכ׳ה כלמביס דאף שיש בז ו.הרי1ת אעסיכ משמט ובאם
 •חד לו שדה פסק דאינו משמע והקשו על סרמביה סא האי דשייכ לי שדה תני בההיא בלייתא ובריימא
 הנ״ל אתיא אליבא דב״פ כדמסיק ומנין לחלק ולפסוק בזה כביש אבל האמת אתו וז״ל הירושלמי על המתני׳
 ניחא שלא בשטר. בשער ועפה כמלוה על המשכון ולא יהיס משמט מר״י תפתר ב:מר פאין בו אחריות
 נכסים וכר״מ דר״מ סבר אין אחריות נרם אתא עובדא קמי רבי יוחנן נפטר שאין מאחריות נכסים
r ירמיה בפאין לו קרקע סא יס לו b והורה משמע אמר מפני שאע למלין הלכה אט עושין מעשה 
 קרקע אמו משמע א״ר יוסח אפ״ יש לו קרקע משמט אתיא דרבי יופא כרב דאמר בשם רב יחד לו
 קיקע אינו משמע לא אמרו אלא יחד לו הא לא יחד לו משמט מהיל אלמא הא דקתני בברייתא סיים
 לו כדה א׳ בסלואהו אינו משמע אתיא אליבא לכ״ע אפילו לרב אינו משמט יק פסקו של הרמב״ם :
 הקשת הנית אינו משםמ . דכחיג כל בעל משה ידו וכוי משמע דוקא הלוואה: אמ עשאו מלוה היז
א הראשין ראשון משמפ. כלומר הקפ־ אחרונה אינה משמעת י ופריך כירושלמי מפני י י  משמם ר
 שמקיף לי ספש שניה נעשה ראש;ר כמצזיי ומשיק דהואיל יראוי לישן לו מעות ולא נתן נעשה ראשונה
 מלוה מדכתיב כל בעל רבוי הוא אף לענין זה הוי מליה ומשמע: רי״א כל מלאכה שהיא פוסקת וכו׳.
 ירופלמי רבי יוחנן סמל כגון תלישה רשביל אמר כגזן בנין עיד דר״ כל מלאכה פסישקת מאליה

 ע״ד דרשב׳יל כל מלאכה שפיסקת בשביעית כצ־׳ל:

 ב השוהט את חפרח וחלקה בראש השנה. אם היה החדש מעובר משמט
 ואם לאו אינו משמט. האונס והמפתה וחמוציא שם רע וכל מעשה ב׳׳ד
 אין משמטין. המלוה על המשכון והמוסר שטרורדו לב׳׳ד אינן משמטין:
 ב השוחט את חפ־ת וחלקה בריח. ששחטה וגס חלקה בר״ה של שמינית: אס חיה חחרש םע־גר
 וכד. דהיינו שהחודש אלול היה מעובר נמצא דר״ה היה ב׳ ימים ויום א' שייך לחור: העבר ושביעית
. הוא פסק דין מב׳ד: המלוח על ד  משר,ע בסופו זאם לאו אינו משמש: האונס וכוי מעשה בי
 המשכון וכוי. יריפלמי שמואל אמר אפילו סל מתע ואשל יהיה לך את אחיך תשמע ידו פרע למס

 פיפ לאמיך חחת ידך. תשמע ולא המושר שערותיו לגיד •
 פרי־עול

ת שעת ב ס 4 מ 2 

 וכל פרי המישור פוי זהו פסילה ,ויהי להם כגבול יעזר זה הר מפוור כי על פסוק עטרת שישן
 (במדבר ליכ) תירגס יונתן ביע על יעד מטור ובעמק בית הריס זו עמק והביאו תוספתא והירושלמי
ל הירושלמי איזו הר שבעבר הירדן תני רשב״א אומר כגון הר מכוור וגדר וכן כיוצא בהן ז  הכיל ח
 ושפלתו חשבון וכל סריס אבר במישור דינון במות בעל וכיש נעל מעון וכן כיוצא בהן ועמק שלו בית
ק פנאמר ובעמק ביס הרים ובית נמרה שוכת וצפון  הרים (נלאה לי בית הלה) זבית נמלה זק כיוצא ב
 יהל ממלכת סימן מלו מפבון בית הריס בית רמתה בית נמלה בית מערן סיכת תלעלה צפון עמסו.
 הרי מפולש פלא חשב אותן :בעבר הירדן ולא ח:ב אלא פביהודה והנופש מפום דא״י נחלק לבי חלקים
 ננב וצפון כמ״ש יהודה יעמוד על גבולו מעב ובית יוסף מצפון וימדה היינו שבט יהודה וגליל היינו
 מיוסף ואילך כמ״ש יהודה וכוי ובנימין הוא ג״ב בכלל יהודה והשאר הם בכלל יוסף ולכן בכימ כתיב
 אשליה ויהודה ועבר הירדן הוא מה שנתחלק להם ע״י מפי. מעבר הירק וזהו הגי ג׳ ארצות ׳הזזה ועבר
 הירק והגליל הוא מיוסף ואילך וקא חשיב גליל העליון וגליל התחתון והעמק דבכל או׳א יש נ' הל
 יממק ושפלה ולזה אמר מכפר חנכיח ולמעלה כל שאין מגדל שקמין זהו הר ומכפר חנניא ולמען וכו׳
 זהי ששילה כדאיתא 3;מ׳ הנ ל ובילוי הנ׳ רשג׳ ג טמן להריס מילים לעמקים המרים לנמליפ קנים לבשלה
 פקמיס ולכן בכאן נתן הסימן שקמים מזמיליס אין ראיה אף פאי[ פס מימ יכול להיות בר אבל כשגדל
 שקמים בולאי הוא שפילה והחום טבריה הוא העמק שמיליה בעמק זהו הג׳ שבגליל וביהודה ההר
 והשפלה והעמק. תני כירושלמי איזו הר שביהודה 1ה הר המלך ושסלהו זהו שפלת לרוה ועמק שלו
 מעין גדי עד יריחו חהו ביהודה נבל נשתייר פבע בנימין פ:ס היו בין יהודה ובין יוסף ומשיב המשנה
 בחן הגי חלקיס כבשבט בנימין בהם נם כן בשבע יהודה זוהו פפלח לול פה׳ה מכבס בנימין כמ״פ
 כ:הלש דרום פכיהודה וההר פלה הוא ג״כ כהר המלך פביהודס ומבית מרון ועד הים מדינה א׳ הוא
 עמק והא מקט מרינה אחת דמשוס דיפ ?כחן הל ושפלה ועמק ה״א דנחפוכ אותן לג׳ חלקים לויא
 למדינה א׳ כס דבהלק א׳ בל זמן שיש בו הכל הוא כמוהו בראי׳ בתוסשתא . ובירושלמי מבעי שפלת
 הר כהר והר פבשפלה כשפלת ופשיע ליה מן מאי דשני בתוספתא הר והיו ועמק ועמקו פסלה ושפלתו
 הדא אמרה שפלה שבהר כהר והר שבשפלה כשפלת אמר ר׳ יופי מתניתי; אמרה p דתני מבית מוחן
 ועד ים מרינה א' איר יוחנן עול יש בה הר ושפלה ועמק מבית חולון ועד אמאוס הר מאמאום ועד
. ומשני ' . ובארץ ג ׳  לוד שפלה. מלוד ועד הילק עמק. כתני ארבעה פי׳ לפ״ז ניתני ד בעבר הירדן א

 מעורכות הן נמצא דמי ג׳ למשיב במתניתין הס בבנימין כנ״ל בכלל יהודה:

 j ולמת אמרו שלש ארצות.שיחיו אובלין בכל אחת ואחת עד שיכלה
 האחרון שבה.ר״ש אומר לא אמרו שלש ארצות אלא ביחודח. ושאר

 כל הארצות כהי־ המלך וכל הארצות כאחת לזיתים ולתמרים:
 ג ולמד, אמרו שלשה , קחי השלש ארצות רכל חית דצענין זה שיהיו אוכלין בכל אמת ואחת עד
 שיכל* האחרון שבה : רש״א לא אמרו נ' איעות אלא ביהודה ושאר בל חארצות שבא״י הוא כחד
 דס^ך שביהודה. דאס אינו כלה לחי׳ בהל שכיהוזה היכלי; ככצ מקוס ובערי יהודה ובנימין בכלל
 יש חילוק בין הר ושסנע ועמק והכל כמו ביהודה ההר והשפלה והעמק שלה כמו ההר והשפלה והעמק
 שכיהודה : וכל חארצור, כאחת לדתים ולתמרים . ירושלמי תני אף לחרובים. הכי אוכלין על כחמליכ
 עד פיכלו מיריחו ועל הזיתים עז שיכלו ממרו; ומגיש מלב שיריחו היא עיר התמרים מפני פהיה בקעה
 גמיש בקעת יריחו עיר התמרים עד צוער וגוש חלב היה בחלקו של אשר ושה היה שמן הרבה כמיפ
 וטובל בשמן רגלו!ס מלקו פל אשר שמושכת שמן כמעין אמרו ס׳יא נצערט ט׳ סלך לגוש הלב וכו׳
 עיש במנחות היה ב' ולפי מה שאמרנו אתי פפיר מה שפירש״י (דברים אי") בסרבה זו מיפור בצ יער
 בהר זה הר המלך ובשפלה « שפלת דתם . והוא כפרי ואינו מובן וכי בכל א" לא היה רק זה ה;ר
 והפגין שזה ידוע ה׳ סתס ספרי הוא ריפ וריפ היל ללא אמרו פלש ארצות אלא ביהודה ושאר ארצות
 הם כהר המלך לכן אמר בערבה זהו עמק של יער ומ׳ש רפ״ זיל מיפור טיס הוא וכן הוא בירושלמי
 אלא שקשה לרשיי מ׳ש בערבה ובמשנה קולא אוהו עמק לזה אמר עמק של יער דלכך קראו אותו כאן
 עלבה ע״ש היער זבמפנה קורא אותו עמק על פס העמק . ההר זה כר כמלך שניהולה . וכפילה

 הוא שפלת דרוס שביהודה ודויק:

 ד אוכלי; על המופקר אבל לא על השמור. רבי יוסי מתיר אף על
 השמור. אוכלין על הםפיחין ועל הדופרא אבל לא על הםתווניות. רבי

 יהודה מתיר כל זמן שבכרו עד שלא יכלה הקיץ :
 ך אובלין על חמופקי* אבל לא על השמור. לסי פתי׳ אינה יכולה לאכול משס ירושלמי מתניתין
 כר״ש דתני רש״א מן הכלה תאכלו את תבואתה כל זמן שאמה אוכל מן השדה את אוכל מה פבבית
 כיה מן השדה כלה מן הבית מ׳ט דר׳ש את הוא שגרמת לה שלא האכל פי׳ דמה פנשאר בשמור הוא
 גלסואס לא היה שמור היה החיה אוכלתו: אוכלי! על הפשיחין. הם מה שגדלבכ״ח ואה עדיין::אר
 פס מוהר לאכלו בבית: ועל חייופרא . הוא אילן העושה סירות ב׳ פעמים כשנה : ד״י מתיי וכו׳.
 פי אף דרוכ הפדות סס נ;מלין גסתווניות אם המעט פילות סמתבכריס קודם שיכלה הקיז אוכלים גס
 על הסתוונית וזה קולא והה״ד יפליג אדיופרא כדאי׳ בירושלמי הוינן סירין מימר מה פל־גין דיי ורבנן
 גכתווניות אכל בליופרא לא אפנח תני ל׳ יולא מתיל בריופלא פבכלו עד פלא יכלה מקיז. פירוש

 שמחמיר ליי בליופרא שאין אוכלין עליהם אלא א״כ פבכרו קודס פיכלה הקיז כצ״ל:

 ך} הכובש שלשח כבשים בחבית אחת. רבי אליעזר אומר אוכלין על
 הראשון. ר׳ יהושע אומר אף על חאחרון. רבן נמליאל אומר כל שכלה
 מינו מ; השדה יבער מינו מן החבית. וחלכה כדבריו. ר״ש אומר כל
 ירק אחד לביעור. אוכלין במילה עד שיכלו םגריות מבקעת בית נםופה:
 ה הכובש שלשה כבשים כוי ריא אוכל־ן על הראשון. פ״ כיון דבלה מין א' נאסרו טלס אפי'
 אותן פלא כלו: ריייא אף על חאחרון. ירושלמי מיט דר״א הראשון נותן עעם באחרון מיע דר׳ יהוסע
 האחרון ניע בראשון. ואין הראשון נותן טעם כאחרון. סי׳ בתמיה ויש ליתן עעס יס״ל להמתני'
 דכיו; פכבפו אותם נימד הזי במו גוף א׳ וכמין א׳ חף שקצת מאותו המין אינו כלה מותר עדיין צאכלו
 אף כאן כיון פנעשס גוף א׳ נשאר עדיין פלא כלו לכך פיל לריי דמותר: מ״א כל שכלח מינו וכו׳.
 ירושלמי תני והלכה כרבריו: ישיא נל ירק וכוי. דלא נתנו חכמיה שיעור ככל ירק וירק בס״ע אלא

 אזכלין כל הירקות עד שיכלה האחרון מן השדה:

 ן חמלקט עשבים לחים עד שייבש חמתוק. וחמגבב כיבש עד שתרד
 רביעה שניה עלי קנים ועלי גפנים עד שישרו מאביהן והמגבב ביבש
 עד שתרד רביעה שניה , ר״ע אומר בכולן עד שתרד רביעה שניה :
 ן המלקט עשבים לחים משייבש המתוק. היא פקועת השדה כשמתחיל ליבש אז אין למןעין
 עשבים לחיס: חמנבב ביבשימ וכו׳. סי' ביבשיס השיעור שתרד רביעה שניה ורביעה שכיה היא
 לדימ ;'מרחשוון ולר׳י ייז ולר״י כ׳ג ליורה הוא החלת מרחשוון ומלקוש הוא סוף החורף וטירה יש
א לפ*ל  (י ומנים רימ סבר ג׳ ז׳ ייז וריי סיר זיי׳ז כ״ג ור״י סבר י׳וכיג ריח כסליו וראשונה «

א להתפנות יחידים שלא ירדו גשמים והאמצעית הוא לעני! «ם:  ואחרונה מ



ת שנות אלית כב כ ס  מ

 אינה כקרקע ואץ כותיין עליה פרוזבול ומקבלת מוסאה במקומה
 והרודה ממנה בשבת פטור:

 T כוורת דבורים ובו'. למגי! ניקגית גכםף וגשער ונחזקה ומיידי דממת ע׳ג יתירות דאלים פשיסא
 דהוא כקרקע לאשי' השאיל לו מקום לתער וכיריים כותבין עליו פרוזבול גיעין ל״ז עיש : כ־ודא בו

: ׳  כוי. עיין מה שכתבתי במשנה ז׳ סרק ע
 ח חמחזיר חוב בשביעית יאמר לו משמט אני. אמר לו אעפ״כ. יקבל
 ממנו. שנאמר וזח דבר השמיקה. כיוצא בו רוצח שנלח לעיר מקלט.
 ורצו אנשי חעיר לכבדו. יאמר לחם רוצח אני. אמדו לו אעפ״כ. יקבל

 מחם . שנאמד וזח דבר חרוצח :
 ח המחדד חוב בשביעית ״ ריל בשנה שמינית דשנה שמינית הוא עיקר השמיטה דכהיב מק! שנפ

 פניה נמועד שנת השמיעה בתג הסוכות אלמא ימג הסוטת דמא שנה שמינית קרא פסיעה :

 ט חמחזיר חוב בשביעית רוח חכמים נוחה ממנו. הלוה מן הנר שנתגיירו
 בניו עמו לא יחזיר לבניו. ואם חחזיר רוח חכמים נוחח ממנו. כל
 המטלטלים נקנין במשיכה. וכל המקיים את דברו רוח חכמים נוהח ממנו:
 ט הלוה מ; הנר וכוי ואם חחדד וכוי. בסרק קמא דקלופין סריך מהא דהנ״ אין רוח חכמים כילמ
 הימנו ומשני כאן שהורתו ולידתו פלא בקדופה כאן שהורתו שלא בקדושה ולידתו בקדופה. ובהוית!
 כלא בקדושה ולידתו בקדוש: אין רוח חכמיה נוחה הימנו לסי שהוא קרוב לסיות כישראל ואתי לאחלופי
 ולפווייה כיפראל גמור ובהורתו ולידתו פלא כקדושה רוח ההמיה טחה הימע: וכל המקיים את דבי־*
 רוח הבמים נוחה הימני. וס לפון הילושלמי רב אמר כד אנא אמר לבני ביתי ליתן 3:!תנה לבר גש
. עוד שם חד גר נפ אפקיד עלבון על מילחא ויקרית אתא לקמיס ללב איל או יהן כנ;ל י  לינא חזר ג
 ערבונו או ימסור לו מי פפרע. מחלפא פיסתי׳ דרג תמן אמר כד אנא אמר לגיכ ליתן מסנה לגר נש
 לינת הזר כי וכאן אמר הכין. חמן למידת הרץ ומה דרב נהו; למידת חסידות. ובירושלמי דמס' בגא
 מציעא פרק רביעי מביא פס רב מפקיד לפמפי׳ אימת מימור ל־ תתן מחנה לבר נפ אין הוי משכן הנ
 ליה מיד ואין עתיר אמליך הנינות. ולכאורה כס כותרים זה את זה אב: באמת לא קפס ולא מידי לאימא
 נמשפת בימ רכי חייא בר יוסף יהכו ליה זווי אמילחא לשיף אייקר מילמא אתא לקמיס דרבי יוחנן איל
 זיל הכ להון ואי לא קכל עלך מי פפרע וכוי ומשיק דרבי חייא בר יוסף ערנון הוא דיס: ליה הוא סבר
 כנגדו סוא קונה ורבי יוחגן אמר כנגד טלו הוא קונה אתמר רב אמר כעדו סוא קונה ולני יוהק אמר
 כנגל כולו סוא קונה. פזל פס דף מיע אי דאתמר דבריה רב אמר אין כהפ משום חסרון אמנה ור״*
 אמר יש בהמ משום מסרו! אמנה. ופרו שם ומי אמר ליי הכי והא אמל ריא כריח גשם ליי האומר
 לחבירו מתנה אני נותן לך יכול לחזור. יכול פשיטא אלא מותר לחזור איל פםא ומודה ר' יוחנן במתנה
 מועעת דסמכא דעתי*. ולפ׳ז אתיא הכל על נטן דרב היל הדין לבריכ אין גהס מפום חסרון אינ?
 והא דאמר לביב לימן מתנה לבר נש לינא חוזר בו מילת חסידות פנהג בעצמו כרבי יוחנן ומדחזיון דרי
 יוחנן בעצמו לא אמר דיש בסס מפזם חסרון אמנה אלא במתגה מועטת אבל כמתנה מרובה אין בפן מפי:
 חסרון אמנה לכך אמר רב אי הוי מסכן הב ליה והוא מתנה מועפת דנהג בעצמו כרב ייוחנן. אבל לעשיר
 להיא מתנה מרובה לא נהג מדת חסידות לאפי' ר׳י פיל בכאן דאין בהם משוס חסרון אמנה. אבל אנן קייל
 לדינא כר״י א״כ לסי הדין במתנה מועטת יש בהם משום חסרון אמנה. וגי דינים יס בכאן באם שנתן
 מעות יפ לו מי פסרע. בדבריה הוי חשרון אמנה. ואס משך קנה וחייג יתן לו: םליק מסכת שביעיח

 ג פרחבול אינו משמט. זח אחד מן הדברים שהתקין הלל חזקן.
 כשראה שנמנעו העם מלהלוות זה את זה ועוברין על מת שכתוב בתורה

 השמד לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל ונו׳. התקין הלל פרוזבול:
ל וכוי. גמי גימין פרוז בולי ובושי כלומר הקנה לענייה ולעשיריס והא לתני סלוזטל משוס ו ב ז ו ר  ג פ
 פעיקי התקנה לא סיה רק בשביל עפיריה ברתק כפראי שנמנעו סעס בו׳ ועיבריס וט׳ וזה אזכרה לעשירים
 ונפרק השולח פריך ומי איכא מירי דמדאורייתא משמט שביעית ותקן הלל ללא משמע ומשני בשביעית
 בזמן הזה ור׳ היא למניא וזה דבר השמעה וט׳ בפתי פמיעות הכתוב מדבר א' שמיעת קרקע ואי שמיעת
 כספיה ומפרש ר״ת דהך כמיטת קרקע לאו בעבודת קרקע אלא בבדה פחוזית לבעליה ממיא לשמיעת

 כשפים לנזמן שהיוכל נוהג פמשמע קרקעות פמיעד. כםשיס טכגת וט׳ ועיין פה:

 ד זהו גופו של פרוזבול. מוסר אני לכם איש פלוני ופלוני הדיינים
 שבמקום פלוני שכל חוב שיש לי שאגבנו כל זמן שארצה. והדיינים

 חותמין למטה או העדים ;
 ד זחו נופו על •רוזבול וט׳ מוס־נ׳, וכוי• הדיינים שבמקיס פלוני. ירושלמי לבי מזקיה בשם
ן בלומי: והדיינים חותמין כו׳. לאשמעיע דס:י בשניס וגס בין כתט בלי דיינים או י אפיי ממי  י׳

 לשון עדים גיב כשר :
 ף, פרוזטל המוקדם כשר והמאוחר פסול. שטרי חוב חמוקדמץ פסולין
 וחמאוחריןכשרים. אחד לוח מחמשח כותב פרוזבול לכל אחד ואחד.

 תמשה לוין מאחד אינו כותב אלא פרוזבול אחד לכלם:
. מפרפ בירופלמי פהורע כחו בכך דאין מועיל אלא למלוה פלסניו דמפנמסרו ׳ ט ל המוקדם ו ו ב ז ו ר  ה פ
 לגיד הרי סן כגבויין ואין משמעין הלכך מלוות הבאית אחריו שלא נמסרו לב״ד משמעות נמצא ומפסיד
 כמה שהקדים זמע אכל פרוזבול המאוחר פסול. וזיל הירושנינל פרוזבול המוקדם כשר מפני שהורע כחו
. פטיח המוקדמין פהולין שמיפה כחו והמרוחריה כפריה מפני  פיזזכול המאוחר פה1ל מפני שמיפה כתו
. מי מודיע. שמעון בר נא נשם ר' יוחנן החתומיה נשטר. לא בן ארפביל עפו דברי נחתומים ו ח  שהורע נ
 נשער המו פנח־,רו עדותן בניד. ומשני תמן או׳תן שאמרו לא חתמנו כל סיקר ברם הכא אמרי ע׳ז תתמע

 ועיז לא התמנו. סי׳ על מעות חתמנו ועל הזמן לא חתמנו:
 ן אין כותבין פרוזבול אלא על הקרקע. אם אין לו מזכה הוא בתוך שדת
 כל שהוא. היתה לו שדה ממושכנת בעיר כותבין עליה פרוזבול. רבי
 חוצפית אומר כותבין לאיש על נכסי אשתו וליתומים על נכסי אפוטרופין:
. ואפי' הלוה עומד וצווח שאינו רוצ: מכל מקוש טהבין פרוזבול: ר' תצפית אומד ׳ ט  ו אין כיחבין ו
 כותבי; לאיש על נכסי אשתו וליתומים על נכסי א2טר-פפץ . ירוש;מי מהו לכתוב לאפושרופש על נכסי
 ית־מיס. נשמעיני׳ מהדא כותבין לאיש מל נכסי אשתו. פי׳ דאיפ על נכסי אשתי הוי כ״ו אפוערופס על
 נכסי יתומים. מהו לכתוב לאפה על נכסי בעלה. נשמעיני׳ מן הדא וכן ליהומיס על נכשי אפ־ערוסס.

 ראשה בנכסי בעלה כוי כמו יהומיס בנכסי אפוטלופס שהנכסים אינפ של:ס :
 ן כוורת דבורים רא״א חדי חיא כקרקע ונותבין עליח פרוזבול ואינה
 מקבלת טומאח במקומח והרודח ממנח בשבת חייב . וחכמים אומרים

 להוטים מהגריא
ע הדפוס הדגשיו כ ב ב זצלה״ה. מפני bv« וכינו עדיין שיבואו bp מ י י יהודה ל ה בהרכ ההסיד מ1ד׳י״ ש ל מ ן וחס*י אמיייי י ו א  אמר החנו kv הדג מ
. אד nhv ^הגיח הנייד fphn אפתוב ת ו כ ר ו כמה וכמה בויגין מסבת ב ש ו ד י ח ת. ואש ירצה Vffn כשנזכה יבא על דןפי־ס כשלימות כ מו  ?h מככת ברכוה כשלי

x ווה ההלי . ו מ ע . ויש מהם מה ששמעתי ב ש ו ד ק . יש מהם מה ששמעתי מ*יו ה ש ב ד  מ»בו דברים מתוקים מ

 כוי וקפה למה לא הקשה לעיל קודם קופייח אבי* והא גזלן הוא מל כלחך צריך לומר כמו פאמרפ
ן  לעיל דכא נש:ע כבר שטפח כיפת . על זה סריך ששיר סיפוק ליס לסוה רועה איכ האיך הס

 ליה ביד בהחלה שנועה כלל *) :
 איחא בקדושי;. אמר שמואל קדשה כתמרה אפיא עומד כור תמרים בדינר מקודשת ח־ישינן
 שמא שוי. פרוטה במדי וכתב רפיי כלומר במקום פאין תמרים מצוים , ורבעו הגאין
 «״ל אמר פי׳ אחר לתיהא במשנס דבבא קמא כגוזל אח חבירו פוה פרוטה ונפנט יוליכנו אחריי אפי•
ד ואס פרחוק הוא הוי ליה למימי אפילו  למדי. יש לדקדק גלפ־; אפילו למדי משני מה אמרו דוקא מ
 לסוף העולפ מחויב הגזלן לילך בכלי שיחזיר אס הגזילה. אגל נראה דאיתא בישעיה כנני מעיד
. ופירש הרב הגאון ו״ל לפירופו מחמת שיש ו  על־הס את מדי אפר כשף לא יחפבו וזהג לא יחפצו ג
ע אמר יוליכט אמריו אפילו למדי. אף כנמדי לא חפוצ פחמה חעסיכ  להס ככף וזהב הרגה. ל
 צריך. לכך אמר מ״שיק שמא פוס פלומה גמדי. ס״ מחמת שהמעבע לא חשיכ כלל יכול להיות

 , פהתמריה שיה פרועה נמרי:
 בירושלמי דבתובות בנתיה דמר פמואצ איפתביין ט׳ אממן לשמעון נר בא אימפל בקרזגחן
 נשיב לקדמייסא ומיתת. לתנינא ומיתת . ומה בגין דשקרון מיו לא משקרין. אלא
 לק חעאח דחנינא כן אחי ר׳ יהושע פעיכר כנה כחת לאלן. וכתט המפרשים משוס פקרוביס היו
. אבל רנינו הגאון ו״ל דרו בס דרך אחר דאיתא בירושלמי״ קודם הירושלמי הלז. י  לחנינא p כו
 אקרא לאל עציו; גומר עלי פבת ג׳ פניםיויום א׳ בתולים אינם חחליס. ופחות מבת ג' פניס ויום אחר
 בתוליה חוזרים ואם היתס בת ג׳ ו וס אחד ואחיכ עיברו ביד הפנה בתולים מווריס. והקנ־פ מפנס
 הע:ע. ולפי 01 הכי פירושו דבנתיה דמר שמואל היו בת ג׳ שנים ויום אמד ובתוליה אינם מזרים
 רק פהפ לאו פחנניא בן אחי כו׳ עיבר פנה במוץ לאדן והם הנח שכדין נדבר את השנה וא׳כ בתולים
. מחמת פחשט שהבתולים ס  מוזרים לכך אמרו עסוריס אנו. אף שנבעלו הן. אעפיכ עהורים ה
 מוזרים. אבל לשי האמת פעיבר שלא כלץ. והיו בטת ג׳ פנים ויום אמד ונתוליהס אינם מזרים.

 וזהו שאמרו ידו דלא מפקרין אלא מן חעאח דחנניא בן כוי וסם עעו בזה פםברו שעיבר כדין:
ל מבלים אמר נץ.לת הגל הבלים הכל הבל. וקשה דנאמר כאן שבעה הבלים. וכולם אמר קהלת ^ י ,  ך
 הוי ליס למימר אחר קהלת או קודם הבעה הבלים או לאחר פבפה הבלים. לענין מאי אמר
ד ענפה הבליט פבסשר קהלת. יש נ  קהלת אחל סלשס הבלים. אבל מ־אה דאיחא נגמ' פבעה מעמדות מ
 להקשות לעני[ מאי תקע חכמים שבעז מעמדות כננד שבפס הבלי0. אבל נראה דשעתיו סל.אדפ
 נמלק לשלשה חלקיס. ימי עלים. ימי עמידה. ימי ירידה. עד עשרים ימי עליה ומעשרים עד תשעים
 ימי עמידה. ומתשעיס למעלה ימי ירידה. דאיסא במשנה בן תשעים לשוח והוא ירירה. ומפר מ0
 נקרא עד עפריה עליה. ומעשרים ולמעלה עמידה. שפד משרים יש בהן !׳גרים עילוים לאימא
 במשכת אבות כן חמש למקרא. גן עשר למשנה. בן שלש עשרה למצות. גן ממש עשרה לגמרא. גן
 שמונס עשרה לחופה• נמצא ס בהן לגלים חשוכים (עילוים עד נ! עשרים. ומעשרים ולמעלה הוא

 וכריש

ם ספק אכ נשנע שבועת היסה ואחיכ נתחייב מל זה המכין כנו^ה דאורייתא. כגון שבא  הרמב׳
 אח׳ כ טד אחד וצריך לישבע להכחיש את הפל אע׳ס פנשבע כבר צריך לישכע עוד.
 ועוד פסק הרמב׳׳כ הס נפגע ואח״כ באו עדיה ואמרו פחשוד הוא. צריך ליפבע שכננדו אע״ס שכבר

. וכן הובא בפ״ע פני הדעיס הנ״ל: ׳ ו  נשבע קודם פבאו העדים אעפיכ כ
 ואמר הרג הנהין המנוח הנ׳ל. פהרמב׳׳ס מיכימ פני הדינים מהגמרא דמפכת בבא מציעא דף
 ס׳ ננמ ל א׳ והכי איתא ההוא רפיא דהוי מסלי ליה כל יומא חיוהא גסהדי. יומא חל
 מסרו ליה בלא סהד לשוף אמר להו לא היס דכרים מעולם אתו סהלי אסהידו ביס דאכל תרתי מינייהו.
 &>יר ל׳ זילא אס איתא לדר׳ תייאקמייהא משתבע אפארא. אמר ליה אב״ אס איתא משתבע והא
 הוא איל בכ;;דו קאמינא. השתא נמי דציתא לדרבי חייא גחייגיס מדרג נחמן. דתנן מנה לי
 בדך אין לך בידי פטור ואמר רב נחמן ומשביען אותו סבועת היסת דרג נחמן הקנתא ותקנתא להקנתא
 לא עבדינן והיפוק ליה דהוה ליה רועה ואמר ר׳ יכודס הסם לומה פסול. ופירש״י ז״ל לאדאגי׳ קא
 מתמה. והקשו המפרשים דהא רועה הוא מדרבנן. דהא איתא בסנהדרין תנא כוסי© עליהס לוע־.
 ועוד קשה דהא פריך על אבי׳ והיה צריך להקפוס תיכף על אב״ ועוד הקשו כעולם מאי פריך ותיפוק
 ליה לה״ל רועה וכי חמור קושיה הרועה מקושית אניי והא גזלן הוא (ואין אני יודע בבירור אם
 כקפה כל הג׳ קושיות אבל עכ״פ לפי הירוצו מהולציס כל הקושיות) גס הקשה לשרוך הגמרא והשתא
 רל תא לוירי חייא נחייכיה מדר־נ קורה דפריך הכיי והא גזלן ונ״מ דאין יכול לסרן כ־לעיל כקנתא
 להקנ־.א צז מבריק דהא עדיין סיד דנשבע הנתבע. אבל נראה לתרץ דהא יש להקשות באמרו ההוא
 רסיא כוי לסוף אמר לא היו מריס מעילה. מלת לסוף לא שייך כאן אבל נראה כגרסת הר׳׳י משיאני
 שגרס כך אמר להו להד״מ לסוף אתו כהדי. והשתא אתי פסיר אמר להו להדימ ופסקי ליס ביו
 שגועס היסת מדרג נחמן לסוף אתו סהר׳ סירופ אחר שנפכע אתו סהדי. אמר ריו אש איתא לדר׳
 חייא קמייחא צריך ליפבע אף פנשבש כבר אף על סי כן צריך ליפבע שזו השטעה היא שבועה דאורייתא.
׳ אמר ליה אבי׳ אם איחא מפתכע  עיכ אזי פפיר מס שפסק הימנים אם נשי:ע שבועז היסח ואחיכ ט
 והא גזלן כוי א״ל פכנגדו קאמיגא. ופריך הגמרא והפתא דליתא לדר׳ מייא נמייביה מדר״נ. לקודם
 קושיס אביי לא היה יטל להקשות נמייביה מדר״? הא נשבע כבר שבועת היסת קודם שנאו העדים
. '  לענין מאי יפבע עוד כגופת היסת. אגל השתא דפריך אביי והא גזלן הוא. ומשני פכנגדו ט
 פריך פפיר גחייביה מלרב נממן. אף פנשבמ כבר זה אינו. להא באו עדיה ואמרו סגזלן הוא והפול
. ונמצא ׳  כוא והשתא ישבע פכנגלו כפסק הרמב״ם. ומשני דרינ תקנתא כו׳ ותקנתא לתקנחא ט
 שפיר פסק הרמנים כפגומה דאורייתא אס נשבע ככר ואח״כ באו עדיס ואמרו פחפוד הוא צריך
 ליפבע שכנגדו. ועל זה פריך פפיר ותיפוק ליה רהוה רועה סי׳ דנעשה גזלן אמיכ כפבאו עדיה.
 ורועה היה מעיקרא קידם פבאו העלים. ואם בן היאך פסקו ליס שטעה ראפונה. ותפתא ניחא
 ממורן כל הקושיות בלא זה לא היה יכול להקשות על אביי ותיפוק ט׳ היה קשה מאי נ״מ גזלן או
׳ גמייכים  רועה. וע־ל היה קבה אורנה גזלן חמור מרופה . אבל השתא ופריך והשתא ול*א ט
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 מהגר׳א
ג ביום ההוא *דל המספן ו ה  הרשעים ראשיי המלך שהיה צדיק לא נכו עליו רק הצדיקים לכן אמר «
 פצעסיד לנא ינכו שניהם הצדיקים והרשמים כשני הססדם הללו ניהל שביאפי׳ בט הצדיקים ובאמא(

 נכו הרשעים ולעתיד לנא ינכו שניהם הצדיקים והרשעים:
מ לא על המלך לכדו עותה ושתי המלכה כי על כל השרים. ותמוה הא כאומרו לא על המלך  בפסו
לכדו המשמעו' שזה כחעא הוא קל לכך הגדיל החמא ואמר כי על כל השרים שזהו חמול 1 

 מן הלאשונה ואדרנה חנוא הראשון שדגלה על כמלך הוא חמור ממה שדגרס על השרים ונראה שרצה
 ממוכן שהמלך ישנ על המשפע ויכתכ נדתי סרס ומדי ולא יעטר (וכמדומה לי שאמר הגאון רל)
 שכשסמלך אמשורופ ישנ על המשפע לא יכלו למזור את המשפט ויקום דגר וחתימתו היה נדתי ערס
׳ יצא דבר מלטת מלפניו ויכחנ כדתי פרם ומדי ולא יעגור. סי' כודאי לא  ומד לכך אמר אם על מ
 יעטר אך שהמלך איט יכול לישג על כסא דין על מה שמרדה עליו ושמי דהזא נעצמו כעל דגר גרץ
 זה לכך אמר ממוכן צא על המלך לכרו עותה ופתי המלכה כי על כל הפרים והשתא יכול לישו

 המלך נעצמו על כסא דין על משפע הפריס:
א מגילה פ׳א דף ייג עיא והשהיה כדת אק אונס מאי כדת אמר ר' חע משום ל' מאיל ר מ ג  ב
 כרת של תורה מה לס שצ תורה אכיצה מרונה משתיה אף ספורה של אותו רפע אכילה
 מרוכה משהיה ופי׳ רפיי זיל כדת של תורה אכילת מזכת מלוכה משתיס סר ושלשה משרוניה פולס
 לאכילה ונהך חצי ההין. והקשה הגאון זצ׳ל מאי לת של הורה היא הוס ליה למימר כדה של קרבמש
 מאי לח פל תולה לדת פצ מורס משמע התורה גופה ואמר הגאון זיל לה׳פ לאיתא נאכות כך היא
 לרכה פל תורה פה כמלח תאכצ ומיס נמפורה תפתה נמצא על אכילה לא אמר כמה יאכל רק שאמל
 פת במלך שלא יתענג נמיני תענוגים אגצ פת מרינה יכול לאכול כמו שירצה ונמים הוא לשתי׳ אמד
 במשורה תשתה ולא יותר א״כ דרך של תורה הוא אכילה מרובה משתיה שעל השעיה קפיל יותר מאכילה
׳ אף  והשתא ה״ס בגמרא מס לח חורה אכילה מרובה כו׳ כמו שאמר כך היא לרכה של מורס ס

 סעולתו כוי אטלס מרוגה משתיה:
ת נבא גתרא פיא רף מיז מ״ב ריפ ברבי אתילילא ליה גלהא הוה קא מלש לעהיה איל כ ס מ  ב
 אטה רביה בא לסולם א״ל בר קפרא תנחומין של סכל כיממך אבין איא לעולה בל*
 זכרים כוי. ותמוה הוא מאי נחמה שנחמו אביו במס נממו ומאי א״ל בר קסרא שהניהום הוא פל הבל
 ונראה להסביר את הדבר שיותר עוגה לעולם כפנולדה נקבה יותר מפנולד זכר שלמשל אם יש עשרה
 זכריה ומאה נקטת יכול ליקח כל זכר עשרה עשרה נקבות ואס יולד עוד זכר לא מלד רני' בעולה רפ
 מה כהוא נולד דהא הזכריה שהיו כבר בעולה יכלו ליקח כל הנקבית ואין העולם צריכים להזכר שנולל
 מעכשיו אבל אם נולדה נקבה עוד בא רגיה לעולם מה שלא היה בתחילה אבל למי הוא העונה להעולם
 יפ יותר סוב כשנולדה נקבה אבל למי פנולר לו יותר עובה כפעצל לו זכר משום חכר אמד יכול ליפא
 כמה נקבות ויהיה לו זרע מכל אחת ואמת לאפיקי כפטלדה לו נקבה אין לו זרע רק מהנקבה אמת וו*
 לא וזהו הניחוה םנחמו אביו רבי׳ בא לעולם סי׳ שלעולם יותר עוב כשבא לעולם נקבה דרבי׳ באס
 מחודש מה שלא היה בתחלה ובר קפרא אמר ליה תנחומים סל הבל ניחמך אביך שהעונה הוא ל«ילע

 אכצ לך היה הטוב יותר כשהיה נולד זכר והזכר ישא נקבות הרבה ףהי׳ לו נניס מרובים *) :
ף באליף יפ ג' אוהיו א׳ ל׳ פ׳ שהכלל שהאלף בולל ב״ב אותיות והכיב אותיות הוא בה׳ מוצאות ל  א
 1 אחס״ע גיכ׳ק דמצנ״ת זסשר׳; טמ״ף ואיכ האלף תופס הה׳ מוצאת בשני ראשים ובאמצע א״

 הוא אות לאפין מהמוצא ראשון הלמיד באמצע דעלנ״ת הפיא הוא אית אחרון ממוצא בומ׳ף שהוא
 אחרון כמוצאות וזה אליף: בגמרא דפגת פיא ג' ב׳ ואביא אידי למעה מ" ולאו ככרמלית רמי
 וליק כאן מבעוד יוס כאן משחפיכס מבעוד מם לא קנסוהו רבנן מפחשיבה קנשוכו רבנן אדרבה איפכא
 מסחברא מבעוד יוה דאי שד ליס צא אתי לידי חיוב חטאת לקנסוהו רבנן מפמשיכה דאי שדי ליה אתי
 לידי מיונ חטאת לא לקנהוהו רננן ומדלא קא מפטנן הכי הפפוע דרנ ביבי בר אטי דבעי רב ביני
 נר אביי הדביק פת בתנור התירו לו לרדותה קודה פיבא ליד חיונ חעאת או לא התירו מפפומ דצא
 התירו כו׳ ואיבעית אימא לעולם לא הפפופ ולא קשיא כאן בשוגג כאן במזיד בשוגג לא קנשוהו רבע
ס בשוגג לא קנסו ט׳ ודרג ביבי לא ספסוט מהכא לא לאיסור לא י  נמזיד קנסוהו לבנן ופילש׳י מ
 להיתר דהאי ללא קנסוהו בשוגג משום ללא איסולא כוי והחזית ידו אינו אפילו שבות כו׳ ולאיסור
 נמ« לא הפשוע מלקנשו במזיד דהתה ליכא למיחש דלמא לישדינסו שיתחייב מיתת ביד אנל סבא אי
 קנםינן מלררות עיכ יחחייב מיתת ביד והתוספות כחנו בדיה בשוגג לא קנסוהו ומייד מבעוד יום
 דספתא ציכא למפפע דרב ניבי ולסוס רהיטא יש לדקדק לעני[ מאי כתבו הוס׳ דמיירי מכעוד יום
 בכרי פלא נשפוט דרב ביט בר אביי הלא לשיי זיל כ׳ דמהכא לא יכול לפשוע לא לאיסור ולא
 להיתר אבל יטל לומר דלכך דרך תום' בדרך אחר משום דלפי סי' רפיי קשה לאמר מהנא לא
 תפשום לאיסור דההס ליכא למיחש דלישדינהו שיתחייב מיתת ביד איכ לםי״ז מאי קאמר הגמרא
 ומדלא משנינן הכי תפשוט לרב ביבי כו׳ דלא התירו היאך יכול לפשוע מהכא דמשחשיכה קנסו רבמ
 דליכא למיחש שישדינהו שיתחייב מיתת ביד אבל הכא אי קנהינן מלרדות עיכ יתחייב מיתה עיכ צ״ל

 דאינו סכרא כלל לכך בחכו הוספיס דמיירי מבעוד יום אבל קשה על פי' רש׳י וצריך לומר ילסי׳
 רש׳י גיב עולה יפה דהא יש להקשות בלשון הגמרא דאמר אדרבה אפכא מםתברא ומדלא משני הכי
 הפשזע דרב ביבי בר אביי למה ליה להגע,׳ להאריך אדרבה כו׳ הכי היל להקשות תיכף מל תירוץ
 למשני כאן מבעול יוס כאן משחפיכה משתשיכה קנשוהו רבנן תפשוט דרב ביבי ט׳ ו:'ל על תירוצ
 כאן משהשיכה כו׳ לא היה יכול לפשוע דרב ביני משיש ריגול לדהות כסנלח רשיי דהתה ליכא למיחש
 דליפדינהו פיתחיייב מיתת ב׳ד אבל ככא בו׳ לכך אמר הגמרא איפכא מםתברא מבעוד יוס מסתבר
 ספי לאסיר ממה שאתה אוסר מפחפיכס דבחפיכה יבול לבא לידי איסור דאורייתא אעפיי דיפ לתלת
 בין הכא ונין רנ ביכי אעס׳כ כנגד מבע׳י יותר הכלא להשיר מפחפיכה מלהתיר מבע׳י דהא בברייתא
 חרא קתני להתילא וחלא קחני לאיסורא ומוכרח לחלק בין מבע״י וכין משחשיכה יותר הנרא לאוקמי
 מבעוד יוס לאיהורא ומשתשיכה להתירא לסי סברתך דאין לך תידון אחר רק לחלק בין מפחשיכה וביו

 מכעוד יוס יותר סברא לאיסורא מבעוד יום אבל לפי כאיבסית אימא לעולס לא תססוע וצא קפיא
 כאן נפוגג וכאןנמזיר ולא מחלק כאן כלל בין מבעוד יום וכין מפחשיכה כתב רשיי פשיר דמהכא לא

 יכול לפשוע לאיסור דהתס ליכא למיחש דילמא ליפדינהו:
ת סופרים פרק ו׳ הלכה ה׳ שלשה לא כותבים נלמ׳ד אל״ף וקוריה נלמיד וי״ו ואלו הן אשר כ ס מ  ב
 לא כרעים ממעל לרגליו אשר לא הומה אשי לא יגיד. הלכה י׳ ואלו סן של נביאים של
 כתובים מרגו חושי אמר לו הרבית צלתם יקעלני אהריס כצפור מרע זרובבל יצלו דש יאסיף שם ולכרו.
 הלכה ז׳ ענאל יניאל ובגירעון אלישמע ההיפר והוא תמוה ואמר הרב הגאון ז״ל היג יאםיף שם דברו ציל
/ כאן הלכה ז׳ ענאל יניאל שהיו פני סופרים ופמו פל אחד טנאל ושס הפני יניאל ובגירעון צ׳ל וני ל  דגד ו
 נממן אליפמע הסופר סי' פאליפמע הסופר מגרמ שני דברים שלא חשב במסורה כ׳כ כמו טנאל ויניאל:
י וכר צדיק לברכה ופס רשעיפ ירקב. ואיהא בזוהר שמי עם ייה פפיס הוא כנגד ל״ת זכרי  במשל
 עס ו״ה הוא רמיח כנגד מצות עשה הכלל אס משגחין הצדיק במעשיו משכתין פקיים כצ הי*ח
 עפה ואםמגנין הרפפ מגני! אותו פפבר על ל״ת לכך אמר הכתונ זכר צדיק לברכה בצדק כשמנרסין
 ומשגחין אותו הוא זכר פי' במצות עשה ושפ רפעיס וכפמגנץ הרפע הוא ושם הוא בלית פעגי פל ל׳ת ־
 די? וחשבון. דין שדנין אותו על שעכר עבירה וחשבון הוא בשעה שעשה העבירה באותו שפס היס
ל לעשות מציה או ללמוד חה חשבון פמחפביס העיתים ורגעים שהיו לדק ומממין אוי* כו י A 

 על זה מלנד שעונשין אותו על העבירה גופה פעשה :

* לקוטים 4 
. לוקגס. לשינה. לננורה. ונקרא עמידה. (ואף שיש נהן נן מ  דברים של הכלים: לרדוף. ל
 ארבעיה לבינה. ולכאורה הוא דכרים עילויה אעפיכ כקרא הבל ונחשב לעמידה . לנינה הוא דגר
 ס1ומד כמו כח ועצה אס משתמש נכחו בתורה ובמצות יפה הוא כמו שאמר ליי לריש לקיש חילך
. וכן ננינס אס משתמש ננינה ולומד תורה יפה הוא. ע  לאורייתא ואס משתמש נכחו לענירה הוא ר
 ואס חס ושלום להפוך. כמו שאמר הכתוב חכמים הם להרע. צא ידעתי אס שמעתי זה בבירור מפיו
 או הבנתי מדבריו שכך הוא ששמעתי כבר מסיו לערך שלשים שנה). לכך ניחא מס שחקנו חכמיס
ד פנעה הנלים שהוא כנגד ימי העמידה. ששבעה עדנים הן מעשרים עד תפעים  פבעה מעמדות מג
 שחשונ כמתניתין בן עשרים כו׳ בן פלשים ט׳ עד בן מפעים. לכך מעמידי[ את המת כנגד ז׳ ימי
 עמידה. ואיתא דשמואל ושלמה פטתיהם היו ניב פנה. שגן יינ מלך וארנעיפ פנה היה מלך. וא׳יכ
 ראה כחייו מימי עמידה שנקרא הבלים פצפם. מעשרים מד פלפים הנל אחל. ומשלשים עד ארנעים
 סכל שני. ומארבעים עד חמפיה הכל שלישי. לכך אמר הבל סבלים שלפה הבלים אמר קהלת. פי'

 בעצמי בחנתי אגל ידעתי פפאר ימי עמידה ג׳כ הגלים הוא:
ב נסדר עולם דלוי היה מיד שניה כשירד למצריס. ויוסף היה בן ליס שנים. וכשיעקב ירד י ת  כ
 למצרים היה סלד איוב וכשישראל יצאו ממצרים מת איוב. ונאמר ויחי איוב כו׳ ק״מ שנה.
 ואומר לאיוב למשנה. לא האריך ימים יותר מלוי.ולא קצר ימים יותר מיוסף.ובל זמן שאמד היה קייס
. מכאן אמרו אמד מן האחים שמת ידאגו כל סאחין. י  לא היס הפעטר פנאמר וימת יוסף וכל אחיו ט
. וקשה דהא השעבוד לא היה כי אם אמר מיתת לוי וכשמת לוי כבר מתו כל ׳  אחד ק המכורה כו
. אגל נראה דהא יפ להקשות דהא השעבוד י ו  האמין. איכ מאי קאמר אהד מן האחין פמת ידאגו כ
 היה אחר מיתת צזי. וצוי היה גן מיד שנה כסירד צמצדם. ולוי סיס חי קלי! פנים . ואיחא בגמרא
 פצשס היו באותה עצה. בלעם. איוב. יתרו. בלעם שיען נהרג. איוב ששתק נירון ביסורים. והעצה
 היס כשמת לוי. ואיוב היה נולד כשירדו למצליס. יא״כ היה איוב צפי חשבון בשעת יסוריה שבאו על
 ששחק צי; שניה. ובפסוק נאמר ויחי איוב אחרי זאת ק׳מ שנה. ובהדר עולם בחב דאיוב חי ר״י פנים
. ונאיוכ היו כל הדברים למפנה. על כרמך היס בפעת יסורין ׳ ו  מטה פנאמר וימי איוב אמרי ואת כ
 ע׳ בניה. ולפי החשבון היה בן צ׳ג פניה. ויש לומר דהשעבוד היה אחר מיתת לוי^חבל העצה היה
 תיכף אחר מיתת יוסף. ויוסף מת קודם כל אחיו. ויוסף היס כשיללו למצרים ל״ס פנים. והיה חי
 קיי פגיה. נמצא משעת ירידה למצרים עד פמס יוסף ס׳ פכיס והשתא הכי פירושו איוב נולד כשירדו
. נמצא ח׳ ריי פנים. ומוכח מקרא פנאמר ויחי איוב כו׳ ק׳מ פנה. ואומר ׳  למצרים ומת כשיצאו ט
 לאיוב למשנה. נמיגא היה איוב בפעת יסורין ע׳ פנה. ולא האריך ימים יותר מלוי. ולא קצר ימים יותר
 מיוסף. וא׳כ לפי החשבון היה בן ציג פנים על כרמך צ״ל דחשבינן מיוסף הוה החשבון מכוון. ולא קצר
 ימיה יותר מיוסף . סיוסף מת קידם כל סאחין. מכאן אמרו אחר מן סאחין פמת ידאגו כל האחי!:
 rflSDTl גרטת דף מיא ס־ח־בי היה לפניו כוי לכן צריך להנהיג כדפרישית לעיל גאין כרכותיהן
 ..שוות הנס תפותין וקליות. ועיין במהרשיא מתקשה גדגרי מוספות. ואמר הגאון
 רל הא לכשגו תוששזת כדפריסית הוא הפסק הענין ומה פכתנ לעיל כתנ הסופר הוא וצא

כד התוספות והכי פירושו. לעיצ. פהתוספות דיה כאין ברכותיק כוי חסומים כוי עייך למיל  מו
 ומקומו קודם מיתיבי כוי :

ך מתנו של הר5 הגאון וחםיד אמיתי זיל משת בן אלוני אבי מ׳׳ו הרב החסד המפורסם מהוריד מ  א
ב ז״ל פמעתי ממנו נהירופ והראהו לי מותני הגאון 1״ל נהפר הרמביה כמדומה י א ל ד ו ה  י
 לי נפני מקומות לענין עדיס והתראה בעיר מלחת ופכמהי המקומות אחיכ מסשת׳ נעצמי נספר
ד  סרמנ״ם ומצאתי בהלכות עטדת טכביס בסרק רביעי מפנה ה' 'בדיה אץ עופין עיר פנידחת כוי ע
 הנידחת פצא נתקיימו בס ובמדיחים כל התנאים האלו האיך עושין להם מתרין ומעידן ככל אחד ואחד
 מסמע אם יש בהן כל התנאים והוה עיר הנידחת אינו צריך להתראה לכל אחד וגס במפנה ו׳ כתב
׳ אמיכ סולחים לסס שני חיח להזהירם" ולהחזירם אם עפו  הרמבים בדיה והיאך דין עיר הנידחת ט
 תשונה כוי ע״פ באריכות ומסבא ג׳כ משמע דסבר הרמביס לעיר הנילחס אין צריך התלאה לכל א'
 ואי והשיג הראכ״ד עליו אחר כך פוצחים להן כוי א״א טונ הדנר שתועיל להם התשונס אבל לא מצאתי
 תשובה מועלת אחר התראה ומעכה וכתב סכהף משנה שמה שכתב רנינו ששולחים להם פני ת״מ אינה
 התראה גמורה מאחר שאינה לכצ אחד בפרס עיין שס באריכות וגס הלחם משנה כתב וז״ל לוקא
 והנדחים יחידים צריך התראה לכל אחד ואחד אכל כשהודחו רוכה כששלחו השני תיח אינו צריך אלת

 להתרות לטלס יחו דמשיה לא כתב רבינו שה ומהרין לכל א׳ וא׳(כמדומה לי שזהו מקומות כלמבים
 שכלאה לי אבל איני יודע בבירור) ותמוה הוא דהא איתא במחניתץ דסנהדרין וצריכין פני עדם
 והחלאה לכל אויא ונראה שסרמביס מוכיח ממסניתין דהנהלרין ואין נהלני[ על שיהא מדיחיה מ^תה
 עיר כוי הדמוס נפיס כוי הרי אלי כיחידים וצריכין פני עדים והתראה לכל אויא זה חומר כיחידים
 ממרוביה פהיחידם נסקילה לפיכך ממונם סלע זמרוניס נסייף לפיכך ממונם אנד. יפ להקפות בתמלה
׳ ואח׳כ אמר לפיכך ממונם סלע ומרונים בסייף לפיכך ממונם אגד בחד צל חמור  אמר חזמר ביחידים ט
׳ יאיכ מאי קאמר. מומר ביחידם ממלובים הלא יש בחי צו בממון קיל יחידים  גמרוביס מיחידים ט
 ממרוביה ועול הל׳ לפיכך אינו מלזקלק למפמע לנותן טעם נדבר בכדי פיהיו שניהם פויס וזה אינו
 פברא כלל ועוד קשה לשון זה אינו מלוקדק סכי הוה ליה למימר חומר ביחידה מערובין וכוי ועוד
׳ אחר הדיחוה גפים וקטנים כו׳ הלי אלו כיחידים . קודם  קפה דמתניהין תני וצריכין פני עדם והתראה ט
 זה הוי ליה צמתני צריכין פני עדיס כו׳ אבל לפי כרמביס מתייז הכל והיפ הדיחוה נפיס וקטנים כו׳
 כרי אלו כיחידים וצריכין פני עדים ט׳ משוס והוו כיחידים לכך צריכין פכי עדים אבל הדחו׳ הכפים
 ורובי ט׳ דהוה עיר הנדחת אינן צריכין התראה וא״כ ממור מרובים דהיינו עיר כנדמה ממור מימיליס
 דמרובין אינן צדכין הסראס ויחידים צריכין התראה לכך נאמר לפון זה חומר ביחידים ממרוגיס. סי׳
 לעיל אמר פמלוביס המול בו׳ אכל נלין זה חמור יחידים ממלובים פהיחיליס בשקילה גם צריך ליתן
 טפס מפני מה מלזניה נפייף ויחיל נסקילה וגם מרובים אינן צריכין התראה ויחיד צריך התראת וגס
 נמרובין ממינס אבר וניחידיס ממונם פצע ציל דעיר מרחת פכמעע כל העיר שגאו מפאן התורם
 כעובל כוכבים פחעא ובעובד כוכבים לכל פענירות פעפה מיתתו בסייף ונם בעובד טככיס איע צריך
 התראה סאזהרתו 11 המראתו וגס ממוט של עונד כוכבים הי׳ הפקל אבל יחידים פעבלו עגולת כוכבים
: כישראל וביפרא; היו מיתות חלוקות לפי המכירות פעשה לכך יחידם צריכין התראה וגס מיתת׳ נ  ד
 בסקילה וגם ממונה פלש בדק הרוני ניד נכסיהם ליורשים והשתא סיפ פסיחידים נפקילה ודינם כמו
 ישראל ימיל כעבד פיז דלינו נסקילה לכך ממונם פצע כדין הרוגי ביד פנכסיהס ליורשים וסהרונים

 כסייף ולינס כעונדי טכנים פעבדז עיז ומיהתם בסייף לפיכך ממונם אגד פממונם היי הסקר:
 בגמרא למגילה גיוס ההוא יגדל המספד נירופלים כמספד הדדדמון בבקעת מגידו ואמר רנ יוסף
 אלמלא תרגומא דהאי קרא לא ידמנא מאי קאמר ניומא ההוא יסגי המספדא בירוסצים
 פמםפדא אחאב בר עמד דקעל יתי' הדדדמון כוי ברמות גלעד וכמםסיא דיאשי׳ נר אמון דקעל יתי'
׳ יגדל המספד כפני סספדיס למנין . יפ להקפות לענין מאי קאמר ביום ט ד י ג  פרעה חגירא ננקעת מ
 מאי תלי ההספד של ירופליס נפני הספדה הצלו והוא תמוה. ונראה דכא איתא כמסכת סוכה ס׳
 המציל{ניב ע״א) האי סספידא מאי ענידתי׳ כו׳ חד אמר על משיח כוי וחד אמר על יצר הרע שנהרג
 ט' כדייי' ר״מ (עתיד לגא מניא הקנ״ה היצה׳ר ושוחטו נפני הצדיקים ונסני הרשעים צדיקים נדמה
 וו׳ וישפימ נדמה להם ט׳ הללו בוכץ והללו כו, ואימא נסנהדרין סיד ליע ותענור הרנה נמחנה
H בר מנינא באשו רשעים לינה באכול אסאב בן עמרי רינה ולא בכו על אחאג רק ר מ & * 
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ב הגאון הגדול ומפורסם וכו׳ מדזור״ר ישעיה (פיק) בףלין(נמצא ע״י באוצר הספרים באקפפארד). ר ת ה א  מ

 אמר מעתה כשתצרפם יהד תמצא תקכג פרקים וסיג מסכתות . והנח שס בםם״נ מונח
 בכורים ד' פרכךט וכתב פרק רבתי טתהיל אגדרוגינוס ומונה ג״כ מסכת אבות לששת
 פרקים וכתב פרק חששי מתחיל שנו חכמים עיש , א״ב כשתםפור ותמנה פרטן תמצא תקכ״ה
 פרקים וע״כ טעות הדפוס באחת מהנה או בבכורים או באבות. והוי יודע דבםשנה שבמשניות
 ליתא לתרוייהו. אכן בבטרים הנדפםימ בירך נמרא ברכות איתא פרק רביעי אנדרונינוס שיח וטי
 ונחלק לחמש פסקי משניות. אמנם לא נמצא עליו שום פירוש הן ריס והן ריש [ובחבור״
. וכן  על התוספתא קראתיו בשש תנא חוםפאה כתבתי פירוש תוספתא זו על גכק בסיד]
 לא נמצא במשניות פרק שנו חבמי׳ם . אםנמ באבות הנדפס בכרך םנחררץ נמצא וגם יפריש
 על הסדר כמו בשארי פרקים מהאבות מפירוש הרמב״ם . לבד ראה נאמנימ ת־מב׳ם סוף
 סרק ו' והמדרש שמואל המפרש לפרקי אבות ונם רש״י . הנדפט שם העידו כולם דרמרק
 שנו חכמים היא ברייתא ולא משנה . ורל הרמבים בהקדמתו לםדר זרעים שילוד דיה
ת א  והחלק חששי וכוי והיו מספר כל מסכתות חמשנה ששים ואחת ופרקים חמש מ
 ושלשה ועשרים עכיל הרי הסכמת חרטב״מ ניב רלא נחשב פרק אנדרוגינוס יגס פרק
 שנו חכמים . ואז יעלה המספר מכוון תקכיג פרקים וכמו שסדרתי בפרק . שש הוא
 גדול וקטן . מיהו מת שכתב הרמב״ם סיא מסכתות היינו דקהשיכ תלתא בבא לחדא
 מסבתא כמיש שמ ריש דבריו בזה הלשון וחלק המסכת ראשונה לשלשה חלקים והתחיל ביק
, היח ׳  וכו׳ ע״ש דמלשונו נראה דם״ל דבולה נזיקין חדא מסבתא . והנה בב״ק ק״ב . ובע״ז ו
. ה ג מ , וכל בבא נחשבת ל  זה דעת רב יוסף . אבל לדעת רב ר\נא שש תלתא מסכתות נינהו
 ונס לתירוץ אי בעית אימא משוש דקתני לה וכו׳ עיש בפרשיי מוכח דנם רב יוסף םו־ת
 דתלתא מסכתות ניגהו עיש וקצת ציע. שוב ראיתי בפתיחת טריז הנאגן התגייס לסדר
 נזיקין כתכ דהרמבים פסק ברב יוסף דמסתבר כוותיה עיש . ולא הער׳ דלתירוץ אביא נמ ר3
 יוסף ס״ל דתלתא מסיתות נינהו וצריך באור קצת . ולפיכך שפיר מונח וסיפר בסוף הסמ׳ג
 ס״ג מסכתות ה; ונתן בהם סימנים ולבך יהיה גס [ובסידור רב עמרם בתב בברכת כהניש
 יש בהש ס׳ אותיות כננד ס׳ מסיתות שיש בששה סדרים לומר שכל העוסק בששיס מס:תי.־ז
 מתברך בברכת בהניש הביאו בפי׳ המחזור וכתבתי על ועליון דצאיל *) דפרטי לא קא חשיב
 והארכתי שש קצת] . נמ בתשבי שרש באון כתב ששמע שנקראו כן בעבור שחיו בקיאים

 , בכל התלמוד שחש ס׳ מסכתות גאון בגימטריא ס׳ ע״כ:
! החוקים . בטנין המסכתות והערקיש . אולם דרכי ציון בפסקי המשניות נסתמה. ך ל  א
 ומקוצר דעתי נעלמה. הנה בלתי ספק עשה רכינו הקדוש ריוח כץ משנה להברחה
 כמלא נעימה. ולא היה שונח פרקו בנשימה , וכן מוכה ממאי דאיתטר משנה לא זזה טמקומדו,
 אבל מי יחן ו אדע" אש היה הד&סקימ משמשות כדרך השנויין במשניות או על דרך ששנויץ
 לפנינו בגמרא . ואנחנו בעינינו ח־איש ההבדל נדול שביניהש . פעמיש שהמשנה אחת
 שבסדר המשניות נחלקה לכמה וכמה משניות בסדר הנמ׳ וכן לחיפך. ונש גמצא בנמרא
 שמסדר המשנה בסוף הפרק ואין עליו שום שקלא וטדיא 1בראש השנה סיא מיס ובסדר
. סוף הפרק . וכן בנדריש פית מהמשנה ח' ו׳ ז׳ המה מסודריס בסדר הנם* ב  הנמ' כי
 בסיף הסרק . וכן בכורות פ״ב מיז מפורר בנמ' י״נ . בסוף הפרק ואין עליו שוב נטר׳ .
 וצייך לכ לרעת למה לא מסודר לעיל בצירוף משנה הקודמת, ובן נמצא יותר דבר חידוש
, דבלאימ נסמן ד׳ ח׳ על משנה אחת והסימן זו של ד׳ ה׳ נסמן נש בפי׳ הר״ש.  בפרק ז
 ובפי׳ הרמביש והריב והתוי״מ ומי יתן הבינני מעמו. כי כל הרואה יראה כי משנה הדא חי»
. ת  וכן איתא בסדר הירושלמי גם בפרקיס נצמא בכמה מקומות סדוק של זה לא כשדוק של ז
 בנון בסנהדרין פרק י׳ י״א, ובמנהות פיו ופרק יויד נמצא המאוחר בוה מוקדם לוה . ואחר
, נתן כל שאינו  העלות ארון תדע בענין שהעתקתי למעלה בריש הדברים הא דאמר ר
 משגיח ובו׳ ולא אמר כל שאיגו לומד . ברמיזה הורה על זה וצוה לנו שלא להסיר החשגחח
 לםקל סיג וקמשוניס . ושבח לח׳ כי טעיות חרבה שעלו בדפוסים העמדתי על מכונם ורוכ
 שעמים נשתנה הענין מהיפך להיפך . נם בפי׳ הר״ב והתוי״ם במקום אשר לא יזכרו ולא
 יפקדו מוצא דבריהם . כתבתי איה איפה חם רואים וראויים לאומרן. ולפקדש ולזכדן ,
 ופעמיש הרבה . ימצא הקורא המלאכה מרובה, אשד באתי לברר הדבריש בסוניא ערוכח .
ש שידי מנעת . בעזר  להעלות ארוכה . ובמקום שיש בדק . דרשתי במו צדק. עד מ̂נ

 החונן לאדם דעת:
. ולאהםוד י נ נ  אסיימ . ותהלה לשוכן השמים. אשר עד כה זכני. וחלקי בתורתו ח
 הקיצור שלא לבנות ההקדמה. על בלי טה . שאין לעולמ בה צורך . אמרתי שלא

 ובזה

 להאריך . רק בדברים שיש בהן תועלת . ובנוף חענין פועלת. 1ח שמי חח זכרי למסה . אשר
 גזכד למעלה בראש השיטה . נשלם ונסתיים. בשנת ׳מיצירת ה' ברת מאירת עינים :

ת ונטריקון מן התורה ו ב י  סימני ראשי ת

 מדיו מארי דודי זקני. במשביג במשנה שבגמרא. רליצ ראשון לציון. תכ״ש תיקוני כלי שרת. קמ״י
 קפות מיושב. יסל״מ יש סדר למשנה. יח״י כנסת חכמי ישראל. קש׳ל קען שהגיע לחינוך. מתיר
 מיני תרגימא. השיב הסלאה שבערכין. קש״ה קונערס פערי המאוחרין. [וכן קונס׳ שה״ס]. ש״ש
. ת״ת תנא הוססאה: ,  פאילת פלוס פחגרתי בשנת תקמו״ל על סיסקא שדריא רית ׳סאלהופ ידרג יאמא

 DSO ישעי׳ בן אמץ בתורח מבור כארי. איא רבי וסודי. הגאון אמיתי יחיד בדורו המפורסם
 ליבש זצ״ל בן הרב הנדול המוכיח הספורסמ מחר״ר מרדכי מוכיח זצ״ל.
 בכניסתי אני מתפלל שלא יארע דבר תקלה על ידי. והתונן לארס דעת יהיה בסעדי. שלא יצא
 מרעיוני ונופי. שוש פנס ודופי. ויהיו לרצון אמרי פי . ה' היה עמדי בדרך. לברר וללבן
 הפר הערוך . אין אליו ערוך , וקראתיו בשש הפלאת שבערכין. נש בביאורי תוספת׳.
 עיט סוניא דשמעתא, להביש בחרא מהתא. לא זז ידי בעיה ובסיד ממסכת למשנת. עוד מן
 השמיש על ידי הסכימה . בחבור מיני תרגימא. על אונקלום . כל רואיו יאמר קילוס. גש
 על הלוח חרת . הקוני כלי שרית. שתקנתי בחסד תשש . על ש״ס רשיי חוש׳. ובעת אמרתי
 בל הנשמה אותיות משנה תהלל. ונודע מאמר רכ הונא אשר שפתיו ברור מלל. אץ
 הגליות מתקבצין אלא בוכות טשניות שנאמר במ כי יחנו בנויס עתה אקכצם. [הביאו הרונןז
. וגורל האוהרה [  הלכות פרשת החדש . והתוייט העתיקו קצת בנוםחא אחרת בשש המיר פ׳ צו
 דאמר ר' נתן px1a<3 צ״מ] כי דבר ח' בזח זהו כל מי שאינו משגיח על המשנה. ופרשינן
 זה שעושה כסי שאינה עקר . והנה כדי שלא יהיה הקורא נלאה . הקיצור יפח ונאוה . אמרתי
. וכן לבני גילי. הצבתי לך ציונים . י ל  איסד ואחור. רק העיקר . אשר אמרתי להיות לשמי ו
 כל דף ודף ונש העמודים עיא או עמוד ב' [והיה נקודים זכרך . כאשר מפורסמ כבר בשמי
 בחוטים עם ח״א מונה והתולדות אהרן . קףנו משש. נקודה אחת יורה עמוד א׳ ונאדים
. על כל משנת ומשנה יראה אצלו ציון, לעורר לב ורעיון . ואוהב ה' [  שתיש יודח עמוד בי
 שערי ציון . שערים המצויינים בהלכה . ואשר ראיתי על ככה . כי מציון תצא חורה לתועלת
 גדול בלב כל חכמ לב , בשומו על הלב , הניתק לעשות וללמוד לשמח. הענינים מתוכן יעלו
 לו לזכרון. וצופה ומביט סוגיות התלמוד המביא לידי מעשה. מקשה ומתרץ ואשר ערכו עלי׳.
ר. בהרבה מאד מורה סגןמוח ישניש נש חדשים ואשר לא נזכרו  ועל שש אור חדש בציץ תאי
 כיה עדיין, קראתיו בשש הנאות לו ראשון לציון. העולה עש הכולל כשש אדונתי אמי
 הצנועה ההסודה יודית זכרינה לעולם הבא והיא בת טיולים נכבדי ארץ מהו' איצק בן הרב
 חקצין המפורסם מהו׳ יודא ברלין אחיו של חנאון בעל נחלת בנימין ולה״ה. ורציעה
 רצויה יוצא' מחלקה של יהודים ה״ח אחי הגאון החשיד מהו' דוד זצ״ל שהיה אב״ד דשלש
. ואחותי המפורסמת רו ה. ואחי הצדיק הרג מוה' הירש דיין דק״ק ליסא יאיר נ י  קיק או
 בכל קצוי ארץ מ׳ קרינדיל זלהיה עזרתו של הנאון המפורסם מהר״י אב״ד דקיק פירדא .
 ואחותי הצדיגץז למאד ומושכלת מ' מערלא תחיי לנצח מהובית לקודש הגאון מתו' הירש
. ישר ן  אב״ד דמדינ׳ פפאלץ נר״ו. ואחי ההכם ונבון. ומהספידו כאשר נאמר כד דמך דבי בו
 ונאמן מהו׳ ליפמאן זצ״ל. ולעומת מחברת הגהות רבות ופלפולא בחכמה בסדור המשנה
 בפי׳ הריב ובפי׳ מארא דודי וקיני הגאון התוי״ט כךאתיו בשם יש סרר למשנה מכוון
 לנימפריא שמי ושש אבותי ישעיה בן הגאון מהרץ• ליב. גם מלת משגה עולח כשמי
 ישעיה. ושמא נרם כי תקנחי בס״ד במקום שיש הפרש בין נוסחת המשנה שלפנינו ובין
 נוסחת המשנה שבנמרא אשר לא זברש התוי״ט בי אס במקומות כמעטים. הניח לי מקום
 וכתבתי אותש על הלוח , ליהנות בהם בני אדם בנפש ורוח . ובהיות ששליסות הפעולה נכונה
.  בהקדמת ידיעת אופני הפעולה . אמיתי יהיה רוח חכמים נוחה. ואפתה מהכא להא פיתח׳
 יע בסוף ספר הםמינ והבאור למהריא שטיין כתב בזהיל סימן לשית סדרי משנה זמין גקיט
 'ורעיש 'מיעד ״נשיש ״נזיקין ״קדשיש 'טהרות . והלקש לםינ מסכתות וסימנך כללא גר^ט
 בידך ולבך יהא גם בהן והמסכתות הלק לתקבד פרקיש וסימנך על קדשך ותפאחתך
 עכ״ל ״ בכן עלה על לבי. אצינה לפניך ויאירו עיניך. כפי שנדפסו במשניות שלפנינו .
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 מזה כלום ואדרבה בפ׳ החולץ דן£ מב: לאיתמר סתס ואחיכ מחלוקת אין הלכה כסתם מחלוקת ואח״כ
 סתם הלכה כסתם עיש. מפמע דיש פדר למשנה ברה עניינא דאין סדר למפנה בביק קיכ. עץ ז' ע״ש:
. והוא בשבועות בי: דיה מכדי תנא ממכות י ט  עוד שש כמו שהוכיחו תזס׳ בריש מסכת שבועות ו
ח אין סדר למשנה הימ לענין מחלוקת ואחיה םתם שרבי לא שנה ^  הליק אעיפ דהייל דבתרי מ
 תלמידיו המסכתות על הסדר אבל לאתר ששנאן סדרן על מכונן בהוייחן זו אחר זו עיכ. בלה מהמוקדם
 הוי מצי התייע לאתויי תום׳ ב״ק קיב דיה אין סל״מ לפעמים היה פונה שלא פל הסדר וכוי אבל
. ויותר מבואר כתוש' בימ ב' דיה שנים וכו׳ ואע״ג דבשרי י ט  ודאי אח׳כ סדרן רבי על הסדר ו
 מסכת׳ אסלימ וט׳ ה״מ לפנין מחלוקת ואתיכ התה לסי שרבי לא הי׳ לומד כסדר אלא כמו עסיו
 חפציה התלמידה אבל כשחברם על הסדר חברם וצריך ככל מסכתי עעם למה נשניש אמר שצמניה כדליי^

: כ  בליש מסכת שטעות וטי וכן מושה עי

. בסיועה צורי וגואלי. נשום עיני השגחה. על הקריאה ועל הפתיחה. אשר פתח כו י ה החל  ח
 מארי דודי זקיני הגאון התוס׳ יום טוב. רב עב לעמיה מעיב. במה שכתב בהקדמה
 מהיל.מלמד שהראהו ולא אמר שמסר לו או שלמדו. מדבריה הצחייס האלו מוק היעב הוגיא זו
ע. עש הסוג" האמורה ברטת ה׳(כמיש ברל״צ). ועי' נדרים לח . לא ניתנה תורה אלא ׳  למגלה י
 למשה ולזרעו וטי מתיב רב חסלא וכו׳ אלא פילסולא בעלמא סרשיי להבין דגר מתוך לבר הוא מיתן
 למשה ונהג ט מובת עין ונתנה לישראל וכן פי׳ הרץ . וזיל הראיש פילפולא בעלמא הבנה וחריפות
 וכוי ט כל המכמס והשכל רמוזים בכתב התורה בצורות האותיות עיכ: עוד שם שמצינו שסמך
 בשתי ידו אע״פ פאפפר פלא נצעווה וכוי . מלת פאפפר עעות כופר (כמ״ש ברליצ). ועי׳ עירובין
 גיג: רגלו אחת וטי דכתיב אה תפיכ מפבת רגלך רגלך כתיב: עוד שש בפתיתה בדית וגם
. לא מצאתי ׳ ט  TO המשמע וטי ואולי כי חפט שזה פאמרו בפרק סחולן אין סדר למפנה ו



 מפכה יש סדר לטשנו! בוכות

 להכין דאף אם הלכה כר׳ יוחנן מכל מקום מסיפא רמיזא לרפת ר׳ יוחנן מוחלפת השיפה מפניי דהכא
 רילמא מוחלפת מתני׳ לפסחים ועיי מהרשיא לקמן מינו. בעגין מוחלפת השיטה דגני קיש וביצה מיח
 לוגמת קושי׳ כזה ב5׳ע על התוס׳ ועיין מה שכתבתי בסיד מ״ב פיז לנרכות. ואיכ סיצ לרשב״ג זלווקא
. דאתמר התם ה  תיח כעיליס ולא כל הרוצה ליעול את השס במתני׳ רהכא. ח״ל רש׳י בפסחים נ
 הפוגי' כמו לאיתי הכא בברכות חמר ר' יוחנן מוחלפת השיעה התנא שסדרן עפה כאחת מהן והחליף
 שיעתו הרי דלא נתברר ללש״י איזה מהן אשר יאמר עליו כ׳ הוא זה שהחליפו ר׳ יוחנן. וגם לכאורה
 לענין לינא לפליגי אם רשאי להחמיר רת״ק הוא המקיל ררשאי ולשביג מחמיר באמרו לא כל הרוצה וכו״
 ומחינין בילו. וא״ב עריפא לומר למתנ" לפסחים היא מוחלפת והוי רשב״ג המחמיל התם והכא דקי׳ל
 כוותיה והשתא צריך ראיה גלולה לומר לקולא למוחלפז מתני׳ לגרנות ויצא רשב״ג להקל דרשאי וגס •ש
 לעשות סמוכין סמוך ונראה ממה לאמר רשב״ג כתענית יו״ל דאיתמר לא כל הרוצה לעשות עצמו
 יתיל עושה וכו׳ [לענין תענית מראה מגסי הרוח וכו׳. רשיי] רשב״ג אומר במה דכרים אמורים בדכר
 של שבח אבל בדבר של צער עושה וכו׳ וזכור לסוב שאין שבח הוא לו אלא נער הוא לו ע״כ הרי מבואר
 ררשב״ג ש״ל דדווקא נדבר של צער עושה עצמו כיחיל או כתלמיד כגון לישב ולהתענות עמהם אבל
. ואס אמנם בצד א  בדבר של שבח 3א יעשה. והנה בקיש וגבי מלאכה נראה לומר לדבר של שבח מ
 הדוחק יש דברים גגו ולחלק בין הנושאים מימ בצל הרחבה נראה דלאי׳ יש. ואף בלתי ראיה זו
 דברות הראשונות לא נתבעלו דמנ״ל ומאיזה טעם התליע הדבר לומר דדעת ר׳ יוחנן אמתני' דברכות.
 ודע שוד ח״ל הרמבים ס״ד מה׳ ק״ש היו כל מי שהוא פעור מלקרות שמע [חתן ואבל ובה/] אם
 רצה להחמיר על עצמו ולקרות קורא וכתב הכשף משנה חתן אם רצה לקרות קוי* ישביג אמר לא כל
ק פסק הדיף . והראיש פסק כרשב״ג ע״כ. הנה משתימת הכימ נראה דהניח  הרוצה ופסק כת״ק ו
 המשנה כמות שהיא לפנינו וכדעת ריש ברי׳ דר״א דלא תיפוך וסיל לת״ק דרשאי ולפיכך שפיר כתב
 דרי״ף ורמב״ם פסקו כח״ק לרשאי להחמיר והראיש פסק כרשב״ג למחמד שאינו רשאי. כרס הלח״מ
. הרמבים פסק כתדוצאקמא משום דהוי כר׳ •והנן ולהבי רשב״ג ׳ בז  כתי כזהיל כל מי שהוא פעור ו
. וא״ס ׳ ט  סובר לאש רצה לקרות קורא ובבר קייל בל מקום ששנה רשב׳ג במשנתינו הלכה כמותו ו
 בהלכות תפעה באב אמאי לא פסק כרשב״ג דאמר לעולם עושה עצמו כת״ח להא פסק כאן דלא
 אמרי׳ מימזי כיוהרא ולמה פסק שם לתייפינן ליוהרא להלא כתב שש בפיה מהלכות תענית אלא בכל מקום
 ת״ת בעלים ולא הזכיר שה לעולם יעשה עצמו חיח כסברת לשביג משמע דלא סיל כרשב״ג ועוד
 קשה דבדין הוא לתפסק כרפב״ג דהלכתא כוותי׳ בכל מקום ששנה במכנסינו כדפרישית וי״ל להמם ג״כ
 שסק כרפביג ומס שלא הזכיר כל אדם יעשה עצמו ת״ח לפי שסמך על מה שאמרו כל העושה מלאכה
 בטיב איט רואה בו סימן בלכת ומסתמא בכל מקום קאמר הכילו כמקום שנהגו לעשות הד מוכיח
 לראוי לכל אדס שלא לעשות מלאכה ביום ההוא עיכ . העתקתי כל דבריו של הגדול הלח״מ. למען
 הודיע בזה שכתב מד׳ז התי־״ט מ״ס סיד לפסחים ד״ה רשביג אומר אתר שהעתיק דברי הב״י גס" ע׳
. כמו שהעתקתי למעלה בזה״ל ואני תמה עליו דהרי הדמיים ׳ ט  דהרמכ״ם פוסק כשנוי׳ דרי יוחנן ו
 בפ׳ת מהלכות תענית לא הביא לברי רפביג במשנתינו דפסתים ואילו כדבריו של הנ״י הוי ליה לשסוק
 דלא חיישינן ליוהרא וכל אדם רשאי לעשות עצמו ת״ח. [שלא לעשות מלאכה בע׳ב] וכו׳ עיכ, הנה לא
 רצה התי״ע ליישב תמיהתו על אופן שכתב הלימ הניל משום לנראה דחיקא עובי דהרמביס יסמוך כל
. דמפתמ׳ בכל מקום קאמי וכו׳ כמ״ש הל׳מ ׳ ט  מה שכתב וכל עושה מלאכה בעיב אינו מאה ו
 דאדרבה קצת עדיפי לומר חה שכתב וכל העושה מלאכה וכו׳ קאי אמקוס שנהגו שלא לעשות עיז כתב
 וכל המופז וכו׳. כלומר מי שפורץ גדר המנהג עונשו שאין רואה בו סימן ברכה אבל מקום שנהגו
 לעשות אלולי דאמרי מלאכה הוא דלית ליי הוי לכולי עלמא מוכרח לעשות כפי מנהג מקומו ואם איתא
 דאיע רואה סימן ברכה מאותה מלאכה למה לא יהי׳ רשאי מעעס זה שלא לעשות כי אין חפן לערוח
 בכדי לפשות מלאכה ולא יהנס ממנו ותו אעו בשופעני וברשיעי עסקינן שיה־ו כל אנשי העיר עושין
 דבר שלא יראו ממט סימן ברכה הלכך משתבר דאין העונש שאין רואה שימן ברכה אמורה אלא במקום
 שנהגו שלא לעשות הגם דבמגיא סי׳ תקניד סקכיז לא משמע הכי מכל מקום מסוף דבריו אין התירה
 למה שכתבתי ועדין צעיק. עכיס חזינן דגם הלת״מ מה יסודו ע״ז דמוחלפת היינו מתני׳ דברנות גם
׳ והני מילי בזמן ט  המ״א ס" ע׳ סקיב אהא שכתב המחבר הכונס את הבתולה פעור מקיש ג׳ ימים ו
 הראשונים אבל עכשיו שנס שאר כני אדם אינ; מטונין כראוי גס הכונס את הבתולה קורא כתב שזה
 רעת הראיש אבל סרי״ף והרמבים פסקו דלא חיישינן ליוהרא וכתב הרב ביי רלכ״ע הלכה כרשב״ג במשנתינו
כ. נמית לדקדק ממקום אחר ולא הפר׳ להפרש מיניי וביי בדברי הרב ביי דמניל  ו5*ע לבהימ וכו׳ עי
 ומאי ראיה מצא לדעת ר' יוחנן להפך מתניה׳ להכא כברכות וכדאמרן. וכגון זו מציה להודיע דלא
 יקשה דברי המחבר נסי' ע׳ שהעתקתי לשונו לעיל מוכח לפסק כהדת׳ש להלכה כרשב״ג ללא כל רוצה
 ליפול וכוי מדלא כתב המחבר ואם רצה להחמיר וכו׳ וכן מעין דברי המ״א שהעתקתי לעיל בסמוך.
 והוא לכאורה סותר למ״ש המחבר שי׳ תקנ׳ד העי׳ כ״ב מקום שנהגי לעשות וכוי ובכל מקוםת׳ח כעלים
 וכל הרוצה לעשות עצמו חיח לעני[ זה ששה. וציין באר הגולה איק ע׳ משנה פסחים ניד וכרשגיג
 חוסי ע״כ. הלי דשס פסק דצא חיישינן ליוהרא. והכא גבי קיש פשק דתיישינן. אך לעדינ ד״ל

 כל כך במלאכה. דדווקא בימיהם שהיו כלם רגיליה במלאכה ׳שייך יוהרא ולא עכשיו וטי עיש. הוף
 דבר אעיפ שכל הגדולים מ״ל לא העירו לחזק דבריהם אולי הרהו לקטן כמוני היום לנלות הוד על דנן
. רשביג י ט  עשירות ממקום אחר. לבתענית לי. הכי איתא תנן התם מקום שנהגו לעשות מלאכה בטיב ו
ד שיתענה  אומר לעולם יעשה כל אדם עצמו בחיח תני' נמי הכי רשבניא לעולם יעשה אדם עצמו כת״ח כ
 עיכ. הד מדתניא רשגיג אומר וכו׳ ולא נזכר שם ת״ק לא מכל לומר מוחלפת ואיכ הזיגין דרשביג
ר גבי ת״ב לעולם יעשה עצמו כת׳ח והשתא ע״כ מוחלפת דקאמר"ר׳ יוחנן היימ מתני' דברטת.  מ
 [ולפי שעה נתעלמה ממני הלכה 1ו למשמעות״ דרשכיג כרי שיתענה מקע משמע כטונת רשב״ג
 דאיתמר לעיל כתענית יו״ד שהעתקתי למעלה דמחלק דדוקא גרכר של צער עושה וא׳כ לא לגד דאיכא
 למידק אהא דמקשה השיש רומי׳ דרשגיג ארשב״ג ומאי רומי׳ הלא התה גבי ע״כ כדמפי־ש רשכיג
 טעמיה בברייתא כדי שיתענה אלא רלכאורה טסי עובא צריך פניה לתירוצא של ריש ברי׳ דריא דטעמא
 של רשביג דהרואה אומר מלאכה הוא דלית ליה ואיכ מאי ארי׳ כדי שיתענה הלא בלאו הכי נמי רשאי
ה ארדה נא לקיים סברת הב״• במקצת הואיל ור׳ יוחע ת ע מ  ויש ליישב בדוהק ואין כאן מקום להאריך]: ו
 מאי" דתלמולא עני מריש נרי׳ לר״א ולחזק מפמולהו לפמינ המעלגי יויע פ״ז רברטת סי׳.כיל
 [דפוס פיורדא ס״ב] בדיה ה״ג ועול ר׳ יוחנן וט׳ אבל קשה רמאי ראיה מר׳ יוחנן כיון שאניי נחלק
 עליו וקי״ל להלכה כבתראי מאב״ ורבא ואילך ונ״ל לתרן לאכיי לא אתי אלא להר! שלא נצטרך לחלוף
 השיטה אלא אפילו לא נמלוף לא קשיא אבל מימ לר' יוחנן נשמע שאמר מולולפת השיטה שלפי שהיה
א שאמר  קרוב לחיבור המשניות שהרי היה עמד לפני רב׳׳ המחבר המשנה קרוב הדבר שמדרך קבלתו מ
 פמוחלשת השיעה ואב״ לא נחלק על ר׳ יוחנן אלא לרווח׳ דמילתא מתח ולהגדיל הורה עיכ. והשתא
 הכא בכוגיא מהראוי וכל מרה נכונה גיכ לומר דריש ברי׳ דריא לא נחלק מל ר׳ יוחנן אלא להגדיל
 תולה הוא דאמר הכי וקיייל כר׳ יוחנן שמדרך קבלהו הוא שאמר הכי מוחלפת הילכך שסד ססק

ק  (יסל׳ס) הלמי

. איתא בעלוך בזהיל ממתי קורץ שמע בערכין פ״ לבי מצליית הראשון ׳ ט  פרק א מאימתי ו
י פני אלקיה . מחי אעשה גם אנכי לביתי. זיש  1 אינו עיקר והוא כמו מתי אבא ואראה י

־ אליף דאזרוע זרוע. ותרגום מתי אימתי. והשונה מאמתי איט  פשונין מאימתי ואליף תוספת כמו ז
 משובח ״ ״ T־ שהוא כמו וכאמת־ם על פני האר! סכ״ל. וז״ל הסמיכת חכמים כתב בספר שדה יהושע בשם
 מהריש כתב גאון מים ראשונה אינה עיקר כמו מתי אבא ואראה פני אלקים. פי׳ לפירושו כי הלשון
 מאירת׳ איננו נופל לק אהתחצה כמו מאימתי מהמילין לקרות ק׳ש. ובאמת מתניק קא מהדרי׳ לפרש
 התחלה וסוף מאימתי מתחילי! יעד מתי קודאין. ושפיר נופל לשון מתי שכולל כל זמן י ההתחלה והגמר
 וכו׳ ועיש כי האריך בזה. ובהפלאה שבערכין נחתי טעם לשבח בסיד. תוספת האל״ף מא האות שבו
 שתר. תתלה לדברות. והמיס עיין תענית ח׳ ריל הוה מסדר מתנישן ארבעין זימק כנגד ארבעים יוס
 שניתנה תורה עיש. ועיע מיר ס' נשא סלפה ׳'ג דף ריך ע׳ג דמונה מספר ראשי התיבות של הששה
 סדריס אותיות המתחילים עולים לשמונים כפתדקיק שם תמצא נחת ועי׳ תוש׳ ׳ויע סוף עוקצים:
 מדמנה מאימתי וכו׳ משעה שהכהנים נככשץ לאטל בתרומתן עד סוף האשמורה הראשונה ובו׳
 עיש. דע דבסיגיא ב: אמר מר משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן ורמינהו מאימתי קלרי; אס
 שמע במרבץ משעה שהעני :כנס לאכול פתו במלח [שאין לו נר דלוק בסעודתו. רשיי] עד שעה שעומד
 ליפער מתוך סעודתו וכו׳ וכתבו תוס׳ ל״ה משעה שהעל נכנס צאטל פתו במלח תימ׳ עני גופי׳ מתי
פ. וכיון שבא זמן קיש אשור להתחיל בסעולה עד פיתשלל  יתפלל יהא אמרת זמן אכילתו היינו זמן קי
 ־־יישא וכו׳. הנה לכאורה לץשיית הופ׳ איכאלהקפות נמי אמתני׳ ליק כמים גזפי׳ מתי יתפללו. שזב
. שתרוצו קצת דחוק. ולולא דבריו של גדול ה״א לפי מיש הרמ״א פ -ןצאתי ראיתי נמהרפ״א ממד ע׳ז עי
 כי׳ רל״ב פעי׳ ב׳ אס קודאין צבהכ״נ לא חייפינן שמא יפסע וכימ במגיא ס" לל״ה םקיל גבי ערבית
 וכיכ המג״א סי׳ תסיע פקי״א א״כ במפנתינו נוכל לומר דהכר\ים אוכלין בתרומתן באופן זה שקוראין
 לביהכ״נ או גכה״ג שחבירו מזכירו פלא יפפפ להתפלל אחיכ אנל בברייתא לתני מפעני נכנס וכו׳ עד
מי לפעור מתוך :עוותו הרי מבואר דזמע פל זה כזמנו פל זה וזמן ק״פ מכוון כזמן אכילתו ו :  פע: :
 ממש ולא יעטר. מקפו תוה׳ פפיר. עוד י׳ל כפשיע' דמפנתינו שפיר אמדנן דהכהגיס אוכלין
 פילות תרומה והיא כעעימס כפלמא נחשבת ושלי כמיש המג״א סי׳ רל״ה וכן כתב העיז םק״ג משא״ה
 בבלייתא לתני לאכול פתו מקשו התוה׳ שפיר והוכרחו לצאלו וחשוכה זו השיב ג״כ חתני הנבון
כ כוי. והא ליחא לדברי רשיי וט׳ עיש. לכאורה י׳ל להוכחת הרמכ״ם י  מהרייל נר״ו: תוי״ם דיה א
 מהמפנה דהכא כמיפ הכ״מ הייע מדלא קתני הכא ג״כ קצירת העומר הלא הש״ם דף ט' נמית
פ ברל״צ). ואס כן י מ כ ) ׳  לדקדק דלא תני אכילת הסתים ע״פ כמו דתני במיו סיב רמגילה דף כ׳ ט
 פשעא למשנתינו מבואר מעצמו כדעת הלמבים וכ״כתופ׳ סשחיס ק״ב דיה אמר רבא וטי האדאמרי'
. ופוב אין הכרח להביא ממרחק לחמו מן ׳ ו כ  הקער חלבים יאימורים עד מצות כלאמרי' ריפ ברטת ו
 התוספתא אלא כמ״ש הכ״מ ממשנה דהכא. ובכן נזה שכתב התייע והא ליתי לדברי לשיי צדכין ביאור
 כמקצת: ב הריב דיה כין תכלת ללבן בין תועי הכלת לחזעי לבן שביצית פי׳ אחר גזת צמר פצבעה
 וכוי פ״פ. הנה הפי׳ אחר עכהכ הריב הוא פירש״י בסוגי' ע׳ דקאמר הפיס על" למתני' מאי בין
 תכלת ללבן אילימא בין גבבא דעמלא חיורא לגבבא דעמרא לתכלתא הא בליליא כמי מידע ידעי אלא
 בץ הכלת שבה ללבן שבה ע״כ. וכתב רש״י דיה בין הכלת שבה ללבן שבה גיזת צמר פציעה תכלת
כ. מיהו סופ׳ כתבו עצ פירש״י וקשה דאמר" במנחות  ייש בה מקומות פלא פלה פם הצבע יפה עי
 מיג ראה מצוה זו שנה הלוי מצום אחרת ואחו זו קיש כדתנן על שיכיר בין תכלת ללבן ואי קאי
 אגיזת צמר אינה תלוי' בציצית ועוד בלילה נמי פעמים יטלין לראות 5מר שאינו צבוע כדרכו ע״כ יש
 לפרש בין תכלת שכה בציצית פה״ קבוע ט תכלת וגם שני חוטי לין ועושין בו הוליא של תכלת וחוליא
 פל לק ט״כ. וכס״ התוס' כתבו נמי הרמבים והראיש ובכן צע״ג שהריב כתב ס״ אחר ניזת צמר
. נהי יאפשר על קושי׳ השני׳ של תום' לא חש וס״ל כמו לרשיי דאין יכולין לראות בלילה צמר ׳ כו  ו
. מימ נדחה הפי׳ זה מכח קושי׳ ראשונה למוכרח מםוגיא דמנחות וחידוש שלא ט ר ל  שאינו צבוע כ
 העי׳ בזה מדיז התיימ פהתב הר״ב פי' אחר וטי וטא נדחה ואינו נראה מגמ׳ ערוכה דמנחות ראה
 מצוה זו וכוי. ולייפב זו יהיה נכון לבקר פיפ לתמוה עוד בפי׳ פכתב רפיי והריג שהיא נגד הירושלמי
 להדי׳ דאיחמר שם כיני מתני' בין תכלת פגה ללבן שבה מ״ע דרבנן וראיתם אותו מן הסמוך לו [היינו
 חוטי לבן פעם התכלת שאצלו. ר׳ אלי׳ שערקאן]. ומ״ט דר׳ אליעזר וראיתם אותו כדי פיהא ניכר בין
 הצבעין [והביאו הירושלמי זו] הלי מפולש בשום פכל אלו הטעמים לאיתמר בירושלמי בעעמא לתיק
 וראיתם אוהו מן הםמוך לו דהיינו בין תכלת ללבן שבציצית ממש. ולמה נאלו לש״י והל״ב מהשי׳ דאיתמר
 בירושלמי. לכן נראה דמה דקאמרהשיס במנחות ראה מצום זו וכוי שפירקאמר התם אהאדמקשסשס
 ורבנן דס׳׳ל דכסות לילה חייב האי וראיתם אותו מאי עידו ליי על זה משני מבעי להו ראה מצוה זו
 יזכור מיוה אחרת התלוי׳ כה ואיזו זו קיש דתנן מאימתי קודן שמע בשחרית משיכיר בין תכלת ללבן.
 אמנם לדדן דקייל כר׳ שמעון בהוגי׳ לכתם וכמיש גיכ תוס׳ לבכות לילה פטור והוכיחו זה לעיל מ:
 ד״ס משוס מכמה סוגיות הפיס ע״ש. ףליף לס מדכתיכ וראיתם אותו פרע לכסות לילה. ולר׳ שמעץ
 לא דרשינן כלל לאה מצוה v וזכור מציה אחרת וכו׳ ואמטו להכי לא ניחא ל" לרש״י לפרש משיכיר כין
 תכלת שבציצית. דאי הכי מניל לר״ש דוראיתס אותו ממעט כסות לילה ללמא להכ׳ אתי׳ ראה מצום
 זו וכו׳ אלא מםתנרא דלר״פ סירושא דמפיכיר כין תכלת ללבן פכגיזת צמר. אמור מעתה לא קשיא
 לפירשיי מסוג" דמנחות. וגם מן הירופלמי לא קשיי די׳׳ל לסירושלמי מפרפ אליבא דרבנן. אבל כסוגי׳
 דלן הבא דאדברי המקשה דקאמר אילימ׳ בין גבכא דעמרא וכוי נקע המעדן אלא בין תכלת שבה לל£
 פיה דאדסליק מיניי קאי דהיינו בגביא נופ״ והיא גיזת צמר ומדוקדק בזה מלת שבה אבל לפי' בין לגן
 שבציצית מלס שבה איע מדוקדק ונס העיקר חסר . ואוזן שומעת תבחן מלין לשון רשיי בםוגיא
 דמנתות פם דיה זו קריאת שמע דכפתכיר מנין פל ציצית קרא את פמט ע״כ. והגי' הציק דציל כשתכיר
 *נע של ציצית קרא את שמע עיכ. וכתבתי בהעלאה פכערכין עלך תכלת בסיד דבהיז שהביא רש״י
 וו ולא הגי׳ כלום נראה לפפיר עביל דגם בלתי ההגיה מובן לברי רש״י שכוונתו כפתטר מניןחועץ פל
 ציצית כלומר כמה חועין יש מן הלכו וכמה חועין יש מן התכלת נמצא ממילא מכיר הצבע בין תכלת
 ללבן ועיש כי הארכתי. עכיס בין לפירופי ובץ לפי הגה״ה שכתב הציק יה״ סירש׳י דהתם סותר סי׳
 רפ״י להכא בנרטת. אנל בנדרי דנרים פכתנתי למעלה דהתס במנחות אציב" דרבנן דסיל דכסות
 לילה חייב פרפיי שפד. אבל בברכות פרשיי אלינ׳ דסלכתא כר׳ שמעון. ונהפלאס שבערכץ עוד
ד הכל החמה  הארכתי. ופה קצרתי. אפס ההכרח ברר פרשיי והריב לבתה הצגת*: תמים דיה ע
 וכו׳ ובריית׳ דותיקץ גומרין וט׳ עיש. וכן כתוש׳ דפוכה מיד: ד״ה כאן במקדש וט׳ הביאו ראיה

 מהך דוכת׳. ולא ידעינן צמה לא זכרם התייע:
 פרל1 ב ח חד״ב ד״ח לא כל הרוצה ליטול את הפם יעול וטי ואין הלכה כרשב״ג וחזינן לקצת
. אס רצה חתן ׳  י מרבותיט דהאימא כל אדם קרא וכו׳ עיש. ז״ל הטור אית סי׳ ע
 להחמיר על עצמו ולקרות קאמר ת״ק הרשות בידו רשביג אומר שאינו רשאי והסק אדוני אבי זיל
 כרשנינ וכן פסק ריח ורכ אלפסי זיל פסק כתיק וטי. וכתב ביי פםק הרא״ש כרשביג והרייף כתיק וכן
 דעת הרמניס וסלוגתייהו תלי׳ נמאי דאמרינן בגמרא על האי מחני׳ למימרא דרשביג חייש ליוהלא
. קשיי דרבנן אדרכק׳ קשיי דרשב׳גאילשביג אמד ר'יוחנן טי  וליבנו לא חיישיוהא איפכא שמפי׳ לש ו
/ הלאיש סבל להלכה כרב  מוחלפת הפיסה רב פיפא בר״ דרב אידי אמל לעולם לא תחליף ולא קשי׳ ט
 שישא ברי׳ ררב אידי מתר׳ הוא וא״כ הלכה כרשב״ג דאמר שאינו רשאי וכל מקום פשנה רשב״ג
 נמשנחיט הלכה כמותו ורי״ף ורמב׳ם שברי דהלכס כר׳ יוחנן דהוא מארי דתלמודא טפי מרב שישא
, ׳ י ת ו / רשב״ג הוא דאמר רשאי והלכתא ט מ איד תיון דלי יוחנן אמל מוחל*! השיעה א  «רי״ ן



 בינות ב יש סדר למשנה
 בירך אם לאו ומצאתי אחי: שכתב המעיו/ו על הא דאמר לנימ לאפוקי אחריה מ' המיל דנ׳׳מ אם
. ושמחתי שכוונתי כאותו נפקותא לדעת הגדול טי  סעד! שבינ־ט אלא רהא עד־פא שאע״פ שהאיש ו
י אינו מסולק התמיה מ  אמור מעתה בעעמא לערמת שפשט תו׳ לקמן מיח וסראיש בענין דהכא. א
 שתמהתי וכהנים ולוים נמ׳ תינד וכ״מ לענין סשק אם גילך כדאמרן לפיכך כתכ המעיויע מה פנ׳ל
 לתלן רמכסנ־ס ולוים לא קשיא כלל שהרי היה להם מיח עיירות ומיהו,כנראה לתו׳ ממאניה בזה משוס
/  לאותן מ״ח עיירות לא היה לכהנים ולוים לבדם כי נתנו גם כן לכל ישראל לקליעה כלאיתא מכות ׳
 והיה לכם הערים למקלע עיש גם אינו מוכרח שכשביל סעריס שנתע להה לערי מקלע יחשנ לארץ
 העוכה. כלס מס פכתגתי מהא דקייל דכהניש ולויס למתוודיס פרשת הווידוי ואח האדמה אשר נתח
 לנו דהיינו אלף אמה מגרש שהיו עעעין וזורעין נהם שפיר מיופג תמיהת התוס׳ ויתכן סילש״י והרים
 והרא״ש. וראיתי באליהו רגא רשיי קפיו כתנ בזהיל למש הואיל ולא נעלו כלום ונהנים ולוים שאגי
 דמימ נתנו להם מיח עיירות ושייך ששיר אשר נתן לו אבל בחום׳ כרכות דף כ' מסיק זה לתמיס
 קיימת ולק פירשו רסשסק הוא משום בריס ותורה גס לפיז היה קשה למה כהים מביאין בכורים ואין
 קורץ ע״כ. ולקוצר דעתי לא מצאתי נפנית לבר זה לכהנים מביאי[ ואין קורי! ואדרבה מהרמב׳ם
 בפיל מה׳ בכורים פהעתקתי לעיל מבואר לסדא לכהניס מביאי; בכורים וקורין. ואק הודאה על
 חלקי כי מקום הניחו לי . וכוונתי בסיד אל האמת שמצאתי במרדכי הרק מי שמתו סעיף סיב כתכ
 בזה״ל נשים בבהמ״ז דאורייתא או דרבנן נימ לאפוקי אחרים ידי חובתן פי׳ רשיי משוס דכתיב על
 הארץ העובה אשר נתן ונשים לא נעלו חלק בארן ולס״ז כהנים ולדם פעוריס ופלוגתא היא בתוספתא
 אמר ר׳ יוסי ר׳ מאיר היס אומר הכסניס היו מכיאין ולא קורין לסי סלא נמלו חלק בארן. ואני
 אומר מביאין וקורין כשם שנעלו לויס כך נעלו כהנים בשדה מגרפ ר׳ יוסי ורימ הלכה כריי וט׳
 ע״כ ולולי דמסתפינא הייתי אומר אילו ראו הו׳ תוספתא לא השיגו על רשיי. גם מהכסף משנה נתעלמה
 תוספתא זו שהעסיק סמרדכי פסרי בפיר מהלכות ככורים אהא פכתב הרמביה לכהנים ולוים מביאין
 וקורין כתב הכ״מ דלמל הרמבים כן מדין ווידוי מעשר בסוף סרק בתרא דמסx פני לסיל לל׳ יוסי
ט בתוספתא. גם בסירסיי  הכי. והוי לי׳ לכסף משנה להביא ראיס מרין בכורים עצמו דס״ל לר׳ מסי ס
 בנמוקי החומש שכתג בפ׳ תגא כ״ו פסוק י*א אתה והלוי אף הלוי חייב בבכורים א0 נעעו בתוך
 עריהם. והגר אשר בקרבך מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר לאבותינו ע״כ וכו׳. והנה גני לוי לא
 כתכ רש״י דאינו קורא אלא דר״ל דהלבשא כר׳ יוסי דכהנים ולוים מניאק וקורין שיוכלו לומר לאבותינו
 וגם אשר נתת לי שיש להם ערי מגרש כלומר מה שגדל במגרש העריה. סוף דבר קושי׳ האליהו
 רבה. ממני שגבה. היאך החליע רכהנים אין קורין. והוי יודע דאיכא מייהו לדינא בין הפרושים
 דלפירש״י והרא״ש והריב לקיימ׳ נשים בתיקו משוס ללא נטלו חלק כאח א״כ בגרים ועבדים משוחררים
 דק״ל כמשנה י״ד דסוף מעשר שני מ״ל דלכ״ע דגלים ועבדים אינם מתודי! שאץ להם חלק בארן
. עוד נ״מ  נמי תבעיא אם חייבים בברכת המזון דאורייתא או דרבנן ונ״מ בנסתפק אס בירכו אם לאו
 אם ׳כולין גרים ועבדים להוציא אחרים ואם הם דרבנן אינם מוציאים את אחרים מהו לח שייך ערנות.
 לסי מ״ש רש״י בנדה ״ג כענין קשי׳ גרים לישראל והסכימו תוס׳ על ידו ד״ה קשים גרים וכו׳ מה
 שמקשה רש״ וכו׳ מימ במכילפין וכו׳ עיש וכיכ תוס׳ יבמות מ״ז מסוטה ל״ז מוכח דגרים אינם בכלל
 ערכות וכן כתבו התוס׳ בקדושין ע׳ ד״ה קשים וכו׳ וע׳פ פבתבו כל זה בשם יש מפרשים וכו׳ ולאו
 מילתא וכו׳ כאילו לא דעו פנל זה כתובה ברש״׳ לנדה. ותוספות כעצמ! העתיקו ביבמות ובנדה מלים
א בברסמ המזון דאורייתא או  אלו בשם רש״י דנדה. גם לסי' שכתבו תוס׳ נשאר עבדים בספק אס מ
 דרבנן אע״פ שמא בכלל על בריתך שחתמת כבשרינו אינו בכלל על תורתך שלמלתע ולפי שעה לא מצאתי
 התעוררת בזה לעני[ לינא בפוסקים האחרונים ו5*ע אצלי להלכה . ואף בעברים ילא שכיח עכשיו אין
 הועלת כל כך אבל וודאי כגרים דשכיח על הרוב לסירש״י והרא״ש מצוה עלינו לבאר דרך הלכה לענין
 ברבת המזון ועיין מה שכתבתי עוד בש״ד פרק א׳ לבכורים ומפס בארם פלוגתא לריס וליי ומושיע
 איח סי׳ קצ״ע. ובאגב גררא לא אחדול מה שהשבתי לחכם גדול ששאל ממני טעם התחברות להא ראמר

 רבינא לרכא נפיה חייבוה בבהמ׳׳ו דאורייתא וט׳ דוקא אדסמוך לי' נשים חייטס בקידוש היו׳ וכו׳
 אמל אביי מלרכנן אמר לי׳ רבא וט׳ אלא אמר רבא זטר ושמור וכוי. ומי נשי וטי. ולמה לא שאל
 הדבר הזה על המפנה וכזהיל ראיתי שכתב הגאון גסני ימשע גזהיל אמר לי׳ רבינא למא נשים
 חייבות בבהמ״ז דאורייתא או דרבנן. ולכאורה יש לדקדק דלעיל אפסקא לברכת המזון מי לי׳ לאתוי*
 ואמאי הפסיק במימרא לרב אדא ביא בקידוש היום . ולמאי לפרישית בסמוך •ש ליישב משום מלאו הכי
 היא דאין שום סברא לחייב משים מדרבנן משום בל תוסיף משא״כ השתא דאמר אביי מדרבנן ורבא
 נמי לא מהדר לי׳ אלא למריו לאליבי׳ סשיטא דליכא בל תוסיף ומיה בעיא מיני׳ רבינא מרגא משים
 בבהמ״ז דאורייתא או דרבנן כץן למצינן למימר דמדרבנן הוא ואין להקמת וכוי וע״ש. ומלבד שהם
 קצת פל דרך רחוקה גם לברז של גחל לא הבנתי דעכיפ לרבא דס״ל להדיא בר״ה כ״ח דשלא בזמנו
 אינו עובר בבל תוסיף שלא בכוונה איכ אין שייך נל תוסיף משים כמטאר נהוס׳ עירובין ציו ד״ס מיכל
 זכו׳ וכ״כ הגאון המחבר לפיל עיש . ואיכ רבינא דהוי שאל לרבא בעצמו הוי מצי לשאול דבר זה נשים
 חייטת בבהמיז וטי לעיל בפשקא דבה״מ והדרי קושיי לדוכחי׳ ואמאי מסיק במימרא דרב אדא גיא
 וזה תשובתי דבלאו הכי איכא למידק קצת במתניהין דקחשיב תשים חייטת בתפילה ובמזוזה ובגהמיז למה
 לא קתשיב דמחייבת בקידוש היום ואין לומר דלא קחשיב אלא חיוגא דמדרבנן הא לית' דמזחה וודאי
 חייבת דאורייתא דמ״ע שלה״ג וצאיל דמסני' לא קחשיב אלא מיובא דאורייתא ובתפילה נמי דאורייתא
 היא כמיש הרמב״ם דחסילה מן ההורה דכהיב ולעבדו בכל לבבכס ענודה שהיא בלכ ובגר הארכתי
 בזה במקום אחר ונדפס קצת משמי בספר זכרו[ יוסף וכףל לרבינא כאביי דקידוש היום ליתא אלא
 מדרכנן והלכך לא קחשיב במתניתין נמצא מוכרח דכהמ״ז דתנן במתניה׳ היינו מדאורייתא אבל לרבא
 דעםק ענפיו לומר בהחלט דנפים חייבות בקידוש היום מן התורה ועי: ללא חש להא משום לפשיעא הא
 מכח קרא דזכול ופמור הלכך לא צריך למיתני או פיפ לו עעם אחר הוא דלא קמפיב במתני׳ לקדוש
 היום שסיר אמר לי׳ רבינא דעהשיו נולד לו הספק נשים בבהמ״ז דאורייתא או דרבנן. ואמה הקורא

 תן דעתך כדי שתתחונן :
Dך רמז אפשר לומר לקייל בברכות ו' דלעולם יתפלל. ד ג פקום לתפלה זו וכו׳ ע״ש ר ד 1 " p 
ד בכניסתו שלא על מקום קביעתו אמרו לו מה  r במקום קטע שלו וזה שהי׳ מתפלל מ

 מקום ובו׳. והשיב להם זה שאני מתפלל הריני מתהלל שלא יארע תקלה על ידי וזה מההכרח להתפלל
 מיד בכניסה וכוי: ן אין תפילת המוספין אלא בחבר עיר וכו׳ עיש. כערוך ערן* חבר כתב בחבר עיר
 פ" גדול עיר אשר יעידו עליו כל הזקינים שנא׳ כל אלה חברים . פי' אחר ציבור מקום שמחברין בני
 העיר להתפלל בס וט׳ ודע דבמגילה כי! חבר עיר פי׳ רש״ חכם המתעסק בצרכי ציבור וםיי׳ הרין
. אבל להי׳ כערוך טלהו כ י  ההוא פירופא דחבר עיר הכא אע״ג דפ״ב דליה מבר עיר היינו ציטר ע
 מדא גווני מתוקמי פ״פ וקצה איכא למידק הא דדקדק הר״ן מס״ב דר״ה דהיינו ליד ולא כתב כך
א . וכ[ נשאלתי מאחי הרב המובהק הצדיק במעשיו מוה׳ הדש נ" ויש ליישב על מ  ממשנה דנרטת ל

 דרך רחוקה קצת :
ו נחש כלוך על עקבו דוןקא נחש שרוב פעמים אינו נושך וכוי עיש. ל י פ  פר? ה א הריב ד״ה א
 1 שאלני סרב המופלא מהר״מ בלאך ני׳ לפי פי׳ הריב מיע עסקינן דהנחש מועד

 מתחילתו ומוציאי[ מבעליו נזק פלו הלא רוב פעמים אינו נופך. השבתי לכאורה ג0 בלשון רשיי ל״ג
. יש לדקמ כ י  ל״ה אבל עקרב פוסק ונוטלו לה׳ שהעקרב מהוכן לעקוץ יותר מפנחש מוק לישוך ע
מ ג  הכי. אלא מטאר לפנרש סוס׳ פם בשם הירופלמי ד״ה אבל מקרב דאם היי הנחש ממיע לגא מ
p כל ומן #r6c שלא נא מחש בכעס כ ״ ה . לפי שנא כנגדו גנעס מעטון להזיקו ע ו ש ל p o w 

 (יםל״ם) סימן

 הרמב״ם :וותיה רר׳ pw ומי מתניתין רברטת מוחלפת. מיהא בהא רפת מכרעת להלכה כת״ק נגד
 רשביג כפסק הרמב׳ם ללא ס״ל כ״מ ששנה רשביג ובו׳ כמיפ התוייט בפסחים מ״ל וביאר ביותר
 באריכות מיז פיח דעירזבין בכמה וכמה מקומות ללא פשק הרמב״ה ברשכ״ג במשנתינו והשתא גבי
 עיכ שפיר פשק םרמב״ם כתיק רדוקא ת״ה אין עושין. ואולם הכא בקיש המציא הרמב״ס לברר מהי
. ז  לסברת התיק לפי המוחלפת ס״ל לא כל כרוצה ליטול את השם ופירש״ ״ז ושייך לעיל במשנה טי
 אס לא הוחזק חכם וחסיד לרבים אי[ זה אלא גאוה שמראה בעצמו שיכול לטין לבו עיכ. וכיה הריב
 ובפי׳ הרמב׳׳ם זיל כי כשקרא יביטו עליו בני אדם בעין הדוד וכבוד וכשהוא מדקרק במצות ואפשר
 שיהיה מעשהו לפנים ולא לפס שמיס הנה מוזהר הוא שלא לקרות בקרב העם אשר הוא בקלט.
 ואולם בינו לבין עצמו אם המצא לו מקום מיוחד אק איס אתו. לא ידענא אם נימא כיון שפעור
 מק׳׳ש מי כשאין מחויב ועושה נקרא הדיוט. לזה כתב הרמב״ם בדין ז׳ שהעתקתי למעלה כל מי
 שהוא פעור מלקרות שמע אס רצה להחמיר על עצמו לקרות קורא ע״כ. דקדק וכתנ להחמיר על עצמו
 ולא סגי ליה לומר אם רצה להחמיר קורא . אמנה יתבאר על עצמו על הכוונה רצויה היכא רלא שייך
 ליוהרא. וע״פ הדברים האלה כרתי בריח הן הן הדברים הנאמרים לעיל מיה חתן פטור מקיש וכוי
 מעשה בריג שקרא בלילה הראשון פנשא אמלו לו תלמידו לא למדתנו רבינו שתתן פטור מקיש אמר
 להם איני שומע לכם לבטל וכו׳ ובהכיש כתבתי ממשנה שבגמ׳ ט״ו לית׳ מלת לא. ולקמן במשב״ג
 ט״ז. גבי לחן וסי וגבי כשמת מבי עבדו דאיתא א״ל תלמידיו למדתנו רביע נדפס על הגליון נ״א
 לא למדהנו רבינו והנה שאלת התלמילים צריך ביאור להא לא למלם אלא שחתן פעור. אבל איסור
 לא שמענו. וכי לא ידעו דמי שרוצה לקרות רשאי ובולאי לא יקילו נכבול רבס להגיד לו שאינו יכול
/  לטון כסי הראוי. ואם רצונו לומר דרך הנון שהיה שאלתם כהוגן נשאר ד צורך ביאור תשובת ר
 רגם איני שומע לכם וכו׳ למה איני שומט להם אחרי שבטחו בהורת רבם ואמרו לו לא למדתט רביע
 וכו׳. וגס איני שומע לכם משולל הגנה קצה. ומתוך מת שאמרתי לעיל בכוונת הרמנ״ם שסיר מצינו
 לומר לתלמידים היו יודעים ראם רצה לקרות קורא. אך עיקר תמיהתם הים על שקרא רבם בפניהם
 דוקא והיה מהראוי לקרות בחדר מיוחד פאינם רואים אותו. וע״ז השיב ריג איני שומע לכם וכו׳
 כלומר פלא יהיה נשמע לכס כאילו בעלתי מלכות פמים ולא קריתי כלל באפר שחתן פטור ותהיו סכוריפ
 פלא קריתי לפיכך קרית׳ את שמע בפניכם כדי פתדעו בוודאי שלא בעלתי אסי׳ פסה אחת. ויהיו נא
ע בהרא״פ במפנה דהכא כתב חתן אם רצה לקרות קורא וכו׳ ד  דברים אלו לקורא לקורת רוח ונחת: ו
 רשביג אומר לא כל הרוצה ליטול את הפס יטול והלכתא כוותיה. ונדפס על הגליון חוסי ורי״ף פסקו
 כתיק וכתבתי בתכיש דצ״ל הרייף והרמכ״ם פסקו כתיק מפא״כ דעה הוי כשם ר״ח דהלכהא כרשכיג

 כמ״ש להדי׳ יין ד״ה רב שיפא וכו׳:
 פרק ג ג הי־״ב דיה בברכות המזון מבעיא ל; אי חייבות נפיס בברכות המזון מדאודיתא וכו״
 או פמא אין חייבות מלאורייתא מפוה לכתיב על הארן הטובה והארן לא ניתנה לנקבות ולא
 איפשעא וכוי עיש. כלשון שכתב הריב כך כתב רפ״« בסוגיא דאי׳ אמ׳ ליה רבינא לרבא נפים
 בבהמ״ז דאורייתא [דבתיב ואכלת ושבעת והיל מצות עשה שאין הזמן גרמ^ רש״י] או דרבנן [דכתיכ
 על הארן הטובה אשר נתן לך והאר: לא ניהנה לנקבות להתחלק ואי משוה בנות צלפמד חלק אביהם
 הן מעלו שהיו מיוצאי מצליס. רש״י]. למאי נימ לאהוקי רניס ידי חובתן אי אמרת (בשלמא טעות
 בדפוס) דמד^רייחא אתיא לאורייתא ומפיק דאורייתא [אלא אי ציל] ואי אמרת דמנן הוי שאינו מחויב
 בדבר וכוי וסוס׳ כתבו על פירש״י ותימ' כמים ולויס נמ׳ תבעי שהד לא נעלו חלק בארן ואיכ לא יוציאו
 אתריה ירי חובתן בברכות המזון אלא יש לומר דעעמא משום דכתיב על בריתך שחתמת בבשרנו ועל
 הולתך שלמדתמ וכו׳ עיש. והנה הריב שראה ודע תמיהת תום׳ על פדושא דרש״י ואפיה לא נאד
 מפ" רש״י נראה לומר לפי מה לפליני במי״ל פ״ה דמעשר שני דר״מ אומר אף לא כמים ולויה מתורים
 פלא נעלו חלק בארן ואין יטלין לומר ואת האדמה אשר נתת לט. ור' יוסי אומר דכהניםולזיס מתודיס שיש
 להם ערי מגרש ויכולין להתודות על המעשרות שמביאין ממגרש הערים שלהם. ופסק הריב והרמבים
 נפירושס להלכה כליי זכ״כ הרמב״ם מף פי׳ א מהל׳ מ״ש כמים ולוים משודיס שאט״פשלא נעלו חלק
 באלן יש להם עד מגרש והב״מ לא העיר בזה אמנם סתמא כפירושו דקיייל רימ ודיי הלכה כר״י כנודע
. וכיפ הרמב׳ם ס׳ד מהל׳ בכורים לין ג' כמים ולוים מביאין בכורים וקורץ מפני פיפ *  מפירובין מ
 להן ערי מגרס. והשתא וראי דכמים ולדם הייביה בבהמיז מן התורה פיפ להם ערי מגרפ ועולה
 פירש׳י והריב על נכון וע׳ מג״א ריס קפיו.יועל הילופם שצ תום׳ קצת איכא למידק נה׳ שמפרפיה מטעמא
 אחרינא משוס דכתיב על בריתך שחתמת וכו׳ מ״מ לא ביארו טעמיה דרשיי להיק אזיל ולמה יוציאו כהניס
 ולויס את אחדה הלא כתיב על הארץ המובס אשר נתן. ודרשינן לקמן מ״ח על הארן זו ברכת המזון.
ה בפה הרשב״א בפוגיא דב״כ פ״א. ד ו ב  העובה זו בונה ירושליה עיש ועיי מה פהעתקתי מ״ד פיא מ
 וא״כ למסקנת השיש מפאר איבעי׳ דנשיס מהמין בספק אי הוו דאורייתא או דרבנן וקייל הכי בעושיע
 סי׳ קסיו דהפק הוא אם הן דאורייתא עיש מעתה מניל לכהניס ולוים מוציאין אחרים אבל לפמיש מצד
 דיש להן ערי מגרפ אתי שפיר ויש בזה כדי ליתן טעם לשבח הא דמנעו הריב ורש״י ושארי מפרשים
 אשר העתקתי רנריהם הבא ולקמן במ״ד פיא דבבוריה מלהרש כמ״פ תום׳ מפופ ברית ותורה. דשהיר
 י׳ל לסיל לנפיס ועבריה הם בכלל ברית ותורה כנזכר נמיא ס" קשיז הק״ג בביאור טיש. וידעתי שיש
 להשיב קצת מרש״י לערכין ג׳ אבל יש ל״פב ולעת לנבון נקל. פוב ראיתי דנם בהרא״ש כתב כטעמיס
 דלש״י והריב למבנניא בנסים משום שלא נטלו מלק באר; וכתב המעדני ירע שכתבו תום' ותימ׳ ככנים
 ולויפ נמי וט׳ ולי נראה דמכהניס ולוים לא קפיא פהרי הים להם מ״מ עיירות עיכ. והנה לכאולם אם
 בא המעיויע בזה שנתב דכמיס ולדם לא קשיא וכו׳ להציל את הרא״ש מהשנות תו׳ לא היה מוכרח להכי
 שהד לרעת הראיש שהאריך כענץ זה ומפיק ראפ״ מ׳ שאינו ח״ב אלא מדרבנן מוציא את המחויב מלאוריית׳
 והיינו באנשים רכל ישראל ערבים זה כזה ולפיכך כפאכל כזיתאעיפ שאינו נתחייב אלא מדרבנן מוציא
א בעבורה ועליו הוא להצילו מן העון ולפטור אותו מן המצות.  את אחרים שאכלו כד שביעה שערב מ
 וכבר פלחו אלי הברות של בטלי חורה להגיד להם איה מקומו פמזרגל בהי העולם בכתבם ובלשונם
 הותר׳ הרצועה. והודעתי להם הכי איתא בתום, סיעה ליד ד״ה עורס בירק וכו׳ עודס בירדן קבלו
 עליהם את הנסתרות וכו׳ איר לוז ביבנה הותרה הרצועה יצתה בת קול ואמרה אץ לכם עסק מכתרות.
 ואגב נתתי ג״כ מרעה דהכי איתא בירוסלמי לסוטה פלק ן׳ ופי׳ מאון בעל קרבן העדה זיל ביבנה
 הותרה הרצועה פפס הלכו הסנהדרין מפלבו הלצחנין קורם חורבן סביה ופס התהללו על [הערבות]
 הנסתרות שלא יענפו ויצתה כת קול ואמרה אין לכם עסק בנסתרות עיכ . ויתכן להקל מעליהם העונש
 משרבו עוברי עבירה נמהלו להם העלבות אבל עכ״פ בקיוס המצות ומה פיפ ביל אחר לזכות את חבירו
 גפאר הערבות כבתחילה ולפיכך גם אחר שיצתה בת קול עדיין אחד מוציא אח חגירו מצד הערבות וכמ׳פ
 הלא״ש והמום׳. אבל אכה אינה בכלל העלבות עיש. א״כ בלאו הכי ניחא מהנים ולויס הרי אין נסקותא
 אס חייבים מדאורייתא או מררבנן לעכ״ה מוציאי( אחלים מצד עלטת והלכך דווקא משיה מכעיא ליה
 לרבינא וכלמסיק עצה למאי נ״מ לאהוקי רבים ידי חובתן. אכן כד דיקינן ספיר הוכרח המעיו״ע לתרן
 גה ללעת הראיס. ובזה יתוקן נמי דצכאורס קשה על תמיהת תוס׳ מה החללה הזה הלא אינהו בעצמם
 כתבו לקמן בכמות בשילהי דבריהם המתחיל מיח עד שיאכל כזית לגן וכו׳ ופילפ״י וכו׳ וקשה לפירושו
/ סי׳ וט׳ ולא היא וט׳ אלא נראה לחלק וכו׳ והיינו טעמא מלי ישראל ערכין זה בזה וט׳ ה מ  וכו׳ ו
 עיש. הלי מכת קושיא החליטו תופ׳ דטעמא דמזציא זה את זה מטעמא דערכות וא״כ כהן ולוי פפיר
 מוציא אחריפ דשא״כ בנשים. איברא שסיר תמהו תוה׳ שהד בלאו הכי איכא נמ• נהקזתא בספק *ה
 גילך אם לאו דקי״ל בטוש/נ סי׳ ריט ערכת המזון דימזור ויברך משום דמי פסק דאורייתא והלכך קשיא
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ת יש סדר למשנה בי־טת כ ס  4 מ

 הת״י בתימה שמא נגד המשכה ולפמ״ש נסיר במר דברי כת״י ותוע כוונסו שלא כתג:מי כזה נש׳
 הצא גבי שלוח הקן אלא גבי אותו •ואת בנו כתב הכי מצד הרממנות היינו במשמעית המשנה ודילג
 המוקדם ולא תנא אלא קן צפור כדאמרן. והנה כל הנביאים מתנבאים בסגנון אחד ומשתקין אותו
 ספני שעושה מדותיו של הקניה רתמים היה הריב וכן -הרמכ?ם בפירושו ובתבורו בפ״ט מהל׳ תפלה
 ו״ז מי שאומר בתחנונים מי שריחם טל קן צפור שלא ליקח האס על הבנים או שלא לשחומ אותו ואת
 בנו ירחם עלינו משתקין אותו מפני שמצות אלו גזירת הכתוב הוא ואין רחמיס שאילו היי מפני הרחמים
 לא הי׳ מתיר לנו שחיעה כל עיקר ע״כ ובגמ׳ דכרכות ל״ג ובמגילה כיה מפרש ׳:שים על קן צפור
 מאי עעמא משתקין אותו פליגי בה תרי אמוראי וכו׳ חד אמר מפני שמעיל קנאה במעשה בראשית
 [לומר על אלה חס ולא על שאר בריותיו. רש״-] וזיל רשיי במגילה מעיל afcp לומר על עופות חם ועל
 בהמות וחיות אינו חש וחד אמר מפני שעושה מדותיו וכו׳ ובכן נעלם ממני דלמה הניחו כל הגדולים
 לפרש נמי עטמי׳ מפני שמעיל קנאה ויכלא עפייז מה שכתב בם׳ המורה הביאן התי״ע והוציא זו
 המשנה מהלכה דאתי׳ כמ״ד אין טעם לשוס מצוה וכמו שכתבתי ג״כ לעיל בהעתקת ס׳ החיטך הרי
 לפי טעם שמטיל קנאה יהי׳ הלכה זו מקויימת אפי׳ למאן דדריש טעמי המצות והעעם מפום רחממת
י משתקין אוחו מפני שמטיל קנאה וכן משמע לגרי סמהרש׳א בחיא בזהיל מפני שמפיל קנאה  אפילו מ
 כו׳ למאן לסיל הכי אספר דמצוה זו מצד רחמיה הוא כמו צדקה וכמת מצות אלא כיון שמזכיר כן בתפילת
 הרי הוא מעיל קנאה במעשה בראסית כאילו אלו עופות נבראים ברחמים ולא פארי נבראיה ברחמים
 ואינו ק אלא שמלן נבראו ברחמים כמ״שביום ברוא ד׳אלקים ע״כ. וביישוב זה נראה להתגונן באיזה
 דרך ממיל קנאה במ״ב לומר על אלה חפ ולא על פאר בריותיו כמיפ רש״י והלא שפיר יש לטין כוונת
 התפילה כשם שחס על אלה כן חס על כל בריותיו ומצות שלוח הקן מורס היקש על הפאר והלא עיז
 יצא לדון כן חוס ורחם עלינו הרי ששלוח הקן לדעתו יצא לדון על הרחמנות לכל הנבראים ויתכן לומר
 מדנקט בפומי׳ אתה חסת על קן צפור וכו׳ ולא נקע המוקדם בתורה אוא׳כ הורה כזה הקנאה דאיתי
 ואת גנו אינו טעם משום רחמנות אלא דוקא כקן צפור חס ולכן משתקין אותו שמטיל קנאה ונפק׳ מזה
 דאם אמר אתה חסת על אוחו ואת בנו או דאמר חרווייהו קן צפור וגס אותו ואת בנו דתו ליכא הוראת
ה אמר אתה חסת על קן צפור נ  קנאה אין משתקין אותו. ודע דגמגילה הגירםא המא דנתית לקמי׳ מ
. אמר לי׳ אביי והא ׳ ו  'אתה חשת על אותו ואת בנו אתה חוס ורחם עלינו ע״כ. אמר רכה כמה ידע ב
 משתקין אותו ורבה לחדודי לאבי׳ הוא רבעי ואולי לכל הגדולים מ״ל הי׳ גרסתם גיכ בברכות כמו
 דאיתא במגילה והשתא רבה ונם אביי שהסכימו יחד דמשתקין לההוא דנחית yvk שהזכיר שניהם קן
 צפור וגם אותו ואת בנו ע״כ דרכה ואביי ס״ל כאותו מ״ד טעמי דמשתקין מפני שעושה מדותיו וט׳
 ולכן ע״ז כדאי לסמוך אשר סמכו הגדולים לבחור בטעם זה והוי יודע ונעור. ושז״ע לא מצאתי דין
 האומר על קן צפור משתקין אותו אלא דין למודים מודים נזכר כסי׳ קכיא ולא ידעתי טעם השמטה
 זו ואולי לסי מה שכתב מדין זה החום׳ ד״ה על קן צפור וכו׳ דרוקא בתפילה שכשאומר התפילה מחליט
 הדבר ולהכי משתקין אוחו משאיכ לרך דרוש ופשע ע״כ . והנה נוסח מפילה כבר אמורה על ההדר
 ברמב״ס וטור לפיכך העלימו את זה מיהו אמי לפמש״כ הרמב״ם בחבורו העתקתי לעיל על מי שאומר
 בתחנונים וכו׳ א״כ נ״מ דאפילו בתחנוניס פמסדר לעצמי בדרך הרבה בעלי הפיר פיוצאין בפיר וכותבין
 מחנונים ובקשות אפר לא שערום הראשונים שאינו דכאי לעשות בקשה על דרך זה או מי ששמע כך
 מהאומר זה דרך תחנה שמשתקין אותו וקצת י״ל דס״ל כדעת סרמבים בס׳ המורה דמפנה דהכא אתיא
 דלא כהלכתא ומיהו גה זה דוחק פהרי הרמג״ם בחבורו פסק להלכה ומשתקין אותו גם טל הרמב״ם
 שכתב לין מודה מודם וכן על קן צפור דמפהקין אותו והשמיע דין והאומר על עוב יזכר פמך דתני
ם הבטחתו וכו׳. אין למדין לא א  נמי משתקין אוחו נעלם ממני טעמו של זה הדבר: ד תוי״ט דיה ו
 מן ההלכות ולא מן ההגדות ולא מן התוספתות אלא מן הגמרא ע״ש. המג״א סי׳ קכ״ח סקכ״ט הביא
 לברי לחס חמודות ושחזר בו גתי״ע דאין למדין הלכה ממדרש כו׳ וכיכ הכיח בשה המרדכי הארוך
 דרוקא נ״כ שרי שלא תתבטל נ״ב אבל אמן לא יענה וט׳ וסיים ואיכ היה אמן שלי ומכיש האימא
 שמתפללין מתוך הספר עיש. ועי׳ ע״ז םיק י״ד כתב . ונראה לכאורה דגה לענין עניית אמן אם
 הבטחתו שיה" יולע בטיב הברכות ללא יטרף דעתו מותר כמו לענין נשיאת כפיס דאין הטעם רק
 משום חפפ טירוף אס מובטח לו פלא יתבלבל עולה לדוכן כ״פ בזה מקלות טפי יוכל להיות כטוח
 פלא יתבלבל ע״ עניית אמן ולא יהי׳ מעורף בברכה שלאחריו אבל כי דייקת לא נראה כן וכו׳ כי
 בעניית אמן כראוי הסיח דעתו למחשבה אחרת ובזה אין שייך לומר מובטח שלא הערוף דעתו כי התחת
 אלקיס הוא להפוך המחשבה כרצונו כי אין לבר זה תלוי בעבע סלו משא״כ באם נושא כפיו פהחשש
 הוא כפירש״י טירוף דעת הוא מהמת אימת ציבור ובזה פירש״י אס מובטח הוא שאין דעתו מטורפת
 מאימת ציבור וכו׳ ועיכ ממי הבטחה וכו׳ ע״ש פהאליך עוד קצת בזה. ובעיקר׳ דמילתא שכתב הת״ט
 מן הירושלמי פיב לפאה אין למלין לא מן ההלכות וכו׳ אלא מן הגמרא איכא למירק מאי ראיה היא
 זו דודא׳ איכא מסתבר׳ למימר היכי דלא מצינו פלוגהא ריל לגמר׳ לילן חולק או להד׳ או מכת הכלל
ה או ע׳פ התוספתא וכה״ג. ולא איתמר בירושלמי דאין למדן וכו׳ ל  שנמשל לנו. דפהקינן עפ״ מ
 jn היכא מחלקו אגמרא לירן. אין למדן מהם אלא פסקינן כגמרא רילן. וקצת בענין זה מצאתי
 גרלב״ח סי׳ ה׳ דף י״ז ע״ג שכתב ודברי מגדול עוז בזה הם שיבוש במחילה מכיה כדרכו בכמה
 מקומות כי מ״ש דאין למדץ הלכה מפי המשנה זהו דוקא כשיש בגמרא הפך מהמשנה בפירוש וכו׳ ע״כ.
y אין למדן הלכה וכו׳ כתב בזהיל ובמקום אחר אמרי׳ אין למדין t n וכן משמע ברשב״ם בביב,נךל אהא 
 הלכה מתוך משנה כגון זה שכתב במשנה והלכה כדבריו וכו׳ היכא דסליג יחיד אצל רבים לא םמכינן
. והכי אמרי׳ כירושלמי ר״ז כשם שמואל אמר אין ׳ ו כ  אפסק הלכה פל מפנה אאיכ פוסק בגמרא ו
 למדין לא מן ההלכות ולא מן ההגדות ולא מן ההוםפסות אלא מן הגמרא כלומר ממרי האמולאין
 ולא מפי הכתוב במשנה וברייתא בגון לפליגי רביה עליה וכו׳ ס״ש. נראה כוונת הרשביס דדוקא
 כגון דהליגי רבים עליה לא מורינן הלכה מסי מסנה לסי שנמסר לנו הכלל יחיד ורבים הלכה כרבים
 כר מהיכא דמצינו בגמלא להליא להלכה כאותו יחיד למםתבר מעמי׳ או כה״ג. ותדט פהרי כמס
 וכמה פיסקי דינים היוצאים מתוספתא הובא בגדולי ראשונים ואחרונים להלכה מקוימת ולא עוד אלא
 אפילו היכא לנשאר בגמרא דילן איבעיא דלא איפשטא בתיקו פשק הרמבים להקל מכת התוספתא
 כמיש הרא״ש בפרק שני דחולין סי׳ ו׳ להלמב״ם מכשיל כמיעוט בתלא אעיג לנשאר בתיקו לסמך
 על התוספתא ובעל הש״ס לא ידע מתוספתא זו עיש. [וכתבתי בתלושי תוספתא שגם בהרשכ׳ם בב״כ
 ס״ג. ד״ה תנו חלק וכו׳ כתב ואע״ג דתניא בתוספתא וכו׳ איכא למימר דלא הוה שמיע להו הך
 ברייתא דאי הוה שמיע להו הוו מייתן לה בבית המדרש וכו׳] ואף הראיש שמגמגם בזה וכתב דמסתבר
 מפי למימר שלא רצה בעל השיס להביא הברייתא הפנויה בתוספתא ולפשוט הבעיא מפום דקים להו
 דלא מיתניא בי ר״ח ור׳ אושעיא דמסתמא כיון שרצו חכמי ישראל לעשות חבור קיים אמת חקרו
 וחזרו לידע כל הספרים וכו׳ הלכך אין לסמוך על תוספתא זו כיון שאין בעל הש״ס מסכים עליו
 עיש. וכיה הרא״ש ביומא בסרק יוס הכפולים סי׳ ה׳ איבעיא להו הרב אצל התלמיד מאי ולא
 איפשטא ובתוספתא תניא ההולך להקביל סכי אביו או פני רבו או סנ׳ [מי שגדול ממנו צ״ל] תלמיר
 חכם [וכן העתיקו הביי א״ח סי׳ תר״ג] עובר כדרכו וכו׳ וכתב הריץ גאות דמשבשתא היא מדלא
 הגיא אותה הגמרא לפסוע וכו׳ עכיפ חזינן גם מדברי הרא״ש והריץ גאות דדוקא היכא דסותר הוא
 התוספתא את הגמרא דילן לא ססקינן כוותיה אבל בסתמא מילתא ברור דהילכתא כווחה ואשר ע״כ
 הוא הלין והוא הטעם למורינן מתוך המדרשות ומתוך ההגדות כל כמס דלא ברירא לן דסותר אע
. ודע בתשובח חכם צגי סי׳ מ׳מ בכידון קושי׳ מהר׳ל מפראג בק י׳׳ג עד בן ן  האמור בגמרא דל
 ג׳ שנים לאינו גל כלת ואמאי מ״סי חטאת. כתב הגאון מי$ מון שאל סשזטתיו גזה׳ל וםסלעי

 סימן נדל שאיע רוצה להזיקו והלכך לא יפסיק . משא״כ נמשכה דביק ט״ו וכן במושיע סימן שפיט
 סעיף ה׳ הנחפ שנשך שפיר אמרינן דלזה הוי מועד לכעוס ולישו־. ובזה יונח ולכאורה בעי טעמא
 לאע״ג לרובן.איכה משכין מימ בספק נפשות הדל לחוש אף למיעוט כלקייל בכל ספק נפשות להקל
 אלא היינו פעמא מתו! שרואה פלא בא הנחפ בכעס מובעח הוא שלא היפוך , וזכו לקאמר רב ששת
 ל״ג לא פנו אלה נחש אבל עקרב פוסק כלומר לבעקרב אע״פ כלואה שאינו מרתיע פוסק . וכן פסק
 בעופ״ע א״ח שי׳ ק״ל בעקרב פוסק לסי שהוא מועד יותר להזיק ונחפ כמי אס רואה פהוא כעוס
 ומוכן להזיק פוסק והוי יולע דבפוגיא עלה לרב פפת קאמר הפיס מיחיבי נסל לגוב וט׳ נפל
 לחפירה מלאה נחפים ועקרבים [או זה או זה אלמא מועד לישוך רש״י] מעילץ עליו פמת פאני התם
 דאגב איצצא מזקי . ולכאורה איכא לתמוה דלא רמי הפ״ס המתני׳ אגרייתא אהדדי והיאך תליא הך
 מיתיגי דוקא על רב פשת. וגם היל להקשות בלשון ורמינהו כי כן דרך במקומות דרמי מתני׳אבדיתא
 לומר כלשון ורמינהו כמיש בטלי סוגי׳. זלפוס רהיעא ״ל דבלאו רג ששת ה״א הא דתנן נפל למפירה
 מלאה וכו׳ מלאה דוקא נקט והיינו כשיש נחשים רבים יחד אי אפשר להמלע מהם והם ממיתיה אבל
 נחש אחד לא אבל על רב ששת לאמר עקלב פוסק וא״כ עקרבים דתנן נמשכה עיכ לאו דוקא והיה
 מלאם כחשים לאו דוקא. עוד ״ל דבל״ז היא רהוי״ו של ועקרבים הוא וייו העיטוף והיינו נחשים וגם
 עקרבים וסוד ה׳ ליראיו כשמחשים ועקרבים בצוות׳ חלא מזקין לכל העובר. אבל ממילת׳ דלב ששת
 מוכח ופקרביפ למוד מעיל" עליו וא״כ נחשים לתכן למאי הלכתא איו דהסי׳ הוא בוי״ו המתחלקת
 והיינו נמשים או עקרבים וכמיש רש״ או זה או זה . הלכך פריך שסיר רחמן מהתם לאפילו להתיר
 אשת איש 'סמכ״ינן לומר דמעידין עליו אלמא דנמפ מועד ׳ליעוך ומכיש לטי לי׳ לפסוק בנחש מתוך
 התפלה. מיהו אפתי יש לפקפק בזה ראפילו לרב ששת לא אמל למססיק אלא מפום דרוב מצוי פהעקרג
 סשך אבל להעיר שמת אין מעידן שיש שאין עקרב נושך וממית ואין להאריך . ובסוגי׳ לברכות יש
 ללקלק קצה דפי׳ סוגי׳ דבמוח קכ׳׳א.לאי׳התה ת״ר נפל לגוב וכו׳ להפילה מליאה נחשים ועקרבים
 מעידן עליו ר״ בן בתירא אזמר אין מעידן עליו שמא חבר הוא [יודע ללחוש . רשיי] ות״ק אגב
 איצצא מזקי לי׳ והכה המקשן דברטת ללא ידע סברת אגב איצצא וט׳ קשיא שמא חבר הוא ויש
 ליישצ : ג המיט ד״ה האומר על קן צפור וכו׳ אך בסדר שבגמרא וכן ברייף איתא נמי הט
 עיש . דע כי גס ברא״ש איתא הכי האומר יכרכוך טובים הרי זה ורך הצדוקים ופי׳ יברכוך הטובים
 אבל לא הרעים וזה דרך הצדוקים כי כל מה שברא הקב״ה לכבודו ברא והכל חייבים לברכו ויש
 מפרפים טובים אותם פהפפעת להם והם שבעים ע״ד ונשבע לחם ונהי׳ עובים (ירמי׳ מ״ד) האומר
 על קן צפור וכו׳ עד כאן וכן ברי״ף יש סדר המשנה על לרך הזה ופי׳ רבינו יונה עליו כמו פהעתקתי
 בשם הרא״ש . ודע במשנה ע׳ פיד דמגילה אית׳ האומר יברטך טובים הרי זה דרך המינות פצריכין
 ישראל לצרף עמהס פושעי ישראל באגודת תטניתיהס שהרי הלבונה ריח רע ומנאה הכתוב עם סממני
 הקטורת הריב. וכן פירש״ במשנה מגלה כ״ה. יברכך מוכים הרי זה ורך מינות שאינו כולל לרשעים
 בשבחו של מקום ותכמיס למדוהו מחלמה שריחה רע ומנאה הכתוב עם סממני הקטורת שצריכין הכתוב
 בהרצאהן להיות באגולה אחת ע״כ . ושמתי לו מקום בוה שכתב לש״ וחכמים למדוהו וכו׳ הוא מאמר
 ר׳ שמעון לזסידא בכריתות ו׳ כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינו תענית שהרי חלבנה וט׳ .
 אכיי אמר מהכא ואגודתו זכו׳ [משמע שכולן ביחד אז אל ארן יסלה. רש״י]. וכן איתא במנחות כיו
 ישראל בהרצאה עד שיהא כולן באגודה אמת [צדיקים ורפעיס וכו/ רפ״] פנאמר הבונה שמיס מעליותיו
 ואגודתו [בזמן שאגדתו בימל אז יכלה רש״י] ח״להרמב׳ם בפירושו האומר יברכוך טוביה הרי זה דרך
 החיצונים וכו׳ וחיצונים הס הטפרים בכל התורה ואינם מאמיניה ממנו לא תורה סבכתב ולא תולס פבעל
. ואין ראוי לומר יברכוך טובים לפי שהפ״י מברכין אותו טובים ורעים כמיש מי לא יראך ע״כ ה  פ
 וזיל הוש׳ כם ד״ה יברכוך טובים פי׳ רש״ שמוציא את הפושעים מן הכלל א׳ נמי מפום ומחזי כשתי
 רשויות בלומר אלדי׳ טובים ע״כ ומפני שלא המרו התוס׳ לא הכא בברכות ולא התם במנילה קמתי
 אני בהעתקות כל הנוסחאות פוניס וסירופ׳ הגאונים ובתוך הדברים אתן תורע כי לא מצאתי דבר זה
 דהאומר יברכוך טובים נזכר בדברי הרמביס עוד אודיע סשנגת הדפוס בשים דפיס דמיין פלפני שנדסס
 הכא בברכות ל״ל האומר יברכוך טובים הרי זה דרכי טעות ופמהז בין שני מצאי עגולים והנה לא לבד
 כי בנוסחת המפנה למגילה וכן בכל הנוסחאות שזכרתי בשם הרי״ף והראיפ ליתא הבי אלא הרי זה דרך
 הצדוקין . אלא גס בזו; נדפס בדרכי טעית. כי איחרוהו וכתבו מפנה זו קודה משנה העובר לפני התיבה
ט׳ וה״ל להקדים להיות מדפיס משנה זו קורה מפנה האומר על קן צפור וכו׳ והיא ל״ג . כי גם  ו
: ׳  במשנה דמגילה וכן בדיף ורחיש פלורס על זה הסדר האומר יברכוך וכו׳ האומר על קן וכו
 תמ״ט דיה משתקין וכתב הריב שעושה מלותיו של הקניה רחמיה וכו׳ שבספר המורה נראה.שהוציא
 משנה זו מהלכה ודאתי׳ המ״ד אין״עעם לשום מצוה וט׳ ע״ש . דע שרבינו אהרן הלוי בס׳ המינוך
 מצוה סקל״ז האריך בענין זה והעתיק לשון הרמבים שכתב בטעם מצוה זו ר״ל שלומ הקן ובטעם אותו
 ואת בכו כיש לבהמה דאגה גלולה בראותם צער בכיהם כמו לבני אלם וכו׳ אמר הרמביס בענין זה
א הברת מי שיראה שאין טעם למצות  ואל תשיב מילין מאמר חכמים האומר על קן צפור כו׳ כי זה מ
 ואנו מחזיקין בסבל׳ פכית פיפ טעפ לכל מצוה וכו׳ עיש. וזיל תוס׳ מגילה כיה ד״ה מפני שעושה
 מלותיו של הקב״ה רחמים והס איכס אלא גזירות קשה להר״ר אלחנן על מה שסידר הקליר בקדושתו פאין
ר נאה בזה בס״ד ובהפלאה שבערכין]  אומרים ביום שני של פסח [וכבר נדפס משמי כס׳ זכרון יוסף מ
ה  צדקו אותו ואת כנו דמשמע שריל שהקכ״ה חס על אותו ואת בנו ומא אינה אלא נזירה ע״כ. מ
 עע״י האמור פפירפ הקלד יסד עפ״ הרחמנות לפי דקיי״ל דדרשינן טעמי המצות כמ״פ הרמב״ס שהעתקתי
 לעיל ואין מקום לקושי׳ הרד אלחנן. עור יש לצדד ולהצדיק על הקליל להא איכא למידק למה תכא
 כמשנה האומר על קן צפור יגיעו רחמיך וט׳ ולא הנא נמי אותו ואת בנו דעעם אחד לפניהם במבואר
 לעיל ברמי׳׳ס ואין לומר לתנא חדא מתלת׳ נקע דאכתי היל לשנות האומר על אותו ואת בנו יגיעו
 לחמך וכו׳ שהוא מוקדס בתורה גפ׳ אמור ושלוח הקן מאוחר הרבה בפ׳ תצא. עוד קשה מה שהקשה
 ג״כ בפ׳ החינוך וכי בשביל שאומר מלותיו של הקב״ה רחמים משתקין אותו הלא הש״י נקרא רחום
 וגס אמרו מה הקב״ה רחוה אף אתה רחום וע׳׳ש.תירוצו ולקמן הרקה. אכן יתבאר כ״ז מהשיש ללקלק
 בזה פאמר בסוגי׳ לברכות שס ובמגילה פס ההוא לנחיה קמי׳ לרנה אמר אתה חסת על קן צפור אתה
 חוס ורחם עלינו אמר רבה כמה ידע האי צורבא מרבנן לרצויי לרד׳ איל אב״ הא מפתרץן אותו הנן
 ורבה נמי למדוד לאביי הוא מעי [שישיב לו מה פהשיב. רפיי] ע״כ. ולא ידטנא מה חדודי איכא
 במר שמפורש במפנה וכיע דעי דבל זה ואשר ע״כ להסיר קושיית ס׳ החינוך טוב לומר דנימ טובא
 לסי מה לקייל לשלוח הקן אינו נוהג אלא כשאינו מזומן אכל במזומן אינו נוהג כמבואר חולין קל״ח
 קל״ט וע׳יכ אינו אלא גזירה ובהכי חייב ובהכי פטור משא״כ לפי הדורש מציה זו מצל הרחמנוח עוקר
 הקבלה ומחויב לשלוח הקן בכל מקום והלכך משתקין אותו שלא לעקור הקבלה וווקא כשאינו מזומן חייב
 ובאוןזין ותרנגול,[ סטור כשקנגו בבית במבואר בחולין שם ועכשיו יאיר לנו דתכן במשנה על קן צפור
 ובו׳ ולא נקע אותו ואת בנו משוס רהאומר על אותו ואת בכו יגיעו רחמיך אין משתקין אותו דלא
 נפיק חומי מיכי׳ ושפיר מצי ל:!ימר הטעם מפני הרחמנות גבי אותו ואת בכו ונתבאר עכשיו חלוד
 דאביי שהשיב ממשנה אעיס שלפום רהיטא יש התנצלות להאי ונח*ת דסיל למשנה אזלי כמאן לאמר דלא
 ללשינן טעמי׳ ואיכהו סיל לללשינן טעמי מצות מ״מ השיב אב״ הא משתקין אותו תכן כלומר דע׳־כ
 ממה דלא תנן במשנה אותו ואת בנו ברור דגם אפילו למאן ולדש טעמי׳ למצות בכל מקוה הכא גבי
 שלוח הק; משתקין אותו מטעם שאומר דהותר את הרין. זעיפ הדברים האלה מיושב קושי׳ הריר
 אלחנן וגם עולה יסה דעת התרגום יונתן שהקשה עניו המהרש׳א בחדושי הלכות שכתב בם׳ אמור פור
י מי ישראל הינמא ואביכן רחמן גשמיא p תמון רחמנין וט׳ והניחו המהרש״א על  אן שה וגו׳ מ



/ 
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 ולן כמשנה ב׳ פיר רלעיל מה מקום לתפלה זו] ולהט אסגריה למלח שהוא (שי׳ הראשון קאי על החולה
. ומה שהגי׳ ׳ ט  ולפי׳ השני קאי על ארס המתפלל. ומעתה צא ולמר מה שכתב ההומו דיה שהוא ו
 בדברי רש״י דע רכסי׳ רש״י שלפני דפוס פ״פ דמיין כן איתא ליה שהוא מטורף החולה לשון אחר
 עורפין לו תפלתו בפניו כלומר •התפלה שהתפלל עליו מעזרפת וטרודה לפניו ואינה מקובלת עיכ וכתבתי
 בתכיש דהנכון להיות כך ברש״ סי׳ אחר לשון עורפי! לו תפלתו בפניו והוי על הכוונה שכתבתי לעיל
. ועזלה הכל על נכון בס מלת שהתפללו דכתבו ׳  בסי׳ הריב דהיינו הלשון ואיתמר לעיל בברכות ה
 רש״ ור״ב [אפל לכאורה הוי ליה לומר שהתפלל שהרי הפא ביחד המתפלל כגון רבי חנינא בן דוסא

 מיירי] יבא על נכון:
ט׳ ונ׳׳ל ׳ לההא ו י  פר? 1 ב תו^ם n*1 יצא כגמ׳ אמרינן וכו׳ להרמבים פשק ללא ממנ
מ שכן הריר יונה וכו׳ וזה כדכרי הירושלמי מיש לפום רהיטא פל י  1 ראיה לדברי מ

 הר״ר יונה גופי׳ קשיא להניח סוגיא וידן דאמרה להדיא דמתני׳ אתי׳ כרי מדא. ואזל בתר פי׳
 הירושלמי וכבר »רע שכתבו כל הראשונים להיהא ופליגי בבלי וירושלמי הלכה כתלמווא דלן שהיא
 בתראי ורבינא-ורב אשי שסדרו הבבלי היו יוועיה ורגילים בירושלמי ואלו היו מקבלים שכן הלכה היו
 קובעים אותה בבבלי עיכ וסשיטא הכא וגם בירושלמי איכא חו מיל כמו בסוגיא לילן. והוי יווע
 ח״ל הביי איח סי׳ ריו בירך על פירות האילן בורא פרי האדמה יצא וט׳ ואמד׳ עלה בגמרא שם
 מאן תנא לעיקר אילנא ארעא היא [ועיקר כל הפיכות היא הארץ והכל גדל הימנה רשיי]. איר נחמן
 בר יצחק רבי יהודא היא והנן יכש המעין ונקצ׳ן האילן מביא ואינו קורא [שאינו יטל לומר מן האלמה
 אשר נתת לי דכיון דיבש המעין ונקצן האילן ממנה בטלה לה ארעא רשיי]. ר׳ יהודה אומר מביא
 וקורא [שהאלן היא עיקר רשיי]. וכתבו הסוס׳ והרשב׳א והרא״ש להלכה כר׳ יהודה כיון דסמס לן תנא
 כוותיה אבל םרמב״ם פסק בפיח לבירך על פירות האילן בפה״א לא יצא נראה שהובל ללא אמל*
 בגמ׳ ומתני׳ ר׳ יהודה היא אלא ללמדנו למתניתן יחילאה היא ולא קייל טותים והמול סתם דבריו
 כשאר פוסקים ודלא כהרמב״ם ט״כ. ודע עוד בנוסח הרמב״ם שלפנינו בפיח מסל׳ ברכות וין ידו
 איתא מהיל בירך על פירות האילן בפה״א יצא עיכ. וכתב בהג״מעל זה כסתם מתני׳ ואעיג [ושמואל
מ ואעמיק לשונו י  צ׳ל] ורב נחמן ב״י מוקי לה כר׳ יהווה ע״כ. הנה נופם לפנינו המסמא שכתב מ
 שכתב הכ״מ בירך על וכו׳ משנה בירך על סירות האילן בפה״א יצא ובגמלא מאן הנא זט׳ ליי אומר
׳ והרא״ש והלכה כל׳ יהווה כיון וסתם לן הנא כוותיה אבל לבינו הרמבים ס ו  מביא קורא וכתבו מ
 סובר דלא אמרו בגמרא דר׳ יהודה היא אלא ללמוינו למתני׳ יחיואה ולא קייל כווחיה זה כתבתי לסי
 נושחותינו בדברי רבינו. אבל מצאתי נוסחא שכתב בס בירך על פירות האילן בססיא יצא והיא נכונה
 דאתי׳ כסתם מתני׳ ואין לדמוח גירסא זו ממה שמציע לרבינו בסיד מהל׳ בכורים שפסק גיבש המעין
 ונקצן האילן מביא ואינו קורא והיינו דלא כר׳ יהודא דאיכא למימר דאע׳ג לאמרי׳ מתני׳ ר׳ יהודה
י ואיכא מ״ד למהט׳ לברי הכל היא ומאמר דאיכא מיו  היא אינו מוכיח דהא בירושלמי איכא מיד מ
ו דמקייס מסמא שמצא מ כ. איברא לא כדעת ה  סכי נקטינן כסתם מתני׳ דהכא וכתיק דבכורים עי
 כתוב בהרמב״ם בירך על סירות האילן בורא פרי האומה ־ יצא וסת סרשב״א בחידושיו על ברכות
 שכתב בזס״ל מאן הנא וט׳ איר נחמן ב״ ר׳ יהווה היא וקייל כוותיה מוסתם לן תנא כוותיה והרמבים
 פסק כרבנן ע״כ. הרי והעיד הרשב״א בשם הרמבים דל& יצא וגס במ״ש וסמיך הרמב״ם על
 הירושלמי לא הבינתי שהרי הלכתא כתלמווא וידן כמו שכתבה, לעיל. וזהו כלל גדול בוינא וכן
ו מהל׳ בכורים וין ״ב שהעתקתי  מבואר בכמה ווכתי ואחת מהנה תלאה מפורש בכסף משנה פי
 לשונו מיו ס״א דבכוריס עיש. ומכיש בענייני דהכח דגם בירופלמי איכא ר׳ חזקיה וחירן הכי
 דמתני׳ ר׳ יהודה היא כסוגיא דילן. ואין חולק עליו אלא ר׳ יוסי ואין הכרע שם . מעתה פדיסא
 לומר דהילהתא כחזקיה דפ״ס לילן הסכיפ על ידו. ולכאורה יש לקבוע משמורת לנוסחת דלא יצא .
 חדא ממה דחזיכן ואזקמי רינ בר יצחק למתני׳ כר׳ יהודה והיא ליחידאה וכמ״פ הכ״מ וכן הגהות
 מיי׳ שכתנ ואעיג וט׳ שהעמקתי למעלה בכן משתבר דאתא רינ ב״י ללמדנו דמחני׳ ימידאה. וכאם
 אץ זה לבדו כדאי. יש להביא ראיס ממס דקי״ל בכל דוכתא דסתס ואח״פ מחלוקה אץ הלכה כסתם
 ואפי׳ לדעת ר׳ יוסנן שכתבו תו׳ בשבת פ״א בשם ריש מוורלין ד״ה והאר״ ובו׳ דקים ליה להש״ע
 רר׳ יוחנן םיל לאפי׳ בתרי מסכתא [באחת מחלוקת ובאמת סתס] הלכה כסתם וכ״כ הוס׳ ביבמות מיב
 ויה םתם וכו׳ מטעמא משום ומסתמא אימ לן למימל ומחלוקת ואחיכ סתם הוא ולא סתם ואח״כ
 מחלוקת ומסת׳ סתם לבסוף. ואין לנו לומר שסתם רבי קורם ושוב מזר ממה שפםק עיש. מימ הכא
 פשטא דמלתא וברכות נישנית תחלה ומאימתי קורין וכו׳ אקרא קאי ולמיקא סובא למאו לומר
 דמםכת בכורים נישנית קולם ברכות ומס גס בכורים לא סיה נוהג בימי רבי ומםית היה שונה אותה
ק דלא קייל כר׳ יוחנן 5הא וכמו שכתבו ד  קוום לברכוס קיש וחברותי׳ ומהג בכל יום. ומאכ״ו ל
 התוס׳ בשני מקומות הגיל וכל אמוראי פליגי בהאי עלי׳ לר׳ יוחנן וסבירא להו וסתם ואח״כ מחלוית
 אפילו בתרי מסכתות ליה הילכתא כשתם. ולפיכך נעלה ממני מיש התופי והרא״ש והלכה בר׳ יהודס
 וסתם לן תנא כוותיס וכוי מה תועלח יש בסתם זו הלא יש אחיכ מחלוקת בבכודם. ורציתי לומר
 דנה׳ וסתם ואח״כ מחלוקת אין הלכה כםחם עכיפ מיוי ספק לא יצא ווילמא נישנימ המחלוקת קורם
 הסתם והוי הלבה כסתם. והלכך הכא גבי ברבות דק״ל ספק ברכות להקל יש לנו להורות כסתם
 מתני׳ דיצא אמנם מלבד שאין לישנא דכתיבי התום׳ וםרא״ש סובלתו שפלי שפתותיהם ברור מללו והל׳
 כמותו וסתם לן תנא כוותיה ואס איתא לא הוי להם לכתוב הדבר בהחלע מלכם כר״ למשתמע
 מיניה רהלכתא כוותיה בבכורים ומביא וקורא והכא בברכות ויצא וזה אינו כדאמרן. ולא עוו דנפקותא
 רבא לדינא דאי אמדנן דלא פסקינן דבירך יצא רק מצד הספק שאמרט הדין נותן דאין לסקל רה

 דוקא באותו פרי [שגול באילן שבירך עליו בסה״א] שבירך כבר יצא מספק ואציל מחדש בורא סד העז
 אבל להתיר לאכול שארי פילוח האלמה על סמך אוחה ברכה דסף לכתחילה לא אמרינן דוילמא ני״שנית
 המחלוקת באחרונה והילכתא כרבנן ולא יצא ומסתימת כל הפוסקים פכתט ריצא משמע שיצא טל
ד הפז ומבורר  דרך וודאי משום והלכה כר״ ועיקר אילן ארעא הוא ונהי ולכתחילה קבעו בורא ס
 יותר נדמ בבירך בורא פרי האדמה יצא נמי כמו שבירך ברכה כתקנה ויתבאר עוד יותר במה שכתב
 המושיע איח ריס ריו בירך על פדות האילן בורא פרי האדמה יצא אבל אם גילך על פהיא בורא
 פרי העץ לא יצא הלכך אה הוא מסופק בפרי אם פה״ע או פהיא מברך בפהיא ע״כ מוכח דסיל וייא
 מראי דאי מטטם ספק ברכות להקל קשה היאך להתחלה בפרי שהוא נססהק אם הוא פהיפ או ההיא
 יברך בפה״א דילמא הילכשא כרבנן ואינו יוצא כלל בברכת פהיא ואדרבה פוכר על לא השא שמביו
 ברכה שאינו שייך לו אם הוא פרי האילן ודעת לנבון נקל דאין שום שייכות לענין זה לומר ספח ברכה
 להקל ולא יהיה תקנה בפרי שנסתפק אלא שיהיה לפניו הה״ע וגפ ההיא כשיברך עליהן יכוין להוציא
 פרי שנסתפק הרי מכל זה נראה וש״ל להפוסקים והלכתא כר״ בוראי ובהחלט והיא פליאה מאפי
 לקוצר דעתי מכיל לפשק כר״ ואי הוי מסתם מתני׳ והכא הלא הוה אחרי׳ מחלוקת וחששתי כפסלי
 המפרשים שתחת ידי ה״ה מהרש״ל רש״א ומוהר״מ ולא מצאתי בהן שום המרה ועמדתי משתומם עד
 סבא החכם בעל אחות אפתי הרגני המופלא הקצין הפלס בתורתו אמונתו מיו םיייש נר״ו ויגע ומצא
 והראה לפני ספר פ״ אשר התעורר להקשות במה שכתבתי למעלה והלכתא כתלמוד בבלי ועוו כתב
 פס והא ופסק דצא היימ מצד ספק ברכות לסקל ע״פ שמחתי שכוונתי בסיד בקצת דברים לרעתו
, ״ ט ע ן ש ו ה ה , ל מ  הגוול. אבל מה שהחזיק הגאון מ״ל לומר והא ויצא ה״נו מצו הספק, ןאפי/ א

x עיון הוה היטב  נתחוורו אצלי עודי מחזיק בם מטעמיה פבררת׳ כצדק דאי אספר לומר הכי א
 ואמר כל המרים נראה מוסחת הרמב״ם שהיה לפני כ״מ קודם שמצא נופחאאחדנא וכעדות הרשב״א
 שהלמב״ם כסב ללא יצא א״ש מפום והוי סתס ואמ״כ מחלוקת זקייל ככל אמוראי דפליגי מלי׳ ור«

 0^'מ) זמנן

 שסמכו מליו מפרק ל* עקיבא דל עשדן שנץ ללא ענשת עלייהו ובלי אגלה הן ואין משיבץ מן
ם שפירשו זיל והוא הירושלמי מגזירת מרגלים תמוה הוא דאיכ ובן פשים שנה ומעלה ע  האגדה גם מ
. הנס מיש גם הטעם שפירשו ז״ל אולי צ״ל שפירש״י זיל. כי כן פרש״ בשבת ׳ ט י ו  נמי נימא מ
 פ״ס עיש. ברם מיש הגאון הדל דברי אגרה ואין משיבי! מן האגדה. הסרת על המוס [וזיל
 הספרי ולרבקה ט למול דברי אגלה שמתוך כך אמה מכיר מי שאמר והיה העולה הביאו רא״ה בס׳
 החינוך מצוה תל״ב] ומלבל הנזכר בשבת פיט דל מפרין שטן ופו׳ נמצא עוד אמר ר׳ ברכיה כמה
 קשה המחלוקת שביל של מעלה אין עונשין אלא מבן כ׳ ולמעלה וביל של מעה מבן ׳״ג ולמעלה
 ובמחלוקת של קרח וכו׳ הביאו המזרחי גיכ ריש פ׳ חיי שרה ורש״ בס׳ קרח ע״ז ססוק כ״ז
 ולקוצר דעתי לא ידעתי ראיס מפורשת אנה מצא דאין משיבין מן האגדה וכל דברי האגדה מסורין
 או מעעמא או מקבלה דמי גמירי להו רק בדברים שאינם פשוטים אמרינן דיש לה סוד נעלם.
 וכמס וכמה ויניס למדין מן האגדה ואפרע אחת ממה למנין יץ נסך כנדש תוס׳ עיז ל״ג ודה
 כסי וכו׳ מהדחה שלישית נפלט הכל ושרי וכתכו לראיה ממורש אשהר שאמר המן לאמשורוש אם
 זבוב וכו׳ ולא עוד אלא שמריח טסו ג׳ פעמים. וכיכ הרא״ש שם הראיה בשם המדרש ונדפס פם
 בהרא״ש מראה מקום מגילה ייג וכתבתי בתכיש המציץ הזה לא דק כי עיקר הראיה דהיינו ולא
 פוו אלא פמדח לית בגמרא לילן במגילה y אלא רק במורפ אסתר איתא וכן הביא הפיח באהיע
 סי׳ קי״ט ממה שאמרו ביבמות סיג נחנני ד׳ בירי לא אוכל קום זו אפה רעה וכתובתה מרובה וטי
ה ולא כרמ״א עיש. הרי דמיית׳ לרינא מן נ  מוכח ואינו יכול לגרשה אאיכ יש לו לפלס מתו
 הכגוה וולא כבאר סימב שמשיג עליו ואין למוץ מן ההגוות עיש. ולכן גס מיש בשבות יעקב
. ובסרט ו י ס  מלק שני סי׳ קמ״ע כסשיטות ואין למוין הלכה מוברי אגוה עיש ציס להמ״ש לעיל נ
ל מ״ש םרמכים ובריס אלו לא היה כומב הכי כי זיל הרמכיס נפירופו  אילו ראה הגאון המפורספ מי
 נפ״ז ומהורי[ נשוף המשנה [המחמיל הנא על הזכול וכו׳] אכל מפי השמועה למדנו שהקביה לא
 יעניש המיינ כרת אלא אחר עשרים שנס ואין הפרש גזה כין זכרים לנקנוח ע״כ. הרי שכתב
 הרמכ״ס מפי השמועה למונו וברור והוא עיקר האמיתי כמשמע מפי השמועס למוט שזכר הרמנ״ס
 על רוב דיני התורה ועמיש ההוי״ע מ״ג פ״ז ואהלות דיה ונית הלל וכו׳ ע״ש. וגה לפי פ* שני
ט׳ נשנית לבר זו כמשנה עמ״ש שם ננףד.  שכתכ הריב משנה ב״א פיה לאנוס.בן עשרים לרווף ו
 והנה בירופלמי פהעתיקו התוי״ע איתא בזה״ל ריז בפם שמואל אץ למלין לא מן ההלטח [קפיר לפי
 םנשהקע בהם הל״מ והם פסקי ויניס כגון מפניות קרי להו הלכה אצל הגוות] ולא מן ההגוות
 ולא מן התום׳ [התוספתא רא״פ] אלא מן התלמוד [גמרא רא״פ] ע״כ.וע״ם הדברים האלו יש משררת בובלי
ט׳  הרמביס להמעיין שם גם במ״ש הרפבים שם ובמקום אחר אמרינן אץ למדין הלכה מתוך משנה ו
 ולא מצאתי דבר זה אלא בנדה ז׳ אבל שם איתא הא קמ״ל שאין למרץ הלכה מסי גמרא וז״ל רשיי
 שם ואין למוין הלכה מפי הש״ס מתוך המשנה והברייתא ששנו״ בהם הלכה כפלוני אץ למדין מהם
 פהאמוראיס אחרונים וקוקו וכו׳ עיש כשתתבונן בבל אלו הדברים תמצא כמה וברים לתועלת ווברי
 הירושלמי עולים שאין למלין מתוך המשנה לדמות ממנה למקום אx עיש אויש ובדו במו שסי׳
 ראיס בהופו. אלא אומה הלכה גופי׳ פנשניה והלכה כובריו משמע וססקינן. אכן מסירשיי
 בנלה ומפי׳ הלשב״ם נראה ואפילו כאותה הלכה עצמה ששנוי׳ בתוך המשנה וברייתא לא סמכינן
ט׳ ובבדיתא קמני כמי וכן הלכה כרבריו אין  עליה גה תום׳ בגיטץ ניב ליה הלכה וכו׳ אע״ג ו
 למדין הלכה מפי תלמוד ע״כ. וצריך קצת תיקון שהרי וודאי מפי תלמוד דהייט גמרא דילן שחיבל
ל ואין  רבינא ולב אשי למדץ ואין משיבין דאין אלם רשאי לחרש דבר מעתה. וכמיש הרשב׳ם מי
 ?אן מקום להאריך עוד נזה. ואשובה על הראשונות דזה שכתב השו״ט שהרי ברבות וכו׳ שעל שניהם
. אתי שפיר על נכון דלא קייל כריי  גזא אומר זכו׳ וקאמר עלה דהלכת טותיה ואנו לא קייל הכי
 בן ברוקא מטעם דר׳ חייא ור׳ אמי ורב נחמן פסקו הכי כסוניא דיכמות סיה דאין הלכה כליי בן
ד יצחק בשם ר׳ חניגא אמרו דהלכה כר״ בן ברוקא  כלזקא וא״כ אטיג ואמרינן במורש דד׳ דמיס ז
 ק״ל כרבי׳ דר׳ חייא ור׳ אמי ורב נחמן וגם רביכח ורב אשי שסדרו השיס ולא הביאו הך ור׳
. אמנם בהא דעניית אמן אמר הכמיס אס הבטחתו. ואין הכרע בגמרא דילן. י  מנינא ק״ל מ
 ברור דוואי שנשנית במורש מוציא מירי ספק ולמדונו רבותינו שעונה אמן באם הבטחתו וםיל
 לרבותינו דמתני׳ לרגושא והפסק גלול וכו׳ [כמיש התריע ומלבד ישוב זה דלרבותא דהפםק גדול
 וכו׳ י׳ל עוד וברישא דמתני׳ מאיל דנקס להדיא הטעם מפני הטירוף. משמע להדיא דאילו היכי
 ובעל העעם כגון באם הבטחתו שלא יערוף אז יענה אמן אבל בסיפא ולא קתני טפמא מצרך למתני
א כתב מ  ואם הבטחתו] וכל זה ברור במלתא ובעעמא. ומי יורע דהראיש בסי׳ י״ז על המשנה ו
 בזה הלשון היה עובר לפני התיבה זט׳ וריש זיל היה אומר דאין שין יכול להפסיק ולקרות כמים
א זכו׳ ועזד אמרינן במעה ל״ע אין הכמים רשאים להתחיל  וכז׳ ובערוך סי׳ חזן ש״ן ומעות מ
 בברכה עד פיכלה הדיבור מפי הקורא זגםפרי קאמר אין השי; רפאי להתחיל שים שלום עד שיכלה
 אמן מפי הקהל אלמא פ״ן לאו היינו חזן הקורא עיכ ומה בדברות הראשונות של הרא״פ פכתב
 וטעות הוא וכו׳ תמצא מה שבתבחי בסיד בנדג פיא דפגת קחנו נא מפס. ומציגה פה עמדי דברות
 האחרונות שכתב הראיש ועוו דאמרינן בםועה וכו׳ זבסיפרי קאמר וכו׳ לא זכיתי למלמו ראיה זו
 הלא לאץ מספל מצאנו ראינו כי המכוון אחד נקרא בשנים ושלשה שמות. ואפרט אחת ממה ווגמתו
א סגן עי׳ רש״ ברכות ״א ויומא ט״ו. וחזינן ובכמה מקומות נקרא כשם ממונה מ  שם הממונה ו
 ובכמה מקומות נקרא בשם סגן ועי׳ תוס׳ שם ותום׳ דסועס מ״ב וים סגן ותום׳ מנחות ק״ ד״ס
 אמר ואיכ ה׳נ י׳ל דמר קרי ליס לחזן בשם הקורא ומר בסיהרי קרי לי׳ סין ולבן דע דגם בתוס׳
 ברכות ל״ו כתכו ויה לא יענה אמן וכו׳ לקרות כמים לדוכן אומר ר׳ת שאין פין יכול לקוראם
 וחשיכ הפסקה לתפלה וכו׳ והא ואמרינן כמעה ולשני׳ קורא כמים כו׳ לאו אשליח ציבור קאי אלא
 אחזן כותניא בסיפרי אמור להם מלמו שהחזן אומר להם וחזן לאו היינו שין זט׳ זק משמע נמי
 בםועה ליט ולאו אפין קאי ומעיקרא קאמר אין הכהנים רשאץ להתחיל בברכה עו פיכלה הריבוד
 מסי הקורא ואח״כ אמר אין פין רשאי וכז׳ משמע דפנים סם עיכ [ועי׳ חוס׳ מנחות מיד ד״ה בל
 כהן זכו׳ הביאו ראיות אחרזת] ועתה הראית לוסת מוכיחו תופ׳ ממה ששינה הש״ש בענץ אתד
 ממחילה אמר הקורא ואלד׳כ באותו ענין אמר ש״ן ע״כ דשנים הס וכק ממראה וגם הרא׳ש עולם
א וציל ובסיפא קאמר אין שין וכו׳ וכן הסכים על ירי  על טונה זו ומה שנדפה בסיפרי עעות מ
 בהגהיה זו דציל זבפיפא מר גיסי הגאון בססי־ זכרון יוסף דף ייז דיה ומה שפילפל וכו׳ ומגי׳
 חמזרזת ובכפרי דבהראיש צ״ל ובסיפא [ול״נ שיותר טוב להגי׳ ובסוף וק״ל] הוא לסעיל נכון ומוכרח
 ואמת גמור דגלעדי זאת דבריו תמוהין כמ״ש מר דמאי ראיס מסיפרי אימא למר קרי ליה שין זמר
 קרי ליה חזן וכו׳ עיש. ואולם כתכיש כתבתי דגם על לעתי עלה בתחילה למי׳ דצ״ל ובסוף.
 אכן נדע מפני שמעוה יותר שכימי בץ םיפרי למלת סיפא נראה שםיה כתוב ובסיפא טעה המופיש
ע האריך גיסי הגאון מיל עיש בובדם נחמלים. זה י ר ד שהביא מ ד  לכמב וגסיפרי זכיפוב מ
. כמו אך טרף טורף סי׳ אחר ׳ ט ט מממקים. וכלו מחמדים: הריב ריח שהוא ו  בזה אגודים. ח
 לשון טזרהין לו תפלתו בפניו כלומר מהלה וכו׳ מטורפת וטרודה ממנו וכו׳ עיש. יש לדקדק להביא
 קרא אך טרף טזרף לכתיב מיד פ׳ כיח ולא הביא מן המוקדם בפ׳ זישב ליז.פליג טרף עורף יוסף.
 ולט לזה שכתב הריב בפי׳ אחר לשון טורפץ לו חפלחו בפניו וט׳ טונת ראייתו טל לשון לאיתמר
 בגמלא לברכות ה׳ שנים שנכנסו למפלל וקלם אחל צמפלל ולא המתין את חבירו טורפין לו
 הפלתו בפניו עיש ומה פני הפרושים שזכר הריב מעונין לבאר מלת שהוא מקובל וכו׳ וכן שהוא
ה לי׳ לומר שהיא מקונל׳ וכו׳ [ותפלה לשון נקבה כמבואר בכתובים  מעולף ואי על התפלה מ
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ה דעחם ממחלה לאכול אכל אם ישס  לעצמו דיל ראי מרישא הויא שישנו נשכיל עשק אחר שלא מ
 לאכול אפילו בלא הסינה נמ• מהניא ע״כ. כוונתם דסנרת המקשה היה דהן הסיכו פירושו כסדש*
 דהיינו על המטות והלכך מדיוקא דסיפא פריך שפיר אכל מרישא לא מ5י להקשות מידי דשפיר מ
 דברייתא איירי ישבו לאכול כרקתני להליא בברייתא ישנו לאכול אעיפ שלא וכוי. לפיכך אחל מברך
 לכולם אבל במשנה דלא תני לאכול [וכמ״ש בסיד בגרהת המשנה דמלת לאכול דנדפס לפנינו ליתא
 בירושלמי והו׳ ע״ש] ששיר מיתוקמי שישבו כשביל עסק אתר שלא היה דעתם מתחלה וכוי. והמסייע
 אחר שהעתיק דברי החוש׳ האלו אמאי מקשה מדיוקא וכו׳ וייל וכו׳ אפילו בלא הסיבה גמי ממי
 מ״כ. כתב בזהיל ולפי׳ ריח דאהי; דמתני׳ הכי מפרשי ציל דאי מרישא היא היו יופיין זה כאן וזה
. ולא זכיתי להבק דבריו של גדול דאי סיל להמע״ט דגם ריח כ י  כאן כו׳ כפי׳ היש מפרשים ע
. איכ בפשיעות ״ פ ר  בהך דהסיבה מפרש כפירש״ דהיינו על המטות ורק כרישא מפרש ריח דלא כ
 אתי שפיר דלא מקשה הש״ש מרישא באשר בי כן הוא האמת דרישא איירי שישבו לעסק אמר [ולחנם
 דחק לתרץ דה״א ברישא כפי׳ היש אומרים] ותו דאי אפשר לומר דר״ח מפרש בסיפא כפירש״י לאיכ
 תיקשי רישא לסיפא דברישא תני דישבו והיינו למשק אחר ולא לאכול מוכח דאם ישבו לאכול ולא לעסק
 אחר הוי קביעות ממש ואחד מברך לכולם. ואם ימה מה לתנן כסיפא כפירשיי. הוה רישא וסיפא
 סותרים זה את זה וכן שפתי מאיש והערוך נרור מללו בסי׳ ריח אבל השיבו בלומר ישבו לאכול.ולא
 לפסק אחר אחד מברך לכולם. ואס הה יאמר המעייע וריח פי׳ הסיבה כמ״ש הרא״ש בשמו וכדעת
 הערוך א״כ לפי סברתו נשאר קושיא דיליה במקומו ללשיעת ר״ח ותו׳ להא כבר איהותב פירש ר״ת
 מהשגת הרא״ש כמ״ש לעיל בשש ובשם המעי״ט . אמנם לפי מיש לריח ורב האי גאון וסייעתת עיקר
 פירושם לפי מסקנת רב נחמן כר יצחק וההוא סברא דמכח רומיא מתני׳ וברייתא מוכיח דאין פירושו
 של הסיבו דשנן במשנה כמו שאר הםיבו לתנן בכל מקום. אלא מלשון סביב והכל כדאמרן. אתי הכל
ל ענבים תאנים ולמונים כ״א במשכ׳׳ג כ  שסיר ובהפלאה שבערכין הארכתי עור בס׳ל: ח בםיטנח א
. ה׳ל כ י  ואזדא לה דיוקא של התוי״ט דיס תאנים וכו׳ ומ״ש התזי״ט וכן במ׳ו פיה דמעשרות ע
 לאתרי מהמוקדם מיב סיא דמעשרות . ודע דגם ביבמות פטיו מיב כתובות פיח מיה נדרים פיח מ״ג
ה אומר בורא נפשות רבות וכו׳ עיש. במשנה שבגמרא מ״ד. פ ר : ר' ט ו  נשנית על דרך ז
 וכן בפיסקא מ״ה ליתא ר׳ טלפון אומר בורא נפשות רבות וחסרונן. וכיאברשיי מיה ד״ה מאי עמא
.V  דבר וכו׳ וכן במשנה בשדר הירושלמי ר׳ ימרה בורא נפשות רבות וחסרונן. ודע עול בעירובין 1
 הועתק משנה זו ל״ט אומר בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת ע״כ. ומעתה תראה כי
מ מלת ותשרונן. ולמען כי אין מחסור ליראיו וחסרון נוכל לתקן בעסח  במשנה שלפנימ במשניות ח
 הברכה שכתב המג״א סי׳ ר״ו באיי אמיה בורא נפשות רבות וחסרונם על כל מה שבראת להחיות בהם
 נפש כל חי ברוך חי העולמים. וכן הוא בכתבי׳ לומר שבראת לנוכח חי העולמים הח׳ נקודה כציר׳י
 וכו׳. ועמ״ש יש סלל למשנה סוף חמיל ח־לזש שלא גילה המ״א ר״ז זה לעיל סי׳ נ״א גבי ברוך שאמר
 וסי׳ ניד גבי ישתבח ונעל פל סי׳ ר״! [ואני בתוך פירושי המחזור שלי תקנתי כך בשני המקומות
 הללו שהזכיר התו״ע להליא] ולע ברשיי שהעתקתי לעיל כתב שברא וכן במכילתין ל״ז כתט תוש׳
 בזה״ל בניר וחסרונ׳ כמו לחה ומים שאי אפשר בלא הם ומל כל מה שברא להחיות בהם נפש כל חי
 כלומר על כל מה שבעולם שגס אם לא בראם יכולין העולם להחיות בלא הם שלא בראם כי אם לתענוג

 בעלמא כמו חפוחים וכיוצא בהם ומסיים ברוך חי העולמים ובירושלמי ברוך אתה ה׳ חי העולמים
. רק מה שנראה מהריב ׳  ויעתה תחזה כי כל הפי׳ שכתב הריב בפי׳ הברכה בנ״ר וכו׳ לקוחים הס מתו
 כ״מ החליע לפשוק כירושלמי. אכן כתבו טב הפוסקים וק״ל הכי כמבואר בניי ושויע והאחרונים
ק בספרי רוב  לשיים ברוך ח׳ העולמים ודלא כירושלמי וכ! כתב הרא׳ש. ניסח ברכת מיר שברא ו
ים לומר שבראת לנוכח כמו שהעיד  קדושים ראיתי נוסח שברא. מימ לא מפיהן אנו חיי׳ אלא מפי מתנ
 המג״א לאולי בכל הספרים נדפם שברא בטעות. אבל בכתבים איתא להדא לומר שבראת לעכח .
 אמנם במלת וחסרונם שכתב המג״א לע כי גרוב גלולים כבולם אשר העתקתי למעלה ואשל לא העתקתי
 ראיתי שכתבו וחסרונן בסיום מוין וכן נכון כי לכל הפרושים שכתבו תוס׳ והראיש והעור והריב מלת
 וחסרונן קאי על נפשות רבות שבלשון נקבה נאמרה ושממתי באורי נראה אור כי מצאתי ראיתי כוונתי
 אל האמת שכתב כך הגלול בעל אור חדש רף ל״ז. וכן איתא כעור סי׳ ריז ונכון כי נפשות לשון
 נקבות רבות ולא גרסי׳ וחסרונם. על כל מה שברא להחיות בהם כן הנכון ולא p ט לא קאי על
 מפשות רק על דברים או סירות שנבראו מלבר. ופרי לשון זהר. או לקאי אברא ובריאה לשון
. אבל הראשון נמצא בכמה פוסקים עיכ. הנה י  נקבה. וכן איתא בעור סי׳ כיו ואתה תבחר ולא אנ
 בעל אור מלש לא מסר הנחירה לזולתו אלא נמלת בהם. כי זה תלוי בשני הפרושים שכתב העור וכבר
 כתב הביי דפי׳ הראשון נראה עיקר עיש. אבל מלת וחסרונן בנוין ולא וחסרונם במ״ם זה נשאר
. ואתן הודע עוד מיש מלול אור חלש שם בשם כמה גדולים ובתוכם התוי״ע שצריך ך  בהחלט לומר כ
 לסייס ברוך ח׳ העולמים בציירי ועל הרב גס׳ עמק המלך אשל כתב לומר חי בפתיח תמה למאד
 וכתב עליו כי ״ מקובל היה ולא מדקדק והאריך בראיות להוכיח במישור דעת התו״ט" לומר חי בצד״
 עיש. ובכן תלע עמ״ש האלי׳ רבה סי׳ ניד וסי׳ ריז ששמע מאדם נאמן שתוי״ע חזר מזה. "לא נראה
 כך מעדותו של אור חלש. אף המרקרק המפורסם מהרזיה זיל קרא תגר ואמר כי לא חזל התו״ט ומצדק את
 הצריקילומ׳ דוקא חי בצ־ריי.אמנם תמה אני על מהרזיה זיל שבנוסחו שהדפיס וחסרונם ונא מלי ולא מרגיש שזמ
 נגד דקדוק הלשוןאלא שצריך לומר וחסמנן בנו ן כמו שכתבתי למעלה.וכזה ראה וקדש.בכל האמור בס׳ או׳מ:
ב וכן הלכה אע״ג דמי התם י ד כזית כדמפרש אביי וכו׳ ופסק מ  פרק T ב תוי״ט ריח ע
 י דלעיל וכו׳ הכא אשכחן ל׳ יוחנן לס״ל בכזית כדאי׳ [בתוספתא צ״ל] כפוס׳ [ותמצא
 במס׳ מינו דיה ר״מ] ומה שהאריך הריב לכתוב ולא כר׳ יהודה דאמר כביצה משוס וכו׳ ואשמעק
r ואמנם בפסחים לא ביאר התוי״ט שום דבר אלא מראה w הריב דלא סיל למוחלפת וכו׳ וכמ״ש שם 
 מקום היא לו לעיין הכא ולכן אפשר דציל כמ״ששס הריב. כי בפי׳ הריב לפסחים תמצא שדבריו עולים
ה עדיין לא נתברר למאי נימ אי סיל להר״ב  אחר תירוצו של אביי דהתם בסברא פליגי עיש . מ
 ומוחלפת או לאו. חיתי מה תיתי כוי הגי ליה להריב בהא שכתב דסלכה בכזית ושוב אין נפקותא
 יוצאת אי ק״ל כאקמחי׳ דר׳ יוחנן או כועת אגיי. וזיל תו׳ נדע ויה ר״מ סבר ואכלת זו אכילה
 ואכילה בכזית ואומר הריי דמי קראי אסמכתא בעלמא נינמ דמדאודיתא בעינן שביעה גמורה וכו׳
 וקייל נכדת דלפי מה שמחליף ר׳ יותנן קאמר ר׳ יוד׳ בכזיה ולימ וריי הלכה כר״י וגם לאביי ללא
 מחליף ורימ אית ליה סד כזית נראה דהלכה כרימ וכהזית אעיג דכעלמא רימ וריי הלכה כל־-י בהא
 הלכה כרימ והא קיס ליה ר׳ יוחנן בשיסתיה לעיל דאינו מוציא רבים ידי חובתן עד שיאכל כזית
. וזיל המהרפ״א תוס׳ דיס כ . וכן לעיל גבי שאכל כזית מליח ובן פסק בה״ג וריח ושאלתות עי  לגן
. קצת קשה מהיכא פסיקא להו ׳  רימ הבר והו׳. ללפי מה שמחליף ר׳ יוחנן קאמר ר» בכזית כו
ס וכן מ׳ שיצא מירושלים וט׳ הוא מחליף ודו״ק. מ  למוחלסת השיטה הךוהכא לענץ זימן ואימא הן ר
א בברכות קצת נראה מבואר מהא דחזינן מ ה בתא דפסיקא למ לתוס׳ דל׳ יוחנן מחליף מתני׳ ר  מ
 לר׳ יוחנן הוא ואמר לעיל עו שיאכל כזית וגן עויפא וודאי לומר ור׳ יוחנן פסק כר׳ יודא דהא ר׳
 יוחנן יעצמו משר הך כללא גסירובץ מ״ו ר׳מ ור׳י הלכה כר״י וא״כ סתמא כפירושו דהא דאמר ד
. ברם אי קשי׳ לי הא קשיא לי זה שכתבו תום׳ וגם לאביי א מ  יוחנן מוחלפת השיעה היינו מתני׳ ד
 ולא מחליף וכו׳ הרי לנחית סוס׳ עכשיו אי אמרינן רלא ק״ל כהא למותלפח בתירוצו של ר׳ יוחנן
 אלא כאוקמתי׳ ואביי רבקראי פליגי וא״כ מה זה שכתבו תום׳ מעכשיו ד^יכה כר״מ דר׳ יוחנן אמר
 לעיל ואינו מוציא וט׳ עד שיאכל כזית דגן מאי לאיה׳ היא זו חואי ד יוחנן ואמר לעיל כזית וגן
א במתני׳ וס״ל לד יזדא כזית אב* לדידן וקיימינן עכשיו כתירוצו של  מפיל אזיל לשיעתיה ומחליף מ
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 *וחנן ונףל דאין הלכה כסתם כלל אלא כמחלוקת וא״כ בכורים דמי מחלוקת ויי ופיק נצגה וגם
 קמה ברור יהלכתא כת״ק וברירא לי כחמה וברכות נשנית קודם והלכך לית הלכחא כסתמא. ווע
 עוד נהוס׳ והכא ו״ה יבש המעיין כתט ״מ *בך מביא ואינו קורא משני שאינו נראה כמשבח לקביה
. והנה לסי י״מ איכא למיוק ולמה לא כ  אלא כקובל על מה שנתן לו ארמה שאינה ראוי׳ לסירות עי
נם התיק סבירא ליה לעימר אילן  מתומליי מיצי׳ דבירך על סלי הען בורא פרי האדמה דיצא ככיע ו
ל ולק אציע לשון הירושלמי דמתני׳ בירך על פה׳יע ב  ארעא הוא והא דאינו קורא היינו שנראה ^
 נסהיא ׳־צא [דאילן כמי מאדמה יונק ר״א העלקאן] ר׳ חזקיה בשם ר׳ יעקב גר אחא דר׳ יסודה היא.
 י־ר׳י עביד אם האילמת כקשים [כמו הקש לשנולת כן אילן לשירותיו ולפיכך בירך על סירות האילן
 בפהיא יצא. ומילתא ור׳י כמס׳ בכורים אעיג שנקנן האילן מביא קורא מן האדמה שהארץ היא
 עיקר לפדות והאילן איע אלא כקש לשיולת ראיס]., אמר ר׳ יוסי דברי הכל היא פירוש האילן בכלל
ה לא אתבררי תירוצו פל ר׳ יוסי דפדות  פרי האדמה ואין סירות האדמה בכלל סירות העץ ע״כ מ
 אילן בכלל פרי האומה ולמה מעכשיו אמר הפיק גני בכורים בנקצן האילן דאינו קורא. ואפשר
 לפרפ טעמיה מפום דנראה כקובל זימן עוד לומר דזה שכתבו התום׳ י״מ כו׳ והא קשיא להו ואין
 מורך המקשן לבדות טעמו ולסרוך. ובשביל זה סוגיא דהכא דשאיל מאן תנא דעיקר אילן ארעא הוא
 דבר פאק רגילות בשים היא אלא ובקיצור הזיל להקשות מאי עעמא כורך הפיס בשאר מקומות .
 ואשר ע״כ יראה דםתמ׳ דפיה ייא בעי׳ לשאול מיע מפום פידע טעמיה. דמילתא דדברי סכל היא
 דעקר אילן ארעא היא. וגט בטלים עעמא ומיק כיש מפרשים שנראה כקובל. אמנפ כולו מילהא
. ׳ ו כ ה דברי רב נחמן מתחלה ועד סוסו [עי׳ סיס׳ ב׳מ כיא דיה וכמה ו  מאן תנא זכו׳ הן מ
 דמסרשי סוגיא גמרא בדרך זה. ועי׳ עול תום׳ ספחים ל״ג דיהתתן. ותום׳ יומא מיו ד״ה הני תמשה]
 יהכי ס״ל לרב נממן דפליגי תיק ורבי יהודה בבכורים בהא זכתירון ראשונה של הירושלמי אבל סתמא
 לתלמולא ללא בעי מ״ע אמתני׳ להכא דש״ל כסירוצו של ר׳ יוסי בירושלמי ודברי הכל היא ועפיי
 הדברים האלה שפיר נוכל לומר כמיש המושיע בפי׳ המסתפק . ויש בו כדי למםיף דרינ בעצמו ואמר
 ר׳ יהודה היא זכו׳ לא אתי לאפיקי דלא אתיא כתיק אלא ריל לסי שמפרש ו״נ בעצמו בסמוך אהא
 דמן במתני׳ על סה״א בפה״ע לא יצא סריך הש״ס פשיעא לא נצרכה אלא לר׳ ימדה דאמר חטה
 מין אילן היא ותניא אילן שאכל ממנז וכו׳ לזה הקדים ובעינן עיקר אילן ארעא הזא זמצינו נמי דליי
י והלכך אצטדך בסיפא ועל סירות האדן בורא פרי הען לא יצא לפיעת ר' ימרה. ואגב  ס״ל מ
. בענץ ען ו י המופלא הג׳ מו״ה זנוויל נרי  אוויע שנשאלתי מכבר מבעל בת אחי אבי אשתי מבנ
ת זר׳ נהמיה אמר תאנה הזה לאיזה י תנאי בהוגיא ור״מ אמר גפן מ  שאכל אדם הראשון וסליגי מ
. השבתי לו לנ״מ להנולר לאכול פירות שאכל ארה הראשון ואחוי דזגמתו ה  עני[ פליגי מה למה מ
 ממס בחגיגס ו׳ גבי ויזבחו זבחים פלמים סלים או דלמא אילי ואדי פרים ופריך למנימ . ומשני
ה מ  להאומר הרי עלי עולה כעולה פהקדבו ישראל גמלבר [מה יביא סריס או כבפיה. רפיי] ובענין מה ו
. ובזה יבא על נכון לסמיפ רפיי בראפית ג׳ ס״ז  הוה עיש הופ׳ חגיגה ו׳ סנהדרין טיו יומא ה׳
 ויהפרז והו׳ מפני מה לא נתסרסה הען פאכל ממנו פאין הקניה חפן להונות בריה שלא יכלימוהו
רה מכסה והם מגלים וכעין זה איתא בשבת ציו עקיבא  עיכ ולכאורה קשיא על מנאיס הללו מו
רה שכיסה זכו׳ אבל לפמ״ש אתיא שפיר בשלמא גבי מקושש לא נ״מ מידי אס  וכו׳ אם כדבריך מו
א ריש נפקותא לויכא ובענין צלסמו לא שייך להקשות מאי דהום  הוא צלםחד או איפ אחר אבל מ
ס משום מלת נמלבר יתדא היא והארכתי במיני תרגימא בס״ד: ( היו יושבין לאטל וכו׳.  מ
ט׳ וכן  במשכ״ג וכן בירושלמי ונרי״ף ובראיש ליתא מלת לאכול וכן מוכח מתום׳ מיב ליה הםנו ו
 מפי׳ ריח. זי״מ שכתב מאיש זסי׳ והאי גאון שכתב רבינו יונס עיש מוכח דלא גרס לאכול ועמ״ש
: הריב דית היו יופביס בלא הסיבה וסימן הוא וכו׳ שרגילים היו וכו׳ פהיו כ ״  בסמוך בפי׳ מ
 מסובים על מטות זט׳ ע״ש לשון סר״ב לקוח קצת מפירפ״י על המפנה מיב שכתב בזה״ל היו יזשבים
 בלא השיבת מעות שמוטים על צדהן שמאלית על המעה ואוכלין זפותין כםסבה. כל אמד מברך
 לעצמו דאין קבע שעזרה בלא הפכה ע״כ. זהראיש אמר שכתב פירש״י כתב ור״ח פי׳ מו יושבין
 לעסק אחר ונזדמן להן לאכול מנרך כל אחר לעצמו אבל הסיבו לאכול ולא לעסק אחר אשד מבוך
 לכול!. ויש מפרשים היו יושבים זה כאן וזה כאן שלא כסדר אכילה השיבו שישבו סנינות השלחן
 כמו וישבו לאכול לחם דמתרגמינן ואשתחרו למיכל לממא. ופירש׳י עקר דלכולמ קשה מתלמידי ררב עיכ
 ופי׳ המעייע אהא שכתב הרא״ש דלהולהו קשה מתלמידי דרב. דלר״חמתני׳ לא אצרכה אלא שלא היו
 יושבין לעסק אחר כיא לאכול והם הרי אמרו כיזול וניטל כו׳ וכן ליש מפרשים שצדך פישט כסד׳
. וזיל רבינז יונה היו יושבין כל אמד ואמד מברך לעצמו כ  הא אמרו ניכול לחמא אנהל לנק עי
 כלומד אם אכלו בלא שוס הזמנה אלא שהיו יושבים וכל אחד זאמל התחיל לאכול ולא הסכימו לאכול
ט מלשון הסבה ור״ל י  ביחד אינם מצטרפין זכו׳ ואם השיבו אמד מברך לכולן. יש מסרשים מ
 כשהסבו גימד כמו פלרך לעשות באכילת קבע מצערפין ואחד מברך לכולן ורביע האי גאון פי׳
 השיבו מלפון סיבוב ור״ל כשישבו כולם םניב שזה מורה על הישיכה של קביעות דמתרגמיכן וישבו
 לאכול לחם זכו׳ ע״כ. ולפון הלמב״ם נפ״א מה׳ ברכות דין י״ב. רבים פנתוועדו לאכול פת או לפתות
 זכו׳ אבל לא נתכוונו לאכול כאחד אלא זה בא מעצמו וזה בא מעצמו אעפיי שהן אוכלין מככר אחל
ת . נם הערוך ערך סב ל׳ כתב םדוש הסיט ישבו סביבות מ כ י  כל אחד ואחד מכרך לעצמו ע
 היו יושבין לעסק אחר ונזדמן לסם לאכול כל אחד מברך לעצמו אבל הסיט כלומר ישבו לאכול ולא
ה כל הגדולים שלא פירשו כרש״י יחול עליהם השגה שכתב  לעסק אחר אחד מברך לכולם ע״כ. מ
 הרא׳ש ללכולמ קשה מתלמידי דרב. כרם לקוצר השגתי אינני מבין כלל השגה ההיא דבלאו הכי
י גוזלים ונאוו מפירשיי הלא פשעא ומתני׳ אזלא כסירש״י וכפרנו  עפמא בעי מה לוחקייהו וכל מ
 לשון הסיבה משנית בכל המקומות ומהם מבואר בפסחים צ״ש לא יאכל עד שיסב עוד שם ק״ח
 בן אצל אביו בעי הסיבה. וכן הלילה הזה כולנו מסובין זכיזצא בזה טלם מפורשים הסיבה על המעה.
 אמנם כן ברור לסברת המקפן בסוגיא מ״ב דפריך אמתני׳ דתכן הסיט אין לא ה&יט לא ורמינמ
 עשרה שהיו מלבים בדרך אעפיי וט׳ ישבו לאטל אעפ״י שבל אחד אובל מככרו אחד מברך לכולם
ה סיל סירושא כמו שסירשיי  קתני ישבו אעס״ שלא הסיט עיכ אין שום מכחיש ומאן דרמי הכי מ
 וכמו כל לשון הסיט דתנן בכל מקום דהיינו על המעות והלכך פריך רומי׳ וברייתא אמסני׳. אכן
 לפי האמת דמשני אהך רומי׳ אמר רינ בר יצמק כגוןדאמרי ניזול וניטל לחמא בדוך סלן [במקום סלוני
 וקבעו להם מקום מתחילה בדבור ועצה והזמנה מי קביעות אבל ישבו מאליהן במקום אחד יחד אינו
מ מלכי נ  קביעות. רשיי] וזיל מאיש ואוקימנא כגון דאמרי ניזול וניטל נהמא בדוכתאפלןשכך מ
א מכל מ י ולמסקנת השיס מפיק הך לישנא מיכה וחנן במשנה ד  ורכים ע״כ, וכ״כ רבינו יונה. מ
א הסיבה על המטה. שהרי אסילו בקביעות בעלמא ואפי׳ באמדה לקבוע מקום  שאלי. וא״א לפרש מ
 שגי. והלכך אסברי׳ הגאונים ליתן פדושא למלת ססיבו וחנן הכא ריל כשמסבו יחד כמו שורך
. אמור מעתה ל ״  לעשזת באכילה קכע וכז׳ או שמא מלשון סיבוב כמ״ש רבינו יונה בשם הגוזלים מ
 דתלמיוי דרבא דלא ירעו מרומי׳ מתניתא ובדיתא שסיר היו מפרשים כשירשיי אליביה דמקשה ורמינסו
. וע״כ סי׳ של הסיבז דתנן במשנס היינו ג  וט׳ זפשיע למ ההזא סבא מכח רזמי׳ כמבואר בסוגיא מי
א אלא  מלשון סביב ולא על המעות. וכל מרה נכונה לומר רגם רש׳׳י כפירושו במשנה לא פי׳ מ
ט׳ אבל למסקנת ר״נ בר יצחק רש״ והגאונים בחד ש׳ע׳  לסברת המקשה בהחלת מוגיא ורמינהו ו
 קיימו [וכבל נודע שעמים אין מספר ודרך רש״י לפרש כסיד וכמו שהעיד מוי״ע כסה פעמים
 זמאפון מזה תמצא מיב סיב דסיאה] ויעלה ג״כ על דרך זס מ״ש תוס׳ מ״ב דיה הסיגו אין לא
 הסיגו לא סימא 6עאי מקשס מדיוקא תקשי ליס מריעא דקתני כסדיא היו ימכים מברך כל אחד
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א יאמר על כזית וכבר כתב החו״נו ככמה מכתי מה דקייל התם מ  מצינו למימר דהלכתא כתיק ד
r ואח״כ מחלוקת אין הלכה כסתם. לאו למימר להלכה לוקא לגר סםחם אלא סכל לסי העלן לאם 

 במחלוקת שאחר הסתם רבים גגד היחיד פפקינן כרבים . וא״כ הכא נמי סילכחא כתיק ;
 £D*l ח ף, חייב ר״ח בשיא שברא מאור האש. שברא למשמע לשעבר. ולא בורא למשמע
 י להבא וכו׳ עיש בסוגיא ניב: סיסקא בפ״א שברא בוי אמר רבא נברא ט״ע לא
 םליגי דגרא משמע [לשעבר ויפה לאמרו שעל בריית האור שברא בששת ימי בראשית משבחץ אותו לסי
 פבמ״פ נברא כלאיתא בפסחים ניד רש׳״]. כי פליגי בבורא ביש סברי כורא [דגר שהוא בורא תמיד
 ופא לא שייכי הכא שהרי כבר נברא] דעתיד למברא וביה שברי בורא נמי לברא משמע, מתיב רב יוסף
 יוצר אור ונירא חושך (ישעיה מיה) יוצר הריס ובורא רוח (עמום ד׳) בורא השמים ונוטיהם (ישעיה
 מ״ב) אלא־ אמר רב יוסף בברא ובורא כעליפ דגרא משמע כי פליגי במאור ובמאירי דב״ש הירי חדא
רה סברי עובא כהודי איכא בנורא תניא ניס א״ל ביה לביש הרבה מאותת יש  נהורא איכא בטרא ו
 באור העתקתי הסוגיא בצזן מקומות הפסוקים כי בתורה אור לא נדפס כהוגן. ומצוה למי שיש יכולת
 בידו לומר עעמו של רב יוסף דדילג מנביא לנביא וגס בנביא אחז הקדים המאוחר והאחיד המוקדם
ג 5״ע שפי׳ נגד מסקנת רב יוסף וקראי מסייע י  כאשר תמצא בהציון אשר שמתי לפניך מעתה סי׳ מ
 ליה לרכ יוסף ואיתותב רבא. וגס ממימי על מוי״כו שכתב דיה בורא כתב הריב משמע!מי לשעבר
 וטי הלא לוה גס ביש מולים לביה ובסיב מיב לפיאה ובשאר דוכתי החליט התריע דלא יתכן שהר״כ
 יפרש לסוס ס״ד דגמרא אלא שיחויב לפרש כסי מסקנת השים. מכיש הכא דאי אפשר לפרש כך בתל
 דאיתותב הך הברא דרבא מכל מי קראי דמייתי רב יוסף. ולפוס רהיעא להקל אמרתי לסמ״ש בסיד
 בתכ׳ס דמה דאי׳ לפנינו אמר רבא נברא וכו׳ אולי צ״ל רבה והנועם דלא מציגו שיקדים הפיס מימרא
 דרבא לרב יוסף שמה רבו כנודפ בכמה דוכתי וגם לא מצינו שיקשה רב יוסף לרבא תלמידו בלפון
נ יש לומר מצה הריב לפרש אליבא דרכה י  מתיב ר״ ואשר ע״כ אם היה הגרסא אמר רבה לסני מ
 דהלכתא טותי׳ לגבי רב יוסף בבל מקום. איברא דחיקא מילתא סובא ואין מתקבל על הלב.וכי אתי
 הלכתא ומסיק לקראי ובאין ספק קבלה רבה מיניה דרב יוסף בחר לפמע" למך קראי וגס תליה דמייתי
ב ד״ה וב״ה אומרים בורא נמי משמע לפעבר. י  השיש םייעתא לריי אין לזוז מיניה. והוי יודע דלשון מ
ב משמע נמי לשעבר וכי. השכיל התוי״ע להקדים מלת משמע קודם י  ברם התריע העתיקו טרא כתב מ
ב שהקדים מלת נמי קולם למלת משמע יורה כאילו בורא דוקא לשעיר י  נמי. דלפי מפמעות לשון מ
 לב״ה כמו נרא לביש דאין לו מובן אחר כי אס ברא לשעבר ואין זה האמת כ׳ מצינו בורא על העתיד
 ישעיה ם״ה םי״ז עי׳ שם פי״מ אפר אני בורא כי הנני בורא ונוי וכל הנך על העתיד כפירש״י שם.
 לכן שפתי צלק ילעון רען ותיקן התוי״ע בהעתיקו טרא מפמע נמי לפעבר כלומר לאפוקי מב״פ דסבד
 מורא רק דטתיד למברא פירושו. אבל ב״ה סברי דבורא משמע לפתיל ומשמע נמי לשעבר. חה ברור
 גם למסקנת רב יוסף בברא ובורא כעל״פ דברא משמע. ולא נקע נמי משמע. משוה ברא דנקע בהך
. דאין לו אלא חדא פירושו לשעבר. אבל ודאי יודה רב י מ  כללא. ונברא לא שייך למנקט מלת נ
 יוסף לנורא להכא נמי משמע כדמוכח מפסוקי׳ שכתבתי לעיל. ומשמע נמי לשעבר כדמוכח מהפסוקים
 דמייתי רב יוסף יוצר אור ובורא חשך וט׳ וישמע חכם ויוסיף לקח במיש התוי״ע עוד בזס״ל וכתבו
 תום׳ ונימא ברא *) דלפי פפועו דלפעבר משמע וייל דלפון קרא עדיף ע״כ וסיים כתוי״ע פי׳ על זה
 לכמיב בורא משך בורא רוח בורא הפמים כדמייתי לסו בגמרא עכיל התוי״ט. אמנם לשנינו כתוס׳ זה
 לשונם דיהבברא בעל״פ וא׳מ מאיל ול״פ בלפון ברא אמאי אומר בורא ר״ל דלפון קרא עליף עיכ
 וכתב המהרש״א על תירוצם פל תום׳ קצת קפה להא אכת׳ לא אסיק אדעתיה דהא לישנא לקרא דא״כ
ה הממש״א הניח זה בקושיא לפי שסבר דראשי תיבות שלולים  תקשי לכיש כלפריך רב יוסף וק״ל. מ
 מימ ולא פליגי. אמור מעתה לתוס׳ מקפו זה למסקנת רב יוםף הואיל ולפי פשוטו דיל ע״פ לקלוק
 לה״ק וכן שגור בפי כל דברא פירושו לפעבר ואין לברא מובן אחר כי אש לשעבר לבד כמו שכתבתי
 לעיל אבל בורא סובל משמעות שניהם לשעבר וגס להבא כמבואר למעלה ואיכ אמאי אמר בורא מוטב
 לומר ברא למשמע לסי פשוטו לשעבר.ועל זה תירצו תום׳ דלפון קרא מדיף וכמו שפי׳ ההוייערכדב
 בורא חשך וכו׳ כלמייתו למ בגמרא ואל תקשה לפי פירושי בתום׳ לכתבו זה למסקנת רב יוסף.
 דחסר בתחלת דבריהם לציין נברא ובורא כעליפ. אך כמה פערדם מצינו קיצור לברים בהתחלת
 הדיבור ואין בזה די השגה. ואי קשיא לי הא קשיא לי גוה שכתבו תיס׳ לשון קרא עדיף הלא גס בלא
. זהר ונקבה ברא אותם. אשר ברא אלקים לעשות. למן היום אשר ברא (דברים ד׳ א  ליפנא דקרא מ
 ליב) וראו מי ברא אלה (ישעיה מ׳ כיו) בי ברא ה׳ חדשה (ירמיה ל״א כיב) וא׳כ קופי׳ התוספות
 במקומה עומדת. ומה הממש״א וסמיכת חכמיה שהם עשוקים בדברי תוס׳ אלו. ולא המרו מזה כלום
 לא ידעתי מה היה להם דברים סשועייס בישוב על זה שמי גם ברא בתוכה בתורה ומביאים . וצ״ע
 ואם מצד ההכרח.אשר לא יגונה רציתי לומר על צד הדחוק דבורא לישנא דקרא יוצר אור ובורא השך
ה אומר בורא שמא להאיר מפני  אטיג מקרא פירושו על אור היום וחשכת לילה אפיה על אור מ
 החשך ולחשך קרא אור אכן לפמ״ס התוייע בכוונת מס׳ לכתיב בורא רוח בורא הפמיס . גם הדוחק
 הלז אי אספר לאמרו ומצוה ביל כל אדם לפרוק על נטן ולבארו. ומה פיפ לשום עין על מפרש
 הנופח שבין ביש דאמר שברא ומי השי׳ץ לתשלום אשר והייט אשר ברא. וכמו פכחו וגבורתו מלא
ה אמרו בורא וכן בכל מרבות דאמרינן  עולם. שעשס נסים. סעקר עבודת כוכבים מארצנו וכדומה אבל ר
 טרא לא מצינו תוספת השיין. ויש לדבר בם במקום אחר בסיד. ואגכ אודיע חידוש דין סלא ראיתי
 עדיין בין ראשונים ואחרונים את הדבר דתניא בפרקי דר׳ אליעזר סרק עשרים בזה״ל כץ השמשות
מ וכו׳ נפתלח לו עמוד פל אש להאיר לו וט׳ ושפט מ מ  פל [מוצאי] שבת היה ארם הראשון יופב ו
 ידיו לאור האש וברך בורא מאורי האש וכוי ר׳ יונה אומר כיצד חייב אדם לברך טל כוס של יין לאור
 האפ ואומר נרוך בורא מאורי האש וכשמחזיר׳! ידו מן האש אומר ברוך המבדיל בין קדש לחול ואס אין לו
 יין פופע את ידיו לאור האש ומסתכל בצסורניו שהם לבנות מן הגוף ואומר ברוך נורא מאורי האפ וכיון
ס  שהרחיק ידו מן האש אומר ברוך המבדיל בין קודש למול ואה אין לו אש סופט את ידו לאור הטמי
ף ואומר ברוך בורא מאורי האס ואס נתקדרו הפמיס מלה  שק של אש ויסתכל בצפורניו פהן לבנות מן מו
מה הטור או״חבסי׳ רצ״ח כתב ונוהג ין להסתכל בצפמיםוכן איתא בפרקי דר׳׳א  אק מן הארן וכו׳. ו
 וסמך מהא לתנן וטי חידוש שלא הזכיר גם את זה דאית׳ בפילקא דר״א דאס אץ לו אש שמברך על
ר בורא מאולי האש אם יש לו ואץ צריך לחוור  הכוכבים גם במיש העור ריש הסימן מברך על מ
ר. ודהיקא לומר דלפי  אחריו וכוי מי ליי להעור לכתונ דעכיפ לאור המכניס יברך אס אין לו נ
 מה דקייל דאין צריך לחוור אתריו מ״ס סוגיא לברכות ייג אין מחזירין על האור ע״ש דאץ צריף
ם. שמי ברול דאץ בזה טורח בלל. כשהטכבים מאיריס להסתכל בהם ואין מי י נ כ  למזור אחר מו
 פיכמיש שהדלקת מר לערך בלכה זו היא מרובם בטרמא יותר מזה. ובשלמא בלא כתב לזה דאיהא
 בפדריא דאס נתקדרו הפמיס תולה אבן מן הארץ וט׳ כלומר פמוציא אפ מן האבנים דמברכין עליו
 כמוצאי שגת כמבואר פסחים ניד וכהיג מושיע סי׳ הניל יש לייסב משום דעורח רב איכא ואנן קייל
 כרב וכרי זירא בסוגיא דברטמ י״ג. דאין מתזירין על האור. אבל השמטה זו דאס לא נתקדרו
 השמים דצדך לברך פל הכוכבים לא ידעתי למה השמיעו גם מגמרא דלן פפמים ב׳ דאמר" הא קמיל
 דאור דכוכביס נמי אור מא דתנן [ציל דהניא] מולל מן האור אסור באורן של כוכבים ע״כ חזינן
 להדא דכוכבים מיקרי אור. והוי יודע דבשניס קדמוניות הייתי תמה על שלא נזכר דין דמודר מן
 האור שאסור באורן של כוכבים באמו מן מוסקים . ורציתי לומר בורך חיווו דכל תירוצו של שוגיא

 ופסחים דנימ לנודר מן האור היינו לפי הס״ד דמאן דאמר ננהי עהי ממש . אבל לפי המסקנא שם
א ת ו ר היינו ממש אור *  ג׳ ולכו״ע אור אורתא מא אץ הכרח לזה וכוונת הפסוק הללומ כל טכני *

 : זליפ. (יסל'נ6 היא

 אניי דלא תיסוך וס׳ל לל׳ ימוא כביצה יהיה הלכה כרי ימדא נגד ר״מ גם ראיה אחרונה שכתט
ר זה אלא לעיל לימ. ואמר ריח גיא אני  הו׳ וכן לפיל גבי שאכל כזית מליח והו׳ ולא נמצא מ
 ראיתי את ר׳ יומנו שאכל זית מליח וכריך עליו תחלה וסוף. צריך ביאור דר׳ יוחנן ודאי אזיל לשיטתי׳
 דמא דתית מוחלפת מפא״כ לאביי דעסקי ביה תום׳ עכשיו דרימ םיל נכזית ור׳ יהודא ס״ל ככיצה
 כמו שהם סדורים במשנה דהכא אץ לזוז מהכלל מ״מ ור״ הלכה כר״ כמו דקייל בכל מקום וגם ר׳
 יוחנן לולא דמתרן מוחלפת ודאי דהוי ס״ל מביצה אלא משום תירוצו ומוחלפת שפיר אזיל כהלכתא
 דר׳ יסולא בטית . גס הלום ראיתי מא״פ כתב בזהיל עד כמה וכו׳ בגמ׳ קאמר מקראי פליגי וטי
m י קראי אסמכתא בעלמא נינמ וכו׳ ינראה והלכה כרימ ואמר בכזית אעיג וקי״ל מ  ונראה ו
מ לאכל כזית ומברך עליו תחלה וסוף ואמר לעיל י  וריי הלכה כריי הכא קים לי׳ ר׳ יוחנן בשיטתי׳ מ
 איע מוציא אמרים יוי תובתן עו שיאכל כזית לגן [ועוד] ר׳ יוחנן אמר מוחלפת השיטה וכן פסק
. וקצת בווהק מכל למלמתי שלא יקשה מ והיג ושאלתות דהלכה כר׳מ ואמר בכזית וכו׳ ע״כ ׳  מ
פ עולים לרעת ר׳ יוחנן דמעשם רב וגם אמר מומלסת ׳ א  עליו כמו שהקפיתי לעיל ולומר וכל דברי מ
 ועיינתי במעייע וזיל ו״ה הכי גרס״ ועור ר׳ יוחנן וכו׳ אבל קשה ומאי ראיה מר׳ יומנן כיון שאביי
 נחלק עליו וקי״ל והלכה כבתראי מאביי ורבא ואילף וניל לתת ואביי לא אתי אלא לתת שלא כצערך
 לחלוף השיטה אלא אפילו לא נחליף לא קשיא אבל מכל מקום לל׳ יוחנן נכממ שאמר מותלפת השיטה
 פלסי שהיה קרוב לחיבור ממניות שמי היה לומר לפני רבי המחבר המשנה קרוב הובר שמורך קבלמ
א שאמר מוחלפת השיטה ואביי לא נחלק על ר׳ יוחנן אלא לרווחא דמילתא מתת ולהגדיל תורה  מ
 ע״כ . ועתה אמרתי היטב מדברים אלו לכוין גס דעת התום׳ כמקצת ולומר זכוונתם במיש וגם לאביי
 ולא מתליף וכו׳ נראה והלכה כר״מ כלומר ברימ ואיתא לפנינו במשנה בכזית וכו׳ כלומר וגם אביי
 לא אמר אלא לרווחא דמלתא אבל ודאי לפזם קזפטא ומילתא אינו חולק על ר׳ יוחנן שהיה מקובל כן
 דמוחלפה הפיטה אינרא כדי דלא נימא אכתי הא גופו מנ׳ל דר׳ יוחנן מחליף משנה דהכא להכי סיים
 חוש׳ להא קים ליה לר׳ יוחנן בפיטתיה לעיל וכו׳ כזית רגן וט׳ הרי למחליף פיעה דהכא ועד אפמע
פ הסכמת גדולים האלו בכזית וכן ועת י כ  יפוב יותר נכון יספיקו וברים הללו מדר הדתוק - ע
yק בטור או׳ח סי׳ קס״ד כתג כזה״ל ושיעור אכילה לברך עלז ברסמ״ז בכזית כרימ אפ  הרמביס ו
 מבי ׳מדא סליג עליו ואומר בביצה וקייל ככל דוכתי הלכה כר״ נגד ר״מ בהא הלכה כרימ דרבי יוחנן
 קאי בשיטתיה וכסי׳ ר׳ח וה״ג ע׳כ [ומה על המור לא למר לאיכא למילק כדאמרן אלא עוד זאת
 נעלם לקוצר לסתי קצת סתירת הוכחמ דהכא נגד מ׳ש בעצמו לקמן הסי׳ קצ״ו בזהיל עד כמה מזמנץ
 עד כזית ר׳ יהודה אומר עד כביצה וקי״ל בכזית כת״ק ע״כ. הרי דלא רצם שם לומר טעמא לרבי
ף כתכ והלכהא כתיק ע״כ. ומה תוס׳ ומא״ש י  יוחנן אלא מעעמא דהלכה כת״ק. ובאמת גם מי
 שלא כתבו טעם זה לקייל בכזית כפ״ק אולי ללצונס להוכיח הכי אפילו לרעת רב צמח גאון שהעתקתי

 מ״ב פ״ב דסיאה דםתה מתני׳ רימ זהיכי לפליג ר׳ •מרה היצבתא כר׳ יהולה לפליג אתיק עיש
 אבל הטור שכתב בחדא מילתא שינוי עעמים צ״ע] וגס כולם כאתר עונים ואומריה דאסילו לאביי
 מקראי פליגי מ״מ שיעורו וכזית לר״מ וכביצה לר׳ ימדה אינו אלא מדרבנן דרך אסמכתא בעלמא
א מגמרא ומסברא עיש. אכן  אבל מדאורייתא אינו מברך אלא כשאכל כדי שביעה גמורה והוכיחו מ
מ לחלוק לשימור הזיה איט אלא מדרבנן אבל כביצה הוי שיפור שביעה מדאורייתא. וזיל  כלבוש י

א בכרת והיינו שאם אכל כזית סח חייג לברך עליו  פסיי קסיל ושיעור אכילה לברך עליו בהמיז מ
ד שביעה ומא כביצה אלא שחזיל  בהמיז והיינו דוקא מדרבנן דמן התולה אינו חייב אלא כשאכל כ
א שהוא בכזית ולפיכך אמרו חזיל שמוציא אסילו  אסמפוה מדכתיב בלשון אכילה וסתם אכילה הל״מ מ
 מי שאכל פיעור פביעה פהוא חייב מן התולה כיון לאסמכיה אקלא אבל הכא לכתיב גיכ ושבעת ש׳מ
 דמדאולייתא אין חייבי; אלא כשאכל בדי שביעה לכתיב ושבעת וברכת עכיל הלבוש. ואע׳ג שהמגיא
 כקי״א כתב ד״ה בכזית ומדאורייתא בעינן דוקא שאכל ושבע ממש דלא כעית ולטש דוק ותשכח עיכ
 ר״מ ראיתי האיר מחזיק בכנף מעילו שכתב בסקיט דעת הרא״ה בם׳ החימך ועוד איזה ממדולים
ן ובכביצה חייב מדאורייתא עיש. אמור מעתה פוק וחזי מ מ ת חייב מ י ט  שהסכימו בסברת הלבוש מ
 כמה נסיש חילי דאילנא רברבי זה שמפלח מ״ב ונתן עעמא בכפילא לכתוב על כזית וכן הלכה ולא כר׳
 יהודה ראמר על בביצה ע״כ. לאילו כהנ רק וכן הלכה ה״א להלכה בכזיש שחייב לברך מדרבנן וכר׳
 מאיר. ומ״מ הדן ג״כ מדאורייתא כביצה כר״ דדריש ישיעת כביצה [וכמיש בפפ הלטש וסיעתו ויש
ז לאם חייב מדאורייתא צריך לברך כדין כל ספק דאורייתא כמבואר  :פקותא רבא בספק אם בירך במי
 בטוש״ע סי׳ קפ״ל ועי׳ מג״א סק״מ] אממו להכי סייס הריב ולא כר׳ ימדס לאמר עד בביצה כלומר
 וקיפ לן דבל עיקר חיוכא בכזית ומכזית ולמעלה על שיאכל שביעה גמורה ממש דין אחו להס וכמיש
 במגיא ואגב אוליע למאן ללא ידע פנשאלתי ממרני אחד דבמתני׳ וקתני עו כזית ולא נזכר דברי
 ר׳ מאיר כלל והאיך תפשו הפיס כמוחלע להקשות למימלא ללימ חפיב ליה כזית ומאיתי לו סוגיא
 לפסחים י״א ומיש רש״ שם ל״ה ללבנן אללכנן וכו׳ לגזר ר׳ מאיר להוא מבני סלוגתא וכו׳ עיש וריל
 וחכמים רפליגי על ר׳ יהודה יחשב נמי בתוכם ר״מ בר פלוגת׳ דר׳ יהודה בכל מקום ובזה ינוח לעת
ף סי׳ קצ״ו וכן רשגיא בחידושיו דהעלו דהלכתא בכזית ובתיק אע״ג מגמרא אמרינן  הרי״ף והטור ט
ק י מ משום לסוגי׳ ולאי אזלי שסיר לפי שהיה ר״מ נמי בכלל רבים וסתם רבי כדברי מ  להוא דעת ר
 הארכתי בזה בפיל במקום אחר. אמנם ראיתי ראוי לעמול על מ״ש הגלולים שהעתקתי למעלה ללתירוצו
מ ור״י הלכה כלי׳ וכתבתי למעלה למינו לדעת רב צמח י  של ל׳ יוחנן הוי ולאי הילכתא כר׳ ימלה מ
 גאון אבל מ׳מ צריך ביאור דמה לסי הסוגיא למימרא דרימ משיב ליה כזית וליי חשיב ליה הביצה הא
ה סובב והולך להקשות ר״מ דהכא דחשיב לי׳ כזית . מ ׳ ט  איפכא שמעינן למ לתנן וכן מי שיצא ו
ס גבי בשר קולש וחמן חשיכ ליי כביצה דוקא וכן מקשה ר׳ יהודה להכא חשיב ל" הביצה לוקא מ  ו
 והתה לענין חזרה חשיב ליה אפילו כזית ועין משני ר׳ יוחנן מוחלסת השיטה והייט לר׳מ חשיב ליי
 בכל מקום כביצה רוקא ור״י חשיב ליי בכל מקום אפילו בזית והכה לפי המוסר הזה נעלם ממני היאך
י והילכתא כוותיהנגו ר׳ מאיר הלא במשנה ופסחים  החליטו הגאונים והלכתא בכזיה לפי דריי ס״ל מ
ס וחכמים אומרים בשר קודש בכזית [ומשוס  שם פציגי חקמים על ר׳ מאיר וסל ר׳ יהודה מתנן מ
 חומרא וקדשים חוזר אף על כזית מ״ב] וחמן נעיצה [חמן דחולץ אינו חוור אלא על כביצה והלכה
ם פיג מהל׳ ח״ז וין ט׳ ואין י נ מ  רמכמיס מ״ב]. וכן קי״ל בעוש״ע או״ח ס״ תמיד פ׳ז וכן פסק מ
 לחלק בזה ווואי הלכה כחכמים חוא ורבים נינמ וגם הלכה כוברי המכריע ומעתה מה הועיל בזה
י אפילו ר׳ יוחע לתירוצו לא אמי מעשיו אלא שלא ימו ר״מ ה וחשיב לי׳ כזית מ  לדעת ר׳ ימו
ם נראה ודאי מ א מתרים דבריהם מה שאמרו במשנה דפסחים אבל לענין הלבתא במשנה ד מ  וריי ד
 דהלכתא כרבנן. ואיכ אף למאי דאסברי׳ המעמו לדברי מאיש דרי יוחנן היה מקובל מסי רב ומוחלפת
 אסיה י׳ל דמזמנץ בכביצה רביצה חפיב ליה כדעת חכמיה במשנה דפםחיס. ולא נשאר לראי׳ דר׳
. וגם מאיש בחמלת דבריו מהא דאמר ר׳ יוחנן איע מוציא ׳ ם  יוחנן פסק כזית אלא ממה פכתבו מ
 וכו׳ עד שיאכל כזית דגן ומהא דאגי ראיתי את ר׳ יוחנן שאכל זית מליח ובירך עליו תחלה וסוף
 והשתא דאתינן להכא יש לחקור מ״ע דר׳ יוחנן עצמו דפסק בכזית ואי משום דסיל לשיטתי׳ ומוחלפת
 כר׳ יהווה ותשיב ליה כזית. קשיא הך ואמרן וחכמים במשנה דפסחים דפליגי. ובדרך חידוד קצת
ה אלא כלי לגלות האמת כפי הקבלה ט י  ניל וגם ר׳ יוחפן ס׳ל ובקראי פליגי. ולא אמר מוחלפת מ
 שבידו מהמחבר המשנה. ולא כשעלתה על דעת המקשה מעעם דמר תשיג לי׳ כזית ומר חשיב לי׳
דע כיוצא בהם תדע . המורם מן מו  כביצה. אלא מעממי׳ לקרא דרשו ר׳ מאיר ור׳ ימרה הכי
ט׳ לא נזכרו במס׳ ולא ט אע׳ג דהוי סתם דלעיל והפמפ שאכל כזית ואמ״כ מחלוקת ו ״ ו  וזיפ מ
ן עמהם ובשביל סתם ואנר׳כ מחלוקת אפילו בלא הא דר׳ יוחנן נמי  נאמו מן המפרשים ולכאורה מי
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רי הלכם כר׳ יהודה כולהו קיימא לן הה* גר מהיכא למפרש גמרא דלית הלבחא הר״ עיכ  ל״מ ו
 וכיכ כל געלי מגיוס ועי׳ סוי״מ מ״מ ס״א רעיז דיה אף כמקום וכו׳ ומשיש גס״ד. והשתא מכיש
y רר׳ יוחנן אמר געירובין דהלכה כר״ נגד ר״מ. מ״מ היכא דמפרש דגי יוחנן ס א  דניחא לומר ו
 כעצמו דאץ הלכה כר״ אלא כרימ אינו סוחר הכלל שמסר כעירוגין. דאוסו כללא בעדובין איתא
 כר מהיכא דמסרש. וגס מ׳ש המג״א ליתן מעם להרמניס דגכי פסח לא פסק כר״מ וריש ראם נממא
 שגע אחד דעושץ כמומאה. משום דסתס מתני׳ דלא כוותייהו. נעלם ממני איזה מקומו של אותו
 סתמא דמתני׳ רפליג אר״ וריש להדא . גה מתני׳ ע״מ. דתנן נממא קהל או רונו יעשה געומאה.
 נממא מיעוע קהל העהורין עושיןאתהראשץ. והעמאץ עזשץ את השני. אץ שוס ראיה דודאי מתני'
 מיירי בכל ישראל או ברוב ישראל. ואתה מוצא רוכ ישראל ואין בו שכמ שלם. אגל גשמו כלס מם
 רשייר במתני׳ תנא גגרייתא לפלוגתא ר״י וריש. והשתא כל כמה דלא חזינן להדיא סתמא דמתנ״
. לאזלו ר״ וריש לשימתייהו גבי פסח ׳  דסליג מסתבר ככרייתא וכדמסרש סתמא דתלמזדא פסחים פ
 כמו דסיירא להו בהוריות דשבמ אחד איןוי קהל. וא״כ נשאר קושית המג״א וכוונתי גהתעורתת זו
 לדעת הגדול כמ״ש בחיבורי יש םרר למשנה הוריות מ״ה פיא בפסקי הרמביס אמכתי׳. ובכן לולא
ם בפי״כ מהלכות שגגות כר׳ יהודה דשבמ אחד אקרי ר מ  דבריו ה״א למצות בברורי המדות לפי פסק מ
. אבל לענץ  קהל לענין דאס רק שבע אחר בלבד עשו ע״פ הוראות ב״ר הגדול מייאין אותו השבע פר
 גרדה כלומר דאם שבע אחד עשו בהוראות ביד הגדול שיהיה כל שאר השבעים שלא חטאו נגררו
 אחר אותו השבע לס״ל לר׳ יהודה דאפילו רק שבע אחד שעשו כהוראות כיד הגדול גמי בל שאר
ס דלא כר׳ יהודה ר מ  השבעים שלא חעאו חייבים כמבואר בברייתא להריא בהוריות ה׳ בזה פסק מ
 אלא לוקא כשעשו רוב ישראל אעיפ שהן מיעוע השבטים או רוב השבעים אעיפ שהן מיעוע כל ישראל
 או אפילו עשה שבע אחד בלבל והוא רוב הקהל הרי אף אלו שלא חעאו נגררץ אחר שחטאו וחייבין
. וכתב הרמ העעם ללמנץ גרירה בעי דוקא רוב הקהל ולא מהני בשבט פלס  בקרבן אף שלא חטאו
 אחד בלבד כשהן מיעוט הקהל אפ״ג דפסק הרמבים כר׳ יהודה דשכס אחד אקרי קהל לפנין שהן
 עצמן חייבין מ״מ לעכין גרירא פשק רלא כר׳ יהודה אלא כריש כן אלעזר דמסתבר טעמיה מעינן או
 רוב שבטים או רוב הקהל. והלחם משנה הוסיף בנתינת עעס לשבח בכוונת הכ״מ עיש וסנה דגביפשח
 דאיש נדחה ואץ ציבור נדחה וקי״ל כשהרוב מהצבור עמאין. אף מעוט העהורין עושי! בטומאה סם
 סרוב משוה דהמעומ נגמין אחר הרוב. ומצד גרירת המעוע אחר רובו קי״ל דכולן עושין בטומאה
 והשתא הסוגיא דססחיס פ׳ פהביאו המגיא לפס הכי איתא ר׳ פמעון אומר אפילו שבע אתל טמא

 ושאר כל השבעים עהורץ הלגו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן מיע דריש קפבר פבע אחל אקרי קהל
 ר׳ יהודה אומר שבע א׳ טמא ושאר בל השבעים עהורץ יעשה בפומאה שאין קרבן ציבור חלוק עיכ
 שפיר נוכל לומר דר׳ יהודה לאמר שאץ קרבן ציבור חלוק ויעשה כולה בטומאה אזל לפיטתיה דאית
 ליה בהוריות גרירת כל השבטים אחר שבט אחד והלכך סיל גבי פסח דייא שבטים יעשו בטומאה
 שגולרין אחר אותו השבט הטמאין מיהו לדידן לק״ל בריש בן אלעזר במדות דלענין גרירה לא

 קייל כר״ אלא דוקא רוגא בעינן והשתא בשיש רוב ישראל בשבט אחד פשיטא רגבי פסח הוי רוב
ם פ״ז מהל׳ ק״ס כשיפ רוב הציבור עמאין ליעפו כולה בעומאה דמטזע הפהורץ ר מ מ  וזה מבואר נ
 נגררין אחר הרוג. ואם הפגע אחד הוי רק מעוט הציבור לדידן וקי״ל ברשרא ודאי נרחץ לפסח
 שני. ולא אמרי׳ נמי כריש להללו עושין לעצמן והללו עושץ מזה קייל דאין קיצ חלוק וכמו פבררתי
ה מיהו עדיין קצת איכא למידק ר מ  •בס״ריהל״מ הוריות. ומעתה נחה שקמה קושיית המג׳א על מ
ם לכתוב בדיני קרבן פסח לאס רוב השבעים טמאים אע״פ שהם מיעוט הקהל עונים ר מ מ  להיל ל
 בעומאה שהרי באופן זה פסק הרמביס בהלכות שגגות רנגררין כל ישראל אחר אותן רוב השבטים
 כמו שהעתקתי למעלה.והשתא דאחיע להבי גבי בלכה על מסים שנעשה לשבע אחד. דלא הזכיר
 הרמב״ס כלום אע״ג מירושלמי איתא דתליא בסלוגתא דר׳מ ור״ אתי גמי שפיר דודא׳ דברי הירושלמי
מ ור׳ יהודה ולר׳ יהודה איתא ליה גרירה הוה הנס הנספה לשבע אחד כאילו י  ברורים בסלונתא מ
א בריש ולא אמרינן גדרה הוי הנם שנעשה לשבע אחל ר  נמשה לבל ישראל. אבל לדידן לקייל כ
 כדץ הנס שנעשה ליחידים דאיהו ובדה ובר בריה מברכי[. ואין שארי השבעים אחריהם גוררין
 ונמשכין. והוי יודע חיש בלבלי חמולות דמתום׳ מוכח דסיל שבע אמד איקרו קהל שהעתקתי לעיל.
ה במעדני יויס סי׳ ג׳ בדיה ואבני אלגביש ובו׳ בזס׳ל והיה מקום שנפל מחנה סנחריב ללא גלע  מ
 מזקיה מאדם המסוים אלא לא חפ לפרפ לפי שידוע מקום סביבות ירושלים רשום היו. ונראה למינו
ס וכן ס ירוע עיס המקום בי הנך אץ מכרכץ עליו אלא אותם סנעשו להם מ  יסודה כיון שאין מ
 לכל אלס מברך על נסו אפיפ שאינו ניכר מתוך המקום. פכ״ל התום׳ וציל דסברי דשכע אקרי קהל

 דאלתיה תיסוק צי דלא הוו כל ישראל עיכ. והאלי׳ רכה סי׳ ד״מ סק״ג משיג עליו מהיל כד נפיץ
 ניל דלזה דקדקו התום׳ שם וכסט דלא גרע חזקיה מאדם מסוים וליל דכאדם מסוים אף שלא היה
 רוב ישראל ראוי לברך. ואיכ אדרבה ראיה מתום׳ דשגט לא מקרי קהל עיכ ולמעוט השגתי לא
 הבינתי דבד שני הגלולים לבין למר ובץ למר אין מדכרי תוס׳ הכרע לדינא שהרי שפיר י״ל דהתוש׳
 רצו בזה לפרש דבריימא דלא קחשיב מקום שנפל םנחריב מצי אתיא ככו׳ע כרימ וכר״ ולא כתנאי וגם
: י מ לכך הקדימו בדבריהם דגא גרס חזקיה וכו ר  כוי ולא נימא לברייתא ללא קחשיב אתיא כ
ה ואשובה אל מה שהעתקתי למעלה בשם משבים בכ״ב קל״ג. כל כללא שבגמרא כגון הלכה כ ל א  ו
 כסתם משנה וכוי קיימא לן הכי בר מהיכא דמפרש וכו׳ וכ״כ בהליכות עולה פרק שני בשער החמישי
 דף צ׳ בזהיל הוי יולע שכל כלל שבגמרא כגון פלוני ופלוני הלכה כפלוני וכיוצא בו מהכללים שהזכרנו
 בכלהו קייל סכי מסתמ׳. בר מהיכא דמתפרש בהדיא או מוכח מסוגיא בגמרא דלית הילכתא כהני
 וככמה דכריס פסק ממלא הילכתא נגל הכלל ובאותן הדברים וכיוצא בהן אין סומכין על הכלל
. מה על סי המוסד הזו צריך ביאור ככמה מקומות בש״ס דפריך השים ומי אמר ר׳ כ  וט׳ עי
 יוחנן הכי והאיר יומנן הלכה כסתם משנה. ומאי קושיא הלא הכללים לא נאמרו היכא דמפרש
 גםדיא נגדם ואיכ ר׳ יוחנן דכייל הלכה כסחימ נמי על דרך זה אמר בר מהיכי דאיהו עצמו מפרש
̂מר הלכם  גהדיא. בשלמא גגוונא דפריך בכתובות ע? ומי א״ר יוחנן הכי כלומר דלמאי איצעריך ל
 כרשב״ג דאמר במתני' בד״א במומין קסנים והאמר ר׳ יוחנן בכל מקום ששנה רשב״ג במשכתימ כלכם
ה ריויח עלה דמתני׳ דאמר רשביג גדיא במומץ וט׳ דהלכה כמותו  כמוהו עיש. שסיר מקשה מז
 משמע דק׳ הכא הלכתא טושיה וכפילש״י. ולפי הכלל לאמר רבגימ משמיה דר׳ יוחנן דככל מקום
. מסתמי מי ידעינן דהכא ודאי נמי הלכתא כרשביג אמנה במקומות דפריך כגון בשבת ׳ ו כ  ששנה ו
. גימץ כ . יבמות טיז מי ז א קייב קמ״ז קמ׳ח קניו. עירובין ציב. ביצה ליז. תפנית מ  מיו ר
, ב י . מנחות נ י . בבא קמא כ׳ע ל״ג ם״מ ציד. בבא מציעא ליג. מהדרין ליד. שבועות ג א ׳  ס
 חולץ ל׳א מיג . מי אמר ר׳ יוחנן הכי כלומר דסותר את הכלל דאמר ר׳ יוחנן הלכה כשת״מ איכא
 למילק כדאמרן. ולא מצאחי סרוקא מרווחה אלא לצא׳ל דלפלוני בעצמו וטיל כלל אחד אץ לומר
 דאיהו בעצמו במקום אחר מפכש נגד מלל המא כלומר דאומ דבר יצא מן הכלל. ראי הכי היל
ך השיש שסיר בכל אותן מקומות שזכרתי והא אמר  לומר בכללא וכ״ל חון מדבר זה. ועל אופן זה מי
 ר׳ יוחנן הלכה כסת׳מ וכו׳ ומדלא איר יוחנן הלכה כסת״מ מון ממשנה פלונית מוכח דגם בזה ס״ל
י ולעת לנטן  והלכה כמי כאותה משנה. מימ מתום׳ לזנחים ו׳ שהעתקתי למעלה לא מצינו לומר מ
 נקל. ויגעתי ומצאתי ביבין שמוע׳ כלל ריס בתוך פלפולא כסנ כזהיל וכן ככמס לוכתא מאי פריך ומי
 אר״ הכי והאמר ר׳ יוחנן הלכם כסתם משנה ואימא שאני הכא דר׳ יוחנן בעי לפסק בהדיא הפך
 הסתם. אלא נראה כשאמרו בשם ר׳ יוחנן הלכה כשסם היינו שבכל המקומות הלכה כסתם ולא נוכל
ט׳ ע״כ. ועתה *צאתי לחדש מה שלא מכירו בס״ע וכללי גמלא ויגץ*1וע׳ ובמות 1איר סימן  לחלוק ו

 (יםלים) $״

 היא. ואמר שימת עץ במגיא תראה לברים נכונים הם לאמרם. ואפיה לתועלת לא מעיל שמי עכיפ
ר זה מן הלכה  ממאי דתניא להדיא למודל מן האור אמר באוח פל כוכבים לא היל לפוסקים להשמיט מ
 יחצוה לפרוק. הדרן לקמייתא למאי ואיתא לפניט,פדר״א פושע דו לאור כוכבים וט׳ ואומר בורא
 מאורי האפ לכאורה נראה דצ״ל בורא מאור האש. לנמ כפמברך על אפ ממפ אומר בורא מאורי האפ
ב פמבה גוונץ יפ בפלהבת. י  כביה לאמרו יסוגיא נ״ג הרבה מאורות יפ באור ופירפ״י וכן מ
 אלומה לבנה ירקרקת . אבל באור פל כוכבים ציע לרינא פהרי חופ מאות מעיל לחרא כמרא איכא
ר בורא מאוד האפ הלכך גה כפמברך על  או י׳ל מפום מוכח הברכה נתקן על רוב פמברך מל מ
 הכוכבים יברך גיכ מאורי האש . גה יש מקוה עיון ומלשון הטור ושו״ע וכן בלבוש נראה דבכל אופן

 *) כמבואר להליא למעלה מלשונו שהעתקתי:
ה מקום שנמשו בו נסים כגון מעבלות ים וט׳ ודומיהן ואגיסא לרבים א ו ר  £ך־ק ט א הריב דידו ה
 1 כגון מי לאמרי׳ מחייבי ט״ע לבלוני אבל אניפא ליחיל איהו ח״ב לברוכי ובו׳ ובמ

ה כל פסקי הדינים פכתב מ״ב מטאר במושיע ארח סי׳ רי״ח. ק כנו חייבים לברך וכוי עיש. מ  ו
ף הדורות מברכץ  אכן מיש ובנו וכן בני וכו׳ כבר נפסק בטוש״ע פס העיף ד׳ דכל יוצא׳ •ריט על ט

ב דדוקא כשרואה אותם י  והמג׳א כק״ו אפילו אותן פנוללו קורה לכן ועי׳ באלי׳ רבה. וכן השמיט מ
י מ  משנשיכ יוה לפלשיס יום כמבוא,־ במופיע פס סעי׳ ג׳ ואין לומר דס״ל כמאביד פתביאו הב״ פ
 לדבר• מאב״ד אינו חייב לברך רק בפעם הראשונה ומכאן ואילך רפות ע״פ. ואין להאריך. מימ מיש
י שנעשו הנסים לכל ישראל ביחד. י וכו׳ משמעתו דלוקא כגון מ  מ״ב ואניס׳ לרבים כגון מ
מ שיברך למאן דאמר כל שבט ס פל שבסים מ  וזה לפון הטור איתא בירושלמי על מ
 ושבע היקר׳ קהל מברך ומיד כל השבעים לא איקרי 'קהל אינו מגרך ופלוגהא היא
 במסכת הוריות ע״כ. ובשו״ע העי׳ ג׳ פסק בזה״ל על נס שנעשה לקצת ישראל כל זמן שלא נעשה לכל
׳  ישראל או רובן אפילו נעשה לקצת שבעים אץ מברכין עליו. וכתב המג״א סקיג לקצת שבעים ט
 הקשה הכיח להא בירושלמי קאמר ללמיד בל פבט אקרי קהל חייב לברך על נס פל שבט אחל
ס פ״ב מהל׳ פגגות זאיכ למה ר מ  1הלו:תא לרימ עם ריי ול״פ היא וקי׳ל כל׳ ׳הולה ורש וכיס מ
 פסק כאן ואינו מברך. ובל״ח תית והאי הללא ליתא אלא במלים מוהגים איכ י׳ל לקייל כר׳מ
ל וצ׳ע דבתוש׳ זבחים וף ו׳ משמע והאי כללא שייך בכל מקום וצ׳ע . רמימ ר״ וריש רבים ר  ע
ם סםק כוותייהו וע״ק דפסהיס דף פ׳ אמרינן ולר״י וריש אם נטמא שבע  נינמ. ימוד והא ממב׳
 אחו עושין בטומאה משוס ואקרי קהל והלמב׳ם פסק ולא טותיימ משוס וסתם מתניתן ולא כוותייהו
 וא״כ יהיו וברז סותרים זה את זה. לכן ניל ווקא בהוראת ביו ק״ל טות״מ מפום וכתיב בהויא
 קהל בקרא אבל בפסח לא כתיב במיא קהל והכא לפסח מומינן לה עכיל המג׳א. ויק ראיתי פה
. וגם הלום מה סהעתיק המג׳א וברי הליח . ולפנינו ה ב  להציג כלל ומקצוע גוול מוגע לענסים מ
 לא כן הוא. ורוב ובריו בכלל וברי מויז המי״ט בלתם ממורות לכן אמרתי מפני היות אינו נמצא
 בד כל רצוני להעתיק ובלי הל״ח. אהא שכתב מא״ש בר״פ מואה ירושלמי מתני׳ כנסי ורבי׳ וכוי
 נש פל שבטים ממ שיברך מיו כל שבמ ושבע אקרי קהל וכו׳ ופלוגתא היא בפיק להוריות. כתב
 דבלי חמולות לף ס״ט ופוס זיב בוה״ל ופלוגתא היא בס״ק והוריות וכיון וספק׳ בברכות ורבנן
א שסובל  הלכך אין מברכץ כך מהיק הפו״ע ואני תמה דפלוגתא דתנאי ר״מ ור׳ ימרה הן ור״ מ
 דכל פבע אקר׳ קהל וקי״ל בעדובין ר״מ ור״ הלכה כר׳ יהווה ועור דר״פ נמי היל טותיה וכ״ס
 הרמב־ם בפירושו ובחבורו פי״ב מהל׳ שגגות. וממה שכתבתי בשם רגעו יונה דווקא רוב ישראל
י קהל. דמי אפשר לומר דאימ לא כחית כלל  מיקרי ניכא ורבים. אין למכיר! ושבע אמד לא מ
י קהל. מ  לענץ הזה ואתה מוצא רוב ישראל ואין בו פבט שלם. אבל כפיפ שבט שלם אפשר ומווה ו
 וכי נמ׳ נימא ולא ס״ל הכי מ״מ קשיא לי עליו כמו שקשיא על השויע. וכמוומני ותפובת ממי״ק
י כללות וספקי הלכות לא נאמרו אלא אדינא דשייכי האימא ולא בדני טמות קושיס וא״כ מ  כתב ו
 כי ;מי כ״מ ומדור, לענץ דיכא והאיונא מ״מ כי איתשל בבי מורפא לענץ קרבן איתפל. ומשדה
 יפ לט לילך אחר אות׳ המחלוקת ולא איססק הילכתא כמאן שכללות הללו לא כתנו עליהם. אכתי קשיא
 ל• וודאי דכלל יחיד ורבים על כל התורה כולה מא כדכתיב אחרי רבים להטות וגדולה מזו מפורש
י  בחולין י׳א. והא ואמור רבנן זיל בתר רובא לענץ איטר והיתר ילפינן לה מהך קרא, והכא ר
 וריש רבים לגבי ר״מ ואיכ וואי מלכתא טותייהו וצ׳ע. וגם מהתזס׳ שכתבתי במסייע בסי׳ ולקמן
 נראה וסבד דשבע אקרי קהל מכיל מברי חמודות. צא ולמד וזה שכתב המגיא וציע רמימ ר׳י
 ור״ש רבים ניכמ. כאילו מפי עצמו אמרן. אכן הל׳ח גופי׳ בדבריו עמו על זה בתוספ׳ ביאור דכלל
ס פסק טוסיימ. אץ ׳  ויחיד זרכיה על כל התורה טלה היא וכו׳. ומ״ש המג׳א ועוד רהא ממב
ק די\י כללות דפסקי הלטת וטי לא נתהוץ ׳  בזה השגה על הל״ח. שברור שהל׳ח שכתב בשם ממי
ם שנעשה לשכט שלה. על  בזה אלא כדי ל״פב דעת רביבו יונה והס״ע שפסקו דאין מברכין על מ

ק דמי כללוה דססקי הלטס לא נאמרו אלא אדיכא דשייכי האימא ׳  זה כתב דאינמ ס״ל כסברת ממי
 וכו׳ וא׳כ לא כתברר אי הלכה כר׳מ או כר״ וכיון למספק׳ בברכות דרבנן הלכך אין מברכין. אבל
ס לא ס׳ל כסברת ממי״ק שמי פדר בדינא טומאות וטהרות וחייבי מימת ב׳ד ודיני ׳ ממב  ודאי ו
 קרבנות וכה׳ג. ופסק בכמה וכמה מקומות עיס אותן כללות ממסרות לנו בש׳ס רק במקום דסליגי
מ ׳  ר״מ וריש פסק להחמיר משום ולא איפשטי׳ במגיא דעירובין ר׳מ ור״ש הלכה בדברי מי כמ׳ש מ
מ ור׳ יהודה פסק ממב״ס גרובא דרובא כר׳ ימוה בץ להקל ובין י  בכמה ווכתי אבל בסלוגתא מ
ע מחבירו וכה״ג עיפ מלל בעירובי,* מיו לבד במעט מקומות אשר התעורר ר  להחמיר וכן הלכה כ
 עליהם התו״ט בעצמו. בערכין פ״ח מיה ותמורה םפ״ג ונגעים מיד פיא ורפ״כ ומיד ה״ו ומיג
 פיאה. ובכל המקומות האלו ערח החוי״מ ליישב דעת ממב״ס כפסקי הלכות עיס הכללים. ולא הער׳
ס אי אפשר לאיתוקמי י ק בלום. משוס דיוע שפיר ודעת ממג ״ מ  המי״ט באותן מקומות מדעת מ
 בסברת מהר״ק ממפמא דאמרן שמי בכל המקומות נעה ממב״ם אפילו בדינים שאינם נמגיס עכשיו
 לפסוק בהכלליפ וכ״מ ברש״י מנחות דב ד׳« הי מיניימ וכו׳ הלכה בר״ ע״ש והתם בדין שאיט כמג
 איירי והארכתי בזה עוד מ״ב ס׳ג דכליס עיפ וזטנו מעכפיו רמוס׳ בזבחים דף ו׳ שהביא המג׳א
. אבל במס׳ שבס מ׳ בסוף דיה ס י מג ם דמך כללי שייכי׳ אף גדיכין שאינם נ  אזלו נפיטס ממבי
ל בר ממי תלת לא  נודע לו וכו׳ שכתבו דכללא דאמר רנא ניבמוה ל״ו דהלכתא כר׳ יוחע לגבי ר
 אתמר אלא נדברים הנהוגים בזמן הזה ע״פ אזלו לפיעת רביט יונה והפו״ע וכדעת ממייק . וככן
 אומותיב המג״א מתוס׳ וזבחיה עויפא למסייע ממס׳ ושבת שזכרתיו ולא טוו דדנרי תום׳ בזבחים
 נעלמים לקוצר ועתי כי זה לשונם ריש וי. ד״ס אחו מימר וכו׳ משמע ולר׳ יוחנן יורש מימר ותימא
 ובטירובץ וף מיו אמר ר׳ יוחנן רימ וריי הלכה כר״ ובריש המורה ופרכץ סלעי בה ר״מ ור״
׳ יוחנן אית ליה הלכה כסתם משנה ובריש תמורה  וקאמר ר׳ ימוס יורש איט מימר. ו״ל משום מ
 וערכין אומר הכל ממירץ לאתויי יורפ ע״כ. ואיהא למיוק למאי דמסיק הש״ס יבמות טיז גימץ סיא
׳ יוחנן. זאית ליס לרב יצחק בר יוסף ולא בייל רבי  מנחות ניב חולין מ״ג אמוראי נינמ אליבא מ
 יוחנן למימר הלכה כסתהמשנה אלא מכא והיל בהדאאמר הלכה כמשנה זו מיש ברש״. וא״כלרב
 יצחק ביי נשאר קושיימ אווכתא ותו מאי כיחותא שכתבו ור׳ יוחנן אית ליה הלבה כסת״מ וכו׳ הלא
מ דהלכה כר׳ ימרה ואי׳כ יורש אינו מימר מ  עכ״ס יהיה דבד ר׳ יוחנן סותרים זה אפ זה במלל פ
ל והלכה כסת״מ ואיכ יורפ מימר. ומאי אית לן למימר דהיכא דאיכא כלל אחרת ו מל נ  ומא נ
 כנגוו אין אוהו מלל בווקא. א״כ מעיקרא ודיכא נמי לא קשיא על אופן ום. וכ״כ משב״ם ברב
ע מחבירו ר ה חיש ואמר ליה וט׳ בזהינ הלכך בל כללא שבגמרא כגון הלכה כפתימ הלכה כ  קליג ר
. ה ו מ י וריש הלכה כר׳ י א ור׳ ימשע הלכה כר׳ ימפע ר  ס" יוסי ממבדו כרפרג במפנתיט. ר
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 פאה ה
י בהליא נ רה אינו מיינ נשיאה אלא זית מלם ושלה למי  נ״ו ד״ה כלל אמרו וכוי נמנו תופ׳ דמן מו
 נקרא ואחדנא תקנהא דרכנן כינהו ושאין מכניסו לקיום לא רצו לתקן פיאה לאינו דנר חשונ ותאנה וכל
 דדמי ליה אע״ג דחשינ איכא ניעול עניים לסי שאין לקיפתן כאחד והפשר יתר על הריוח וכוי וכ׳כ
 תו׳ בשבת ובנדה ע״ש וכן החליש הר״ש דבל הנ׳ אינו אלא מדרבנן וכל קראי דנשנית כת״כ אינו אלא
. ומעתה נכון לומר דגם מ״ש רש״׳ בשבת ס״ח ד״ה כל שהוא אוכל  אסמכתא בעלמא ע״ש וב״כ תום׳ מ״ל
 כוי דגבי פיאה קציר כתיב מה קציר מיוחד שיש בו כל אלו ע״כ אינו אלא אסמכתא. ועל כרמינו לומר
 הכי גם נפי׳ הר״ב . דאי כמשמעות לשונו דהוי מדאוריית׳ קשה דמאי טעמא פערו ספיחי אסמים
 וקוצה. ואי מטעם שכתב הר״ב דאוכל עיי הדחק לא שניה אכילה קשיא למ״ד בשבת ע״ו דאכילה ע״י
 הדחק שמה אכילה וכן פסק הרמב״ס גפייח מהלי שבת [יבתבתי בתכ״ש דלפי העסחח שלפנינו בגמרא
 דפליגי ר׳ יוחנן אמר פטור דאכילה ס״ הדחק לא שמה אכילה וריש לקיש אמר שמה אכילה. יסלא
 פסק הרמג״ס בזה דהלא הלכה מרווחת דהלכתא כר״י לגבי ר״ל . אבל דע מוסחת הרמב״ס הי׳ ר׳
 אושעיא אמר חייג וכיכ הכימ דפשק הרמב״ם כר׳ אושעיא לגבי ר׳ יוחנן] ואי מדאורייתא כל המינים
 חייגין בסאה קשיא היאך עקרו רבנן לפטור בספיחי אסעס וקוצה . אבללפוםקופעא דכל שאר המינים
רה רק מדרבנן כמיש תו׳וסר״פאתי שסיר דהס אמרו  חוץ מתבואה ותירוש ויצהר אינם חייבין מן, מו
 והם אמרו בספיחי אסטס וקוצה הואיל דלא הוי אלא אכילה ע״י הדחק אין בזה ריוח לענייה הלכך פטור
 מן הפאס. ובסוגי׳ דפסחיס ג״ו על אנשי יריחו שהיו נותנין סאה לירק פריך ולית להו לאנשי יריחו
. רציתי לומר אעיג דבל ׳  הא לתכן כלל אמרו בפאה כל שהוא אוכל זכו׳ ומכניסו לקיום פרט לירק וכו
 הכי מדרבנן בעלמא נינהו ואנשי ירימו שהיו בזמן הבית ור״מ ור׳ יהודה סליגי אליבייהו. ומאי קושיא
. ותו דילמא באמת מהאי עעמא מימו בידם  ולית להו הא דתכן וכו׳ דילמא האמת כך היא דליה לסו
 חכמים ואינהו אנשי ירימו קודם שמימו בממכמים לא ידעו ממך כללא דכללורבכן. ויתכן לומר ראי
 ליה להו או שלא ידעו ממך כללא דכללו רבנן. קשה למה דזקא מירק היו נותנים. ולא היו נותנים ג״כ
 מהאינים ומספימ׳ סטים וקוצה וכן מכמהין ופעריות. איו דקים להו כלל דתנן. ומקשה שסיר ושירן
ע זיל. אחרי שתשים עינך י י  הש״ס דפליגי במכניהו לקיום עיי יבר אחר. ובדברי קדשו של מד״ז מ
 עליו הדק סיטב. דע מרש״ דפבח מסיים והא מקע הני ולא נקט שארי מינין שאין ראוי לאכילה
 משום דאיידי רגבי שביעית תני להו דיש להן שביעית נקע הכא דבפיאה ומעשר ליתכמ ע״כ . ודע עוד
 דגה הר׳ש סיים ויש מסרשיס משוס דאין דרך צלקען בשנהשנזלעים אלא לסוף ארבע וחמש שנים
 משמרשים מססשטין בארן ומשבימין דשורש שלהן עיקר היא ע״כ. ויותר מכל אלו דע דהעליס עיניו
 מכל מיש רש״׳ בפסמים נ״ו בזה״ל ספימי סמים וקוצה קשין לאכילה אבל סטיה וקוצה שאינה ספיחים
. זיל ולא ידענא אמאי נקע ספימים וכמדומה ע ״ י  חזו לאכילה וכו׳ ע״כ. אכן ברש״ בנדה שהביא מ
 לי שהראשונים ראוים לאכילה ע״כ . ובין מבין מה שיש להחעורל בפרושי דרש״. וקצרתי להמוך על
 w שכתבתי בחדושי. עוד זאת אדרוש שכתבו תוס׳ בנדה נ׳ דיה וגדלו מן הארן למעוטי כמהין
 ופטריות גפ׳ כיצד מגרכין דף מ׳ פריך והא תניא אם אמר כל גדולי קרקע עלי קונס אסור בכמהים
 והעריות. ומשני מירבא רבו מארעא מינק לא ינקי מארעא והא כל דבר שאין גידולו מן האת קתני.
כ. והנה דבריהם  הכי כל דבר שאינו יונק מן הארץ. א״כ נמי בשמטתין צריך למיתני יונק מן האר! עי
 ברור מללו למשנה שלפנינו צריך תיקון ולמתני ויונק מן הארן. אבל מן וגמלו מן הארן דאיתא לפנינו
מ בום הת״ט לא הכא ו ע . ולא מ ת א  ליכא למעט כלל כמהים וסעריות כהרי הם נמי גדולו מן ה
 במשנה ולא במשנה ג׳ דפיו לברכות על דבר שאין גירולו מן האת וכו׳ לצריך למיתנ׳ על דבר שאין
ג ו א  יונק מן הארן כלמסיק הש״ס ברכות מ׳ תני על דבר שאין יונק מן האר! : ה תי״ט דיה ה
 וכו׳ ולכך יש לפרש צמח להכא וכו׳ עיש(ע׳ רליצ). ולע חיל הרמב״ם בפרושו במתני׳ דהכא אוג הוא
 הסומאק אשר בארן הצבי והוא צמח שיעבלו בו העולות ויש לו אשכולות כאשכלות הגפן ויאכלו־פ״כ .
 וברפ״ק דדמאי ז״ל הרמב״ם והאוג נקרא סומאק של אלן ישראל והס אילנות עושי! אפכלות אלומות
ע דצמח י י  ויאכלו ע״כ. וכרי שלא יהיו מרי הרמב׳׳ם סותרים בפלופו וגם לפי מאי דאסברי׳ מ
 דהכא ג״כ אילן. מלבד שהוא דמיק׳ טובא למאוד לקשה תו ומי סני ליס לקראו הכא אילן כמו שקראו
 רפיק לדמאי. אק בהג״ה קלה יובן למאוד דלפי משמעות הלשון שכתב בארן הצבי כו׳ משמע רמץ
 זה ר״ל אוג אינו ממצא לק בארן הצבי רהיינו ארן ישראל [כמבואר ברס״ק דדמאי הרבה מיניה שאינם
 גדילין רקבא״י] ויתכן לומר לוי״ו יהירה. וכך צ״ל אוג הואמומיאק אשל בארן הצבי הוא צמח אבל

 אינו צומח וגלל בשאר ארצות:
"1Sב ב תייט סד״ה שאינה יכולה להקצר כאחת וכוי ופול יש תימה בדברי הריב מה שפסק P 
ם לן רבי כוותיה וכו׳ למפרש כשיעת הר״ש מ  1 הלכה כר׳ יהולה ולעולם הלכה כת״ק ד

 דת״ק ור׳ יהודה פליגי ה״ל לפסוק כת״ק ע״כ ע״ש וקצת י״ל עפ״י מ״ש הרי״ף והרא״ש בשבת בפ׳ כל
ק דקייל ר״מ י  הכלים סי׳ ה׳ דאומר בעל הלכות משמיה דרב צמח גאון דהילכתא כל׳ יהולה נגד מ
 ור״י הלכה כר׳ יהולה [וכתבו הרי״ף והרא״ש והאי טעמא לא מסתכל ולא לוקא דכי אמריכן ר״מ וריי
 הלכה כר״ ה״מ היכא דפליגי בהייא אבל היכא דדברי ר״מ סתה ור״י הוא יפליג בהדי׳ לא אמרינן
 הלכה כר״י אלא הלכה כסתם דאע״ג דפליג בהדיא בברייתא כיון דסתס לן תנא כר״מ הלכתא כוותיה ולא
 מיישיכן למחלוקת יכרייתא ע״כ] ואולי נטה הריב בעקבות דרב צמח גאון. ודע דבמ״ה ס״ע זפרה
 כתב מי״ט ד״ה ר׳ יהודה אומר וכו׳ וכמצא כתוב בתשובח הגאונים בשם רב צמח בר סלטוי לסתם
 מתני׳ ר״מ. ור׳ מאיר ור״י הלכה כר״י ע״כ. ותימה הן בעיני לאיכ כל היכא דפליג ר״י על סתס מתני׳
. ט ״ י  הלכה כמותו והא ודאי לליתח ללא איתמר הך כללא אלא היכא דלא סתס לן רבי עכ״ל מ
 ופלא שלא הביא דברי הרי״ף והראיש שהעתקתי למעלה [ועמיש בסיד מ״ג פ״כ לתרומות ועוד
 בשאר מקומות] 'איברא סברת רב צמח גאון צ״ע . נהי לממיש הום׳ ריש ביצה ל״ה גבי שבת וכו׳
ס דקרי לי׳ סתם דהילכתא הבי אע״ג דר׳ יהודה פליג באותה משנה גופיה מ  דמוכת מסוגיא ר
 מיש. וכן כתבו בשאר דוכתי. דצריכין אנו לומר בגדר הדחוק. כלי ליישב דעת רב צמח גאון .
 אמכם משוגיא מפורש ביבמות דף מ׳ קשיא לי [דאיתמר ההם על משנה דתנן הכונס את יבמתו
 זכה בנכסים של אחיו ר׳ יהודה אומר בין כך ובין כך וכוי] תני תנא קמי׳ דרב כתמן אין הלכה
 כר׳ יהודה אמר ליה אלא כמאן כרבנן פשימא יחיל ורבים הלכה כרבים וכו׳ [עיש גם במה דאמר
 עולא וכהיג] הרי מפורש להדי׳ רסתמא דת״ק חשיב רבי׳ לגמרי והס רבים מולקיס עם ר׳ יהודה
 [ובתוך אותן הרכים הי׳ ג״כ ר״מ בתוכם. עי׳ מ״ב סיז מרכות מה שהשבתי לתורניי אחד עיפ מיש
 רש״ פסחיה י״א ד״ה רבנן אדרבנן וכו׳] וכעת עיון גדול אצלי מעון. לברר דשת ר״צ גאון . וטמ״ש
 בס״ד מיו פ״ז דגיטין קצת ראי׳ לר׳ צמח גאון וישוב קצת לפליאה כאשר יאות בעיני הרואה . [ורואה
 אני לכאורה מילתא דרציג ודעת הלי״ף והרא״ש במחלוקת שנוי׳ היא בירושלמי דש פ׳ החולץ אמר ר׳ יומין
 כל מקום פשנה התס משניות לרבנן(פי׳ כימ ששנה רבי סתם מפנה היא לסת מכמים דהיינו לביס. קה״פ)
 עד פיסרש לו רבו(שהן אתיין כיתילאה) ריש בן לקיש אומר הל סתם משניות לר׳ מאיר על פיפלפ לו
 רבו ועיש כל דנרי הירושלמי מתמילת הענין עד סופו ותמצא ככל הצורך באם שנזכר סתס תיק וברייתא
 נזכר מרי ר׳ מאיר. ואני כסרדותי אי אפשר להציגו סס. גס הירושלמי עם סי׳ קרבן העדה הלא לכל

 מצוי למצוא מפצו] :
. ולא נ״מ בהודאתם וכו׳ ע״ש כתט סוס׳ בסוכה ס׳ ד״ה ואם ד כ  פרק J א תי״ט ד״ה ומודים ו
 י משאה והו׳ ואסילו נפקא מינה אלא לב״ש יש לו לתנא לפרש במה כחלקו ולא שייך
 לאקשויי מעמא דב״ש אתא לאשמעינן אלא היכא דסליגי תנאי אליבא דב״ש ולא כפקא מינה מידי
ה כי האי דשבח לף קל״ה ובפי ד׳ אחין דף כ״ח ונפיק לביצה דף ו׳ וכולן פרשנו  בפלוגתא אליבא מי
. וכתבתי בתכ״ש דקצת צ״עמ׳ש דמסרק ד׳ אחין קשיא הלא ביבמות כ״ח. ד״ה ר״א וכו׳ כ י  במקומם ע

ט  (ינ*״ס) מ

 ממכת
י שפד ציון ששערתי למעלס נזכר נשים כיד פעמים ובכולה נזכר והאמר  5' כענץ הלכה כםו״מ כ
 ר׳ יוחנן הלכה כסתימ. חון פעם אחת יצא לדון נדנר סיזדפ כחולץ מ״נ דמייתי התס והארבב׳ח אמר
 ר׳ יוחנן הלכה כםתימ. ובתכתי בתרש הואיל ולא איפתמיע בסוס דובתא אלא זימנא חדא אולי מפגה
 מא בחולין. וקבעתי בה מםמורת לע״כ טעות נפל וראיה גדולה מסוג״ דגיטין פ״א. דמסיק אמוראי
 נינהו ואליבא דר׳ יוחנן והמעיין שם יראה דרבב״ח לאמר בחחלת הסוגיא משמיה דר׳ יוחנן מחלוקת
 בסראוה שנבעלה וכו׳ לא ס״ל דהלכה כסח״מ . וכדי שלא יהיו דברי רמ״ח . מתריס זה את זה .
 ההכרח לא יגונה לגרוס בחולין כמו בפאד כיג מקומות ילא נזכר רבב״ח. ומה בעל אתותי הגאון
 כמפורסם מהר״ סעיין הרע אב״ל דקיק פירדא בספרו זכרון יוסף דף ע״ו עמוד ג׳ הפיב לי בזהיל.
 דיל דאית לי׳ ללבב״ח כאוקימתא ללבא בלף ע׳ג עיש ואיכ ר״ס בן אלעזר דס״ל לר׳ יוחנן כוותיה
א בין תיק וכין ריי ביי וסתמא להכא וכבר כתבו מס׳ בשבת ליע: ד״ה ארמיח  ברף ס״א מכריע מ
מ וקושי׳ השים :דהכא לאוקממי׳ ללב נממן ברף ע׳ג ׳ מ  וכו׳ דלגבי מכריע לא אמר רבב״מ הלכה כ
 דלפי הך אוקימת׳ רשרא לאו מכריע הוא ולכך מקשה מהא יפמיע לן מר׳ יוחנן גופי׳ דסיל הלבה
ה אמוראי לית מ  כפת״מ דאילו מרבכ׳ח לא מצי להקשות לרינ כו׳ כדל דייל בהא לא סיל כוותיה מ
 למ הכי. אמנם בהך ררבביח אר״ מחלוקת בשראום פנכעלה ודאי סיל כוותי׳ להא ליכא מאן יפליג
׳ יוחנו גופא א׳ אמר הכי אי לא אמר הכי והייט רבכמה לוכםי׳  עליה ומפני אמוראי ניכמ אליבא מ
יק.  גש״ס מייתי אמר רןביח אר״ הלכה כסתימ וברוכתא אהרינא מייתי ר׳ יוחנן בלא גבר׳ ורו
 העתקתי לבליו פל גדול להודיע לבכי האדפ גבורתו למי שאין ספלו נמצא בילו. אמנם לע כי כמו
 שאמר ר׳ זירא לר׳ אסי פנה ק״ל לילמא אגב פיעפך רהיע לך גמרא. כן קרה לאותו גדול בדורו.
 הראשק במה שמסיים וכן גהעתקמ שאלתי כתב לבכמה דוכתי בשים מייתי אמר רבה כב״מ אריי.
 וכבודו במקומו כי לא נמצא כזה רק בחולין מיג וכפשאלתי ממנו לא כתבתי למעורר משום מקום רק
 מפוגיא דמולין בלבד כי זה לבדו מצאתי לאיתמר והארבב״מ. ומו מיש הגאון עפמ״ש מוס׳ בשבת
 ל״ט וכו׳ דע דז״ל תוס׳ ארגב״מ איר יומנן הלכה כר׳ יהודה אעיג לר׳ יותנן אית ליה הלכה כמ״מ
. אמור מעתה מדלא כתבו תום׳ אע״ג כ י א ואין הלכה כסתם ע  הכא משים דר׳ יהודה מכריע מ
 מבב״ח אמריי אית ליס הלכה כםתימ . מוכח האמת מדבריהם דודאי רבבימ גופא לא ס״ל דאמר
 ר׳ יוחנן הלכס בסת״מ ועיקר קושיית תוס׳ ליתא על רבב״ח דהכא כי רק על מ״ד משמיה דר׳ יוחנן
 דאית ליה הלכה כםת״מ הקשו שימה חולק אהר דר׳ יוחנן דהכא דאמר הלכה כר׳ ימדס וכרי שלא

 נאמר דגה בזה אמוראיה נינמ כלומר דאית ליה לר׳ יוחנן הכסתימ פליג נמי אמימרא דהכא ומא
. גס מ״ש גיסי א  דחיקא מובא. ולזה כתבו הזם׳ דלא פליג אדהכא משוס דר׳ יהודה מכריע מ
. שהרי כבר כתבו חוס׳ ה מ  הגאון לדמות מילתא דר״א בר״ש כענין מכריע לא ירדתי לסוף דעתו מ
. ללא מיקרי מכריע אלא דוקא היכא שנזכר בדברי פני התנאים ע י ר כ  גפבת מ׳ דיה הלכה כדברי מ
 במו בענין דממין וצוננין שגילו ר׳ מאיר ור׳ שמעון בדבריהם והלכך הוי ר׳ יהודה מכריע ע״פ. והנם
י ריא בר״ש מכריע כלל. והפכי׳ עמי מאון מו״ה  כאן בשלאוה שנבעלה שלא גילו בדבריהם. לא מ
 מאיר בארבי נר״ טי' בחבורי כנסת חכמי ישראל ומתוך מה שזכרתי מובן סוגי׳ דשבת מ״ו אהא
. והאמר ר׳ יוחנן הלכה כסתימ איר וירא תהא משנתינו . רפ״] ״ ר  דסדך ומי א״ר יוחנן הכי [הלכת כ
 וכו׳ פלא לשבור דבריו של ר׳ יוחנן עיכ ויש לדקדק מאי בעי ר׳ זירא בזה פלא לשבור וכו׳ ספיטא
א שהרי עלה קאי. אמנם יתכן לסי דעיקר הקושיא ומי אר״ הכי וכו׳ לא קאי על האומרים  דהכ׳ מ
 הכא בפוגיא מיה משמי׳ לר׳ יוחנן הלכה הל׳ יהודה שהרי האומרים הכי הלא המה ר׳ יצחק בר
 יוסף וגם לבב״ח לאמר משמיה לר׳ יוחנן אמד הלכה כרש ולי׳ לא ס״ל כלומר לר׳ יוחנן היל כר׳
y וגס לבב״ח ליס  יהודה ע״ש . וכבר כתבתי רד יצחק ביי לית לי׳ הלכה כסתימ המבואר בחולין מ
 ליה הלכה כסת״מ במו למבואכ,בסוגיא לגיטין פיא שזכרתי למעלה. אלא ברור רעיקר קושיות ומי
ד יוחנן הכי וכו׳ היינו להקשות על אותו מיד משמי׳ לל׳ יוחנן הלכה הסת״מ קשיא הך. לאמרי׳  א
 הכא משמי׳ ךר׳ יוחנן להלכה כר׳ ימרה ולזה השיב ר׳ זירא תהא משנתינו וכו׳ פלא לשבור דבליו
 פל ל׳ יוחנן. כלומל ללא נימא למיד ראית לי׳ הלכה כסת״מ פליג אמג״ח ואדר׳ יצחק בר יוסף
 ור״ל ללא אמר ר׳ יוחנן הלכה כר׳ יהולה כפס רפליגו רבב״ח ול׳ יצחק ב״י על אותו מיד דהלכה
 עהמימ. ועל דרך זה תבין כמי מגיא דביצה ל״ז ארבב״ת איר יוחנן הלכה כר׳ דושא ופריך מי
 איר יוחנן הכי והאמר ר׳ יוחנן הכפת׳מ עיקר קופי׳ קאי למיד הלכהכסת״מ יהיה חולק על מה דאמר
 רבב״ה הכא משמיה דר׳ יוחנן. ומתת שפיר ולאו אוקימנא וכו׳ עיש . ואי קפיא לי הא קפיא לי
 בסוגיא דשבת קייב דסריך כמי אמלתא דרבביח א״ר יומכן ומי א״ר יוחנן הכי מלכה כר׳ יהודה
 והאריי הלכה כםת״מ וכו׳ והנס בזה נמי מצינו לומר לפריך על אוהו מ״ד דהלכה כסח״מ יהיה דלא
 כרבב׳ח א״ר יוחנן דהכא אבל על רבב״ח לא קשיא והא״ר יוחנן הלכה כפת״מ כדאמק דרברח לא
 ס״ל והלכה כסת״מ אכן מה ומסיק שם בפוגיא אמר רב יצחק בר יוסף תהא משנתינו בסנדל וכו׳ שלא
 לפבור דבריו פל רבי יוחנן [דאמר הלכה כר׳ יהודה. רש״]. נעלם ממני ומי הכניסו לר׳ יצחק בר
 יוסף לאוקמי מתני׳ בדוחק כדי פלא לשבור דבריו פל ר׳ יוחנן הלא ר׳ יצחק בר יוסף עצמו לא
ם מפנה כמבואר להדיא בחולין מ״ג פזכרתי למעלה וצריך עיק: חוי״ט ד״ה מ  סבירא ליה והלכה כ
סי וז״ל הרמבים וכו׳ ע״ש . . אי נמי ו ׳ ט ל הזיקין וט׳ סי׳ הרב רביע עובדיה מברטנורה ו  ע
 איכרא הליכ שכתב פני סלושיה ה״נו ממה שכתב הרמב״ם בחיבורו פרק יו״ד מהלכות ברכות דן
 מ״ל בזהיל. ועל האור םכאויר שיראו כאילו הס כוכבים נוסליס ולצים ממקום למקום או
ל. ודע מערוך  כמו כוכבים פיש להם זנב על כל אחל מאלו מברך ברוך שכהו וגבורתו וכו׳ עכי
 סלך זק (א׳ כו׳ כמיש בלליצ). ולא ידעתי למה השמיטו סי׳ של לה״ג והלמב׳ם וכלאי הם בפירושם
 לכלך . ואס בפס ומלכות יש לחוש אולי האמת כפילש״י. עכ״פ יש לבלך בלא שם ומלכות. וכה״ג
 בפירשיי שכתבו העוש״ע, מפני הספק אולי האמת כפי׳ רה׳׳ג ורמביס ג״כ יש לברך בלא שם ומלכות.
 והאמת על לעצמו לכלשון הרמבים איתא על האור פבאויר או כמו כוכבים וכו׳ מברך ברוך שכחו
ל האדך  וכו׳ ואס רצה מביך עושה מעפה וכו׳ [אף פרוב ויני ברכות פהזכיר הרמג״ס בפרק מי
ט׳ טיפ לין א׳ ב׳ ח׳ ע׳ יו״ל י״א י״ב. הרבה פעמים פכתב באיי  לכתוב מברך בתך א״י אמיה ו
 אמ״ה] אבל בעזפ״ע סי׳ רכ״ז פכתבו אומר בא״ אמיה עושה מעפה וכו׳ ואה ירצה יאמל באיי אמ״ה
. ולליכא צל״ע : ה תייט דיה הייב לברך וט׳ כפית עווטתיו עיש ז״ל הערוך הרעות ׳ כו  פכחו ו
 פמביא הקב״ה על האלם לטובמ הן פהן כפרות לעוונותיו כאלם פמצער עצמו בהקזת דם ורפואתו מא עיכ:

 מסבת פאה
ל אמרו בפאה כל שהוא אוכל וכו׳ טיפ ראיתי למעורר כמה לברים בסי׳ הר״ב ל  פרס א ל כ
 י והת״ע . ומימו למגלר בק . ראשון תחלה נאמר זה פכהב הריב כל לבר פהוא אוכל
 למטוסי פפיחי הטיס פאעיפ פהן אוכל עיי הדחק לאו אוכל מקרי ע״כ . הנה בסוגי׳ פבת פיח
 פסחיס כיו נדה נ׳ מפלש הפיס אוכל למעוטי םפיחי פעיס וקוצה [וסירש״ בשבת סטים ווישרא .
 קוצה וולנצ״א . אבל בפסחים פילס״ סטים מוריק״א. קוצה וויישר׳א . ובנלה פירש״ קרו״ג . קוצה
 נוויטר״א. ושינוי סרושיפ האלו קפין להולמן וכבר נחית תו׳ ללקלק בשנוי פי׳ המלות לרשיי בחולין
 נ״ע ליה עיקל׳ דמרילתא וט׳ וגאלתי בסיר בתכ״ש ואין כאן מקומה. ולשון הר״ש סמים וויישריא.
 קוצה וולציציה. וע׳ בסי׳ הריב מיה סיב לכלאים ולפ״ז לשביעית. וטא כפי׳ העלוך עלך אהסס] וכעת
 געי עעמא ושביק הריב מלת וקוצה תו זה שהת5 הר״ב דכתיב ובקצרכם ואין קצירה אלא בדבר הלאוי
א . אבל וע ופסחים . נראה דמן התורה מ ׳ ט  לאכילה וט׳ וקן עור כתכ איזה פעמים מלת לכתיב ו

 יש פדר למשנה



 פאר.
 מוברח מז־נקע לא אירע קרי וכוי ולא תגי לא אירע פסזלברג כי. דתנא גט עומר ושתי Brio] ירש״
. היינו כמסקנת הירושלמי דכבית שני לא נשנית כל מי ב גריש יומא דנקעו כמי אס יארע לו קרי מי  ו
ן שרוצה להוכיח ן ״ ט׳ או גס משוה לא תנסון איכא למיחש נמי משום קרי. אבל מ  עשרה נסים שנטפו ו
ק אמר שמא יארע ט פסזנ ס כדאשכחן בריש מס׳ יומא שהיו מתקינים כ  גזס׳יל דאץ סומכין סל מ
 אעy למנן במם׳ אבומ וט׳ ולכאורה אין שום ראיה רההס ביומא פמהקיניס כהן אחר היינו שמח יארע
 ט פסול ע״י נגיסת אונס במת או בשאר עומאה שאין יוצאין מגופו. מיהו בעיקר קושי׳ התי׳׳ס מספיד
 ושקלים לענין מספקי ן לנסכים וכו׳ אע אין לט כסילז הראשון של הירושלמי על פס צאתנסון
ם הזה וכן וייק ליפנח דוב נחמן ) אבל ודא* וגם בבית שני הי׳ מ ט ״ פ (כמיפ מ  ואין שומטן על מ
ת מסכים לא הי׳ יינם מחמין..י ומסתברא לומר א  בפסחים מ״ב םהביאו התי״ע וכל זמן ימי משך מ
מי לשכת םרהורין הי׳ נקראת בשביל שכלם רשעים ו ס משום שהם קלקלו בבית פני [ ג נשתנה מ ר  ורק ב
 היו שהץ לוקחים מהונה גדולה בומים המטאר יומא ט׳ ע״ש] אבל שארי נסיה רתנן במשנה ואטת
 דלאו בכ״ג תליא אלא בשביל זכות בל ישראל. היו נעשים גס בביס שני. וגזה מובן השקלא וטרי׳.
 בתוס׳ דיומא כיא נבלעין וט׳ דלא מוקי להך דאפר הדשן. בבית שני. א״ו כואמרן. ותוע והירושלמי
 בס׳ו ושקלים הלכה ג׳ [עלה ומשני׳ ״ג שולמנות היו במקוש שמנה וכו׳ פל פייש בבית המטבחיים
 שעליהן מויחין את הקרבים ובו׳ על של שייש נותנין אש האיברין וט׳ על של שייש נותק את למס
] קאמר בגמרא לית כאן של כסף וכו׳ מפני שהוא מרתיח [לא הי׳ באולם של כסף אלא  ספנים וט׳
 כותנן של שייש דשל כסף מרתיח ומחמם הלחם ויש לחוש פיתעפש. קה״ע] ל־' כן חני זה אחד מן
 משים שנעשו דבהמ״ק שכשם שהיו מניחץ אומו חוס כך היו מוציאין אותו מום [שהי׳ נשמר חום הלחם
 מו שעת סילוקו בשבת הבאה איכ למה הי׳ מתעפש אפילו היו מניחין טל שולחן של כסף. קהיט] ריביל
פ ופושין הבל שלא יתעפש בדרך העבע. קה״ע]  אמר אין מזכירץ מעפה נשים [כלומר אין סומכין על מ
 וכתירוץ הזה כסב מ״ב בשקלים. ועמיש בם״ר 5ע״ג. הנה נראה והירושלמי לא משני אלא פאין סומכין

. אבל לא רצה לחלק בין מקדש ראשון ובין מקדש שני אלא כדאמרן וזה גרור: ס  על מ
ח כ ו  פרק ב ף תי׳טדיח הסיטונית וכו׳ בלשון יון וט׳ ע״ש וכ״כ הערוך ערך סען עוד מסרש מ
 1 קטטות ושמן סי׳ אחר בעלי חניות ע״ש. וכתבתי בהסלאה שבערכין לסי׳ הערוך ומסבים

ה לחטוני׳ וכו׳ נ ק לסירש״י שפי׳ בב״מ מ״ח ד״ה נתנה לסימון. סיעון חטני גדול ומוכר פירוח מ  ו
 נשאר קושי׳ תוס׳ בימ מ״ח . ולוקמי׳ גסיטון נכרי •1״ש אדוכהא ומצוה לבא על המיון:

ל אחד מל״ג ושליש וכו׳ שמולק המאה לג׳ חלקים ומכל חלק נועל ט ו  פרס ה ב דתייט דיה נ
א קלה ביותר וכו׳ מיש מה י  1 טשירית משיריה וכל זה קל יותר וט׳ לפי שהחלוקה מ

י לסי דרך אשר בחר ט צריך לחלק מתחילה לששה חלקים מ  אעשה והקלות דומות עלי כחמורוח פ
 ואחיכ יצטרך עוד לחלק כל חלק לעפירית הטפידת דהיינו למאה חלקים. והיא יותר חמור׳ וטורח מן

 השני דרכים שזכר פאימ מחלק אלא פעם אחת. ומאן דמתרגם לי על נטן אמצא נתת :
ט׳ עיש. נעלה ממני העעם כ לא בחב אס הלכה כן ו  פרס (י א תיימ ד״ה מעשר ונותן לו ובו׳ ומי
 י ונער מי״ט עו הפא ולא הערה ובריו כאלו לעיל פאה פיה מ״ה. וכן ברמאי ס״ה
ם כתב בשני המקומות דהלכה כר׳ יהווה שהוא מבאר ומפרש דברי ר מ מ ב כלום ו י  מיס שלא כתב מ
 מכמיס עיש. אלא כע״כ צדכין לומר דסמך הר״ג על מ״ש כבר מ״ה פ״ג וסאה בזהיל ור׳ יהודה לפרושי
 מילת׳ דה״ק אתא וכן הלכה . ולפיכך לא הכסיל הדברים כשני מקומות שזכרתי אותם לעיל. אמור
 מעתה דגם הבא סמך מ״ב על מיש ס״ג דסאה וזה יצא ראשונה ולמרץ ממנה בכל המקומות שנזכר
על הדרך הזה כיח׳ נמי בחלה מיב ס״ב דאמר ר׳ יהווה  כדר׳ יהודה אימתי שבא לפרש וזה ברור : ו
ב כלום משום דפמיך עצמו במה פכתב בחחלה סור י  אימתי בזמן שהססינה גופשת וכו׳ שלא כסב מ
מ ר ב ו י ט׳ ביאר מ , אימתי בזמן שהוא נוטל אחת ו ׳ . אכן בסדר מועד שגת מ״ב פייה אמר ר ה  ז
 שאמר ריי אימהי במשנה לא בא למלוק אלא לסרש דברי חכמיה הלכך הלכת׳ כוותיה ע״כ. אבל במגילה
ב כלום והייע מעעמ׳ כי בסדר י  מ״ג ס׳א ארי אימתי מקוה פנכנפין בשני וחמיפי וכו׳ לא הערה מ
ם בפירוט במפנה דמגילה סיים ור׳ יהודה מפרפ י . וממנ  אחו סמיך איע אמיש בתתלת אוחו הסדר
 וברי מכמיס שקום זכרם וכ״כ בחיבורו מהל׳ מגילה פ״א וין מ׳ בזמן שאין נכנסין בו בשני וחמישי
 אין קוראי! אותה אלא בי״ד וכו׳ וכתב הכ״מ דפסק כר״י ויווע כ״מ שאמר ו״י אימתי ובמה איט
 אלא לפרש דכד מכמים [ובדין ע׳ כתב ממב״ם בריא שמקדמין וקוראין ביום הכניסה בזמן שתי׳ להם
. דכ  לישראל מלכות אבל בזמן הזה אין קודאין אותה אלא בזמנה והוא כדברי מכמיס כמבואר שם נ
ם ארמי׳ להא מילתא אתרי ריכשי. רהא למסקנת רב אשי במגילה כ׳ על כרחך ר׳ יהודה ר מ מ  וקצ׳ע ד
 דאמר אימחי מקום שנכנסין בשני וחמישי וכו׳ ס״ל דגם בזמן הזה קורץ גייא נייב בייג במקום שנכנסין
 נב׳ והי ולפיכך הך נרייחא דאימתי כזמן שהשנים כתקנן וכו׳ מיהוקמי כר׳ יוסי ב״ר יהודה עיש וא״כ'
 מדל לומר לשימת ר׳ יוסי בר״י דמחלק כץ מקוס שנכנסין בנ׳ וה׳ ויש ליישב ואין מקומו כאן להאריך]
ב בשבת מיב פי״ח שזכרתי שכתב וכו׳ שאריי אימתי במשנה וכו׳ נקע במפנה י  ודפ דזה שדקרק מ
 להורו׳ אבל לא בברייתא כמיש תופ׳ עירוגין פא : ד״ה ה״ג אמר ריב״ל כ״מ פשנה ר׳ יהודה אימתי
 ובמה גמפנתינו אינו אלא לפרפ דברי חכמים וכן נראה כספרים דגרס׳ במשנתיכו דבברייתא מציע דאימתי
׳ יהודה לחלוק וט׳ וכיב תוס׳ ביצה ט׳ דיה ולא היא דר׳ יהודה טעמא דת״ק מסרפ וא״ת והא  מ
 כו׳ וחני במה לחלוק . וייל דהייע במשנה ולא בברייתא [ולכאורה הוי מצי תום׳ לתירוצי דסוגיא אזלא
 אליבא והלכתא דק״ל כריב״ל נגד ר׳ יוחנן [דאמר בסנהדרין כ״ה אימתי לפרש ובמה לחלוק] ואיהו
 ס״ל וגם במה לפרש כמו אימתי אכן יותר ניחא להו לתו׳ לומר סיס האמת בגרסת מפרים דווקא
 במשנתינו ולא בברייתא . ובזה יתיישב ג״כ ועת גני ר׳ חייא וגם מס והוכרח מ״ש להוכיח סברת
 דר׳ יהווה לפרפ בא מוקתני מוליכי! אס מולם וכו׳ מפום וכל כללא זו של אימתי ובמה אינו אלא
ה הופווה תוס׳  במפנה אכל בברייתא נוכל לומר על אותו הצד הקרוב אל הטונה או לחלוק או לפרש] מ
ב דהך כללא ליתא רק במפנה אבל לא בברייתא גרם לכאורה צ״ע מסוגיא ומגילה י  בתרי דוכתי וגס מ
ם אמר רבב״ח אמר ר׳ יוחנן זו דברי ר׳ עקיבא סתימתא׳ וכו׳ אבל חכמים  מזברתי קצת למעלה דאיתי מ
 אומרים אין קווי( אותה אלא נזמנה מיתיבי אמר ר' יהווה אימתי [הקלו חכמים על הכפרים. רס״י]
 בזק שהפנים כתקנן וכוי ר׳ יטוה אליבא דמאן אילימא אליבא ור״ע אפילו בזמן הזה איתי להא תקנתא
. ולפי  אלא לאו אליבא ורבנן ובזמן שהפנים כתקנן וכו׳ מיהא קרינן תיובתא ור׳ יוחנן תיובתא ע״כ
ט׳ והיא ברייתא  סברת תופ׳ ומ״ב קפה טובא מה מקשה מהא ואמר ר׳ יהווה אימתי בזמן שהשנים ו
 והפתא אפילו לר׳ יוחנן פהוא מרא ופמעת׳ והכא ואמר זו וברי ר׳ עקיבא וכו׳ ואיהו ס״ל אימתי
 לפרש לא אמר הבי אלא על אימתי השנוי במשנה אבל הך אימתי בזמן שמנים וכו׳ שנשנית בברייתא
 שפיר נוכל לומר וסליג על ריט ואמר אפילו בזמן הזה הקילו חכמים על מפריס ור׳ יטוס סלינ עליו
 ואמר אימתי וט׳ ובזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אץ קורין אלא גומנו [ועל אזסן זה נמי מציע לומר
ע ופליג עליהן ובחדזשי הארכתי בזה עוו ולמקצת וכריי כוון ועת גן וווי מבני ב  דקאי אליבא מ
ה הפלס הג׳ המפורסם מיו דוד ווטרטהייס נרו לוטתי] גם מסוגיא זו דתטנית ייד דמקשה מיתיבי כ  מ
 א״ר יהודה אימתי בזמן וכו׳ ומשני ממתנית׳ רמית עליה ורבי וכו׳ ע״פ ולמאי דש״ל לחוס׳ ולמ״נ לא
ס מירי מהך ברייתא ואימתי ור׳ יהווה לחלוק ורבי ס״ל כת״ק. בפלמא לספרים ולא ״  מקשה מ
 גרםי במשנתינו. וכן לפנינו בסנהורין כיס וליתא מלת במשנתינו אתי שסיר. אבל לגרמ הוס׳
׳ ס ו ב קשיא כדאמרן. והוי יורע בחולין סיח כתבו מ י  המליטו כגרסת הספרים במשנתינו וכן למ״ש מ
ה. ואימתי ור״י לפרש הייע דוקא במפכם  דיה רבנן סכרי וכו׳ ואנדג וחמרינן בס׳ זה בורר וף כי
. ׳  אבל בברייתא לא רבכל הספרים גרסי׳ בסוף סרק חלון פיא בל מקום שאריי במשנתיט אימתי ט
* ואעיג דבבדיחא ע״כ בא לחלוק במהגי, 1  ואומר ר״ת ־מ& סלכתא כר׳ יטוס ומתניתץ אתיא כוי0
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 10 מסכת
ם יש ליישב עוד בפשיעות גמורה על מרך שמשני ס ד  בהט ישוב נבון ופשוט למאד עיש וגפ לולא מ
ט׳ כיש היא ואין הלכה כאותו סתם . ותו׳ עצמם מיישב ס ביבמות קכ״ב דאי משכחת סהמא ו ״  מ
. ׳ כו  בדרך הזה בברכות מיז ובעירובין ט׳ וסוכה ליה אהא לקאמר ריס תנא ב״ש אמרי׳ אין מאכילין ו
 [זמ״ש תזס׳ עזר וברק רביצה וכולן פרשנו במקומם. לא ידעתי לפזם רהיסא כוונתם וגם פרושם לא
 מצאתי בביצה אם לא קצת בורך רמוקה אפשר לטין] אמנם ראיה גדולה לדבד תוס׳מסוגיא ומיק ג׳
. אכן כמס שהחליט סוס׳ י פ פי׳ מ ר  זהמיש הופ׳ פה להדא דיה וקרובץ וכו׳ ולאפמעינן מצתייהו ו
 דלא פליגי תנאי אליבא דב״ש היכא דלא גימ מידי לביה. קצת ציע מפ״ב דאהלזת מ״ג דתנן ובגלגולה
כ מ . וכן ב ב י  בשיא כמלא מקדח וברא כדי שינטל מן החי וימות [ובגמרא בכורות ליז ובחולין מ
 מברענור׳ מפורש דהייט חסמן כסלע] באיזה מקדח אמרו בקטן של רופאים דברי ר״מ וחכמים
מ וחכמים אלא אליבא וביש. בשלמא במשנה ד׳ פיה י ולא פציגי ר מ  *ומרים בגרול פל לפכה. ו
א וחכמים אפשר למדחי קצת דרא מתלמיוי רש ע׳ שבת קיל ברשיי זתוס׳ זטזד -תרומה דפליגי ר
 ינ״מ בין לביש ובין לרה באותה סאה תרומה ממאה אי תרום והשרף או בעלה לגמד ואיצ למלותו
 עיש. אבל ממשנה דאהלות ראיה גמורה לכאורה. ונפלאתי על מיד זקני הגאון תי״ס שלא הער׳ כלום
 מכל מיפ תום׳ בסוכה פזכרתי [ובמאי פיפ למבוק בדרכים . מקום שאמרו להודיעך כמן דרש
א להודיעך כמ דרש ויש לפאול וכי עעמא נ ה ארס נקע מ  (ביצה ב׳ ו׳) אעיג שיש למעות קצת בדברי ר
פ יש למקור ר  דב״פ אתי לאפמעינן. ויומ בהא דכתוטתניט: דשקיל וערי הש״ס לימא מתני׳ דלא כ
 ולמה השיש כולי האי לאוקמי כביש ואנן קייל בכל מכת׳ ביש במקוה ביה אינה משנה. במתי בחידופי

 בשיר ואין כאן מקומו]:
ם באה רפוה וכו׳ פלא להצטרף פלא יהיה פכומ וכו׳ עיש פמור הטעמים  פרס 1 ט תייט ד׳׳ח א
 כשאין רשות העני מועלת ט אז מצטרף ולא הוי בכלל שכחה. וקצה צריך תיקון. !טוב
י מועלח בו אלא מצטרף פלא יהא פכוח או דיש ל;רום לפיכך אין רשזת נ  (גיוס לפיכך אין רפות מ

י מועלת בו פלא להצטרף שיהיה פכחה : נ  מ
 פרק ח ^ תי״ט ד״ה ואין כאמנין וכו׳ [ולא על הפת זכו׳ במאי מיתקן] כל הגיה זו צריכא ביאזר
 ובדקתי במרים אחרים ליתא לכל זה י ז מי פיפ לו מזון פתי סעודות וכו׳ ע״ש כתט תו׳
 נבא בתרא מ׳ ויה שבת כותנין לו מזון ג׳ סעודות פי׳ בשבת בצמיס אותן שתי סעודות שנתן לו אתמול
 בערב פבת אכל ליל פנת ופנת שמית ושלש סעווות שנותנין לו נשכת יאכל אחת בשבת בסעודה פליפית
 ואחת למוצאי בבת ושלישית יפאר לו למחר בורך פלא ילך ריקן וכו׳ וקשה למפב״א הא ותנן מי ש־ש
 לו מזון שתי פעווות לא יטול מן התמחוי ואמאי הא אחו יאכל מיו ואחו בלילה וא״כ כי אזיל ריקם
ס ר מ  אזיל. וצריך לפרש ומזון פתי כעורות וקאמר היינו בלא אותה שיש לו לאכול מיו ע״כ, ומה מ
 בפירופו וגס מ״ב לא כתבו מזה כלום ומיחו הדבר על משמעותי׳ מי שיש לו מזון ב׳ העורות וכו׳
א . ונראה דלא ניחא להו ר פ ל יש לו מזון ב׳ סעודות ולא יותר ולא השגיחו לקופי׳ מ  נסתמא ובין מ
א מוטב טה למתני מי שיש לו מזון שלש ר ש . רקפיא להו סתימת לשון המפנה ולדברי מ א י ב פ  בפי׳ מ
. לעני הדר ותושב ׳ כו . אלא ברור והכי סירופא כמשנה מי פיפ לו מזון שתי סעודות ו ׳ ו כ  הןווות ו
 מותה העיר [דומי׳ למה דתניא מ׳ שיש לו מזון י״ו כעורות לא יעול מן הקופה וכו׳ וקופה מתחלקת
י אצא למחר כשיצטרך ר וכמו שיתבאר בסמוך בשיר] לא יטול היופ נק ממחו י  מע״פ לעיש לעניי מ
 יקח מן התמחוי וכן מטין וברי ישיי בשית קי״ח שכתב תמחוי קערה גדולה היא וגובין בה גבאים
 מאכל מבעלי בתים ומחלקץ לעכייס ב׳ העורות ליום מיום ליום. קופה מטות הן לפרכס עניים כני טובי׳
 וזיל להו מילתא ותמחוי ומתחלקין מע״ש לע״ש. י״ו סמורות לא יטול p הקופה שמי יכול להמתין
י דמחלק רש״ וקופה היינו מעות המתחלק לבני טובי׳ וזיל מ  לעיש הנח וכו׳ . עיכ לשון רשיי. ו
ב ח׳ קופה . אבל תמחוי מתחלקת לשאיכס זיל להד. והני טלהו בני העיר כינהו כדאמרי׳ ר ׳ כו  להו ו
ם תמחוי לעניי עולם ולאו לאפוקי דאין מחלקין מתמחוי נם . ואעיג לאמרי׳ כמי מ ר י  לעניי אותה מ
. וודאי עניי העיר קורמין במי שאין לו . האם כאמר שימתין על ערב פבת ו  לבני העיר במי כצריך ל
 ובי; כך יהיה מוטל ברעב. אלא ברור וזה ואיתמר תמחוי לעכיי עולם הייט פטתנין מתמחוי גה לעניי
ר ולבני טוביה וזיל להו ליטול מן ממחוי ומעתה יתיישב י  עולםלאפוקי מקופה שאץ נותנץ אלא לעניי מ
ב ומיחו מי ם ו ר מ מ ו כל מפרשי המפנה ה״ה רש״ בשבת מזכר ו מ א ולכן מ ר פ  על נכון קושיה מ

 המשנה כמשמעה וחוקה. פתי סעווות ווקא :

 מסכת דמאי
י וכו׳ אצא בלחו לא גזרו וכו׳ עיש ולכאורה אפילו לאו אץ כאן בלוקח א מ  פריד א תייס דיה ד
. רש״) ולא מוכר. י ו  י מע״ה דהא קייל ב״מ ה״ח עשר תעשר ואכלה(חרי קראי וםמיכי להו
ומרש כתבתי דאיכא למידק ולא וריש הש״ס כפי סור מסוקים ופרשת ראה  תבואת זרעך ולא לוקח (
. ואין כאן ׳ ו ג ב עשר העשר את כל תבואת זרעך וגו׳ ופסוק כ״ג כתיב ואכלת לפני ה׳ ו  י״ל פסוק ר
ה תכואת זרעך וכו׳ וגם בבטרומ ייא ויה מעשרן  מקומו) ואף לפי׳ ר״ת שכתבו תום׳ כפוגיא(עמוו א׳) ר
 וכו׳ וויה עבלים וכו׳ מסק וכשקונה קורס המירות חייב הלוקח מואורייתא אבל כשקנה אמר מירוח
א ברמאי הייע חבר הלוקח מעיה וראי אמר מירומ הוא [ואי קוום י מ  פטור מן התורה עיש. מ
 המירות אין כאן שייכו׳ ספק אס עישר רק ברור גס וואי דלא עישר שמי אכה׳ לא אתי לירי חיוב מעשר
 כל זמן שלא נתמרח] וכ״כ תום' בסוגיא דבימ שם דאסילו ידוע שלא עישר אינו חייב רק מלרבנן לעשר
 ודאי עיש . וכן פסק ממבים דין ב׳ בסיג מהל׳ מעשר. ופשיט׳ לדעת מאב״ד שם דס״ל שהלוקח
 בין קודם שנמרח בין אחר שנמרח פעיר כמבואר בכ״מ עיש . וכבר ג״כ ביאר במשנה למלך דין י״א
רה אפילו מתרומה ותרומת מעשר. ובכן כל מץב׳ דתרומ׳  בס״א מהל׳ תרומות ללוקח פטור מן מו
 ות״מ ופאר מעשרות בכל עניני דמאי משנית במסכחא זו בלוקח מעיה. אין עיקרם מדאודיתא כלל.
ם ופפיטא לפיעתמאביד ר מ מ ת ו לה לדעת ר ל אסילו כפידוע לנו בודאי שלח עישר פעור מן מו  ר
 כדאמלן. רק לרעת ריב״א מזכר בתוס׳ ה״ג בלוקח שאין ממורח סטור פעדיין לא נתחייכ ברשות מוכר
 אבל לוקח כשהוא ממורח הואיל זנחחייב ברפות מזכר תו לא פקע שם טבל מיניה וט׳ עיש. כרס כעץ
 החילוק •שכתב מי״ט צריכין אנו לומר לשיטת ר״ת וסייעתו כוי פלא תקפה אליבייהו מ״ש מומח מעפר
 ומחריב הלוקח ציחן וחייבהו מלרבנן אף בלוקח ומ״ש מעשר ראפון ומעפר עני ולא חייטהו רבנן
 אלא ודאי וכל היכא ואיכא חיונ מיתה נשאימ לוקח גזרו רבנן וחייבו אף בלוקח מה שאין כן
 הכא וגם בשאימ לקומ ליכא רק איפור לאו לא חייט רבנן בלקות וזה ברור. ובחוושי הארכתי
׳ זאץ סזמכין על הכס כו׳ ע״ש אם ץ ט מ ו ח ה ץ : שס גסד״ה ו  ברוחב העכץ . באמת מנ
ת ביומא כיא ו״ה נכלעץ וט׳ משמע וקרא סמיך אניסא. אכן  כומכין או לאו. מתוך וברי ר
ר שקלו ומרו בזה. בהן ולאו ורסי׳ ביום ע״ש . ווע בירושלמי ביומא סרק א׳ על המשנה ו  מ
 עלב יוהיכ עם חפיכה לא היו מניחץ אותו לאכול חלב זכו׳ סריך ולא מן הנפים שהיו נעשין
. קרבן הערה] אמר ר׳ אבץ ך ג קרי ביוה״כ ולמה היו צריכין לשמרו כל כ ר  מהמ׳׳ק הן [שלא ראה מ
 על שס לא תכסו! [כלזמר ולכתחילה אין סומכץ על הכס . קרבן הערה] אר״ ב״ר בזן כאן בראשון
ה ג קרי מעולם היינז במקוש מאפון ומתני׳ במקופ פכי. קהיט] מ  כאן בפני [האי דתנן שלא ראה הפר
 ברור הי׳ דלא הקפה הכי הידופלמי אמתני׳ וריפ פרקין ותנן ומהקינץ לז כהן אחר פמא יארט ט
 פסול. מפום דשפיר איכא למימר דחייפינן פמא יארע בו פסול דמן היינו משאר טומאות מעכבץ
 מלבא למקדש וכן לשון רש״ במשנה דש ץמא. והנס הוי רק שלא יארע קרי במפמעזת לפון מ״ב ם״ם
ג ר ר משאר טומאה. זכםי׳ ה » ר ע ו כ מ  מ״ה לאטת לפי שהוא טומאה היוצא מגופו הוא דע־ מגונה ו

 יש סדר למשנה



* ו מ ת יש פדר למשנה י כ ס  מ

ד משיג עלץ ר א מ ס פיק י״ד מהלכות שחיטה דין ז׳ כל׳ יהודה ואף ש ר מ  דם אלא הוא וכן׳ פשק מ
 מהא לחולין פיח דקאמר השים דפליגי בקראי מ״מ כתכ הכימ דקי״ל כ״מ ששנה ר׳ יהויה אימתי איע
 אלא לפרש וכו׳ ע״ש. וכ״כ הגמ״י׳ שם כ״מ שאר״י אימתי למשנה בא לפרש כריכ״ל ור׳ ץחע
 יאמרו הכי בפרק חלון וכן פי׳ ר״מ וכל לבתינו שוין כדבר. ודלא כרמי בר ממא בסרק זה בורר ור׳
. ומזה העמם קייל בטוש״ע י״ר סי׳ כ״ח סעי׳ טו כ י  ירמיה בפיק דגיטין לאמר אימתי לחלוק ע
 כר׳ ימרה ע״ש ובאהלות מ״ד פ״ז פסק הרמבים והל״ב כר׳ יהודה דאמר איממי בזמן שהיא גיעלת
 בגפיים . ואסירי׳ התי״ע לכימ לאר״י אימתי אינו אלא לפרש וכן מיא פיו למקואות אריי אימתי
 וכתב הרמב״ם והליב לברי ר״י אמס ולפרש בא וכן פסק בחיבורו פימ מהל׳ מקואות דין ז׳ עוד מ״ג
 סייב דעבול יום דאר״י אימתי כתב הרגמים וביאר ר׳ יהודה קיים וכמוהו ראוי לעשות הביאו התי״ע
 אכן הריב לא כתב כלום. וצאיל לסמיך עצמו על מס שכבר כתב מקודם בסדר זה. כמה שכתבתי בתחילה
 במשנה לעסקינן בת. הנה בארתי כל המיר׳ דיחזיתי. בערן אימתי. הצבתי אותו פה. וכאשר אגיע
 אל מקום כל אחת ואחת שנשנית שם אר״י אימתי. אראה מקומן על מה שכתבתי הכא . ולאותו טעם
 וסיבה אברר ג״כ אופן במה דברים אמורים. לע לע״פ מיש תו׳ עירובין ם״ב. ד״ה ור׳ יומנן וכו׳ שד
 שם ס״ה ליה איקלעו וכו׳ ותום׳ גיעין ליע דיה הלכה וכו׳ ותוס׳ בעיז ליה דיה חרא קחני עוד שם
 נ״ז ר״ה לאפוקי. וכן כתבו בשאר לוכתא להלכה כריביל נגל ר׳ יוחנן והארכתי בענין זה בסיל בכנוס
 דברים של טעם ולא רציתי להאריך כאן. הנה גם בזה דאריב״ל כימ שאמר ר׳ יהורה אימתי ובמה
 אינו אלא לסלש. הלכתא כוותיה ומטעם זה שפד פסקו כל הגדולים בהא יאמר ר׳ יהודה מייא פ״ז
 דעירובין כמל״א תחומין וכו׳ דהלכתא כוותי׳ וכ״כ הריב שם הלכה כר׳ יהודה ומה״נז פסקו ג״כ נגד
 רב חסדא בסוגיא דעירובין ס׳ דאמר דהא דקתני במשנה שם נתוססו עליק מוסיף ומזכה וצריך להודיע
 וכו׳ דחלוקין חכמים על ר׳ יהודה אפילו בחצר של מבוי אחד עיש. ונפסק להלכה ברייף וברמביס
 יטוש״ע א״ח סי׳ שסיח דהני מילי בבית שפתוח לפתי חצירוח דאיכא למימר שמא לא ניחא לסו לערב
 אלו עם אלו אבל אס אינו פתוח אלא לזה החצר אין צריך להודיעם. וכתכ הב״י משום דקייל כריכיל
 דכ״מ שאר״י בריא אינו אלא לפרש דברי חכמים עיש. וכן יש ידים מוכיחות מפי׳ הריב שכתב במיז
 פרק הכיל נתוספו עליהם ליורין מוסיף ומזכה וצריך להודיע ודוקא בזמן שיש לחצר שני פתחים לפני
 מבואות וכו׳ אבל אפ אין לו אלא פתח למבוי זה שנשתתפו בו החילה אין צריך להודיע דזכין לאדם
 שלא בפניו עיכ והיינו כמסקנא אליבא דריב״ל לבמה ד״א של ר׳ יהודה הוא לפרש משא״כ לשמואל
 לאמר בסוגיא פ״א. הלכה כר׳ יהורה מכלל דפליגי. ורנ שיזבי אמר רב חסדא נמי אמר על דרך זס
 חולקין עליו חביריו על ר׳ יהולה ברור לאע״ג רעיפ הלכה כר׳ יהורה הדין כך דהא דצריך לוקא בחצר
 שבין מבואות. אבל ג״ז בלור דהפי׳ של התנא לאמר נתוספו עליהם לצריך להודיע [שהוא fn של ר׳
. ולכן לא נמחוולו אצלי מיפ התיימ שם מי״א ד״ה אכל בעירובי ל מ  יהודה] מייר׳ אפי׳ בפתוח למבוי א
 חצירות וט׳ ואי נמי פניג וכו׳ להט שפיר לעיל דוקא בכהיג וכו׳ וצריך ישוב. והוי יודע חה שכתכ
 הדמיים בפירושו במשנה לעירובי! הכיל נותן אדם וכו׳ ור׳ יהודה חולק כאשר תראה והלכה כר׳ יהודה.
 דאליכ קשה מדא מאיזה עעם יאמר כגר הכלל של ריביל ותו מאי זו סמיכה דהא אם רבי יהודה אינו
 חולק פשיעא דהלכה כר׳ יהודה. ומזה המה המה אקרא להודיע לרבים את אשר נעלם ממני בפסק
 הרמביס פכיג מהלכות כליה דין ח׳ תפר המטלית על הבגד כשמלאה מלוה אחת או שתי רוחות כמץ
ט׳ וכתב הכ״מ לפסק כחכמים ע״כ. והנה במ״ז פכ״ה לכלים אהא דחכמים מעהרין  גאס אינו חיבור ו
 אמר ר׳ יהודה במה ד״א בטלית אבל בחלוק מלמעלן חיבור ומלמטן איע חיבור וכתב הרמביס שפ
. ו:ן כתב הר״ב. ולא ראיתי שום מתעורר לא כתייט י  בסי׳ המשנה והלכה כחכמים. ואין הלכה כרי
 ולא בכל נושאי כליו של הרמב״ם מיט אין הלכה כר׳ יהודה אחרי שלא בא אלא לפרש כדקייל כריביל
 נגד ר׳ יוחנן רגמה דברים אמורים שאמר ר׳ יהודה דכל מקום אינו אלא לפרש וכמיש למעלה . ומכל
t מה שבררתי עד כה בענין אימתי ובמה לא מצאתי פוב נשנית במשנה דאמר ר׳ יהודה מור אימתי 
 במה. והנה לסי הגרם׳ שרצו לםחליטו דגר׳ במשנתינו. יצאתי ידי חובתי בסיד. אמנם לאותן ספרים
 דלא גרסו במשנתינו ואיכ גס בכל אותן ברייתות שאמר ר׳ יהודה בהא אימתי או במה. לפי דקייצ
 כריביל יהיה ככל אותן מקומות הלכתא כר׳ יהורה ושבא לפרש. וזאת ק הקורא המשכיל עוד אדרוש .
 אם ספן לבא על העיקר ופורפ. יביט נא במה שכתבתי בפ׳ בא במיני תלגימא בשום שכל ומפורש,

 כי לו פורפ :
 פרס t ב תייט דיה מזגו לו וט׳ וכלאיתא בירושלמי וצריך להמליט בפםתיו וקיק וכו׳ עיש הריש
 י העתיק הירושלמי וצריך להחליט בשפתיו. ולעיל שפיר איצטריך לבמפנה א׳ לא תני אלא
 אומר מערב שבת והוי אמינא דבשבת אין צריך לומר כלום. ולפיז מ״ש התי״מ וקיק דמתני׳ היא וט׳
 רצונו לומר דגם במשנה א׳ לא הי׳ הירושלמי צריך לפרש הכי מפום דידעינן מסיפא. דהיינו ממשנה
 ג׳ דתנן אומר מה שאני עתיד וכו׳ מיהו לפיז היל להתייט לתירוצי דה״א דמשנה ב׳ מיירי כשלא התנה
 מעיש. ועדיפא לומר זה ממאי דדחיק אנפשי׳ עובא לומר דמ״ב מידי בהול כאינו לגמרי מענין משנת
 יא׳ רישא דמילתא. עוד מכל לומר לפמיש רפי׳ בנזיר יויל. ליה כסבורה סרה זו היינו יקתני אמרה
 סרה שכן מצינו מהמחשבה שהוציא הכתוב בלשון אמירה כגון ודובר אמס בלבבו [תהליס מיו] ויאמר עשו
. ׳ ו כ  בלבו [בראשית כיו] ואיכ מיופב פפיר קושיית התייט. אמנם במ״פ התייט לה״א מחול פנוי׳ ו
 אנחית לן המיה גלולה לפי מאי שפי׳ הר״ש על הירושלמי לתני אמר ר׳ צריך שיהיה זכור בלב לתנאי
 למחר בפבת בפעת אכילה . ושמעון בר גא אמר ר׳ יוחנן דלא סגי בזכור [פי׳ בזכירה בלב] אלא
 צריך להתנות עול הפעם בפבת בלחישת פפתיו. ועל זה הקשה ר׳ ירמיה כיון דאמירה געי הוי ליה
 כמתקן בשבת. איל ארמי תנא כלומר אסמיי׳ ואדחה את התנא. ועוד יש לפרש אלהתנא הכל תיבה
 אמת וכלומר בשביל שהתנה עליו מע״ש מוהר להלחיש בשיה עכ״ל. הנה לסי׳ הראשון שכתב הריש אלחי
. קשה טובא להא במפנה ב׳ תנן  תנא כלומר אסמיי׳ וט׳ הרי לאסור להלתיפ גפנת להוי לי׳ מתקן
. ובכן 5א״ל דהס׳ל שכתב •החייט לה״א מחולשנוי׳. הכי ס״ל להך ׳  להליא מזגו לו וט׳ אומר וכו
. מיידי בחול יוקא כמו ׳ ט  דאמר אדחי תנא לטס קושעא דמילתא דהמשנה ב׳ מזגו לו וכו׳ אזמר ו
 שהעיר ההי״ט בשם הרמב״ם בחיבורו פימ מהל׳ מעשר העתיקה לענין חול פכן וכו׳ ואתן תודע דלפי

 מ״ש הרמבים במיבורו ס״ע מהלסת מעשר דצריך להלחיש בשית עיש. הרי דם״ל כפי׳ פני של הר״ש
. ואשר לולי עדותו של התי׳׳ט ׳  ואיכ מי דוחקו לו להרמביס לפרש המשנה ב׳ דאיירי בהול היפך ממשנה א
 מוסב לומר דהרמב״ם בחיבורו אין רצונו לפרש המשנה דסכא. אלא סידורו נקע לענין דינא . אבל בעיקר
 פי׳ המשנה ב׳ לא ז1 ירו ממאי שפי׳ בעצמו בזה. אחר שהקדים התנאי מע״ש על דרך כלל כמו
 שנתבאר בהלכה ראשונה ישנהו כשימזגו לו את הכוס כמו שזכר בכאן כי לא אמר זה אלא מע״ש על
 דרך כלל כדי פלא יוציא מעפרזת לכתחילה בשבת. זע״כ יקדים הדיט^ מע״פ כמו שזכר בהלכה

 ראשונה עכ״ל:

 מסכת כלאים*
 פרס א א תייט דיה אינם כלאים כתבו הריב והא דאמרינן במנחות (פרק עשירי מיז) ומושמץ
׳ הגי מיל׳ לענק מלה כו׳ ע״ש כפי׳ הריב וכן מיץ בפיר ממסכת חלה עכ״ל וט׳  1 ט

 ס״ש לא יאמן כי יסביר מדיז הגאון תי״מ דמיש הריב להא לאמרינן במנחות היינו במשנה 1׳ פיי אלא
 חלמיד אחד כתבו והכותב ההוא מעה בדבר משנה כי לא נמצא דבר זה דהכוסמין מין מימים ושיפון
 מץ שמורים בשום משנה אלא ברייתא הביא הפ״ס בגמרא מנחות ע׳ ופסחים ליה וגם מלת והטסמין
 מעות ללא שייך הכא כהעתקת לשון הריב אלא מלת הכוסמין. אמר עיכ להישר לברי מדיז הג£ן

/ ,  ייסלים) מ

 אהא לפרש. ומיהו לרמי בר חמא ורב חפדא [וכבר כתבתי בתכ״ש לבכל הסוגיא בסנהדרין לא כזכר
 וכ ימדא כלל. הן אמת דבפסחים ק״ב מוכח ררב חסיא ס״ל דמה שאמר ר׳ יהודה במה הוא לחלוק
 8יין רפב״ם ליה אמר ל״י וט׳ כרב מסלא לאמר ר״י כל מקום שאמר ר׳ יהודה במה לחלוק אימתי
 (פרש דברי חכמים ע״כ. אבל ענק אימתי שפיר מכל לומר ריב חםדא בכולהו מילתא כר׳ •וחנן ס״ל
 דאימחי לפרש ומסכים לדעמ ריכיל וצ״ע] משמע בזה בורר דף ביה דאף במשנה הוי אימתי לחלוק היכי
 דמוכח והכא מוכח כיון מברייתא בהדיא סליגי רבנן. זלר׳ ירמיה בס״ק דגיסין הוי לחלוק אנדג דלא
 מוכח גבי ספינה דמשני הא רבי (ירמי׳ וצ״ל) יהודה והא רבנן והיא מפנה במסכת חלה ויש ספריה
 וט׳ ולפי גירסא » יכול להיזת רנרייתא בא לפרש וט׳ מ״כ. הנה מסיומא מפמע להלכה זו רזספת
 כילם ונוכל לומר כגרפא פלפנימ בסנהמ־ין כ״ה ללא נזכר כמפנהינו ובזה יתיישב מיש לעיל בחולין
י לפרפ יץא בדאיתא בסכהלרץ פרק זה  פ״ג תופ׳ ד״ה ומודה ר׳ יהודה תימה למאן מודה דאימתי מי
. וי״ל ללכאורה לקימ למאן מודה וכו׳ דאימתי זכו׳ א י  טרר ע״כ. ולא כתבו מן המוקדם בעירובין ס
 שהרי הס בעצמם כתבו לקמן ס״ח שהעתקתי דהיכא דאיכח הוכחה אימתי לחלוק . זמכ״פ הכא במפנה
 פשוברו מתוכו דתני ומודה ר׳ יהולה למצילי׳ הברא עיכ הוכחה דאימתי דאמר ר׳ יהודה בא לחלוק ולפיכך
 השכיל לאתויי ראי׳ מסוגיא לסנהדרין דמפם לאי׳ דרירל זר׳ יוחנן דאמרי ההם דאימתי לפרפ עיכ לרך
 חיוב אמרו כלי שום שיור כלומר ואפילו כמקום שיפ הוכחה נגדו דאל״כ אמאי דחק הפיס התם לזמר
 נברא חגברא קא רמית זמ׳ דרמי בר חמא פליג אריב״ל זר׳ יוחנן מדיפא הוי לי׳ להש״ס לתרן היכא
י במשנה י  דמוכח שאני שהרי מברייתא רמ״תי בין שיש לו אזמנות זכו׳ הרי זה פסול מוכח דאימתי מ
 הוא למלוק ומילא מפני השים הכי עיכ רריב״ל ור״י על הכלל כזלו יצא וכל מקום דנמצא הכי ביברי ר׳
 יהויה לכלול דלפרש בא והקשו תוס׳ שפיר הימה למאן מולה : שוב ראיתי שכתב מליז התי״ט מ״ג
 פ״ה לחולין בזה הלשון ומודה ר׳ יהודה כתבו הסוס׳ תימה למאן מולה לאימת׳ לר״י לפרש ועיין בהוס׳
 סרק רלקמן לרמי כר המא ורב הסדא משמע בפ׳ זה בזרר דהיכא דמזכמ הוי לחלוק א״כ הבי נמי
 מדתכי ומודה מוכח דלמלוק אבל כל הפוסקים פסקו כריי ע״כ . וזאת נסלאת היא בעיני על שלא
 הרגיש כלל בהעתקת רב חפדא מה פלא נמצא כלל לפנינו כמ״פ לעיל. גש לפי מיש בסיד אתיא כל
 הפוסקים יספקו כר׳ יהודה לפי דקי״ל כריביל ור׳ יוחנן לבכל מקום וליכא פיורא. איברא לדעת התי״ע
 ללכ׳׳מ אמרינ; היכא דמוכח שאני קשה מובא לאיזה צורך הוכרח הפיס בסנהדרין בפוגיא כ״ה. לעפות
 ריומ בץ היכקיס למיש יראי בר תמא פליג על ריב״ל דהוי קשיש מובא וכזכר בין התנאים [עמ״ש בם״ד
 בסוף עוקצין] וגם על ר׳ יזמכן. עדיפא הוי ליה לתרן היכא רמוכח פאכי מכח הברייתא יהתם . ואז
׳ טרפון עיש . נמצא לפי פסקן של דברי תוס׳  ג״כ אין מהצורך לדהוק עזבא דהאי ר׳ ימיה משמיה מ
 הזי ד׳ מחלוקות בדבר. דריב״ל סבר כל מקום שפכה איממי זגמה לסרש . זר׳ יוחנן היר אימתי לפרש
 וכמה לחלוק זרמי בר ממא בסכהלרין סבר היכא ללא מזכח אז כריכיל או כר׳ יומכן אבל היכא דמוכח
 אפילו אימתי זכ״ש במה למלוק. 1ל׳ ירמיה בגיטין סבל אפילו היכא לליכא הוכמה אמרינן איממי לחלוק
 והמר שקזצ אם יש למלוק בין אימתי ובמה דקתני במשנה דוקא ולא בברייתא או אמניכן דבבריית׳
 ומשנה שיין בזה . [צא ולמד לפי הגרה׳ במשנתינו כתבו התוס׳ בהחלט דאתי לאסוקי הברייתא והמר
 מבואר דמלת במשנתינו לאיתמר ככל מקזם אתי לאפזקי במיתות כלאיהא ברכות י״מ ובעירובין י״ג עיש
 ובמנחות ליא. החליט הדבר זז ביתד שלא תמזע. וכבר בענין לאיתמר כל מקוה ששנה רשב״ג במשנתינו
ס בבא בתרא קע״ד. כ״מ ששנה רשרג במשנתימ ר פ  הלכה כמותו הארכתי ממשנה לזקא וכן כתב מ
. וכתבתי השגה גלולה על גאון השיך בחימ הי׳ קע״א סידמ כתב לבתו׳ פרק איזהו כ י  ולא כברייתא ע
ה אלא שיעה איתמר מוכח להדיא יהיה בברייתא ע״כ. והעלים עיניו כי הך מילתא  נשך דף ס״מ ר
 מפב״ג ישבר בברייתא ם״ח נזהי גס במפנה להד׳ ה״מ ועל אותה משנה כיוונו תו׳.. גס החוות יאיר
 דף ציר עיב פי׳ ציד בר״ה ומ״ש מחבירז זכו׳ כל מקום ששנה רפביג וכו׳ לכן צריך לעיין על תוס׳
 דנב״מ ריפ דף ס״מ וכו׳ ט״פ נכפל אמריז ובמחילה מכבודם אגב פיעפם רהעו להז המשכה למעבר
 צדף ולא הגיעו אלא במה שלפניהם בברייתא ס״מ. והאמת יורה דרכם דרית דאמר זו בב״מ סינן הנזכר
ו בשבת י״ו בדיה אין נותנין וכו׳ ומביא ראי׳ מסוף מ  סיל דגמפנתינז דוקא במפנה ולא בברייתא לפמיפ ה
 פיק יע״ז דאמר רפביג וט׳ קייל כרפב״ג דפתם ופז׳ ע״פ . מפמע להדיא דס״ל לר״ת דלית הילכתא
 כרפב״ג בברייתא והארכתי בזה עור וכאן אין מקום להאריך] ברם לפי דברי סוס׳ בגיעין ז׳ אינן אלא
 פלפ מחלוקות כי זה לשונם בדיה ארי אימתי מפמע דא^תי רריי בא לחלק וא״ת בעירובין ובזה בורר
 ארירל כל מקום שאמר ריי אימתי ובמה אינו אלא לפרש ור׳ יוחנן אמר אימחי לפרש ובמה לחלזק
 אלמא לכולי עלמא אימתי לסרש וי״ל דר׳ ירמיה דהכא סבר כרמי בר חמא דאפילו אימתי לחלוק וט׳
 ועוד י״צ לנראה כספרים לגרסי בפרק מלת לף פיא כל מקום שאמר ר׳ יהודה כמשנמינו אימתי ובמה
׳ לחלה בא לפרש ר יהזדא והכא ברייתא היא וכו׳ נהי דמתנ,  כו׳ ודוקא במשגה וכו׳ ותרי תנאי אליבא ד
׳ מלון זבפ׳ זה בומ פדך מכח בדיתא וכו׳ וי״ל דהוי מצי לשנויי פ  בברייתא בא לחלוק. אבל קשיא מ
י מבואר מ ׳ וכן ציל דדוקא במשכס אימתי לפרש דבפ׳ כיסוי הדס רף ס״ח תניא וכסהז זכו׳ עיכ ו  ט
 ממי בר חמא ור׳ ירמי׳ בחדא פימ׳ קיימא דאפילו במקזם דליכא פזם הוכהה אמרינן אפילו במשנה
 דאימתי לחלוק ומי לפירוז מאשון שכתבו התוס׳ מיהו לפירוז השני דכראה כגרסת הסמים וכו׳ איכא
. נהי דמלת במשנתינו אתי לאפוקי  למידק דמכל מקום מכיל לר׳ ירמיה דר׳ יהודה בברייתא לחלוק אתי
 דלא אמריכן בברייתא הך כללא בהחלט אבל מכל מקום אינו מן ההכרח דבברייחא זדאי לחלוק אלא הכל
 צ?׳ הענין זכמיש למעלה . וא״כ הכא דמויק במשנה לחלה דאמר ר׳ יהזדה והוא לפרש מוב לומר
 המסתבר׳ דגה בברייתא לפרש בא זשלא לחלוק השזים במשנה. ומהיכי תיס׳ גיכ לומר לברייתא חולק
 [ודזמק לזער דר׳ ירמיה הוכיח דברייתא חזלק דאליכ הך דתכא בה המביא גמ בספינה כמביא
 במדל אמאן הלמיי׳. אולם מפום הך קושיא לא נדונה לעדיפא מפי לומר שלא למלוק את השוץ דאיירי
 באינה גזפשת וכדמוקי להאביי]. וכן בדברי אביי דאמר הא והא ר׳ יהולה היא ולא קפ־אוכו׳ איכא
 למידק קצת לפי מה דאוקי איהו דברייתות לא קשין אהדדי באן בזמן שהספינה גושפת וכו׳. והפתא׳
 ברירי מילתא דברייתא דהני עפר חויל הבא בספינה זהו׳ והמשנה דהלה דתנן ארי אימתי וכו׳ דלל
 יהודה לפרש בא זא״כ למה נקט אביי הא והא ר׳ יהודה זכז׳ הזיל ע״ס האמת &א זהא ככיע [ויי׳
. ואם כה נאמר דר׳ ירמיה הוכיח לעליית [ ע ר  דהיא היא דהיינו כר׳ יהודה למפרש מילת׳ לתיק והוי כ
 עפר מדל וכו׳ לחלוק קאתי דקמשיים בה ר׳ יהודה אבל אין הספינה גוששת פטור ואי לפרושי קאתי לא
 הי׳ צריך לכפול הדבריה שהרי כבר ביאר אימתי בזמן שהספינה גופשת. וכמו פלא אמר דגר והיפוכו
. ברם בכמה דזכתי במשנה דאמר ר״י אימתי ק ״  במפנה דמלה מפום דלפרש קאתי ומבואר כבר בדברי מ
 וכופל הדברים. במו במשנה לעסיקנא בה בררו לדמאי וכן מבס ככולם לומר דבר זהיפזכו ע״כ דאין
י חיובי דברייתא אית להז דמוסיף מדיה על המשנה  לדקדק בזה. וגם כבר מצינו מיפ רוב וכל מ
 וכזה מבואר בתי׳ע מיז סיג דסנהדרין זבפאר רוב מקומות ואפ״ה כוונתו עולה בקנה אהד הברייתא
ל על ככון. נמצא למדין דר׳ ירמיה סיל דנס במפנה  והמפנה . אבל לתירמ ראשון פכתבז הסוס׳ עולה מ
 אימתי לחלוק אפילו בלתי הוכחה ומייתי המשנה דחלה עפר ח״ל וכו׳ זאין לדקדק על הוספה למסיים
ה מתיב וכו׳ אומר ר״י דהיינו מפנה  אבל אק הספינה גזששת פטור כי ידוע מיש תופ׳ נזיר כ״ה. ר
 אף להחליף את הלשון וכן כתב בשאר דוכתי [וגס אתי שפיר הא לאיתא לחנן עפר הדל וכו׳ ולסי תידון
 השני הז״ל לומר דתני׳] אבל לאביי דס״לכדרל ור׳ יוחנן לאימתי לפרש ולכך משני כאן בססינה גוששת
ס שפסק בפיא מהל׳ מרומה דן קיג כרי דזקא בזמן שהספינה גוששת זע״ש ר מ . ובזה יתיישב מ ׳  וכו
ס כר׳ יסודה מיש ר מ ו בפייכ מהלכות שחיטה דץ ע״ו על מה שפסק מ מ  בכ״מ. ודע עוד שכתב ה
 לו אץ צריך להודיע [הוזכר בחולין מיג פיס] בזה״ל וילוט דכל מקום שאמר ר״י אימתי אינו אצא לפרש
ק כלץ שאמל ל״י מץ ע״ו לחולין אימתי בזמן שאין שס י עיש ו ר  ע״כ וכן כתב ממש״ע י׳ל סי׳ מיז כ

 זחניש זז׳יא וחי׳נ חירן



ת יש סדר למשנה כלאים ב ס  12 מ

 וכסי שכתכ כמי ספי במהר״ק שרש פיל דף כי דיש להלך חחי לעת פוסקים האחרונים שודאי ראו
 דכרי הראשונים ולאי עעמא חזו לחלוק על כראשונים ואין צורך האריכות לענינו פהרא״ש אשר ראה וידע
/ תכואהו  גכל דכרי הרמביס ואפי' הכי פסק בהחלט כתיק דאדם מקדש דגר שאינו שלו והמסכן־ גפע ע
 של מכירו היו קידש. וסאיך פסק הממכר נגד פושק האחרון. ולא עוד אלא שיצא להקל נגד הרא״פ
 המחמיר. ואפילו כדרך יש אומרים לא הזכיר דעת כרא׳ש גס׳ הערל וקצת יש להלין דהביי לשיטתי׳
 שכתב כא״ח סי׳ יויד ד׳ ווילהמרש דארף ד׳ ח׳ ע׳ג גזה״ל ולפני[ הלכה נראה ראע״ג דהרא־ש
. והלכה כהרמב״ם ד  כפירש״י כיון דרש״י מסרש הוא ולא פסקן היל הרמב״ה והראיס חד לגבי ח
 וכוי אבן כד דייקינן שפיר בב״ שכתב(על בסמוך ממש) דמסחבר טעמי׳ דכנחכוין לאסופי פסול וכו׳
 ועוד שרבלי ר' ססא מפרשי שפיר טפי אליבי ממה למפרשי אליבא לרשיי ע״כ הרי דמהני טעמי
 בתראי דוקא בהר הביי בדעת הרמב״ם ועי׳ עוד שם בד״מ שמשיג גם עלה דפסק כהרא״ש ואוי לי

 אס אומר שלא ראה המחבר את מ״ש הרא׳״ש גזה הדבר . והלכך לרינא קידש תבואתו של מבר
 כמו םהרא׳׳ש גמר וסבר: ®z הר״ב ד״ה אין אדם מקדש דבר שאינו שלו ולא דמי לשאר אסולין
 כגון הנותן חלב ודם בקלירת הבירו או בישל בשר במלב של מכירו דאסורין דשאני כלאים דכתיב כרמך
 ולא כרם אחר ורבנן אמרי וכוי ת״ל כלאים מ״מ וכו׳ והעיר התי״ט כוה שכתב הר״ב כלאים מ״מ
 הוא מהירושלמי וכו׳ ע״ש. והר יולע לזס לשון תוס׳ ביבמות פ״ג ד״ה אין אלם אוסר דמי שאינו פלו.
 וא׳ת מ״פ מנותן נבילה או הלנ בתבשיל של מבירז שנאסר ואור״ לבלבר התלוי במחשבה הוא דאמר
 הכי כגון משתחוה לבהמה חבילו לס״ס ב׳ לחולין דף מ׳ דאפילו עשה בה מעשה כגון ששמטו איכא
 למ״ד לא אסרה ואיסור כלאיה נמי תלוי במחשבה וכוי. ולכאורה פליאה שלא כתבו הוס' (כמ״ש הל״ב)
 כראיתמר להליא בירושלמי ותו דתירוצם שכתבו איננו מספיק כי הריש שדי ביי נרגא שכתב במפנה
 להכא ל״ה אין אלם מקרש דגר שאינו שלו אע״ג דבשאר איםורין כגון בשר בחלב אוסר* שאיט פלו
 אץ לרמות איכורין התלוי1[ בנתינת טעם לזה מיה׳ קשה מכלאי בגליפ ורובע ונרבע לגבוה. ויש
 מהלקין בין איסור התלוי במחפכה לכאר איסורין לכלאים תלויין בניחות׳ דבעליס כלהנךלעיל בפיה
 גבי הרואה ירק בכלה למחלק בין כפמגיע פס אלקטנו וכו׳ והיינו עעמא גבי ע״ז לאינו חופר ל־ר
 פאינופלו בס״ס ב׳ לחולין כתלוי במהפבה פמהפבתו לע״ז ולא יתכן להרי העושה מלאכה במי ריטאת
 ובפרת חטאה ופטור מדיני אדס וחייב בדיני פמים אלמא אוסר אע״ג לתלוי במחשבה וכו׳ אלא כל
י היינו עעמא גבי ע״ז לאו פמי׳ תקרובת פ״ז כיון שאינו פלו וגבי פרה הלה הכתוב בניחותא  מ
 ופופה מלאכה וכו׳ וגבי כלאים היינו טפמא וכתיב לא תזרע מה זורע וניחא ליה והא אץ אום נהנה
 ולא ניחא ליה (פלצ״ל) בשל אחריה פאני הכא לכתיב כרמך ועעמא לתיק . בירופלמי מקרא ואמרינן
 לא תזרע כרמך אין לי אלא כרמך כרס אחר מנין ס״ל כלאים ע״כ [ווע וע״כ חסרון הדפופ יפ כאן

 וצ״ל נפל אחלים אי גמיפאני הבא לכתיב וכוי]:
ם מותר עם כולן דכתיב לא תחרופ כפור וחמור וכו׳ עיפ גס הלמב״ם ד א  פר? ח ו ט־״ב דיה ו
 1 בסירושו כתב בן ואמרו בספרי בשור וחמור אי אתה מורש אבל אתה חורפ נפור ואלם

 באדם וממור מ״כ וכיב הר״פ ואדה מותר בכולן בפפרי ס׳ כי תצא א״כ למה נאמר בשור והמור בשור
 וחמור אי אתה חורפ אבל אתה הורש באדם ובהמה ע״כ . וכן הרמב״ס בחיבורו פיט מהל׳ כלאים
 לץ יו״ד כתב כזה״צ מותר לעשות מלאכה בארס ובבהמה או חיה באחד כגון פחורפ מם הפור או
. דכ  מושך עגלה עם חמור וכיוצא בזה פנאמר בפור ובחמור יחדיו ולא באדם וחמור או באדס ושול נ
 יש לדקדק אכל מביאי׳ מזכרים הפוליס בשיגנון אחד מדרפת הספרי. ולא העלו ממאי דאיחמר בגמ׳
 לילן ב״ק נ״ד אהא דפריך א״ה (לכלאים משבת ילפינן. רש״) אפילו אדם נמי לתסר(למשוך בקרון
 עם הבהמה. רהא גבי שבת מוזהר בבהמה לכתיב ועבדך ואמתך ובהמתך רש״י) אלמא תנן אדם מוהר
 עם כולן לחרוש ולמשוך אמר ר׳ פפא וכו׳ למען ינוח עבדך ואמתך כמוך למחה הקשתי׳ [עבד ואמה
 לבהמה אבל לא לעבין איסור אחר. רש״] וצ$ לדבר אחר ע״כ ובפרט לדעת הרמכיס והריב שכתב
 התייע לעיל ריש משנה ב׳ וווקא טהור וטמא הוי מן התורה דומיא דפור וחמור דוקא ע״ש . איכ
. והא שסיר איצעריך להורות דדוקא ׳ כו  אין ראיה ממה שכתב הפפרי א״כ למה נאמר צפור וחמור ו
 כפהאחו עמא והפני טהור ודל הספרי לא תחרוש בשור וחמור(יחויו) יכול לעולם כשהוא אומר
 למען ינוח שורך וחמורך(כמוך) שור וחמור עופץ מלאכה א״כ למה נאמר (לא תחרופ) בשור ממור
 (זה עם זה) אץ לי אלא פור וחמור מנץ לרגו! פאר בהמה וחיה ועוף (כיוצא בשור) ת״ל לא תמרוש
 מימ איב למה נאמר בשור וחמור. בשור וחמור אי אתה מורש אבל אתה חורש באום וממור(ובר
) לא תמרוש אין לי אלא מורש מנין לרבות את הוש והיושב בקרון והיוצא והמנהיג תיל ימויו מ  א
 מ״מ ר׳ מאיר סוער ביושב ט״כ [והעתיקו הילקוט רמז תתקלא והל מה ששמתי בין מצאי אריחים
 ליתא בספרי פלסני ואי׳ בילקוט ומפני פנוסחא שלפני בספד מחוסר הבנה לכן העתקתי כפי שהוא
ה ראינו והםיפלי מרבה פאר בהמה ומיה ועוף וכתיב לא תחרופ מ״מ אבל הר״ג  בילקוט על נכון] מ
 והרמב״ס והר״פ ריפ מ״ב דיה בהמה עם בהמה וכו׳ כתבו אע״ג דצא תחרופ בשר וחמור אמר
 רחמנא *להיכן פור פור מפית דה״ה לכל בהמה חיה ועוף ע״כ. הרי דבחרו במאי ואמדנן בגמ׳
 וילן ביק נ״ו . ווחו 1לפותי וספרי מקמא דנמ׳ דילן. ולכן בעי טעמא דלמה הבא גבי אוס
 עזבו ילפות' וגמ׳ ויון וכתיב למען יטח להנחה הקשתי׳. ובחרו כילפות׳ בכתב הספרי ומובד
 הספרי שהעתקתי מצאתי התועלת בסוגי׳ דבימ צ״ו. ותני׳ אביו ואמו קילל(ולכאורה טעות בופוס
 וזיל דתני׳ איש אשר יקלל את אביו ואת אמו והיינו קרא דכתיב בפ׳ קדושים כ׳ פ״ע וזה ברור וכן
. ולע לבפנהדרין ס״ו איתא ת״ר איש מה תיל איפ ח . חולין ״  איתא בסנהדרין פיה. שבועות כ״ז
 איפ לרבות וכו׳. אפר יקלל אביו ואמו וכו׳ איתרמי ג״ב טעות וכ״ל אשר יקלל את אביו ואת אמו)
 אין לי אלא אביו ואמו אביו בלא אמו אמו בלא אביו מנין ת״ל אביו קלל אמו קלל [בתחילתו סמן
 קללה לאביו בסופה סמך קללה לאמו. רפ״י] ר׳ יונתן אומר משמע פניהם כאחד ומשמע אחל ברע
 על שיפרוט לך הכתוב יחדיו [כמו פפרע לך הכתוב בחורפ כפור וחמור דמדאצטרץ־ למכתב יחדיו
 שמעינן דאי לא כתב׳ הוי משמע פלא יחלו: לא בפול ולא בחמול. רפ״י] ולכאולה קפה בפילפ״י.
 דאי לא כתב׳ הוי משמע וכו׳. האיך הי׳ אפשר להעלות על דעת משור לחוד׳ ובהמה להוד׳ הכור
 דאיכ למטן ינות שורך וחמורך גבי שבת ל״ל וכמו שביאר בספרי יכול לעולם כשהוא אומר למען ינוח
 וט׳ ואם כה יאמר דהיא דכל שאר מלאכות פרי בשור לחוד׳ וכן חמור לחוד' רק בחרישה הוי משמע
 פלא יחמש לא בבור וכו׳ א״כ קפה על הספרי למלל למדרש מדכתיב פור וחמור זה עם זה דוקא
 ולהכי איתר לי לספלי יחדיו ולריפ יחדיו לרבות את הדש והיושב בקרון וכו׳ הלא יחדיו לגופא איצעליך
 ולא בימא דכהרישה אפי׳ פור או חמור לבדו אסור־. והנה כסנהדרין ס״ו ז״ל רש״ ר׳ יונתן אומר
 מתחילת המקרא משמע את אביו ואת אמו דאע״ג וזי״ו מוסיף על פנין הראשון מפמע נמי אחו מהם
 עד שיפרוט לך הכהוכ יחדיו כורך שהוצרך לפרוט בכלאים שכתב בו לא תחרופ יכפור וחמור וסרט בו
 יחדיו פלא תאמר אפור לחרוש בשור לבדו וחמור לבדו . וכתבו תזס׳ ד״ה עד שיפרוט לך הכתוב
 יחדו פ״ה כדרך פפרע בכלאים ותימה׳ א״כ לר׳ יאפיה אמא׳ כתיב בהו יחדיו אע״כ אי לאו' יחדיו
 ה״א דלא ימרוש בפור וחמור כאחד אע״ס פאין קפורי; ולא ילכפ בגדי של צמר ופל פפתים אעפ״י
 שאינן קשורין ותפודן כדדרשינן תכיפה א׳ אינה חיבור שתי תכיפות חיבור והיינו מוכתיב ימויו אלא
 מסברא קאמר עד פיפרוע לך הכתוב יחדיו עיכ ומהנראה להציל רפ״ מהשגה זו שכתבו סום׳ י׳ל
 דרש״ לא ניחא בתירוצו של חוס׳ דמסברא קאהר וכוי דהא אדרבה מסברא עדיפא לומר דוי׳ו מוסיף
 על ענץ ראשון והוי לפשוטו של קרא אשל יקלל את אביו ואת אמו שניהם יהד ולזה הקלים רשיי דאע׳׳ג
. ולהט מההכרח לומר דהחלט ר׳ יונתן למשמע אחד בפני עצמו. היינו מלאיצעריך יחדיו ׳ ו כ  דוי׳ו ו
 גבי לא תחרוש. וסיל לר׳ יונתן הוא מיותר דצגופי׳ צא איצמריך. דאס איק קשורין למותר בשור

 (י*״0) וממול

 הייע נראה רכך צ״ל איכס כלאים זה בזה כתי הר״ב. והא דאמרי׳ במנחות(פרק עשירי דף עי) הכוסמין
מ לענין מלה וכו׳ ועיש (פ״י משנה ז׳) בפי׳ הריב וכן עיין בריש פיא ויפיל מיב למלה כצ״ל י  כו׳ מ

 וכן ראוי ונכון לכל מעין אשר לא יכזב:
 פרק ב א תוייס דיה ימעט ירושלמי וכו׳ וכה וכו׳ עיפ. סי׳ והכא. ובירושלמי פלפכי לאמ״פ איתא
 1 כרס הכא: ךי! חיים ד״ה אין ממייבין אותו וכו׳ וזה שכתבו התום׳ משמע פאין איסור

 בהנאתו שיטת הלפביס וט׳ ע״פ המהרש״א כתב פירוש לדבריהם דאין מחייבין משמט פאינו אסור
 במאה אף לא יטלם לעתיל ועול לפירושו אף יעלם לעתיד יהיה אסור בהנאה כיון שמתייאש ומתפצל
כ. ובזה בין תבץ מאשר לפניך דברי הסי״ע . והוי יודע דבהוגיא  כמו לכשאחזור וחלקטנו ואפור עי
 דביק פיא למימר׳ ותלתן מעלה לה עשבים. ורמינהו תלתן שעלתה פס מיני עשבין אין מחייבין אותו
 לעקור וכו׳ הכה במכולת השים לא ציץ שוס מראם מקום על תלתן שעלתה וכו׳ ואני בתיקוני כלי שר״ת
. הגס לבמכנה לכלאים הנן קצת בנוסח׳ אמרת. תלתן ס  הצבתי ציון להראות מקומו. כלאים פיב מי
 שהעלתה מיכי צמחים אין מחייבין אותו לנכש . מימ היא היא. וכבר כתבו תוס׳ בכורות כי!. ר״ה
 וכי הזאה וכו׳ דרך הש״ס להאריך ולקצר כשמביא משניות מטהרות ומזרטיס ומשכה הלשון וכו׳ וכ׳׳כ
 הופ׳ מכה ד׳ ד״ה בית וכו׳ שדרך השיש לקצר מפניות של סור טהרות וכו׳. ואין לומר
 דהך דמייתי הכא ברייתא היא דאין לו להביא מן הברייתא כיון פיטל להביא מן המשנה וכו׳ עיש
 [ואתן תור׳ מול הקורא ענין פיוצא לתועלת לתלוצי םוגיא דעלמא. וזה שכתבו תוס׳ בזרעים וטהרות.
 לא תימא דוקא כתבו הכי פהרי בשבועות י׳ע דייה שבועות שתיס כתבו הופ׳ דרך הגמ׳ לקצר מפנה
 וכו׳ עיש. והסם אייריכן משכה ונדרים . וכיב תום׳ בסירובין ע״ח' דיה והתנן וט׳ והשיש מביאה
ך השים בכמה מקומות. ואין לומר דהך ואימתי ברייתא היא . ואין להביא ברייתא כיון  בקוצר ובן מ
 שיכול להביא המשנה. ובמס׳ לעירובי! וכן בתום' לסוכה היג איכא למידק קצת ללא הוכיחו ומשכה
 היא ממאי דאמר והתנן ואי מי ברייתא הוי ליה לומר והתכיא. ׳ובמקומות אחרים הארכתי. וכיב תופ׳
 מיר ל״ל ד״ה והמכיא. וכיב הל״ן בנדריס י׳ע ומוחק הגזרסא ע׳פ דיה לינןמא ופלא להאריןי
 בעסק פאיכו מענין החיבור הלזה אמרתי לקצר פה] ואפר עיכ המעיין לא יכזב דהך דתלהן למייתי
 הסיס אע״ג משתנה בלישנא קצת מלשון המפנה דכלאיס מ״מ ע״כ דלאותו המפנה נתכוון הפיס דאין
 לו למיח מפכה ולהביא ברייתא כמבואר למעלה . וגה מצאתי עד אחד נאמן כבי מאה הריש פכתב
 במשכה זו תלתן שהעלה מיכי צמחים אין מחייבץ אותו לנכש דכופו לעקרו בעל טרחו דקשה להו .
 ובשילהי מרובה פריך מעשרה תנאים שהתנה יהושע דמלקטין עפביס בכל מקום הון מפלה תלתן אלמא
 חלתן מעלי להו עשבים ומפני לה התה עכ״ל [קצת יש לתמוה הפיר׳ פכתב הר״ש היינו כטרש״י פלא
 הפגיח בזה פהשיגו תוס׳ [דמייתי התי״ט] ולא אילכר •בתרי תמיהו' שהקשו על פירפ״י] המורם מן
 האמורים למעלה איכא לתמוה קצת במ״ש תום׳ כם באיד אין מחייבין אותו לעקור וכו׳ והא מקט תלתן
 פעלהה עם מיכי עפביס . ולא כקט תלתן פעלו עמו עפבים וכו׳. למשמע מדבריהם דמאי דמייסי
 הפ״ס וריככה, תלתן וט׳ אינה מ־ כמפנה דתנן בכלאים לפי) קפיא למה הניח הפיס הר.פ;ה ופדארלן.
 עול בהנך עייננו ככתבו תוס׳ ל״ה כאן לזילין וכו׳ וא״ת כיון דחיכא איפור כלאיכ אמאי אסור ללקוט
 והא אמר במועל קטן דף ו׳ שתיקנו שיהיו מפקילין כל הפדות פיפ בו כלאים וי״ל דהכא בלליכא
 שיעורא. כדתנן במס׳ כלאים ס״ב ומייתי לה בהמוכר סירות דף ציד כל סאה שיש גו רובע ממין
 אהל ימעט ע״כ. כתבתי בהכיש דאיכא למידק דלא כתבו תום׳׳ ומייהי לה במועד קטן ו׳ כאותו סוגיא
 שהזכירו תוך כדי ריכולם וגה יש לבא על העיון שהרמבים בפ״ה מהל׳ נזקי ממון כתב ומלקטין עשבים
 ככל מקום חון מתלתן. ולא ירד לחלק דלוקא בדליכא פיעורא (כמו שהכריחו תופי והביאו הרמב״ס

 בסוף פרק פני מהל׳ כלאים) וכל נופאי כליו מזה לא הערו:
 פרק t ה המםכך גפנו ע׳ג תבואתו של חבירו ה״ז קרפ וחייב באחריותו. ר׳ יוסי ור׳ שמעון
ר פאינו פלו. ודע דביבמות פיג הובא משנה דהכא המסכן־  י אומר״ אין אלס מקדש מ
. וכתבתי  ובו׳ חייב באחרץתו דברי ר׳ מאיר ר׳ יוסי ור״ש אומרים אין אדם אוסר דבר שאינו פלו
 בסכ׳׳ש ואותן ג׳ תיבות מרי ר' מאיר שגגות הדפום היא שהרי במשנה ובן׳ במשנה שבירושלמי וכן
 בהרא״פ פס סוף פרק הערל סי׳ ת׳ לא נזכר מרי ר׳ מאיר כלל. [אלא פתמא ותיק היא] ואטיג
. כבר התחכם בזה מודיז ׳ ט  ובטס׳ פס ביבמות כתבו ויה המסכך נקע המסכך מפום רבותא מ״מ ו
 הגאון מזי״ע דיה המסכך את גפנו כו׳ וכתב בזהיל כתבו תום׳ בסיס הערל ובו׳ נקע מסכך משום
 רבותא דת״ק וט׳ ומה גס לפי הנדפס לפנינו לתום׳ מפום רבותא מ״מ וט׳ אין ראיה שהיה גרסתם
 דברי ר״מ דשסיר י״ל משוס וכתבו תום׳ לעיל כסמוך דיה קדוש דתנן כו׳ אע״ג דפםקינן בהנוזל
 כהך מ״מ דדאין וינא וגרמי זכו׳. והנה בהגוזל וף ק׳ כתבו הום׳ להדא דיה מחיצת הכרם וטי
 ותיק ור' יו5ןי וריש ה״נו ר״מ וסתם מפנה ר׳ מאיר עיש. כ״כ תופ׳ עוד בביב ב׳ דיה כדתני׳ ומי
 מתניתין דכלאים דמייהי התם המסכך גפנו ע׳ג תבואתו של חבירו קוש וחייב באחריותו וההיא סתם
. עיש מכל אלו מוכח רזה דאי׳ בפוגיא דביק דברי ר׳ מאיר שגגת תלמיד סוטה הוא . ׳ ט  משכה ו
 ודברי תום׳ שהעתקתי לעיל הטעתו. גם בתוספתא לא מצאתיה. והוי יודע וזה שכתב הריב ד״ה וחייב
 באחריות לפלס לו את תבואתו אסי׳ למאן ולא דאין דינא דגרמי פאני הבא וקעביו מטפה כידים ע״כ.
 אין הכוונה לאוקמא מתני׳ הכא כהחלע כמ״ו ולא לאין דכא וגרמי ־פהרי הר״ב בסי׳ בריפ פ״נ
׳ פ״ו ה איט יכול לסוסלן וכ״כ התי״מ עול מפנס ו  רסנהמץ ס״ל לואין וינא וגרמי וע״פ בתייע ר
. ואמר ׳  לבכורות דלעת הל״ב כמאן ללאין רינא וגרמי אלא כתב הריב הכי עס״׳ סוגיא ובביק ק
 שם ר׳ מאיר הוא דדאין דיכא לגרמי וס״ל כוותיה ופריך סי ר׳ מאיר ורצה הפיס לומר הא ר׳ מאיר
 דחנן המסכך גפנו ע׳ג תבואתו של חבירו היז קדש ומייב. ודמה לה התם [טטמא] וקעגיד בידים
 (כלומר לעולם אע״ו וסתם מתני׳ ל׳ מאיר אין ראיה ופיל למחר׳ ודאין דד״ג אלא הא דחייב באחריות
 היינו טעמא משוס יקעביו ביויס] מעתה הזיק והש״ס מוקי טעמא להן מתני׳ המסכך ובו׳ וחייב
 באחריות משום וקעביו בידה ולהט פי׳ הריב ואס׳׳ למאן ולא דאין וכוי. שוב ראיתי נמי פלפון
ג והא י ו  הר״ב לקוחים מפירוש הדיש שכתב בזהיל וחייב באחדותו לפלס התבואה ואפילו מחן ולא ו
ק מיו בסמוך י . אולם גרור ראיתי לפי דמשיק השיסהתס מ כ ול קמא עי ו  מביו בידם כואמרינן מנ
 לה אלא הא רימ דתני׳ מחיצת הכרם שנפרצה אומר לו גוור וכוי נתיאש ממנה ולא גררה ה״ז קופ
 וחייב באחריותו עיכ. ודברים אלו אין להם מוגן כי אה ס״י הסירופ שכתבו החום׳ ד״ה מחיצת הכרס
׳ אומר רית פאין מפנה בשום מקום אלא ברייתא היא. ומימ דייקא דאהי׳ כר׳ מאיר מכח  שנפרצה ט
 המפנה דהמפכך לפליגי ההם צפיפא ר׳ יוסי ור׳ פמעון ואמרו אין אדם אוסר דבר שאינו שלו ואיכ
 ברייתא דמחיצת הכרם כליי ור״פ לא אתיא אלא כתיק דידהו להיינו כר׳ מאיר לכתם מתני׳ ל״מ היא
כ. ומעתה חזינןאף היכא דלא עביר שוס מעשה כמו מחיצת הכרם שנפרצה וכו׳ 1מחייב ר׳  וכו׳ עי
 מאיר ומה המשכה דאתמר כר״מ כדמסיק הש״ס דואין ודיג אתיא ודאי כסיר אפילו אה הך דמסכך
 לא מיקרי שזס מעשה. ותלע להא דקאמר הש״ם בתחילה התם נמי דקעביד בידים איע אלא לרך
 דתי׳ אבל לסוס קושעא דמלתא ט״כ דאין זה בהחלט אלא כמיש תוס׳ דיה פאני ההם דמסכך גפנו לא
 מזיק כ׳כ בילים כמו בצמד לצבע וכו׳ דאי לא תימא הכי קשה למה נקט מסכך כלל הא אפילו בלא
 מעפה ויפ ליישב. אך אי קפיא לי לדינא הא קפיא לי שפסק המחבר ביו״ד סי׳ לצ׳׳ו העי׳ ד׳ אין
 מקלפ דבר פאינו שלו לפיכך המסכך גפנו ע׳ג תבואתו של חבירו קילפ גפנו ולא נתקדפה התבואה פל
 חבירו וכו׳ ע״כ והיינו כמיפ הרמב׳ם בחבורו פיה מהל׳ כלאים לין ח׳ אין אלס מקדפ דבר פאינו פלו
 וט׳ [דלא כרמרם בפירושו וכן הר״ב לססקו כתיק וכתב התי״ט ריש מ׳ וייו בסמוך דהרמביפ בחיבורו
 הזר (ופסק כל׳ יוסי) וכעודדא לייע] אכן ראיתי להרא״ש בפ׳ הערל סי׳ ח׳ פסק בהחלט לאי; הלכה
 {ל׳ יוסי וריש והביא ראי׳ עיש ולפי הכללים שכתב הפיך בייל 5״ דאזלינן בתל בתלאי אף בפוסקים



 מסכת יש סדר למשנה כלאים ז
א (:היא ״ דמקוואמ האריך לבאר איזה מהן גדול ט׳ש. ובעי טעמא שלא פי׳ הרב מ  ובמיב פ
/ כסת הוא קטן שמשים שחח מראשותיו וכר י  מוקדה). ודע ובערוך ערך כר כתב אמשנה דהכא פ
 הוא ששוכב עליו כראמרי' בגיעין מיז אמרה ליי ברת״ לא בעית מידי למזגא אמר לה כרסי כרי עיכ .
 וזה ראי' גמורה ותיובתא למאן דמסרש דשניהם מניחי; תחת הראש ויש לעיין בזה עור: ף הריב ריח
ם כלאים דכתיב במתים חפשי כיון שמת אדם נעשה ע  תכריכי המת שהמת נקבר בהם אין בהם מ
 חפשי מן המצות וכוי עיש בנדם סיא . היל בגד שאבד בו כלאים הרי זה לא ימכרנו לנכרים ולא
 יעשנו מרדעת לחמור אבל עושק ממנותכמכין למת. אמררכ יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד
 לבא א״ל אביי ואיתימא רב דינר והא איר מני איר ינאי לא שנו אלא לםפדו אגל לקברו אהוד. איל
 לאו אתמר עלה אמר ר׳ יוחנן אפילו לקברו. ור' יוחנן לטעמיה דאמר ל' יוחנן מאי דכהיכ במתים
 מפפ׳ כיון פמת אדה נעפה חפשי מן המצות ע״כ [ואגב גררא אודיע מה שכתבתי בתקוני כלי פרת.
 דבשבת קרא אי׳ לאy יוחנן במתים חפשי כיון פמת וכוי אבל גפבת למיד איתא כמו בנדה ה״א ראמר
. והיא כ  ר׳ יוחנן מאי דכתיב במתים חפשי וכו׳ וזיל רש״י דא״ר יוחנן קרא קא דריש במתים חפשי ע׳
 פליאה לכאורה הלכך ברור דה,״ הגרסא לפני רפ״י דאמר ר׳ יוחק במתים חפשי כיון שמת וכו׳ כמו
כ שכתב פהמת נקבר בהם וכוי פירש אליבא דר׳ יוחנן לאפילו לקברו ר  דאי׳ לקמן קרא] והנה ה
 ולן ספק נטופ״ע ״ד סי׳ פיא סעיף ו׳ ובריש סי׳ פנ׳יא תכריכי המת מותר לעשותן מכלאים אפילו אותן
ע דנדה איר יוסף אהא ר . וזיל הרי סי׳ שיא ומים אפילו אותם פקוברין בהם ג  פקברו אותן בהן
 דתניא דפופין מכלאים תכריבין למת . זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבא איל אביי והא א״ר אמי
 א״ר ינאי ליש אלא לספרו אבל לקברו אסור איל לאן איתמר עלה איר יוחנן אפילו לקברו ור׳ יוחנן
נ מדברי הלמרם פכתי מתני׳ סתס ולא הילק . ר  לעממיה וכוי ופסק הרא״פ הלכה כרי יוחנן. ו
 והקפה הראיפ דליתפר משום לועג לרש כדאמרינן בענין ציצית בפ׳ התכלת ותירן רפאני מצות ציצית
. כ י  שפקולה כנגד כל המצות אי נמי שאני כלאים לבחי דומיא דמת לא אסור דלא מתהני כלל ע
. ובכל דוכתא פסקינן כר׳ ינאי  ולקוצר דעתי עמדתי מפתאה דהיאך פשקו כר׳ יוחנן נגד ר׳ ינאי רבו
 נגד ר׳ יוחנן וכמכואר ג״כ כלל זה בהליכת עולם ומוסכם בכמה מקומות ואין לומר משום דרבי מני
 כפי הגירפאבגמ׳ או ר׳ אמי כפי הגירפא שכתב הרי אמרה משמיה דרי ינאי ולא אשכחן רפליג ר׳
 ינאי בהדי ר׳ מחנן בהא מילתא הלכך פסקו כרי ׳ומק . אגל אי אפשר לומר שהרי הרא״פ בעצמו כתכ
 ברא דביק סי׳ ח׳ דלא מסתבר לומר הכי וט אין כדאי לסמוך על זה שהעיד דהכי אמר רבו עיש .
 ורציתי לומר מדהסכיס רב יוסף למלתא דר׳ יוחנן ססקינן כוותי׳. אך גם בזה לא נתקרר דעתי
ע מרה בהלכות כלאים כתב ר  דמצינו כמה פעמים זאת אומרת לא ס״ל. אולם ברור ראיתי מאיש ב
 בזה״ל תכריכי המת וטי אין בהן משום כלאים וכו׳ בפ׳ האפה פליגי בה אמר ר' אמי ליש אלא
 לספדו אבל לקברו אסור ור' יוחנן אמר אפילו לקברו מותר לכתיב במתים חפשי וכו׳ והלכה בר׳ יוחנן
ה נתברר לפי הגרש׳ שהי׳ לפני הרא׳׳פ דפליגי ר׳ אמי ור' יוחנן בנה  פהי׳ רבו פל רבי אמי ע״כ. מ
 יסודו דהלכתא כר׳ יוחנן פהי׳ רט פל ר׳ אמי. אכן לפי גרסת הרי דפליגי ר׳ ינאי ור׳ יוחנן היל
 לפסוק כר׳ ינאי. והאמת יפ לו רגליה כפי שהעתיק הדרישה סיס פרא לשון הרוקח כתב רבינו ירק
 פהטלית שיפ לאדם אס ימות יתנו סביבותיו ולהניח ציצותיו בידו וכו׳ כדאיתא בסי התכלת ובנדה כדק
 האפה בגל שאבל גו כלאים עושה ממנו תכריכים למת ואיר ינאי ל״פ אלא לספדו אבל לקברו אפור
 למצות אין בעלות לעתיד לבא ולא קי״ל כר׳ יוחנן דאמר מצות בעלות עיכ. מעתה נראה בעליל
 לאר׳ש מזוקק שכמתיה דלסי הגירס' שהי׳ לפני רבינו יבק דפליגי ר׳ ינאי ור׳ יוחנן פסק כרי ינאי רגו
 דר׳ יוחנן. וממילא רווחא שמעתתא דהראיש והעור והריב שפסקו דאפילו לקברו מותר משום דהי׳
 גרסתם דסליגי ר׳ אמי ור׳ יוחנן. ובכן לברי הרי שהעתיק הגרסא כמו שהיא לפנינו בגמ׳ דסליגי ר׳
 ינאי ור׳ יוחק צריכין ביאור דהיאך פסק כר׳ יוחנן נגד ר׳ ינאי. וכן יש לדקדק בתוס׳ דעיז סיה דיה
 אנל וכו׳ שהעתיקו פלוגתא דר׳ ינאי ור׳ יוחנן בנדה סיא ופסקו כר׳ יוחנן וצ׳יע. וגם מה שכתט תו'
 שם לשמואל לטעמיה לאית ליה מצות אין בטלות לעתיד לבא פיש. לא ידעתי היכא אמר שמואל דבר
. זתי הא דאי׳ במנחות האי שמתא ודאי למינן ליה הרואה פה יראה דלאו שמואל קאמרי אלא םתמא ה  ז
. גם מה שנסתייע ׳ ב מ״ל וע״ע תוס׳ ברכות י״ח וחוס׳ פסחים מ ר  דגמרא היא וצ״ע. גם בתוס׳ ג
 הרי מדברי הרמרס שכתכ מתני׳ סתם ולא חילק. לא הבנתי כי זיל הרמב״ם סיי מהל׳ כלאים דין
ה מותר למשות מן הכלאים תכריכין למת שאין על המתים מצוה ע״כ. וכתב הרמ מה שכתב מותר  ר
 לעפות מן הכלאים וכו׳ משנה בכלאים תכריכי המת אין בהן מפום כלאים ע״כ. וזיל תוס׳ נדה ס׳׳א
ה אמר ר׳ יוסף זאת אומרת מצות בטלות לעתיד לבא תימה אמאי לא קאמר רב יוסף מילתיה אמתני׳  ר
 לכלאים דתנן בהדי׳ תכריכי[ למת אין בהן מפום כלאים ו״ל למהך מתני׳ לא משמע אלא שכל זמן
 פמת אין עליו משוס איסור כלאיס אבל הך דקהני דלכתחילם עושה לו תכריכים מכלאים אספר שכשיעמוד
כ. הרי מסורש למתני׳  לעתיד יעמוד במלטשים שנקבר בהן ש׳מ שמצות בטלות לעתיד לבא. עי
 דכלאים איירי כל זמן שהוא מת וט׳ ואיה הרמרס שהעתיק המשנה כצורתה נמי הכי איירי ואדרבה
 מדלא כתב הרמב״ס להריא דאפילו לקוברו. משמע קצת ללקוברו ס״ל דאשור וכר׳ ינאי כפ• הגרסא
 פלסנינו וכמ״ש נמי הרוקח שזכרתי למעלה וזה נמ׳ שדקדק הרמרם לסיים פאין על המתים מצוה ״
 אבל כפיחיו לעתיד ויהיו ח״ס לא כלל בלץ זה זחיכ ממילא נפמע דלקוברו אשור. ולכן העור לכהן
 כח דהיתל׳ פרושי מפרש בזהיל בסי׳ פ״א תכריכי המת מותר לעפותן כלאים אפילו אומן פקוברין בהן
 מיכ פפתיו ברור מללו תכריכי המת וכוי כלומר באותן פסופדין אותן בהם ומספיטין אותן אחר
 ההספר. ואח״כ כתב אפי׳ אותן שקוברין וכו׳ וכן מצאתי בבית שכתב על העור בזרל תכריכי המת
 וכו׳ הכי אסיקנ׳ בפיע דנדה בר׳ יוחנן דלא מיכעיא באותן התכריכים שסופדין אותן בהם ואחר
 ההספד מסשיטין אותן וקוברין בתכריכי׳ אחרים אלא אפילו באותן דקוברין אותן כהן שהרי הן
 מוזרות לעתיד לבא לעמוד בלבושיהן נמי שרי דמצות בעלות לעתיד לבא דכתיב במתים חפשי כיון פמת
א  אדם נפשה חפשי ק המצות ע״כ . הרי דלולא שפיט הטור להדיא אפילו אותן פקוברץ וט׳ ר
ט׳ כוונתו רק על התכריכים שמפשיסין מהם אחר ההספד קודם הקבורה.  למיש ברישא תכריכי המת ו
 וא״כ שפיר נוכל לומר הכי בכוונת הרמרם שלא פרש להליא אפילו אותן שקוברין וט׳ לעיקר לפרי
 היינו באותן שישנו עליו קורם הקבורה וכלאמרן ומתוך שזכרתי לברי הרח אמרתי אזכור צדיק לברכה
 דבר נאה ומתקבל. שכתב עול שם בזרלוהתו׳ האריט לתת היאך לובשים כלאים למת והאיכא מפום
 לועג לרפ כלאמר בבלכות לגבי ציצית וקצת מלבליהס הביא ב״י. ולפע״ד נראה מלישנא לברייתא ללא
 התירו במת אלא דומיא דגגד שאנו ט כלאים וכיוצא בזה לאין ניכר הכלאים לכל אלס וליכא מפופ
׳ וכגון שמלביש בגד שיש  לועג לרש אלא בדבר מיכר ומפורסם לכל כנו[ ההם דקא״צ דליי׳ לכנפיך ט
 בו ר׳ כנפות ואין פם ציצית כלל ומשיה אין אנו חוששין וסוסלין הציצית בטלית פל מתים ולית בי׳
׳ וכיון דמרדעת  מפום לועג לרפ כיון פאינו ניכל ואינו מפולסם אלא לממ״פ רבינו וכן מרלעת ט
 מידי כפהכלאיס ניכרים אלמא משמע רבתכריכי מתים נמי מידי בכלאים ניכרים וכלמשמע מלבדי
 תו׳ ושאר מפרשים ואני כתבתי מלעיל שאין לסקל במה כשהכלאים ניכרים ע״כ . ומתוך רבריו
 של גדול שהעתקתי זכיתי להבין התוספתא לתנן בסלק ה לכלאים בגד שאבד בו כלאים לא ימכרנו לכותי
 ולא יעשה ממנו מלדעת לחמור רש ביא אומר לא יעפה הימנו אימרא המפורסמת אבל יעשה הימנו
 תכריך למתים . הנה ברור דברייהא למייתי בנלה שזכרתי למעלה היינו התוספתא זו ורש בן אלעזר
ם  לא סליג את״ק. והתיק לא פליג אל׳ :מעון בן אליעזר ולפיכך מייתי הרש בקצרה וכן שכיחי ממי
 אין משפר כאשר בארתי בסיד בחבורי מל התוספתא. ונקרא תנא תוםפאת. ובאין ספק כך פירושא .
 רש ק אלעזר אומר לא יעשה היימנו אימרא [משום דהוה לוע; לרש] אבל יכפה הימנו תכריך
 [כלומר סאינו מפורסם ואינו נראה לכל ואז לא הוה לועג לרש וכמו שכתכ הרח] למתים. ומלת

 (יסלים) למח־ס

 וחמול ידעינן מקרא דכתיבא בשבח למען ינוח מורך וחמורך מכלל דבחול שור וחמור כה״ג עושים
 מלאכה [וכמו לתניא בספרי וסתס פסלי ר׳ שמעון כדאי׳ בסנהדרין פיו ור׳ שמעון אית לי׳ כמנחות
 י״פ וי״ו מוסיף פל מכין ראשון וע״ע במנחות בתום׳ ניא ל״ה וי״ו וט׳ והוא מטין כלשון ספרי םיעב
 לקורא המשכיל. מיהו גוה פליג ר' יונתן דלא ס״ל כמה דת:׳ בספרי מנין לרטת את הדש וכו׳ ת״ל
 יחד*] אלא להורות אתי דכל מקום דלא כתב יחרץ שיהי׳ משמעו אחד בפני עצמו [וזה שכתב רש״י פלא
 תאמר אסור לתלוש בשור לבדו וכוי לדוגמא נקט. כלומר ללהט כתיב יחדיו למרות דבעלמא היכא דלא
 כתיב יחדיו דמשמע אהד בפני עצמו. ודעת לנבון נקל. ומיושב גזה מה שהקשית, לעיל על פירם״י]
 ויתכן בזה דלא נקט רם״י נמי כדרך שהוצרך בכלאי בגדים דכתיב צמר ופשתים ימדיו משוס רגבי צמר
 ופשתים ודאי איצטריך יחדיו לגופיה אבל בכלאי מהמה שכתוב בו לא תחרוש כפור וחמור כפיר מוכח
 דבפלמא דלא כתיב יחדו אמרי([ אחד בס׳ע ד״תור' ויחדיו ע״כ אתי למרות על שאר מקומות דלגופי'
 לא איצעריך כדאמק. אבל ר׳ יאשיה הבירא ליה נמי בהא בספרי דמלח יחדיו לרבות אתי הדפ והיושב
 כקרון א״כ ליכא שוס יתור׳. ואמרינן בעלמא כמסתברא m מוסיף טל ענץ ראשון. וכן הוא הדין
 גבי מקלל דאינו חייב עד שיקלל שניהה אי לאו דאמר אביו קלל אמו קלל. וכזה ירדתי להציל רש״
 מתמיהת התופי הכא וכן כתבו להפיגו בחולין ע״ח: ובשעה שעסקתי בהלכה זו נתעלמה ממני לפי פעה
 לר׳ יאשיה תינה במקלל לאהלרי׳ רחמנא לכתוב אביו ואמו קלצ מדע דמקלל אחד מהם אביו או אמו
 דחייב אבל גבי הכאה לכתיב פרפת משפטים פיא פטיו ומכה אביו ואמו וגו׳ ומנ״ל לאחל אחל בפני
 פצמו נימא דוקא כשמה אביו ואמו לוי׳ו מוסיף סל ענין ראשון. ולא אשתמיט בשום דובתא לומר
 הכי. והו אי פליג ר' יאמיה במכה אביו ואמו לומר עד פיכה פניהם. הףל לאפלוגי ל' יאפיה ור׳
 יונק בקראי המוקדם דכתיב מכה אביו ואמו פ' משפעים ולמה איחרו והאריכו פלוגתיימ במקלל דכתיב
ר יאפיה [דאמר בעינן חלוק ואע״ג דלאכתיב יחליו  בפ׳קדופים רותר קפהפהרי אביי מ״מ ציה ס״ל כ
 כמאן דכתיב למי ולא משמע ליה לפרושי אחד אחל בפני עצמו בכל מקום שהזכיר שני דברים ופסק
 עלייהו דין או איסור. לפיי] ואי איתא דלפיטת ר׳ יאשיה במכה אביו ואמו אינו חייב על אחד
 מהם. א״כ אביי היאך מצי סבר כר׳ יאפיה הלא ממתני׳ לםנהללין הה. לתכן זה חומר כמקלל מבמכה.
 שהמקלל לאחר מיתה חייב. והמכה לאחר מיתה פעור. ולא הנן נמי ותומר במקלל שהמקלל לאביו או
ל ר  לאמו חייב [מקראי אביו ואמו קלל כדלריש ר׳ יאשיה] והמכה אינו חייב על שיכה את שניהה עיכ ל
 למתני׳ וגם במכה חייב על אחו מהם ואין לומר והיינו טעמא ומקשינן הכאה לקללה ומזה יצא לל׳
 יאשיה ולאביי דגם במכה חייג מל אחד מהם במו מקלל. אכן זה ליתא לע״כ לא קאמר בסוגי׳ פה .
ה לקללה אלא לענין שגם במאה איט חייב אלא בעושה מעשה עמך לגבי הכאה א  מר סבר מקשינן מ
 לא כתיב בי׳ עמך » והיא אפילו כשאיט עושה מעשה עמך חייב•׳ הלכך ילפינן הכאה מקללה. ובקללה
, אכל בהא דכתיב ומכה אביו ואמו וי״ו מוסיף על ה מכה שעשה וכו׳  כתיכ בי׳ עמך עיץ רש׳י ר
 מנין ראשון דגילה רחמנא להדי׳ לשיטת ר׳ יאשים דמי כאלו כתיב יחדו ודאי דליכח צמילף ממקלל.
ז ומכה אביו ואמו אין לי מלא ר  סוב בינותיבססרים מצאתי במכילתא פרפתא ס' הביאו ילקוט רמז פ
י אתה ון הואיל ומכה חייב והמקלל מייב מה . אביו פלא אמו אמו פלא אביו מנין מ  אביו ואמו
 המקלל אהד אחו בפני עצמו אף המכה אחו אחו בפני טצמו. לא אס אמרת במקלל שהוא חייב על
 המתים כחיים לפיכך הוא חייב על כל אחד ואחד בפני עצמו תאמר במכה שאינו חייב על המתים
 כחיים לפיכך אינו חייב על כל אחד ואמו כסני עצמו תיל ומכה אדם יומת אפילו אחד מהם [כך הגרסא
 נכונה כמיש הזית רענן לשם המזרחי עיש] דברי ר׳ יאשיה ור׳ יונתן אומר מפמע פניהם כאחד ומשמע
י יאשיה ה אנחית לי חדא אחרי לאי מ  אחו ואחו בפני עצמו עד שיסרוע לך הכתוב אחד ע״כ. מ
. ושבועות כיז וחולין ע״מ ו  ור׳ יונתן גס במוקדם עלכו דבריהם. אבל אקשית לי חלא בסוגיא לבימ צי
 דמייתי הפיס מיחא לר׳ יאשיה וט׳ ותניא איש איש אשר יקלל וכו׳ וברי ר׳ יאשים ר׳ יונתן אומר
 וכו׳ למה לא מייתי הפיס פלוגתא רר׳ יאשיה ור׳ יונתן לפליג׳ במוקוש גבי מכה אביו ואמו ודע
 בהוגיא למנחות אהא לאמר ר׳ •וכהן שפ ציו לפי פנאמל אלס כי קריב וגו׳ מן מהמה ק הבקר
ך הפ״פ ור׳ יונתן  מנן הצאן יכול האומר הרי עלי עולה יביא משניהם ת״ל מן הבקר או מן הצאן. מי
 למה לי קראי [לחלק מן הבקר או מן הצאן הא גבי מקלל אביו ואמו אמר כיון ולא כתיב במ יחדו
י מ ג יחדו [ ו ת . רש״י] האמר עו שיפמע לך מ ז ו ח  מפמע נמי אחו אחר על פיפרוע לך הכתוב י
מ יחליו משמע נמי כל אחל בפני עצמו ולא איצמליך קרא  נמי מן הבקר מן הצאן כיון ללא כתיב ב
א הואיל וכתב ומן הצאן כמאן לכתיב יחלץ למי. וז״ל רש״י ר פ  לחלק. רש״י] ומשני הפיס איצערך ל
 הואיל וכתיב בויקרא ומן הצאן כיון למיל למיכתב ק הצאן וכתב ומן הצאן כמו לכתב יחלץ דמי
 וגלי אביו ואמו אעיג דכתב ואמו לא משמע ימדיומשום והתם לא אפשר בלא וי״ו רהיט לכתוב ומקלל
 אביו אמו משמט אביו קלל אמו ע״כ ומה מסירשיי נראה כאילו סליגי ר׳ יאשיה ור׳ יונתן בקראי דכתיב
 בפ׳ משהעים ומקלל אביו ואמו מיתיומת אכן מכל הסוגיא שזכרתי ראינו כי פלוגהא דרבי יאשיה ור׳
 יונתן אקראי דכתיב גפי קלושים איש איפ אפר יקלל את אביו ואה אמו מות יומת אביו ואמו קלל.
 ו א״כ אין שייטת לכל אשר כתב רש״י אעיג לכתיב ואמו כו׳ חלא להא כתיב ואת אמו ותו כמיש
 רר׳ עוד להיט לכתוב וט׳ הא השתא קיימינן דלכתוב אפר יקלל את אביו את אמו ופוב אין שייך לומר
י כתיב את אכיו את אמו וא״כ מדכתב ואת אמו הוי ממפ כמו מן מ  מיש רש״י מפמע אביו קלל אמו פ
. ותו דגם רפ״ גופי׳ בסנהדרין ס׳ו שהעתקתי למעלה כתב ברה ו ד ח  הבקר ומן הצאן דמי כמו דכתיכ י
 ר' יונתן וכוי ואפ״ג דוי״ו מוסיף על ענין ראשון וטי איכ משמע דהוי מצי למיכתב בלא וי״ו ובכן
ט׳  למי רש״ במנחות צנדג. ובתוך הדמים יוק כפל המרים ואמר ר׳ יונתן משמע שניהם כאחד ו
 •שמי בזה לא הוסיף שום חידוש דהא ר׳ יאשיה כמי אמרה והוי סגיא ליס לר׳ יונתן לימר משמע נמי
 אחד אחו אחר בפני עצמו אלא רר׳ יונתן רצה לתקן בזה כי היפי ולא תקשה יתורה ווי״ו הלכך
א דווקא אחו אחד בפני עצמו הואיל ללא כתיב  אמר ומשמע שניהם כאחד ואי לאו יתור׳ דו״ו מי
 יחדיו. אבל כשקלל שניהם סטור לאין עונשין מן הדין במבואר להליא מטת ה׳ להכי איצטליך וי״ו
 למרות נמי לשניהם כאחד ומשיכה מפורשת דברי תורה אחו נמשך בחבירו ומחירוש לו ילפינן את
 זה שהעתקתי בשם רשיי מנחות ציא שכתב כיון וה״ל לכתוב מן הצאן וכתב ומן כמו וכתיב יחדיו
 למי וט׳ אבל דע וביומא נ״ז העתקו הום׳ ויה תניא וכוי לשון רש״י במנחות באופן אחר לגמרי
 שכתבו בזהיל אבל תימה אמאי קסבר ר׳ יונתן אין מערכין לקרנות וכו׳ כיון דכתיב מדם הסר ומדם
 השעיר כימא מערבין ואמר במנחות דלר׳ יונתן דאיצסריך למיכהב גבי נסכים מן הבקר או מן הצאן
 דצא תימא כיון דכתיב בויקרא מן הבקר ומן הצאן כמאן דכתיב. יחדיו רמי ורש״י פי׳ התם ללאו מוי״ו
 קא וריש אלא מדשני קרא בדיבורי׳ מרישא כתיב מן הבהמה ומן הבקר והדר כתיב ומן הצאן ולא
 כתיב ומן הבקר ימן הצאן ש׳מ לערב בקר וצאן וכו׳ [ומה שיש להתעורר מפרושי של תוס׳ ביומא במה
 שכתבו לפרש הסוגיא ומנחות נגו מה שכתבו תוס׳ במנחות ציא ו״ה הואיל וכו׳ ע׳ היעב ואין כאן מקום
 להאריך] אמור מעתה לפי פירש״ שהעתיקו חוש׳ יתיישב מה שהקשית׳ למעלה ושפיר איצטריך לר׳יאשיה
 כמה אוס יומת. ובדכרי תו׳ דיומא אגב דאתי לידן לא אכחד מה ששאלתי בימים קדמוניות בזה שכתבו
 תוש׳ דר׳ יהודה דריש מין במינו לא בטל מדכתיב ולקח מלם ספר ומדם השעיר וסיל כר׳ יונתן ולא
. ור׳ יהודה ממייב על נזקי טמון באש ואיית׳ קמה לרטת ׳ ק ס ר  בעי או לחלק ע״ש. קשה מסוגיא ו
 כל בעלי קומה. אyc ולרבנן נסקא להו מאו ס״ל לר׳ יהווה דאו לחלק איצטריך עיש. בשלמא הסוגיא
 דבביק ניד עיש ובהו׳ פס ו״ה או וכו׳ אין להקשות דייל דהש״ס רצה ליישב אף אי ס״ל לר׳ יהווה ואין
 חופפין לזרע האב מעתה סיל פר׳ יאשיה אכן בסוגיא ס׳ שזכרתי ובהחלט מוכרמ ואתי או לחלק ציע.
 ולהשית עצ לב רעיו! [וע׳ע חוס׳ ב״מ קעיו דיה פנאמר לא ימכול. ותו׳ מנחות נ״ח ויה פנאמר]:
ב ענין כר וכסת והת״גן האריך קצת , י . ספיד דשבס ס" מ ׳ ט  D plS ב הכרים ומכמות ו
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ט׳ פי׳׳  דאיתא עוד שם כסמוך דר׳ יאשיה מפקד אלבישוני חוורין. אמרן ליה מה אתה טכ מן ר3ך ו
ר יאשיה תלמידו של ר׳ יוחנן צוה וכו׳ ואמרן לי׳ וכי אתה טכ מר׳ יוחנן רכך יכו׳ עיש  הכותכ ד
 וכתכתי כחדושי לכאורה פירושו קצת דחוק שהרי ודאי דר׳ יאשים סתמא שהוא תנא ונזכר פעמים
י הס ר׳ ינאי וכדאית׳ ת של ר ר  הרבה בברייתא לא הי׳ תלמידו של ר יוחנן ולכן טפימועכ לומר ד
. ומעתה כל מדה נכונה לומד דמה דאיתא כירושלמי ממור ר׳  להדיא בשים דלן שבת קי״ר נדה ר
י וסבר המדפיס לתקן שהוא ר׳ יאשיה אבל סוב לומר שהוא י״  יאשיס היה כותב בראשי תיבות ר
 יוחנן ונודע דר׳ יוחנן הי׳ תלמיד דר׳ ינאי כלאיתא ברב קנ׳׳ד יכפור גר׳ •נאי רבי׳ וכו׳ וכן בפ£ר
ב דהניא המודר הנאה מחבימ ומת מביא לו ארון ותכריכים  מקומות. ובחבורי על התוספתא בנדרים ר
 חלילין ומקוננות שאין מאה למתים ובן פשק בעוש״ע ייד סי׳ ררא . כתבתי דמשמע מן התוספתא
ד את הרשום אצלי ת אמרתי לקצר. ואת זה אג ט ד  כסי׳ הרשרס והארכתי שם. ומפני יראת א
 בהפלאס שבערכין והיא קרובה על האמת . בערך גא כסב הערך בזהיל בסוף פרק אלו טריפות סיז
 ר׳ יוסי גן דורמסקין אומר לויתן דג עהור הוא שנאמר גאוה אפיקי מגינים אלו קשקשים שבו תחתיו
 חדודי חרש אלא סנפירי! שסורח בהן פי׳ למה הוצרך לומר שהוא עהור מפני שהוקש לנחש. דכתיב
א הואיל והוקש לדבר שמא. טמא הוא קמ״ל עיכ • ומה המהרשיא בחדשי ר  ולויתן נחש בריח. ס
 אגדות כתב בזהיל ואין ספק אם הוא דג טמא היאך יאכלוהו הצדיקים לעתיד לבא אלא הספק אם הוא
. ומלבד הדוחק שנכנס בו המהרשיא יש ל ר ל במים כמו בר אווזא וקל ע ד  דג טהור או שף טהור מ
 לדקדק דלאיזה צורך תני עהור שהרי כל עיקר בא להודיענו דרג ולא עוף הוא. ויותר קשה מה בא ר׳
מ ליינא לעתיד לבא אמריכן י  יוסי להודיע זה ומה נפקותא יש אם הוא דג או עוף [ואפילו במה מ
 ביומא ה׳ דאין צורך לנו. כשיבא משה ואהרן גרע זה ומכיש בדבר לויתן הזוכה בחלקו לעתיד לבא
ד לויתן הוא ר  יערב לו מאיזה מין שיהיה ברם לפי מה שכתב רגינו הערוך נפקותא רבא לדינא. לפי ה
 דג עמא מדאיתקש לנחש וכפי המבואר בפסוקים שהצדיקים יאכלוהו לעתיד לבא [ובמיפ המהרש״א]
 מדבתיב יכרו עליו חבירים ברדרשינן ברב עיה יהיה מהכרח לומר דמצות בטילות לעיל ומותר לקברו
 בכלאים ולהכי השמיע ר׳ יוסי דדג טהור הוא והלכך יכרו עליו חבירים ואין מצות בעילות לעתיד
 לבא ואסור לקברו בכלאים וכה״ג חה הילכתא רבתא לדינא . ועולה הכל נכונה : י תוייס ד״ח
ב שם שכתב קופה סל עשוי מנצדם י . כלומר דלא כפי׳ מ ׳ ט ה וכו׳ ודלא כההיא דמשנה ו פ ו ק ה  ו
׳ וכן השיג הח״ע עליו סתם מהך דהכא . מיהו ודאי מציע קופה שפירושו םל כמטאיי ט  ו

ל לפי עניינו השייכי מ  בערוך ו

 מסכת שביעית
ת ממלאכת מסכת זו נשגכה ממני מכל דינים השנויס במסכת שביעית מצאתי ראיתי  בראשי
 הפרק האחרון בענין שמיטת כספים וכל דני פרוזבול נזכדם בעוש״ע חימ סי׳ סיז
 בכללותי׳ ופרעות׳׳ גרם בכל תשעה פרקים המדברים בעכין שמיטת הארץ ריל עצומת המותרו׳ והאסורו׳
 בקרקעות לא ראיתי ולא מצאתי בטוש׳׳ע באחד המקומות . הן אמת כל הדינים השנוי,׳ במסכת'
. משוס דקי/'  המדברים במכין עבודת הארץ בשנה הששית הנכנסת לשביעית שסיר עבדו דלא זכרו
 כרבן גמליאל ובית דינו דבעלו תוססת שביעית כמ״ש הריב בסוף משנה א׳ פרק א׳ ובסוף מיא פיב
 וכמו שאבאר להבא כסיד. אמכם כל הדינים השנויי׳ בפנץ שביעית עצמו ובדיני ביעור לא ראיתי
 שוס ביאור. רק העוי״ד סי׳ של״א הער׳ בזה״ל ובשביעית היא שמיטה ואסור בחרישה ובזריעס ובכל
ע גס את ר  עבודת קרקע. ובארן ישראל האידכא מדרבנן. ויותר מזה לא מצאתי בעור. ובחבור ה
 זה לא כתב. ואולם מדני תרומות ומעשרות האריכו בדיכיהם . ובסוף הסי׳ כתב ממ״א גהרה ררב
 המחבר השמיט כל דיני מעשר עני וכו׳ . גס בדיני תרומות ומעשרות השמיע כמס דנים וכו׳
. קצתם העתיק המחבר כסי שהי׳ נראה להמחבר יותר הכרחי עיכ וכולם  ובבאר הגולה כתב ע״ז
 לא הערו שכל ליני שביתות הארן בשביעית ודיני ביעור פירות שביעית נשמעו לגמרי . ועמדתי
 משתאה. לגולל הפליאה . ובחיפוש מחיפוש מציאה ממראה . שאלות ראשונים שאלתי עיני ראהו
 בשליה בשער האותיות. דף ליז ע״ב הניח זה דבר השמטה בתימה. והאריך בכי ידיכים כללו

 בביאור שלם ולקיחה תמה :
 פרלן א ד שנאמר גמיש ובקציר תשבות וכו׳ למוצאי שביעית ר׳ ישמעאל אומר מה חריש
. איתא נ י  1 רשות ונו׳ יצא קציר העומר ע״כ. ובמיק ג׳ וברה ט׳ ובמכות ח׳ וכן במנחות ע

ה מפרש ור׳ ישמעאל דמוסיפין מחול על ר  יצא קציר העומר שהיא מצוה . וזיל מיש ובס׳ ראשון ל
 הקודש מניל יליף לה מיוהיכ דכתיב ועניתם את כסשותיכס בתשעה לחדש וגו׳ ומרבי שבת וכו׳ והיה
ם דקראי דיוה׳כ מ  שטעית וכו׳ ות׳ק דמתני׳ דהכא היינו ר׳ עקיבא כדתכי׳ התם בברייתא ומשמע הוגי׳ ד
 לא צריכי לריע דיליף כולהו משביעית. ותימה ר׳ ישמעאל נמי נילף משביעית יבסיק דמ״ק אמרינ;
ה דצריה׳  הילכתא בעשר נעיעות לר׳ ישמעאל וכיון דהילכתא למישרי ילדה ממילא זקינה אסורה ותירץ ר
 קרא לר׳ ישמעאל משום תוססת דלאחרץ ועל חנם דחק דמהלכה לא ׳לפיק הי היכי דאץ דנין קיו
י לרע נסיק דמ׳ק דאעיג ראיכא הילכת׳ צריה׳ קראי דבחריש וקציר  מהלכה וכיח א״כ לישני מ
יורכ ויו״ט אם איתא דלא אתי אלא לאחרינא לא הוי לי׳ למיכתב קרא גבי שביעית  לאגמרי אשבת ו
ה ע׳ דיה ור׳ ישמעאל וכו׳ תימה לרת הא ר . וכיכ תום׳ ג כ  כיון ללשביעית גופי׳ לא צריך. עי
 אמרי׳ פ״ק דמיק הלכתא לר׳ ישמעאל קראי לרע דמשר נעימות הלמיס וכיון דהילכתא למיפרי ילדה
 ממילא זקינה אסורה ותי׳ ר״ת וכו׳ ובחנם דחק ביון דשביעית גופה מהלכה לא ילסיק מינה שבת
 ויוה״כ ויויט דאין דנין ק״ו מהלכה והשתא לר׳ ישמעאל איצטריך קרא משום שבת ויויטואיצטריך הלכה
י במיק לרע דאיצטריך קרא וט׳ לא׳כ לא הויל למכתכ קרא גט שביעית  למישלי יללה והא דלא משני מ
 וכו׳ ואחר שהעתקתי לברים מזכריה רע כי בסוגי׳ למ״ק ג׳ אהא לאר״א א״ר יוחנן עשל נטיעות
 הללמיס. סריך השיש והני הילכתא כינהו קראי נינהו להניא בחריש ובקציר פשטת ר׳ עקיבא אומר
ס מציין בצירו ר  אין צריך לומר מריש וכו׳ שיצא למוצאי שביעית וכו׳ וכתבתי בחרש אע״ג רבמםור׳ ה
ה שפיר אית׳ לתני׳. ולא לתנן משום ללאו משנה היא שהרי התם לא נזכר ר״ע ר  שביעית פ״א . א
ק בסתמא. אבל בריית׳ היא משנית בשם ר׳ עקיב׳ וכמ״ש מ״ש הנ״ל. איברא לכאורה היא  אלא ר

 טפ׳ קשי׳ ללמה הניח השים המשנה ומייתי הגליית׳ [ואי; זה מלרך השים כמ״ש תום׳ שבת קיה
ה והתני' ע״ש ובכמה דוכתי גם בסוגי׳ דרה כיח דקדק הגמ׳ גיכ מ״מ שביק מתני׳ ומוהיב מבריית׳  ר
ז ובימ ייח] להכי השכיל המקשה להביא הברייה׳ דתכי׳ בה ר׳ פקיב׳ אימל אין  בו׳ וכן בגיעין ר
ע דסיל בנזיר גדל פ״ז ובגמ׳ שם נ״ו דדכץ קיו מהלכה ע״ש. אין לומר כקושי'  צריך וכו׳ ולשיעת ר
 מ״ש ותום׳ ופרץ שפיר והני הילכתא וכו׳ דלרע נוכל למילף שבת ויוהיכ ויו״ע מהילכת׳ לפשר
 נסיעות [לשיטתי׳ בנזיר הניל דגעי למילף רביעית דם מק״ו מעצם כשעורה אע׳ג שהיא הלכה. והיאך
 מצי לומר הכי שהרי איכ קשה הך דהכא דלמה לי׳ בחריש ובקציר ועל מיש ותום׳ שכתט בפשיעות
 דהוי מצי השים לתרן אליגא דרע גמיק צננ׳ק]. ובזה יתק גיכ גדיה ע' ובמכות ה׳ דאיתא דתניא
ע אומר בחריש וכוי ומם מצי לומר דתכן בחריש וכו׳ ק המפנה דהכא משום שכבר כתבו תוס׳  ר
י מ״ש וכיכ בשאר י הוקבע כמי בשאר מקומות מ א מ  נדה ס״ב ליה כבריית׳ היק שסילר הש״ס מ
ע לית לי׳ הלכתא אלא מקראי דבחריש ובקציר ר  מקומות. ובסוגי׳ דמ״ק שזכרתי דמסיק הפ״ס ד׳ ד
 מפיק לתופסת שביעית ומפתה לא ידענא רמניכ לרע למלק בץ נסיעה או זקינה וכ״ת ס״נ דלרע
ה כעימות] תכן עד א במיק ג׳ ר מ  אק מולק שמי במשנה מ׳ סרק זה [והעתיקו תום׳ בהוגי׳ ד
ר מ ] ר׳ עיןב׳ * ם  אימתי נקראו נטיעות זט׳ [פי׳ לענין דמותדן לחרוש כל בית שאה גשבי* עד ר

 (יפל״פ) ט1י«ם

 למתים מישך ס;ה1 ואמר עמו לקאי כמי אללעילאימר׳ המפורסמת למתים. והאקשיא לי בדברי הכיח
׳ זכיון דמרלעת ורו׳ הלא כזה מוכח ממשנת לכלאים  למלייק תלשון העזר דממיש וכן ממעת ט
 דהכא דת;; הכריכי המת זממעת פל חמול וט׳ וכען למרלעת מיירי כשמלאים כיכרים אלמא משמע
 מתכריכי מתים כמי מיידי בכלאים ניכרים ואסיה תנן דאין משום כלאים זכשאר קושיא תו׳ בתקפו
 והרי מה לועג לרש וצריך אני לומר כתירזצי זכתי׳ מאיש שהעתיק הרי בזה״נ דםאני מצות ציצית
 ששקולה־ הרגל כל המצות אי נמי שאני כלאים ובמי יממיא רמת לא אסיר דלא מסמי כלל [ולכאורה
 מה שכתב הביי בשם מאיש ציל מיש כי מ״ש במתני׳ כתכ הכי אבל מאיש בהגיה שם כתב כמ״ש
ר.  תום׳ להבא שהקשו על משבים שתירן דכלאיס לא מי לועג לרש דבחי לומיא למת לא אסי
ת רדזקא בציצית שייך  וקשה הא ציצית כמי אין המי חייב בו אם אין ט הנאת לבישה וכו׳ ומפרש ר
 לועג לרש משום ושקולה כנגד כל המצות עיש] ועכיפ גק לרשב״ם ובץ לרת איכא למידק בהא
 דקאמר ולי ׳ומכן לעממיה דאמר במתיה מפשי כוי משמע ולמיד דלקוברו אפור לית ליה הך משא כיון
 שמת אדם נעשה חפשי וקשה דא״כ לסופדו אמאי שרי. ואס כה יאמר דאעy דלית ליה הך דרש׳ אפילו
י לפסלו שרי מעעם שאין המת נהנה ממנו ואץ איסור כלאים שייך אלא כשמתחמס וכמ״ש ולקוברו  מ
י אף אם ר ט׳ מ  אסור מפום לועג לרפ דמצזת אינפ במילות יקפה דלמה אמר ור׳ יוחנן לטעמיה ו
 יוחנן לא סיל הך דמתיס חפשי אסי נמי פפיר דר׳ יוחנן דאזדא בר׳ יוסף דמצות נטילות לעתיד
 לבא הלכך בין לססדו בין לקוברו מותר ושאינו מתחמם אפילו בחי שרי ואי משום לנדל ס״ל לר׳ יוחנן
 מצות נטילות ואם רצינו לומר דמהך קראי ממתים חפשי מפיק לה דמצות בעילות לעתיד לבא קשה
 ליל לר׳ יוסף למביח הפי מברייתא ול f מפיק לה מקרא דר׳ יוחנן. ותו דמשמעזת השיס בשבת ל׳
 וקניא דמייתי להא דרי יוחנן נראה להדי׳ דקאי אעורו בקברו ולא לאחר התחי׳ עיש. ותו קשיא ר׳
 יוחנן דההא אדר׳ יוחנן בסנהדרין צ׳ דאמר מכין לתחיית המתים מן התורה שנאמר וכתתם ממנו את
 מומת ה׳ לאהרן הכהן וכי אמן לעולם קיים ובו׳ אלא מלמד שעתיד להחיות וישראל נותנץ לו תרומה
 יכו׳ הרי מבואר [ללעתיד אפילו מצות עשה לא בעילה וביש הלא תעשה וא״כ ס״ל לר יוחנן] למצות
 אינן נטילות לעתיר לבא : שוב מצאתי בספר בית הלל סי׳ שרא כשב קושיא זו ותירן בזהיל ו״ל
 דהא דאמר ר׳ יוחכן בס׳ חלק מנין לתחיית המתים וכו׳ דמצות אינן בעילות אליבא דרבי׳ ר׳ ינאי
 קאמר. ומגר ר׳ ינאי דמצות לא נטילות לעתיד נבא אבל ללידיה יש לו למודים אחרים על תחיית המתים
 כשאר מיד דאיתא שם בפ׳ חלק וק״ל עיכ. אמנם דבדו של גדול לא נתחוורו ללא מציכו בשוס דובתא
 דמתרץ השיש הא לידי׳ הא דרבי׳ אלא היבא דאיתמר אמר ר׳ סלוני משום ר׳ פלוני אבל סכא למפני
 בלא גברא ואיתמר להדי׳ א״ר יוחנן מניין לתחיית המתים וכו׳ אי אפשר לומר הא דרבי׳ דא״כ היה מהחיונ
פ לגר׳ מאיש דפליגי ר׳ אמי ור׳יומכן. נשאר הסתירה ר מ אף לתירוצו ע  לומר א״ר יוחנן א״ר ינאי. ו
. פהרי ר׳ אמי אימ ט אמר ר׳ יוחנן גסנהדדן גבי תלומ׳ כך  בר׳ יוחנן. דאין לומר דאליביה מ
. [גם הלום ראיח׳ בבאר היטב מייש סי' שניא ש י א  רבו אלא תלמידו דרי יוחנן כמ״ש לעיל בשם מ
ה מכלאים אפילו לקוברו בהם וכוי ואפשר דאפילו למיד אין מצות בעילות לעתיד לבא כמי  א״ק כא ר
ע דכלאיס לא כמה דבר אינש אזל תמן אתי ר  מותר לקטל בכלאים לס״ל כלבי לאמר בירושלמי ב
א מלבישן ובזה יש ליישב מה שהקשה בבית הלל ר׳ יוחנן אדר׳ יוחנן  אלא מי פהביא את הדור מ
ס ס״א שאנו עשוקים גו דקאמר להדיא ור׳ יוחנן י מ . במחילה מכבודו לא עיין שפיר בסוגיא מ  ע״כ
 לטעמיה דאננר במתים חפשי וכמ״פ ר׳ יוסף דזאת אומרת מצות בעילות לעתיד לבא כמבואר למבין
 מתוך הסוגיא. וא״כ ס״ל לר׳ יומנן גופיה דמעת בעילות לעתיד לבא וסותר ־למאי דא״ר יוחנן בסנהדרין
 הנזכר ללעתיד לבא יתנו תרומה לאהרן הכהן דכשאר הסתירה אדוכתי׳ וכמי שהקשה ג״כ הבית הלל].
 גס במיפ אבל ללידה וכו׳ כפאר מ״ד וכו׳ בממילה מכבודו לא דק לעריפא הו״ל דמצינו למי' בפ׳
רה שנאמר קול צופיך נשאו קול ח בר אכא א״ר יותנן מנין לתמיית המתיה מן מו  חלק צ״א אמר ר
 וכו׳ ודאתיכן עלה דע מהי דלא קשיא מהא דא״ר יוחנן משוס ריש כן יוחאי מנין שהקג׳ה מחיה
 מתים וכו׳ שנאמר הנך שוכב עם אטתיך וקס וכו׳ עיש צ׳ לבוה שפיר י׳ל הא דדיה הא מכי׳ דאמר
 משוס רפרי וללילי׳ בעצמו ס״ל מקרא לכתיב קול צופיך [וזה מציע ככמה מקומות הא לידה הא
ד דלפון מפום סובל או דלא ראה זא״ז כמיש רש״י בחולין ק״ג ר  דרבי׳ וכבר כתבתי במקום אחר ב
 ד״ה הא דרבי׳ עיש ואם ראו זא״ז כראה דלפון משום מורה דלדידי׳ לא ס״ל הכי ואין כאן מקום
 להאריך] מ״מ קשיא ר׳ יומנן דאמר צ׳ ונתתם לאהרן הכהן וכו׳ אדר׳ יומק דאמר ציא מדכתיב קול
 ציפיך וכו׳. ואשר על כן נראה העיקר כמו שהובא בעין יעקב מנין לתחיית המתים מן התורה שנאמר
 ונתתם לאהרן הכתן וכו׳ ונזכר המימרא זו בפתמא דשים [ולא כזכר ר׳ יוחנן כלל] מעתה לק״מ ואדרבה
 קצת לומר דכל האומרים בחלק ובתוכם גם ר יוחנן למוד׳ אחרים ולא אמרו מקרא דכתיב ונתתם
. היינו משום דלכולמ ס״ל דמצות בעילות לעתיד לבא. ואיכ עיכ ונתתם לאמן הכהן מיבעי  לאמן
. מה אמן חבר וכו׳ שאין נותכץ תרומה לכהן ן מ א  לי׳ מסנאי דבי ר׳ ישמעאל בסוגיא צ׳ לאמן כ
 ע״ה. ותוס׳ בכתובות ק״ב אהא לאתמר עתידים צדקיס שיעמדו במלבושיהן כתבו בזה״ל ד״ה בלבושיהן
 משמע בלבושיהן שנקברו דהיינו תכריכץ . אבל בירושלמי דהנושא אמר לבי לבניו מעעו כתבריק
 סעתירץ צדיקים שיעמדו בלבושיהן. משמע מיפעו בתכריהץ שעתידץ צדיקים שלא יעמדו בתכריכים אלח
 כלבושיהן מחיי׳ ע״כ. וחידש שלא כתבו תום׳ מן המוקדם ולהורות כמי דלמיא פליגי נמי בירופלמי
ע לכלאים הכי איתא תכריכי המת וכו׳ לכתיב במתים חסשי כיון שאדם וכו׳ רבי צוה ג׳ דברים  ר
ו עלי בתכריכין והו׳ בסדין אמל נקצר רבי דרבי אמר לא כך דבר אינש אזיל הוא אתי ג  וכו׳ אל מ
מ אינש אזיל הוא אתי תני בפס ר׳;תן כסות היורדת עם אדם לשאול היא באה  ורבנן אמרי במה ר
מי דרבנן ור׳ נתן ס״ל פיעמדו א מלביפן ו  עמו וכו׳ עוד שם רבי אמר מי שהוא מביא את הדור מ
 באותן תכדכין שנקברו. והיינו כמגיא לכתובות. ורבי ס׳ל שהקרם יעשה להן מלטשים והיינו תתהפך
 כחומר חותם [לאחר שתתהפך כחומר חותה] ויתיצבו כמו לטש [הוא פושה להם מלבושים] ועיש ובכן
 נמי מה שכתבו התופי פעתידיס צדיקים שלא יעמלו אצא בלבושיהן החיים לא משמע כן מירושלמי פ״ע
ם. וקציע. ומעתה נבא אל מאסונות דר׳ יוסף שהשיב לאו איתמר עלה וכו׳ מכרח לאתויי  מלאי
 כמי רר׳ יוחנן לטעמי׳ וכו׳ מצאו הך סיומא מציע לומר דצעולם מצות אינ! בעילות לעתיד צבא. והא
ר בירושלמי דמי שהביא את הדור הוא מלכישו. או  דפרי ר׳ יוחנן אפילו לקנרו מינו משום דםיצ כ
 במ״ש חוס׳ בבתובו׳ מ״ל שיעמדו בלבושיק מחיים. ויש בזה כדי להוסיף נוסך ממס שראיתי בעין
 יעקצ ס׳ פני מדה אהא לאמר למ ר ינאי אל חקמוני לא בכלים שחורים שמא לא אזכה וכו׳ כתב
 הבוכה בזהיל צוואה זו של ר׳ ינאי אין אצלי מן הספק שעופה למיד חוזק האמנתו בתחיית כמתים.
 לפי שאמרו בפי״ג לכתובות עתידים צדיקים שיעמלו בלבושיהן קץ מחעה לק מאו להקפיד על המלבושים
 במותם ובמ״ש בירושלמי לכלאים. ל׳ יוחנן מפקד אלבישוני קורדיקא לאחיורין ולאאוכמץ אין קמית
. אלא ׳ ו כ  ביני צדיקייא לא כגהת אין קמית ביו רשיעיא לא כבהת וכו׳. כל זה למאות כעמונס ו
 שתמהתי מאד על מה שפירש״ זיל שמא אזכה לרע והצדיקים מלובשים לגנים שלא מציגו מי שאמר
 פיפבו הצדקיס בנשמותיהן כגן עדן בלבופין שנקבר גופן באומה. אס לא שרצה לומר שמא אזכה לרע
. היוצא מדברים האלו ר׳ יוחנן כ  ואהי׳ נמנה עם הצדיקים שלעת המחיה יהיו מלובשים לבנים וכו׳ עי
 שצוה בירושלמי כמו שעה ר׳ ינאי גיב וכדעת החלטה של הבונה שלעת התמיה וכו׳ א״כ מוכת דרי
 יוחנן ס״ל הרבנן ור׳ נתן שזכרתי למעלה שיעמוו בלכושץ שנקברין בהן. וכוי שלא ימה קשה לר
י יעמוו לעת התמיה באלו הבגוים לזה סיים ר׳ יוחנן  יוחנן ומחיר לקטר בכלאים בםוגיא ואמאי מ
 לטעמיה ואסר במתים חפשי. אמנם דע את אפר אודיעך בירושלמי שלפני דפוס אמיש עיס לפיק
ג איתא כזה וליי מסקו אלביפוני וכו׳ כתבתי על הגליון בעץ יעקב חלק ב׳  ברע וכלאים וף ר
 העתיק הירושלמי זו ר׳ יוחכן מפקו אלבישוכי וכו/וכן בפי׳ שכתב הטתב איתאנמי ר ץסנן ועל מה



ת יש סדר למשנה שביעיות ח כ ס  מ

 בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. זתוספת שכס ויויט ויוה״כ יציף לה ר׳ע כולמ
 משכיעית עיש. וכ״כ תוס׳ שם דיה וליע וט׳ יליף וט׳ ועמ״ס כסיד לקמן והנה הרמבים בהלכות
. נראה ל5אורה ולפיטתי׳ אזיל ופסיק כל״ ׳ ט  שביתות עשור לא כתב להא דאוכל ופותה בתשיעי ו
 ישמעאל והוספת שביעית הלכה היא ואין למדין ממנה כמ״ש מיש והתום׳ שהעתקתי למעלה. ואיכ
 איצטריך ועניתם להורות תוססת יוהיכ. ברם העור איח סי׳ תר״ו כתב תכי ריח ביר מדפתי ועניתם
 את נפשותיכם וכו׳ מעלה עליו הכתוב כאילו התענה תשיעי ועשירי. וכתב הביי ואיה הא האי קרא
. ואין לומר ׳  ופניתם איצעריך ללמו ומוסיפין מחול על הקרש . כווריש לה ביומא פיא ובריס ע
 דהעורפובר להוספת מחול על הקדש לא הוי דאורייתא ומ״ה אייתר לי׳ קרא לדתני ריח ב״ר מופתי
 שמי כתב בסימן תריח דמקרא נפקא לצריך להוסיף מחול סל הקדש . וייל דהעור סוכר כריע מהקא
 לי׳ שמוסיפין מחול על הקדש מקרא לבחליש ובקציר תשבות כלאי׳ בפיק דר״ה ע״כ. ולכאורס סותר
 הביי לברי עצמו ללקמן סי׳ תר״ח. אהא שכתב המור ואוכלין ומפסיקין קולם בץ השמשות דמקרא
 נפקא שצריך להוסיף מחול על הקלש בין נאישול אכילה בין בעשיית מלאכה. כתב הב״י למקלא נפקא
 לן בס׳ בתרא ויומא דף פיא ע״כ. והנה ברב ליומא לא נזכר כלום מבחריש ובקציר. אלא רק ילסותא
 וועניתם את נפשותיכם. ותו לפי מה שבררתי למעלה ומר״ג ובית ויט מוכרחת אכו לומר להלכה
 כר׳ יפמעאל. זאיכ לסוס סוגי׳ דר״ה ע׳ איצעריך ועניתם להורות סמוםיסין מחול על הקדש יהשהא
 נשאר קושיה הב״• על העור אדוכת׳ לאע״ג דבכל דוכת׳ קייל כר״ע הבא יצא «ן הכלל משום וססקינ־ן
ג ובית דינו נגד ריע. ואין לומר נהי דתופפת שביעית הלמיש היא כר׳ ישמעאל. מ״מ משוס דקייל כר״ע ר  כ
 כלומר כר׳ע דאמר בנ<יר שזכרתי לעיל ללמלין קיו מהלכה. דזה לית׳ לודאי הלכתא שם כר׳א ור׳
ע לדחי לרע דאין למלץ מהלכה וכ״פ שם הרמב׳ם והריב ללא כר״ע . נס חידוש ר  יהושע רבו ל
 שלא הזכיל הרי לדעת העור כמר ברי' לרבינ׳ בפסחים ס״ח לטלה פתא יתיב בתענית לבר ממעלי
 יומא דכסורי לתנא ריח ב״ל מדסתי ועניתם את נפפותיכס וכוי מעלת עליו וכוי וכתבו סוסי בליה מ'
פ. מיהו בזה ע ואי כרי יפמעאל לית לי׳ הך ורפא וכו׳ מי ר ט׳ דמר ברי' מביני סיל כ  ד״ה כאלו ו
 אין כו כוי לעלות ארוכה דשפיר י״ל דמר ברי' דרגינא סיל כאוקמתי׳ דרנ בר יצחק או כאוקמתא
ג וכיש רינו באופן אחר. אבל לתירוצו של רב אשי להוא ר  דר׳ זחנן בסוגי' דמ״ק ד׳ רמוקמי ד
ע . והלכך ע רק לסיעת ר' ישמעאל נגד ר ג ובית ד ר  בתראי וקי״ל בוותי׳ בכל מקום א״כ לא אתי' ד
א  אית לן למיפפק טותיידר' ישמעאל. ואשר ע״כ לולא דבד הריה״אלהנןור פסק כפוגי' דיומא ר
 מריך הס״ס ותנא דעצס עצם [מדאיצסריך למשעי להוהפת החול מעונש ומאזמה ממילא פמעיע
 דמוסיסין מחול על הקדש והאי ועניתם בתשעה מאי עביד ליי. רפ״י] האי בתשעה לחדש מאי עביר
 לי׳ [ומשני הש״ס] מיבסי לי׳ כותר חייא בר רב מדסתי ועניתם את נסשותיכם בתשעה וכי בתשטס
 מתענין וכוי מעלה עליו הכתוב כאילו התענה וכוי. מצינו למדין למאן ואמר וגמר עצם עצם יועיק
 תופפת מחול על הקדשמדאיצערך למשעי וכוי כמו שסירש״י ואייחר ועניתם לומר כל המתענה בתשיעי
 מעלה מליו הכתוב וכו׳ ועפ״י הלבריה האלו פפיר פסק העור סכא בסי׳ תר״ל וכן לקמן בסי' תר״ח.
 [ואולי מ״ש הרי בסי׳ הריח למקרא נפק׳ בפרק בתרא ליומא אף הוא יהי׳ מכוון לגמור השם
 ורעת העור כוחנא וגמר עצם עצם. ומזה ילפינן חוספת מחול על הקדש. וחזר קצת ממ״פ גפיי
 תר״ו מעעמ׳ וסבר העור כר׳ עקיבא וליכא למימר הכי כראמרן], וביטתי בספרים וראיתי העיז ריס
 תר״ח כתב לפרש דרפת סעור כמו שכתבתי בסיד דז״ש העור ומקרא נפקא לן שצריך להוסיף מחונ
 פל הקדש בין באיסור אכילה בין באיסור עשיית מלאכה היינו קרא וילפי׳ בסיב דעמא גזירה שוס
. מיהו זה שתמה העיז על הלבוש שכתב דלפי׳ תוססת מבחריש וקצד ותמה עלז ׳  דטצס עצם וכו
 סע״ז ולמאן ויליף מזס ס״ל היה נמי כל שבת ויו״ע בעינן תוספת כדאי׳ בפ׳ ייכ ואיכ מיע כתג
 העור ווקא בידכ יש תוססת ובשבת ויו״ע לא כתכ כלום בסי' רסיא וכו׳ ע״כ. מובריו של גמל
ע ויליף ר י כתב והעור פוסק כ י  העיז ניכר שלא יראה הנא כל מיש הרי כאז. ואה ראה ידע מ
 תוספת מקרא דבחריש וקציר . עד שהוא מתמה על הלטפ שכתב ויש מפרשים דלפיק מבחריש וקציר
ד כמו שהעתקתי . ה״ל לע״ז לתמוה מל הרי פהחליע תימן זה בסי' ר [ י ר  [וכוונתו מל מיש ה
 למעלה. וגם דע דמ״ש הנףז דלמאן דיליף מזה ס״ל ס״ס וכוי כדאי׳ גפי ״כ . עמו' נפל דבש׳ ׳ו״כ
y מהי נדרים דין ע׳  ליתא אלא ציל כראי׳ נסיק מ״ה והייע ברףמי. שוב ראיתי כתב הרמרם ס
 הנודר שיצום בשבת או ביויט חייג לצום וכן סנודר שיצום יזם א׳ או יוס ג׳ כל ימיו ופגע ט יום זה
. וכשב סכ״מ וייל בדברי הרמרס ש;ראם ׳ ט  והרי הוא ״ט או ערב יוה׳כ. הד זה חייב לצום ו
 לכאורה שהוא סובר מערב יוה״כ וברח אשור להתענות מן התורה ומשמע וערב ׳והיכ הייט מדרס׳
 ועניתם את נפשותיכם ויש לתמו׳ על עלב יוהיכ לאטו מפום לרפ׳ ועניתם פהיא אפמכ׳ בעלמא לימא
 פהיא מדאורייתא. וייל דאין הכי נמי פאינס אפורין אלא מדרבק וכו׳ וכבר כתבתי שהדעת טעה
 לומר שרביכו הרמרם סוגר דערב יוה״כ וריח לא מיתסר׳ אלא מלרבק ואפי׳ הכי אץ צריכים חיזוק
כ. וכן כתב בספרו הגדול בביי איח סי׳ תייח אהר שהביא לשון  לפי שיש להם אסמכתא ברת וכו׳ עי
 הרמרם בסy מהל׳ נדרים מיל כתב ויש לדקדק בדברי הרמרס וטי דאעו משוס דרש׳ לועניתס את
 נפפותיכס שהיא אסמכתא בעלמא לומר שהיא מדאוריית׳ וכו׳. וכך נ״ל דאץ הכי במי דאינם אפורין
 אלא מדרבנן אלא כיון דיש להם קצת סמך בתורה לא אתי לזלזל בהו וטי וקצת צריך ביאור ממיש
 הרי ברמ שדעת נועה לומר דהרמב״ם סובר דטרב יזה״כ זרח לא מיתפר' אלא מדרבנן. אבל בשיע
. ובפ״ע פס סי' תקיע כ  א״ח סי׳ תי״ח סעי' ד׳ כתב פדברי הרמב״ם נראה לכאורה פטא מדאורייתא עי
 סעי׳ ג' כתב שמדברי הרמב״ם נראה שסם [כלומר ריח וערב יוהיכ] פל תורה ע״כ . הרי בפתי מקומות
 אלו החליט קצת דלא כמו שהחליט קצת בחיבורו כס״מ. וייל וכתב המג׳א סי׳ תקיע סק^ע דיה דהיה לר״ח
 וכוי אלא ר״ח הוא דרבק שאסור להתענות בו אבל ערב יוה״כ מוכח שהוא מואודיתא דהא ׳לסי׳ מקרא
 פמנוה לאכול . ומ״ש הררי ואסמכתא בעלמא הוא תימ׳ הא אמריי ביומא והנא ועצם האי ועניתם
 מאי עביד לי׳ מיבעי לי׳ כו׳ א״כ מזכח ומשא גמור׳ היא דאליכ הקושי' במקומה שמדת וכוי וכ״מ
ד שהוא מדאורייתא ר  ברה דקייל כריע דאית לי׳ להאי דרפא לדרפא גמזרה עיש. וכימ בטור סי' ת
 ע״כ. ולכאורה אין סימ׳ על הררי שהוא כתב דבריו לדעת סרמכים וראה ויוע מ״ש הרמרס בפ׳א
ע דן ו׳ בזרל בשם ששבות מלאכה נו בין ביום בץ בלילה כך שבות לעינוי בין ביום בין גלילה  מסל' ר
 וצריך להזסיף מחול על הקדש בכניסתו וביציאתו שנא׳ ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב התחיל
 לצום ולהתענות מערב תשיעי הסמוך לעשירי זכ; ביציאה שוהה בעינוי מעט מליל אחו סמוך לעשירי
 שנאמר ממרב עד ערב תשבתו שבתכם ע״כ . הנך רואה סשטות דברי הרמרם ומסיק תופסת מימי
 מקרא וועניתס ולא ס״ל כתנא ועצם ביומא ס״א וא״כ אין מקום לתמיהת המג׳א מסוגיא דומא דהתס
 למאן ויליף תוססת מעצם שפיר קאמר השים ואיהו מיבעי לי׳ קרא וופניתס לכדתני חייא בר מופתי
 לומר לך כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב ובו'. אבל לשיטת הרמב״ס ומסיק קרא וועטתם
ך אסמכת׳  למילף תופפת עינוי ביוהיכ. הרי זואי וממלה עליו הכתוב אינו מן התורה אלא מורכנן מ
ע זכו׳ אין לתמוה על מ״י רכבר במתי בצדק ר ה ם' שהמרי המג״א דקי״ל כ י  זהשתא נמי מסוגי׳ מ
ס ותוספ׳ ר מ ע וכמיש כמי מ  לפלוגתא דהכא מוכרח דק״ל כרי יפמעאל וכר״ג ובית דינו נגד ר
 שביעית אתי' מהלכה למיס לעשר נטישת ולפי דאין למדין מהלכה איצעריך קרא תעניתם לתוספת
ך אסמכתא  ׳והיכ. ובכן ברור דהא וכל האוהל בתשיעי מעלה עליו הכתוב וכו׳ אינו אלא מללגק מ
 כמו שהחליט הרי גם בכסף משנה שהועת ניטה דס״ללהרמרם דערביורכ לא מיתסר אלא מדרכק.
 גם בזה שכתב המגיא למשמע מהעור בסי׳ תר״ו שהיא מואורייחא אמנם לכאורה י״ל והעור היל גיב
א העור ס לדעת הב״י דאכילתערב יוה״כ אינו אלא מדרבנן יאפמטהאקרא וועניתם והלכך מי ר מ מ  כ
י קאמר קרא וכו׳ ומדאסקי׳ רחמנא מ  בסי׳ הר״ו מפום דמכ״פ מצוה דרבק היא . וממ׳ע העור ו

 (יםליפ) לאכילם

 נ&ףעס בשמה אלמא דםיל לר׳ עקיב' מסיעה דהיינו ילדה חלוקי מזקינה . זקשי׳ מניל לחלק וציע
 גשלמא לתירוצו של ר3 אשי בסוף ססוגי׳ בנדק ד׳ לכי נמירי הילכתא לתוספת פביעית דוקא בזמן
ע האי ועניתם ר ה ו  שביתמ׳ק קיים דזמיא דניפוך המיס עיש יש לומר כמ״ש תוש׳ ר״ה ט׳ שילהי ר
 וכו׳ לגמירי הילכהאבזמ; פכיהמ״ק ק׳־ים חמי׳ דניסוך המיס ולפי אותו מפקכא יתכן(פרש הלכתא
ע נטיעה כשמה לכל זמן  כי׳ עקיבא וקראי לנזמן שאין בהמיק קיים. יאיכ אתי שפיר הא ואמר ר
 שבני אוס קוראים לה נטיעה מותר ער ר״ה אבל אחיכ מיקרי זקינה ואשול־ה בתוספת שביעית. אבל

ע ליתלי׳ הלכתא בפשרנעיעזת כלל צעיג.ווע וגס רש׳י בסוכהליו. שכתב ר ל  לתירוצו פל ססוגי׳ ו
ה אנדס פמצוה מן התורה  עפר נטישת זכו׳ הלמ״ס חורשין כל בית האה בפביל; ערב פביעית עו ר
 להוסיף מהול על הקודש כונסקא לן מבחריש ובקציר ששבות חריש של רש הנכנס לשביעית ואסור לחרוש
 למיל־ יו» לפני ריס כדאמרי׳ במ׳ק מקראי בנטישת נאמר למשה בסיני שמותר לחרוש תחתיהן ער
ה כואמרי׳ במ״ק לר׳ ישמעאל  ר״ה כדי שלא יבט וכו׳ ובאילנזת זקנים נאסר שלשים יוה לפני ר
 מהלכתא ולר׳ עקיב׳ מקראי וחכמים עשו סייג לתורה זאסלו בשדה הלבן מפסח ואילך ובשדה האילן
 בזקנים מעצרה ואילך וט׳ עיכ ואחר הדוק והעיון במריו נראה ואפילו מאן דאית ליה תוספת שביעית
 לקראי בחריש ובקציר אית לי׳ נמי הלכת׳ והיינו כמ״ש תזס׳ בר״ה ואכתי צ״עואין כאן מקום להאריך.
בדו בזהיצ עפר נסיעות ערבה זניסוך המים הלכה למיס  אר הסתכל במיפ רפ״ פס בסוכה בתחילת ו
 אלז שלשה כשאלו גבית המורפ מנין להם מ; ההורה והשיט שהלמיס הם ופמע הפומע וגרסה כסור
 :שמעם . וכן שיעורץ זלגיצין ומחיצץ שממן השומע וסמן כשור ששמען ע״כ. וצ״ע והא ממסקנא
ו שהתירו זקינות טו ר״ם מפום רומי׳.לניסוך המים מוכרח ושלשה הלכות אלו ר ג ו ד  ורב אשי ו
כ תום׳ במיק ד׳ ו״ה אלא אמר ר׳ אשי וכו׳ זקא וייק ריג מס שייכא ר  נאמרו דחד למפה בס;ני ו
 תזססת פגיפית גבי ניסוך שניתכו למפה גבי הודי וכו׳ איו למילף סמכיכהו רחמנא ע״כ. ואי כפירפ״
 בפוכה ושלשתן כפאלו כבה״מ וכו׳ קפה מנ״ל לר״ג למידרפ דזמי׳ דכיהוך דילמא הא כדאיתא והא
ק איכא למילק להשתא נמי אי אפשר לומר דר״ע אית לי׳ נמי הלכתא וא״כ קשי׳ קרא למה  כואיהא ז
 לי ומה שייכא תוספת׳ שביעית גבי ניסוך. זהויצ למסור הלכה למשה בנטיעות בפני עצג* בלתי סמוכה
 לניסוך המים זהזי ידעינן איסזר תוספת׳ שביעית בכל זמן איו דלרע מריש בחריש ובקציר לית לי׳ הלכתא
 בלל לשיטת רב אפי כמו לתירון ראשון שבסוגי׳ את כל אלה צריך ביאור וכאן אין מקזס לקבל ארוך :
 ואשר מ״כ נראה לומר בסעמק יסודה ככל צורכה יתוקן הכל גם מ״ש הרב והרמב׳ם בסוף פיא
. לכאורה לא ידענא לאיזה ע ר  ר׳ עקיבא אזמר נעיטה כשמה בת פנתה קרוי׳ נעיעה וכו׳ והלכה כ
ג וביד וכל האילנות בין זקינות בין נטיעות ר ע אחרי שכבר כתכ מ״ב וק״ל כ ר  תועלת כתבו והלכה כ
 מוסרין סד ר״ה. ולכן דע ברורי דנים השנזיי׳ בפרק זה זבריש פ״ב יוצאים להענפים הללו . הנה
 שדה האילן אסור לחרוש בשכה ששית מעצרת ואילך. ושלה הלבן להייכז שדה פל תבזאה וקטנית אפזר
 אפילו מפסח בשכס ששית ואילך . ובשלה האילן יש תכאי בל״א למותר לחלוש כל בית פאת בשבילן
 מו הפצרת. לזקא כשיש שלשה אילנות נטועים בבית סאה[ראוים לעשות ככר דבלה של ס׳ מכה וכוי)
 אגל סחות מכאן אין חורשין כל בית סאה אלא תחת האילן לבוו וחוצה לו כמלא אורה וסלו וכו׳ וכל
 קרקע חפוב כשדה הלבן ואין חורפין אלא רק עו הפסח. עוד תנאי באילטת בד״א דצריכין שיהיו
י מילי משלשה אילנות ועד תשעה אגל מעשרה אילנות ולמעלה אע״פ פאץ ששין כבר  ראויה לעשות מ
 ונו׳ חורשי! כל בית סאה בשבילן. עו עצרת כוין שוה האילן. ומה הדינים הללו וכה״ג הנזכרים
. ואפילו לתיק דכמשנה ד׳ שנאמר בחריש ובקציר ה ר  מי׳ בסרק א׳ וברב הנס הנס מתקנות רש ו
רש  וכוי דיש תוספת מן התורה מימ זמן רב דפסח ועצרת לאיסור תוספת לא יועכא אלא מתקנת׳ ו
 וביה . עול התקינו בנטיעות והיינו ילוות אין להם הדין זקיכות לגמרי כמו דתכן במ״ו עשר נעיעות
. י מ  מפוזרים כלומר לבזקינות כפנטועין ג׳ לדת סאה חורפין כל בית סאה על עצלת אבל ביללות לא מ
 אלא דוקא עפרה ובפחות מעפרה ילדוח אין מורשין אלא חחתיסן לבו וקרקע משאל דנו השרה הלבן
ה נטיעות עיש. ואתה קורא המשכיל בקוצר ענפים הללו ו ר ד  ואפור כתוססת מפסח זכמיש הרב מ
 מבואר לפניך כל המשניות של פרק זה. וכפי שסי׳ הרב בררא שצריך להוסיף משנה ששית וכו׳ ולקמן
 ילפי׳ לה מקרא כלומר בר׳ עקיבא והוא התיק ואמר לקמן במ״ד פנאמר במיש ובקציר וכוי [והוא לא
פ לה מקראי מיהז לפי וין תורה הוי שגי ד  ס״ל סללמיס כלל כמיפ כנר למיא בסזגי׳ דמ״ק אלא ו
רה ותקנו הזמנים פל שדה האילן ושל סלה כלבן. וגס  בתוספת למיד יזם אז פתוס. ואתי רש ו
 ההפלפ סגין אילנות זקינות ובין נטיטוח ילדות ואחר כל הדברים האלה נ״מ עול ליוע עו אימתי
 נקלאז נטיעזת ללא סגי בשלשה לביס סאה אצא לזקא עפרה לביס סאה ופחות מעפרה אין חורשץ
 להן אלא לערכן וקרקע הנשאר אסור מפסח כלין שלה הלבן. זעל זה אמר ר׳ עקיבא נעיעה כשמס.
 בת פנתה קרוי׳ נעיעה. ואחיכ קרוי׳ אילן וסגי בשלשה לבית סאה. ומתוך ברורי מדוש הללו יתבארו
ב רמ״ו היעב. וולא כגוול אחל המיוחד בוורו שכתב על וברים הללו פבתב הריב במשנה י  וברי מ
ו וברי ר  דעפר נטיעות שדרכו נסתרה שמסוגי׳ הש׳ס וירושלמי לא משמע כדבריו וכו׳ ולפמיש ב
ס בפירושו בפלוגת׳ דרי ר מ  הריב ברורים. ויתהלך במישריס . והוי יודע הא דלא כתב הרב וגם מ
א הלכה כדברי מי כדרכם בכל המקומות. מינו משוס דאין נסקותא מ  ישמעאל ור׳ עקיבא במתני׳ ד
 ללינ׳ דגם ר׳ יפמעאל ס״ל דתוםסת שביעית אפורה דהלכתא דעפר שיטות עד ראפ הפנה מכלל
 דזקינה אסורה כדמסיק בסוגי׳ דמיק ד׳ הלכתא לר׳ ישמעאל קראי לר׳ עקיבא עיש. איכ בין למר
 ובין למר תוספת שביטית אשורה השביעית עצמה. ותו מדכתבו ממב״ם בפירושו וכן הריב לעיל במיא
רכ הר״ב  דרבן גמליאל ובית דינו נמנו על שני פרקי׳ וכו׳ ומותר לחרוש עד ראש השנה של שביעית ו
 עיש לקמן רפ״ב ד״ה ושדה אילן וכו׳ וכל המשכיות הללו דחויות הן כלאמרי׳ שרג ובית דינו נמנו
ע או ר ה של שכיעית ע״כ. שוב לא יצא לנו צתועלת אם הלכה כ  זכו׳ ובטלים ומותר למוש עד ר
 כר׳ ישמעאל לענין שטעית אלא הגי גזה וק״ל כריג וב״ו ותוססת שביעית לגמרי מותר. ברם
ר ישמעאל דמשר נטיעות הילכתא היא [ולא כריע דמסקי תוספת  לסי שר״ג זב״ד סבירא להז כ
 סביעית מקראי] וכי גמיר׳ הלכתא דומיא דניסוך המיס בזמן שביהמ״ק קיים בדמסק רב אשי והוא
ג וביו מוכרח ולא כר״ע דדריפ תוספת סביעית מקראי אלא כרבי ר  בתראי. נמצא למידין וקייל כ
 ישמעאל ותוספת פביעית אתי׳ מהלכסא והלכך בזמן שאין ביהמ״ק קיים מותר לחרוש עד ר״ה כמבואר
ס רפ״ג מהי שמיעה מבזו׳ הארץ בשנה ששיח פלשים יום סמוך ר מ פ מ ר  כל זה מתירזצז פל רב אשי. ו
 לפנימית אסור׳ הלמיפ ומפני שהוא מתקנה לשביעית וובר זה בזמן שביהמיק קיים וכו׳ ובזמן שאין
ג כ בפירושו ריס והכא בפם התזפפת׳ ר ר ה כוין תורה עיכ. ו  מקוש מזמין געבוות הארץ עו ר
ה מפני פלעתן כרעת ר׳ ישמעאל פהזא מוציא מה ו התקינו פיהיז מותרין בעבודת הארץ עד ר ר  ז
מ כמו פיתבאר בזה הפרק זכו׳. ואנתיה לי בזה הא דפסק ממב״ם  פנאמר בחריפ ובקציר לסנץ א
 ברז מס׳ חמיוין וין ע׳ וקצירה עזמר וזחה סבת ואם אמנם כבר תמה עיז הפיך בי״ו הי׳ רסיב
 פק״ב וגם הלחם משנה שמי פסק כמי דנקצר כדו כשר . וסוגי׳ הפיס במנחות ע״ב דלמ״ד נקצר גי״ו
 כשר אין קצירת העומר דוחה שבת והניח בציע. ואחריו קס למעורר מוד בזה בברז שואל זמפיב
ם וין זה ודוחה שבת. ר מ מ  לגאון אחו ע״ש. אבל בלאו םתיר׳ זו נמי צריכץ אנו למיוע מכיל ל
 ואי מסתמא דמתניתין דמנחות פוף פיי דתכן ודוחה את השבת הא אסיק בסוג" ע״ב שם דמה ותנא
 ורוחה את הפבת היינו להקרבה אבל לא לקצירה. ונוסף לזה שהרי בכל מקומות פסק כרע נגד רבי ׳פמעאל
 ואיה הו״ל לפסוק כר״ע דלא מיש מה חריש רשות יצא קציר העומר שהיא מצוה. אבל ממה שכתבתי
ד פסקו כר״י. ניחא נמי החם . ויצא ר ג ו י א פסק כר׳ ישמעאל נגד ר״ע משום מ מ  לגס במתני׳ ל
ה מ׳ וקרא ועניתם את נפשותיכם לכתיב גבי יוהיכ ללעת ר  לנו עיל נפקותא לפי המתבאר בסוגי׳ ל
 ר׳ יפפעאצ אתי' להורו׳ לתוספת יזה״כ ולשבת וירט. אכל לדעת ר״ע אתי׳להולות הל האוכל ושותה



ת יש פדר למשנה שביעית ב ס  16 מ
 ציל) שבתות מנץ תיל ששבתו אץ לי אלא [ימים מוכים שבתות 5״ל] שבימת ימים סוגים מנץ ייל
. נמצא לרב פפא דאיצעריך תשבתו שבתכם [עי׳ רש״י דיה תשבתו שבתכם ומשבת שבתון ׳ ו כ  שבתכם ו
 לא גמר וכו׳ להכ׳ נקע תשבתו שבתכם דהיא יתירא דהוא גופי׳ איקרי שבת] להורות דהוי יוהיכ
 כשבת לעונש ואזכרה איכ אץ שוס ריבוי לתוספת שבת ויויע . רק ביוה״כ גופי־ ובעינוי ידעיק
 דצריך להוסיף מקרא ועניתם את נפשותיכם בתשעה יכול יתחיל ויתענה בתשעה ה״ל בערב וכו׳ הא כיצד
 מתחיל ומתענה מבעוד יוס וכו׳ ביציאתו מני; תיל מערב ועד ערב כדאיסא ברישא דכרייתח ומעתה
 בכל הדברים האלו העתיק הרמב״ם על נבו! בפיא מהלי ש׳ע כמו שהעתקתי לעיל לשונו. משוס דבסק
 כרב פסא שהוא כשראי. וגם סתמא דתלמורא בשבת קמ״ח וכביצה למיד אזלא אליבא דהלכתא כרב
 פפא ממס דאמרו שם הנח להם לישראל מועב שיהיו שוגגין ואל וכו׳ כבור מינה הני מילי בדרבנן
 איל בדאורייתא צא [כך איתא בשבת ובביצה אי׳ קצת בנזסחא אתרינא מ״ש] וצא היא ל״ש בדרבנן
 וליש מאורייתא דהא תוספת דיוה״כ דאורייתא היא וקא חזינין למ דקא אכלו ושתו עד שתחשך ולא
/ ודאי דעושין מלאכה מד  אמרינן להו וצא מידי ע״כ. הנה ודאי דכמו דאכלו ושתו עד שתחשך ה
 שתחשך. וקשה אמאי לא כלל הש״ס לומר ולא היא וכו׳ דהא הוספת יוהיכ דאורייתא וקא חזינ; להו דקא
 אכלו ושתו ועושץ מלאכה עד שהחשך . אלא דסתמא דתלמודא נקע כרב הפא ואין הוספת דאורייתא
 במלאכה רק באיסור אכילה ושתיה והיינו כפסל! הרמכ״ס ממש . הנה הייתי הטוען ופורק וחזר וטען
 מענין לענין עד שבגלגולי העניינים הרחבתי מילץ בם״ד ועתה אשובה אל אישי הראשון דזה שכתב הריב
 סוף משנה א' דהכא וכן לקמן סמ״א פ״ב שריג וביד נמנו על שני פרקים הללו שהם פסח ועצרת ובטלום
 ומותר לחרוש עד ר״ה של שביעית ע״כ. קצת צריך פנים. דאליבא דמאן אתי אי לתירוץ קמא דבסוגיא
 מ״ק ג׳ דאמר ר׳ יצחק כי גמד׳ הלכתא שלשים יוס לפני ר״ה וחתו ביש וביה תקנו מפסח ומעצרת
 ואתני בדידהו כל מוצה לבטל יבא ויבטל ע״ש . א׳ב לא בטלו ריג ובית דינו אלא תוספת מכסח
 ומעצרת אבצ שצשים יום צפני ר״ה מסור מצד סלמיס . והיאך סיים הריב ומותר לחרוש עד ר״ה .
. ולרב אבי נמי צא״ל להילכתא היא שלשים ׳  אלא ולאי לסרב אמי לתירוץ של רב אשי בסוגיאלשם ד
 יום לפני ר״ה ותקנתא דביש וב״ה מפסח ומדעצרת הי׳ נמי לוקא בזמן שבית המקדש קיים כל זמן שנאסר
 תוספת ע״פ הלכה למימ אבל ריג ובית דינו אחר החורבן בטלו הפלשים יוס אפילו . ומכיש מה
 שהוסיפו ביש וביה. ואיכ ה״ל להר״ב לפרש שריג וביד נמנו עלהשלפיס יום לפני ריה ובטלום וממילא
 נשמע דמכ״ש שנתבטל מאליו הטפל. כיון שנתבטל העיקר. והקורא משכיל עת לחקור. באמת ולא
 בשקר. ילקוט מפרי עעי אשר הבאתי עוד הון יקר. ולא יהיה בך מן התלמידים עקל בכורות מ״ד:
 ח תוי׳ט ד״ח ר״ע וכו׳ אולי משום דהלכה כר״ע מחבירו ובו׳ מ״ש. צריך כיאור דהח ידוע דר׳
. אזל קמי ר״א ור' יהושע וכן ׳  עקיבא תלמידו של ר׳ יהושע הוה כמבואר בסנהדרץ ס״ח ובנדרים נ
 בשאר דוכתי׳ והלשון שכתב התוי״ע דהלכה כר״ע מחבירו לא אתי שפיר ובסרע לאוקמת׳ בכתובות ס״ד
 איבעי׳ אימא דכ׳׳ע הלכה כר״ע מהבירו ולא מרבו. וא״כ אין הלכה כר״ע נגד ר׳ יהושע רכו. וכ״כ
ע עד ר׳ יהושע משוס דר״ע הי׳ הלמידו ר  םתוי״ט ריש מ״ט פיג לכריתות בשם הכ״מ דאין הלכה כ
 של ר״י. ותו דר״ע דאמר נטיעה כשמס ולפי׳ הריב בלשון הראשון בת שנתה קרוי׳ נטיעה ותו לא .
 והוי ר״ע ימיד לגבי ר׳ יהושע וריא בן עזריה ללתרוייהו מד ד׳ או חמש שנים עכ״ס נקראת נטיעה:
ט׳ ופני הפרושים ראיתי בעלוך וכו׳ ע״ש . מיחש גדול שלא ו ן טמי קו  פרלן ב ף תוי״ט ד״הו
 י כתב דראה גיב בהר״ש שהביא שני פירושים האלו בשם העלוך גס קושי׳ שכתב בפס סי׳
 שהזכרתי נדסס בין שני חצי אריח. שם בהליש . וילוע דכל אותן הגהות הס דברי הראיש ובכסלאה
 שבערכין כתבתי דרכינו הערוך שכתב סי׳ הראשון ולא חש להאי קושי׳ דהיינו מאבקין משום דייל
 דמאבקין פסירופו פמשליכץ אבק על עיקר האילן הרש רבינו לעיל בסמוך וכן סי׳ הריב. לא מוכח׳
 מילתא בעיני הרואים אחיכ בשביעית דבעליה הניחו האבק בכוונה . זבלא״ה יאמרו דאבק מאליו הונח
 פם כי פכימי אבק פורח בכל מקומות הגלויים אבל קיטמא שהוא אפר כדה מוכה׳ לדלתא טפי מעלים
 הניחו פס לתקן האילן והיא דאפי׳ קודם ר״ה אסורה מפני הרואים אח״כ בפביעית יפ מראית הטין
 שהבעלים עפו תיקון האילן באפר עכשיו בפביעיח להכי איצטריך לפרי. ומאכקין דלעיל איצטריך דהפיל•׳

 מאבקין לא פרי אלא על ר״ה ובכן פי׳ הערוך פכתבו גם הר״ב. מעתה יערב :
׳ יוסי אומר מפיקשור. הרמב״ס בפירופו כתב והלכה כר׳ יופי וכ״כ בחיבורו ריש  פרלן ג א ר
 1 ס״ב מהל׳ שמיעה . ולא ידעתי ששתק הר״ב. ומה זה שתיקה פל הת״ע: « תר״ט ריח

 והקבלן וכו׳ והרמכים בביאורו כתב ואפילו אבנים גלולות וכו׳ ע״פ. גס ברמב״ס פלפני פ״ב מהל׳
 כמיטה דין ׳״ב איתא כך אבל תמוה מאי ואפילו גדולות דקאמר אדרבה גלולות מםתברא להיתר טסי
 מקטנות כמבואר בכל הענין. אפר ע״כ נראה לציצ ואפילו אבנים קטנות: עוד שם בתוי״ט והכיט
 צא הזכיר השגה זו. אימ ריצ השגה ממש שהרי ולאי לגם בלמב״ם צ״צ קטנות וכלאמרינן. רק בזה
 התעורר התריע פלא כתב בכ״מ דבריו אלא בשם הדיש והיל להזכיר מיש הראב״ד בשם הירושלמי:
 P"S ד ח שם הריב דיה משהבאישו וכו׳ עיש. בפנינו במפנה לית׳ מלה זו ואולי בגרסת
 1 הריב הי׳ בך. אבן מדפתיק התריע מזה והעתיק הבאיש סי׳ הריב וט׳ משמע מועות

 נסל בלפוס ולסני התוי״ט היו כתובין לברי הריב ביושר:
ו מ  פרלן ח י תוי״ט ד״ה האוכל פת כותים וט׳ אבל התוספות בחולין וכו׳ ושם דף י'ג כ
 1 פתו וכו׳ הרי מוכח שאין גזירת פתן אותה הגזירה שגזרו עליהם להיות כעובלי כוכבים לכל

ה ברור לזיפ התוי״ט  דבריהם וכזי וציל גיכ זט׳ ממך לאמרו לפני ר׳ עקיבא נתיסדו זט׳ ע״פ. מ
 פגזלו עליהם להיות כעובדי כוכבים להל דבריהם. אין כוונתו על מה דאיתמר בחולין ו׳ ר׳ יצחק בר
 יוסף סדרי׳ ר׳ אבהז לאתרי ממרא מבי טתא׳ וט׳ וספר דכריס לפני ר׳ אמי ור׳ אסי ולא זזו משם
 עד שעשאום עובדי כוכבים גמורין וכו׳ דא״כ למה לי׳ להתוי״ט לכל האריכות הזה. הלא ודאי דאי
פ הגזירה שגזרו ר׳ אמי זר׳ אפי שהיו בימי אמוראים . אלא הטונה שכתכ  אפשר לפרש המשנה ר
 כגזרו עליהם וכו׳ היינו ממה שגזר רבן גמליאל פל השמיעה מעעם שמצא להם דמות יונה בהר גריזים
ג ובית ליע נמי כר׳ מאד לגזר עליהם ס״ל י  ונעשו מומרים לעבודת כוככיס כלמסיק הפיס שם מ
 ולדעת חוס׳ פם ה׳ ד״ה רבן גמליאל ובית דינו נמנו מנ פתיטת כותי ואסרוה היינו ר״ג דימה ע״פ
ל בן הזרקנום בדור א׳ הוו [וזה מ ׳ גמליאל ריננה זר׳ אליעזר סתמא בכל הפיס פהוא ר״א מ  וילוע מ
 שסיים החריט לכל דכריהפ לאו דוקא אלא פירכא דליפנא נקט] רק אל זה אביט אולי יעלה בידי אמיתת
 הענין בפי׳ משנה דהכא שנכנס התזי״ע בדוחק וצריכין לפרש ג״כ לסך דמכאן זכו׳ דבפרקי דר״א
 ממך ראמרז לפני ר״ע נתייסדו ע״כ והוא מחק גדול שר״ע משמי׳ דר״א יחלוק על כל הנשנית בפ׳
א בזה ולכן קרוב הדבר לומר דהכא במשנתינו אמרו לפני ריע אזמר סי׳ ר״א כל האוכל פת עובד ר  ל
 כוכבים כאלו אוכל וכוי זה־ינו כנוי גזירה שגזרו ב״ש וביה נייח דבר כמטאר שבת י״ז ובע״ז ל״ו
 ור״ע השיב שתוקו לא אמר לכם מה שליא מיקל בו כיון שלא נשפשטו איסורו בכל ישראל ולא קיבלו
. ואל תתמה כי פעמים הרבה נמצא לפנינו עובד כוכבים או ׳ ט  כמיש תום׳ בע״ו ל״ה ד״ה מכלל ו
 ככרי או מצרי והכוונה כותי וכן להיפך. ואפרט אחת מהנה בסוגיא [שעמד עליו ההוי״ט] בחולין ״ג
 דהנן במשנה שחיטת נכרי כבלה ומסיק עלה בגמ׳ דאי ר״א האמר סתס מחשבת כותי לעיז וכן באותו
 ענין בסוגיא לחולין ל״ח לתנן במשכה השוחט לכותי שחיטתו כשרה ור״א פוסל אמר ר׳ אלעזר אפילו
 שחטה לאכול לטתי וט׳ שסתס מהשגת כותי לעיז. וכן בגמ׳ שם כמה פטמים שסתם מחשבת טתי
 ונזכר גיכ עכין זה שם קטיז ומימין מ״ה ובכל אלה המכוון על נכרי עוכל כוכבים כלאיתא מוי
י מ  במשנה שבמשניות מיז פיב לחזלין השוחט לנכרי שחיטתו כשרה ור״א פוסל אפי׳ פמעהשיאכול מ
 וכוי פםתם מחשבת נכרי לטיז. ורביס׳כאלה אס אמרתי אספרם מחול ירביון. ולא אעליה מה פלךס
 לי עם שר מלומד אחד ששאל מאתי סן לבי ולבך ידע שאין אתם שונאים לנו אדלב' ככם היום מתפללים

 (יםליט) ומבקשים

. אין ראי׳ למדברי הורה ממש קאמר. חדע שהרי כל דמי העול הללו &קוחין ׳ ט  לאכילה בלשון מימי ז
 ככתבו וכלשונו שכתב מאיש בפ׳ יוהיכ סי׳ כ״ב. גם םעעס שצום הקניה לאכול ולפתות ערב יות״כ
 כדי פלא להזיק התענית וכו׳ אתי הכל העתיק הטור מלשון אביו הרא״ש . [לכתיב כל המטין הזה
 מדעתי׳ ולא נזכר הא לחני ר״ח מדפתא כל כאוכל זכו׳. כרב אלפפ. מפמע דלהרייף אפי׳ מצוה
יף המיית׳ דדריש לה לתוספת יוה״כ ושבת כמ״ש נמי מחיש  דרבנן ליכא זהך קרא מעניתם כתט מי
 גפיי מ׳] ומה מא׳׳פ גופי׳ פכתב באותו המק לעיל סי׳ ח׳ ת״ר ועניתם את נפשותיכם בתשעה וכז׳
 מכאן שמזסיסין ממזל על הקדפ זכו' שבת מנין תיל תשבות י׳ע מנץ תיל שבתכם כל שבת שאתה שובת
 אתה מוסיף לס בין מלפני׳ בץ מלאחר״ יכזל יהא מייבין על התוספת ת״ל והנפש אפר העפה כל מלאכה
. יכול לא יהא עונפ ברת על תוספת מלאכה אבל יהא כרת על תוספת עינוי ת״ל ׳ ט  בעצס היום הזה ו
. הרי לפנינו למקרא ועניתם ׳ ט  כי כל הנפפ אפר לא תעונה בעצם סיום הזה על עיצומו סל יוס ז
 דריפ לתוספת יוה״כ ושבת ויויט ואיכ עיכ כל הא מתב בסי׳ כ״כ לא כתב אלא מדרך אסמכתא .
 וע״ס הרברים האלו מ״ש הב״י בס" תריד ליישב לרעת הטור לס״ל כל״ע דיליף תופפת יוהיכ מבחריפ
״ בסתיר' דברי הרא״ש פכתב בסי' ח' לילסינן  וקציר כמו סהעתקתי למעלה. איכא למידק מה יענה מ
 תופפת מועניתס ואפיס כתב בסי׳ כיב תניא ריח בר רב מדפתי ועניתם וכו׳ וכי בתשעה מתענין וט׳
 מעלה עליו הכתזצ וכו׳ אלא ע״כ לומר דמ״ש מאיש בפי׳ כיב היינו רק מדרבנן איכ גס בדעת העזר
 היל לפרש הכי. איברא לפמ״ש למעלה לסעור גסי׳ תריח שפסק תוספת בין בעינוי בין באיסור מלאכה
 וגבי שבת ויויט לא כתב כלום מאיסור תוספת. על כרמי לסיל כתנא דעצס עצם [דאי מקרא ועניתם
 לא ילענא איסור תוספת אלא גבי עינוי אבל במלאכה מגיל] כלומל מדאיצעריך בעצם היום הזה גבי
. א״כ מוכרח מעניתם צא את" להורי* פ ר  עינוי וכן גבי מלאכה ביוה״כ דאינו טנש כלת מכלל לאסור ע
 מל איסור תוספת משני טעמים. חלא ללמה איצעריך גבי יוהיכ הא כבר ׳לעינן מדאיצעריך בעצם. ותו
. ולכן מהכרח לזמר י  לאיכ הוי גם גבי שבת ויי״ט איפור תופסת מלאורייתא . והטור לא ספק מ
ב כאילו מתענה בתשיעי ועשירי והלכך  מעניהם אתי׳ לכלתניא ר״מ בר רב מלסתי למעלה עליו מחו
ם ראיתי אהא שכתב הטור  שסיר כתב המג״א למשמע נגמור סי׳ •תל״ל שעיז״כ היא מדאורייתא. מ
 בסי׳ תל״מ ואוכלין ומפםיקץ קולה בהיש למקרא נסקא לן שצריך להוסיף ממול על הקדש כץ באיסור
ט סרמביס בפ״א מ  אכילה בין בעשיית מלאכה. כתב הרי כן נלאה מלבדי הרייף ומא״ש . אכל מ
 מהלי ש״ע נראה שהזא סזבר שאין הוספת ד״ת אלא בעינוי אבל לח בעשיית מלאכה לא ביזה״כ ולא
ב המגיד לתת טעם לסרמב״ם ומ״מ כתכ שלעת המשרשים שתוספת יש מן  בשבתות . וכבר האריך מ
ס בטילה ר מ  מורה גס לעשיית מלאכה וכלמשמע מלבר׳ הריף והראיש ע״כ. [והנה אחרי דלעת מ
 ברובה פכל המפרשים והרייף ומאיש והעור פסקו במוחלט לגס במלאכה צריך להוסיף מן התורה
 נעלם ממני לבשיע פי׳ תר״ח לא הזכיר כלום מתוספת למלאכה רק כתב אוכלים ומספיקים קודם
 ברש שצריך להוסיף מחול על הקדש. משמע רק באכילה דהיינו עינוי צריך להוסיף . ולא ממלאכה .
. ולמה השמיע כ  ויותר תמה המג״א ריש הסי׳ כתב בזה״ל תוספת עינוי דאורייתא אך אין בו כרת עי
 תוספת מלאכה. עול נעלם דערפ מלבלי כולן נלמד דאין מצוה מוספת רק באכילה ובמלאכה. אבל
 נפאל איסורן כגון רחיצה ונעילת הסנדל לא מצינז איפור תוספת. ואולם אהא שכתב הטור סי׳ מרייא
 כל הדברים האסורין בעיקר היום אפורין גס בלילה ומה הן המרים האסורי׳ מלאכה אכילה ושסיס
 רחיצה וסיכה וט׳ זה לשון הרי כל הדברים האסורין בעיקר היזם אסזרין גס בלילה מדמפסקינן מבעוד
. וכן בבאר הגוצה יוה״כ לילו טזמו לכל דכר וכו׳ ציין א״ק א׳ כ  יום מפמע שלילו כיומו לכל דבר עי
. מפמע דגם ברחיצה וסיכה וכה״ג חייב בתוספת. ודבר זה לא ׳ ט  טור מהא דמפשיקין מבעוד יום ו
 נמצא] נמצא עכפיו פלשה מחלוקות בדבר. ללמי״ףזלמאיש ולכל המסלפים דין תוספת מדאורייס׳בכל
א דדריש נמי ר׳ יפמעאל ברה ע׳ ר כנאמר בו שבות בין בפבת זיזימ זיוה״כ כברייתא ביומא ר  מ
 ועניתם מלמו פמוסיסין מחול על הקדש וכו׳ שבת מנין תיל תשבתו ירט מנין ת״ל שבתכם כל מקום
 שיש בו מפום שטת [ואתא לרבות שביעית. תוס׳ ברה ס׳ ו״ה כל מקום ולכאורה צאיל ותנא קאי
ג ויועינן גבי פביעית לר׳ ישמעאל מכח היצכתא וממילא פמעת מיניה ר  לפרפ לרבות שביעית. א
 מקינה אסורה. מ״מ כתבו היס׳ לרבות פביעית כלומר תוספת פלאחריו ומעת ר״ת שכתבו פוס׳
ת ויו״ט חץ דין מספת p התורה ואפי׳ מורבנן י פ  לעיל] מזסיסץ מחול על הקדש. וועת הטור מ
ס ר מ  במיש הרי סי׳ רסיא רק ביוהיכ יש דין תופפת בק באכילה בין במלאכה. הועת השלישי מ
 ואפילו כיוהיכ אין רין תוססת רק באיסור אכילה. והנה באריכות הלב המגיו לחת טעם הוף ובליז
ס ר מ ע לורש צכל האוכל ושותה וסוגר מ ר ק מ״ה אמרו לר׳ ישמעאל לורש תוספת מועניתס ו ר  מ
 פהס חולקים וילזע להלכה כר״ש מחבירו. גס הלח״מ אחר פבכה ושתל למנ״ל להרמביס לעשות פשרה
 זו ווו־א ביוה״כ גבי עינוי יש תוססת ולא גבי מלאכה ושבתות וי״ט כתב מהיל זנראה לתרן רממב״ם
ה סליגי לגמרי ולרע לית לי׳ תוספת כלל אסי׳ בעיטי ולר׳ ר ע זר׳ ישמעאל בפיק ו ר  וראי ראה ו
ע מהבדו אלא משוס ר  ישמעאל אית לי׳ תוספת בעימי ובמלאכה ובשבתות זייע וראוי הי׳ לפסוק כ
 לגבי עינזי אפטק בגמ׳ ולא בוזתי׳ ואמרו במסכת ביצת וף ל׳ יסא תוספת יוה״כ ואורייתא וקא חזינן
ה שני  לנשי לאכלו ושתו טי משמע לפשיעא לי׳ לגמרא ותוספת עיעי לאורייתא זע״פ כי האריך. מ
ע סליג על ר׳ ישמעאל גם בזה וםיל לאין איסור תוספת כלל בכל ר  נביאים מתנבאץ בסגנון אחד ל
 מקום שנאמר ט שבות רק גבי שביעית מקרא מחריש ובקציר . ולא לכד כלא גלו דעתם מכיל
ה ע׳ י  לי.פופי בפלוגתא בין ר״ע ור״י ומנין לבא להקל באיסור תוספת אלא דאדרבה ספס׳ דסוגי׳ מ
 מוכרת כמיש תופ׳ שם ד״ה ד״ע וכו׳ דרע הוה יליף *־.ת וי״וע ויורכ משביעית וכמיש כמי מיש
 שהעתקתי בתחילת הענץ . ווה ברור לכל הבא על עני; הסוגיא •דכל השקלא ועריא דקאי אהאמור
׳ מוסיפץ על קדש תיל יובל היא וכו׳. ועל זה מ  בברייתא ח׳ הניא איוך יובל היא וט׳ ואל תתמה פ
 קאמר ט׳ זדמוסיפץ מחול על קלפ מכיל ומשני הפיס לנסקא לן מהא להניא בחריש ובקציר השבות
 ר׳ עקיבא אומר זט׳ אלא הריפיפל ערב פביעית זט׳ וסליך ור׳ ישמעאל מופיסץ מחול על קדפ מנ״ל
לרע ניחא למפיק למוסיפין לכל מקום מהא לשביעית ולהכי איצטריך יזבל היא . אבל  וכי׳ משמע ו
 לשיטת הה״מ זלהימ קפה אטו לרע מי ניחא ולמה לי יובל היא. הא לא כיל לרע אלא דוקא היכא
 לגלי בשביעית ולא בשארי מקומזת •שנאמר בהם שטת. ואם כה יאמר ואי לאו קרא יובל היא ה״א
 וגמרי׳ משביעית. א״כ השתא וראי פפיר לומר קושעא דמילתא ונילף שבת זיר׳ע ויום״כ מקץ
 לשביעית זרק גבי יובל מיעטה רחמנא יובל היא אבל שאר מקומות לכתיב בהן שטת אפורין בהוספת
 פצהן כמו שביעית מקל ומומר. ויש בזה עול יריה מוכיחות אלא שאין הזמן גרמא להאליך. כללא
פ וחוס׳ י ע אית ליי סזשפת בכצ מקום ריליף מפביעית וכמיפ מ י  פל לבר פשטא לסוגי׳ מורה מ
׳ באותז ויבול זעזו ול״ג לית לי׳ תוספת כלל ובלל. איט מוכרח ס  בליה ור׳ עקיבא [מיהו מיפ ט
 שכבל כתבו הום׳ במ״ק ל׳ ליה מה להלן היא אסורה לפניה ולאחריה מותרין ואי קפי׳ וכו׳ לצריך
 לעשות תוספת גבי פבת וכו׳. איכא למימר ההוא פורתא לא קתשיב כיון ללא סוי אלא בל שהוא וכי
ה קיימ׳ ר מ ג וצריך להוסיף ע״כ] ומעסה קושי׳ הה״מ זלחימ על מ  האי פ־עולא נמי יהא מיוה ר
׳ ויומא פיא לקאמר בפלמא רב פפא י ג  כלמעיקרא ורמש לבי לבל עוב ליתן טעס לשבח עיס מי
 דאמר דלין יוה״כ השבת ללא ענש אלא א״כ הזהיר והיא גופי׳ שבת איקרי וכתיב תשכהו שבתכם לא
י ריליף שבת שבתון משבת מאפית מה להלן לא ענש אא״כ הזהיר אף גבי יוה״כ  אמל כיב אחא ר
 לא ענפ אלא א״כ הזהד דקרא דכתיב בגופי׳ טליף. אלא רב אחא ג״י מאי טעמא לא אמר כרב פפא
ל בערב  (ומשני) מיבעי ליה לכדתניא ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש יכול יתחיל ויתענה בתשעה ר
 אי בערב יטל משתחשך ת״ל בתשעה הא כיצד מתחילין ומתענה מבעוד יום מכאן שמוסיפץ מחול על
. ואין לי אלא יוהיכ(ימים טובים ב ר  ה^דש. ואי) לי אלא בכניסתו ביציאתו מנין חיל מערב עד ע
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. הנס ודאי ׳ ו כ ל מאי יריש כי׳ מיכעי לי׳ ו ר י האי קרא ל ר  לילה ניתן להריון ויוה לא ניתן להריון ו
 קראי לא מייתר׳ לאיוב אמר על עצמו לרן קללה. ושלמה אמר זה דרך מוסר אכן גוף המכין דשא1
ל מ״ע לא אמר מקרא דרי ואח״כ מהסך שאלתו ר״י מ׳ע לא אמר כרל איכא למידק לפי מאי  ר
ל ר י דלא אמר כ  רקי״ל ב״כ י״ד סילרן של כתובים תהלים איוב משלי א״כ מאי מקשה הס״ם על ר
 לודאי עדיסא לי׳ לאתוי׳ קרא המוקדם באיוב. וצריך אתה לדעת דנלא״ה טלה מוקשה דכקע הש״ס
 בלשונם האי קרא דר״י וכו׳ וריי וכו׳ כאילו הי׳ ריי בעצמו אמר הכי מקרא דלילה אמר הורה גבר והלא
 רב המנונא אמר הכי וא״כ נוכל לומר דר״י בעצמו סוכר כמו שמפרש ד״ל מקרא דטזה דרכיו וכבר
 כתבתי בתכיש גירסת הערוך בך הוא אסור לשמש מעתו ביום שנאמר וצילה אמר הורה גבר ר״ל אמר
 מהכא ובוזה דרכיו יומת והשתא ר״י בעצמו סיים שנאמר וציצה אמר הורה גבר. ופריך הש״ס על ריל
 משני טעמים חלא שהי׳ תלמדו ובבר שמע מרבו קראדלריש מיני׳ ותו דצמה עזב קרא למוקדם באיוב
 ודרש מקרא המאותר במשלי. וגם על ר״י מקשה שפיר דצשיטתי׳ בכ״ב ט״ו לא׳ ל״י איוב מעולי גולה
 הוי. וסוס׳ כתבו שם י״ד ל״ה בפרענותא וכו׳ וא״ת למיד מעולי גולה לכתוב לאיוב בסוף ותירצו למשיה
 כתבו בהלי ההלי׳ ומשלי לפי שהוא מענין א׳ וכו׳ עיפ. וא״כ מרלא מייתי ר״י מקרא דמשלי אשר מחברו היה
 זמן רב ועצום קולם לאיוב שהי׳ מאוחר הרבה מעולי הגולה ע״כ למבעי לי׳ לללשא אתרינא ובזה •תיאר
 פרשיי ד״ה מאי הורה גבר מדסמיך וכו׳ והעתקתי׳ למעלה ולכאולה אין מובן מי הכריח לרש״י לכל זה
 אטו ריח ב״פ תנא הוא ונזכר במשנה או בברייתא ולא מצי לאפלוגי עליו ר״י. איברא מאור עינינו רש״י
 ז״ל האד עין גזה לפי ראמר ר׳ יוחנן בסנהלרין צ״ו ויחלק עליהה לילה הוא ועכלץ ויכס אל״י אותו
 מלאך שנזדמן לו לאברהם לילה שמו שנאמר ולילה אמר הורה גבר. הרי להליא רר״י ס״ל ללילה אמר הורה
 גבר קאי על המלאך ויתחייב מזה דס״ל כר״ח ב״פ והזכרה רש״י לפרש דר״י משמע תרתי מקרא זה וקצת
 יותר באריכות י*1צא בהפלאה שבערכין עכ״פ יש מקום עיון בר״ה כ״ח מ״ע שביק מתני׳ ומותיב מבדי׳
 וכו׳ עיש משמע דאיכא קפילא בזה כן כתבו תום׳ בכמה דוכתא דלא שבקינן מתני׳ וכו׳ ובסוגי׳ דב״מ י׳
 מותיב ר׳ יעקב בר אידי נזיקין. לכאורה בעי עעמא ללא מותיב סאה שהיא משנה מוקלמת אכן לסמ״ש
 תו׳ במ״ק הדל ניחא מיהו בלאו הכי איכא למימר דר׳ יעקב ב״א לא רצה להקשות ממתני׳ דפאה דש״צ
 כתירוצו של ר״פ שם לבשרה דכעה״ב לא תקיט לי׳ ארבע אימות לפיכך פריך ממתני׳ לנזיקין לד׳ אמות
 קונות לו בכל מקום ומדקאמר בכ״מ משמע אפילו ברס״ר כמו דלייק הפיס שם אסירוקא לרב ששת:
ת דבוריה וכו׳ כשהיא מחוברת בעיט הכל מודים שהיא כקרקע לכל ר ו ו  פרס י t הר״ב ד״ה כ
 1 דבר וכו׳ לא נחלקו אנא שמונחת ע״ג קרקע וכו׳ ע״ש. התוי״ט לא הערה מאין יצא לו

פ זהלמב״ם דהכא לא נזכר שוס דבר [ואדרבה הרשב״ס בב״ב ה״ה אמתני׳ י  להר״ב לפרש הכי ובפי׳ מ
ט׳ כתב טולת לבורים מחוברת היא בקרקע בטיע. ומשמע מדבריו  דהכא כוורת דבורים ר״א אומר ו
 דאף במחובר בעיט בקרקע פליגי וע״ש בתום׳ ד״ה הרי היא כקרקע וכו׳ לגס מדבריהם אין הכרע
 ד״ל דאפילז במחובר בטיט סליגו חכמים דהרודה חלת דבש בפבת לפטור כמו בהרודה פת מן התנור
 דלא מחייב אע״ג דהתנור מחובר פ״ש וכן לענין מקבלת טומאה אפילו במקומה כיון דלא בעי מחפבה ומדש
 תום׳ ובן לענין פרוזבול סברו חכמים דאין כותבי[ מצי מידי נמי פמחוברת בטיס. והיינו פהעמיל הכוורת
 בשרה אחר פלא ברפות הבעלים כמ״פ הרא״ש הנדפפ בתוך פי׳ הר״ש ע״פ] פוב מצאתי ראיתי כתב
 הר״ש סוף עוקצין תני׳ בתוספתא אמר ר״י לא נחלקו ר׳ אליעזר וחכמים על חלת דבש שאינה מקבלת
 עומאה באיבהן וכו׳ על מה נחלקו עצ השבת ועל השביעית שר״א אומר הרי היא בקרקע וחכמים
 אומדה הרי היא ככלי. ואם היתה מתובלת בטיט הכל מורים שהיא כקרקע לכל דבר היתה נתונה על
 גבי שתי ישירות הכל מזרים שהיא ככלי לכל דבר ע״כ. ואולי מהתוספתא זו יצא להר״ב לפרש הבי
 במתני׳ לירן. וזה שסיים הר״ב לא נחלקו אלא שמונחת ע״ג קרקע וכו׳ מדעתו הוסיף והיינו רעל
 כלח׳ דבאופן זה סליגי הגם לע״כ ר׳ יהודה בתוספתא במאי דאמל לא נחלקו ל״א וחכמים על חלת
 לבש שאין מקבלת טומאה וט׳ ודאי פליג אמתני׳ דידן דתנא פלוגחא דר״א וחכמים גם לענין מקבלת
 טומאה. מ״מ סיפא דמילתא דר׳ יהודה ואם היתה מחוכלת בטיט וכו׳ אפשל דגם תנא דילן במשנתינו
 מודה [איכרא מפי׳ הרשב״ם שהעתקתי לעיל שכתב כוורת דבורים מחוברת היא בקרקע בטיע נראה
 דס״ל לפי תלמוד׳ דידן אי אפשר לומר כר׳ יהודה בתוססתא יאי מחוברת בטיט הכל מודם שהיא
 כקרקע לכל דבר דטעמיה לא ידטינן לפי דבל עיקר טעמיה דר״א מקרא ליערת הדבש. ואולם לחכמים
 דפליגי ולא דרשו הכי א״כ אף במחובר בעיט למה יהיה הרודה בשבת חייב חטאת. לא יהיה זה חמור
 מהרודס פת מן התער בשבח דאע׳׳ג דהתנור מחובר אפ״ה סטור מחיוב חטאת כמבואר לעיל.. ואגב
 את; תורע בסוס׳ ריש ס״ו פם המגי׳ בין שני חצאי אריחים כזה [ומקבלת עומאה במקומה] וא rf מאי טעם
 נקט גבי עומאת במקזמה זכו׳. ואומר ר״ת דפלא במקומה מקבלת עזמאה וכו׳ הבר לתקן כמה שהגיה להיות
 ד״ה ומקבלת טומאה במקומה זקאי קופיזת תו׳ וא״ת מאי טעמא וכו׳ אליבא לחכמים. אמכם לא לבד שיקשה
 לפ״ז היא גופה קשי׳ למה לא פאלו התום׳ במוקדם על ר״א מאי טעמי׳ נקט [ואינה מקבלת טומאה במקומה]
 דאין חילוק כו׳ אלא מתוך לבדו של ר״ת פכתיו עיקר פשיעת לפונס מורה דקאי על ר״א. כלו׳ דשלא
 במקומה מודה ר״א דבורו ביה רכנן ולפיכך אקרא אני על החכם המגיה בזה כל המוסיף גורע. ודבר זה שייך
 אמילתא דר״א. והכל בדבור א׳ נאמרו טס מה פכתבו למעלה ד״ה ה״ה כקרקע סיה שכתבו דצמסקנא
 דעעמא מפום דאיתקיפ ליער לא חיישי׳ בחבור הכוורת וכו׳ ועי׳ היסב. ועדים נאמנים פ״ז גם לכרי
 הרא״פ הנדפסים בפי׳ הרש דהכא מורץ כן. נס התי״ט בעוקצין בגמ׳ העתק כל דברי ר״א ואינה מקבלת
 טוננאה במקומה ע׳׳ש וזה ברור. ועד יסכים הזמן. בפייעתא הסס הנאמן. ארחיב עוד ידי לאמן: הריב ד״ח
ה מחלות מש וט׳ וכתיב ויטבול אותה ביערת הדבש וכי מאי ענין יער אצל דבש אלא וכו׳ ע״פ. גם ד ו ר ה  ו
' אליעזר  במפנה י׳ כ״ג דעזקצין סי׳ הרב הכי וכן פירש הרש ומבואר הך משא בשבת ציה אריא מ״ט מ
 לכתיב ויטבול אותה ביערת הדבש וכי מה ענין יער אצל דבש אלא לומר לך מה יער התולש ממנה בשבת חייב
. זבל׳ זה ממש אי׳ נמי ברב פ. בלי שום גדעון כ  חטאת אף חלת דבש הרודה ממנה בשבת חייב חעאת עי
ו אי׳ דארא מ״ע דר׳ אליעזר דכתיב ויסבול אותה ביער הדבש מה יער התולש ממנו בשבת  אכן בב״ב ר
 ח״כ חטאת אף דבש הרודה ממנה בשבת חייכ חטאת ע״כ. וקיצר השים כעעמא וכי מה ענין יער אצל מש
 אבל עכ״ס בלול לעיקר ילפותא מכח הקושיא מה ענין זכו׳ זז״ל רשרם אריא מ״ע לר״א דחשיב לכוולת
 דבורים במחובר לכתיב זיטבזל אזתה ביערת דבש ביהונתן כתיב ובדבש במקום גידולו מיירי וקרא לה יער
 והילכך חשיב ציה מחובר ואפי׳ אין הכוורת מחוברת ממש בקרקע ע״כ. זלכאו׳ סליאה מיש רש״י בשמואל א׳
ז בזה״ל זיערת הלבש בקנה הלבש כמו זתשס בסוף דמתרגמי׳ ושויתי׳ ביערה. וסוף הס קנים פל אגס.  י״ו ר
 וכן אכלתי יערי עם דבשי [שיה ה׳ א׳] זבל׳ ישמעאל קורין לאותו רכש צוקרא בלע״ז מסי ר׳ נתן הישמעאלי.
 וכן כתב רש״1 בפירושו בשהיש אכלתי יערי עם ובשי יש ובש שהוא גול בקנים כענין פנאי ביערה המש
. ואני מרוב חיבה אכלתי  ויערת היא לפון קנה כמו ותפס בסוף ושויתי' ביערה ומוצצין הובפ ומשליכין העז
. וכ״כ פוס׳ ברכות ליו ו״ה כ  יערי עם ובפי אכלתי הקנה עפ הדבפ. את פאינו ראוי עם הראוי זכו׳ עי
 ברטיבא זט׳ועצ ציקריא מברכינן בפהיע כי יערי עם ובפי זה ציקר״א וכוי עיכ. אמור מעתה דיערת הדבש
 היינו קניפ שגדל בהן הדבש שהוא ציקריא. תו מאי קא קשי׳ לי׳ וכי מה ענין יערת וכו׳ ולגודל הפליאה.
 עמדתי משתאה. ואמרתי עוד וצפי הנראה מפשע׳ דסוגיא דמוכח הכא מקרא דהרודה ממנו בפבח חייב.
 ציע לחכמיה דפליגי עליו ואמרו הרודה ממנו בשבת פטור מאי דרשו בהך קרא. ולשיטתייהו [דחכמיס] נשאר
 הקופי׳ זכי מה ענין יערת אצל לבש. ואפר עיכ אמת יולה לרט לפי מה פראיתי במכלל יוסי בפירושו לפרש
 וכן בשמואל. כ׳ ביערת הדגש היא חלות הדבפ קודם פיזציאו ממט הלבש בריפק״א כלע״ז ע״כ. מעתה י״ל
 דלל׳ אליעזר סיל כפי׳ המפצל יופי אבל החכמים ס״ל כפירש״י ותוספות שהעתקתי למעלה. ויתכן לס״ז משיי
 בשמואל ובפה״פ וכן.תוס׳ בברכות מסרפיס אליבא לחכמים דקי״ל כוותיה וכמ״ש הרמרם והרג דאין
. וגם בחבות פטיו מה׳ שכת ליו לא כתב אלא שאסור לרדות וכתב הרב המגיד לפשק א ר  הלכה כ

 כחכמיה, ויעלה הכל ישרים ותמימים.

 !מקשיה שלומינו. אך בזאת יאות לי שתאמר אלי סילזש על המאמר סוג שבגוים הרוג. וסי׳ תשובתי
 אליו ריר זה כבר נשאל וחכמי ישראל השיגו עיז כמבואר בשבע יהודה. אבל אגיד לך את הרשום
 בכתב אמת שכתבתי בם״ר בפרושי למס׳ סופרים סוף פע״ז תני ריש ביי הטוב שבעובדי כוכביה בשעת
כ רשיי בנמוקי ר כ. וכתבתי אין ספק כי העסח׳ ישרה היא העוב שבמצרים הרוג. ו  מלחמה הרוג עי
ז וכל רכב מצרים ומהיכן הי׳ הבהמות הללו וכו׳ מהירא את דבר ד׳ מכאן הי׳  החומש פ׳ בפלח ייד ר
פ [זהיינו רפב״י כנודע לכל סתם ר״ש הייט רשב״י] אומר כשר שבמצרים (בשעת מלחמה) הרוג ע״כ.  ר
 והראיתי לז כמה מקומות בלסזסין יפנים שהחליפו עובל כוכביה למצרי ומצרי לעובד כוכביה. והכא ממקומו
 מוכרח לציל עזב שבמצרים לזיל בתר עיקרז דצא למד רש ב״י דבר זה אלא ממה שעפו המצרים דאסי׳
 הירא את דבר ד׳ נתן בהמותיו לרדוף אחר בניי מרוב שנאתם עליהם וצהכי דייק הטוב [כצומר אשי׳ הירא
 את דבר ד׳] שבמצרים הרוג. ואף גם זאת לא התיר אלא בשעת מלחמה שמרוב שנאתו לא יחמול ולא
 יכסה אפילו העוב שבהם ריל המצרים. והי׳ השר סר למשמעתי. ויאמר אהבתיך ונם את דכריך
 אהבתי. ודע דבתבתי עוד דבנוסח האמיתי ע״פ רש״י שזכרתי יתיישב קושי׳ הוש׳ בעיז כיו דיה ולא
 מורידן זכז׳ עיש. נראה ללא הי׳ גלסתס במס׳ מוסלים כמו שהיא לפנינו בהדיא במס׳ סופרים גופי׳
 גפטת מלחמה. ויתכן דחכם אחד כסב מלות אלו בכעת מלחמה על הגליון עיס לעת תוס׳ ונדפס אח״כ
 כפרם כמו שאירעו בכמה עניינים . ועתה אשובה לחזק דברות הראשונות לברי תזס׳ בחולין ד׳ אשר
ק לשון תום׳ נגיטין יוד-. אהא דתנן מצת טתי מותרת וט׳ ר׳ אליעזר אוסר  העתיק התריס. דע ד
 לסי שאי; בקיאין בדקדוקי מצות כיפראל. ל״ה.מצת כותי מותרת זא״ת והלא גזרו על פתן כראי׳ בפ׳
 דר״א לסי פהיו מבפלין בנין גהמ״ק בימי עזר׳ וקתני התה מכא; אמר ר׳ אליעזר כל האוכל פת כותי
 וכז׳. ובקוופין עיו ו״ה מצת כותי מותרת וא״ת והא אמרינן בפ׳ ור״א כל האוכל פת כותי כאילו אזבל
ק הקשו תו בחולין הנ״ל. ולכאורה היא לעצ ת׳ק ואמר מצת כותי מותרת לא קשיא . ו ׳  בשר חזיר וכו
. רק עיקר קושייתם היא לר׳ אליעזר לאוסר ותלי טעמא י ת  להו למנ״ל דת״ק ס״ל רגזרו על פת ט
א אור׳ אליעזר ר  לפי פאין בקיאין בדקדוקי מצות מפמע הא אם היו בקיאין הוי פרי וקשי׳ להו ו
 דאמר בפ׳ דר״א מכאן אמר ר״א כל האוכל וכו׳ אכן לפמ״ש התריע דאליבי׳ דר׳ עקיבא לא אזלי
. איכ לא מקשו תוס׳ כלוס שהרי אפילו ר׳ אליעזר גופי׳ לא פיל הכי נאליכא א ר  הך להניא בס׳ ד
 דר׳ עקיבא דהעיד שר׳ אליעזר מיקל בו] מרש שיש לומר הכי לדעת תיק. אבל לפמיש דגמפנה דהכא איירי
 בפת טזבד כזכביס ולא בפת כותי מקשו תו׳ דרא אמ״א. אמנם בגוףהנופח׳ בסלקי דרא שהעתיקו בגיעין
 יויד ובחזלין ד׳ מכאן אמר ר״א כל האזכל פת כותי זכו׳ אכן בחולין י״ג העתיקו היש׳ מכאן אמרו כל

 האוכל זכז׳ וציע ג״כ בס׳ דרא עצמו בסל״ח אחר שהאריך בסיפור טנין הכותים שהריעו לישראל ועבט
 מלאכת שמיס תנא מה עשה עזרא זרובבל וכו׳ זמנלין את הכותי וכו׳ ובחרם ב״ל התחתון שלא יאכל אדם
 מישראל פת כוסי עד עולם מכאן אמר כל האוכל בשר כזת׳ כאילו אוכל בשר חזיר ואל יתגייר אלס כותי
ט׳ וטפח׳ כזה איתא בפני דסוםים רק בדפוס אחד איתא מכאן אמר כל האוכל בשר כותי זכו׳ ובדפוס  ו
 אחר׳ איתא מכאן אמרו כל האוכל כפר כותי וכו׳ ופכ״פ היה נח לי לפי אותו הנוסח׳ מאי דאיכא למירק
. קפיאמאי חידפ בזה מעתה הלא לכדיא גזרו ׳  לפי שהעתיקו החום׳ מכאן אמר ריא כצ האוכל פת טתי וכו
 \ר« עזרא זזרוגכל. ומנדין אוהן כחרס ב״ד פלא יאכל אדם מיסראל פת טתי מעוצם אבל לפי הנופח׳ בשר
 כזתי אתי שפד והיינו שחיעת כותי [והיינו במו שגזר ר״ג דימה על שמיעת כותי] שזב עיינתי בילקוט
ד העליון והתחתון שלא יאכל  מלטםרמז רל״ד והעתיק ככל הכתוב בפ׳ רר״א [בשם הפסיקתא] ובמרפ ר
 אלם מישראל פת כותי מכאן אמרו כל האוכל סח זכז׳ על מה שהתרימו עזר׳ וזרובבל וסייעתם בסירופ
. נבון תחבולות יקנה: ה  שלא יאכל אום מישראל וכו׳ כמ״ש למעלה. ועתה הקורא אמ אשר הצבתי מ
ה במשנה ה׳ ו הגפמיס עו שתרו רביעה שניה בו׳ עיש. מ  פר? ט t המודר הנאה מחבירז פ
ם אי׳ עד הגשמים מד שיהיה משמים [באיזה לפון משתי לפונות הללו פהוציא ד ד  י פיח מ
 מפי׳ הרב] עד שמד לכיטה פניה ע״כ [זסי׳ על זה תמצא פס בתוייט זמ״פ פפ ברד] ופן גפיסקא
 שבגמרא נדרים ס״ב מד משמים עד שיהיה משמיה (אפור) על שתרד רגיעה שניה. אמנם בתענית ז׳
 אהא למקשה בשלמא רציעה ראפונה לפאול פלישית להתעמת שניה למאי א״ר זירא לנדרים דתנן מודר
 מד הגסמים מפירוו גשמים [ואמר קונס אס אהנה מדבר זה עד הגפמיה. רש״י] עד שסלל רביעה
. רפ״י] כתבתי בתרש וצריך תיקון דה; במשנה דפביעי׳ ׳ ט  שניה [בנדרים הולכין אחר לשו; בני אלס ו
 וכן במשנה לנדרים לית׳ הכי ומלתא דאתיא לידן ויש תועלת גדול בזה אדרבה עוד בסוגיא דתערת
 שם רב זביד אמר לזיתים דתנן מאימתי כל אדם מחלין בלקט וכו׳ בזיתים משתרר רביעה שניה רב
נ ב״י אמר ד להלך בשבילי הרשות ואמר מר מהצכין וכז׳ עד שתרד רביעה שניה ר  ססא אמר כ
. וכל כי האי מלתא געי עעמא ורב פפא ומשני ואמר  לבער פירות שביעי׳ לתנן מאימתי נכנין וכז׳
 מר וכו׳ וליכא אלא מימרא בביק פ״א ולא משני מהמשנה דמייתי לב זביד לתגן מאימתי בל אדם
 מוהרין בלקע וט׳ והיא משנה א׳ פיח דסיאה וכזה ג״כ איכא למירק על ר׳ זירא ול״נ ביי דמייתי
 ממשנה ז׳ פיט לשביעית ולא גבו מן המוקדם בפיאה ופשיטא מעי עעמא מלתא דר״נ ב״י דמייתי
. גס ׳ ט  סיפא ומתני׳ והנא מאימתי נמין ומיח דפא ומתר׳ ומייתי ר׳ זירא והנודר ק הגשמים ו
 בין לר׳ זירא ובין לרכ גיי ופסיטא לרפ למה לא אמרה ממשנה ו׳ בפרק זה ותנן כמה עניינים וזמנן
 עד שתרד רביעה שניה כגזן המגבב ביבש וכן בריש משנה ז׳ ומשכיר בית להכירו וכו׳ ומצוה להשית
 צב על הפליאו׳ האלה. ולפום רהיטא אמרתי עפ״ לאיתמר במיק ה׳ רמז לציון קברות מן התורה
. אבי• מייתי קרא ג ש בן פזי מקרא ליחזקאל ר׳ אבהו מייתי קרא מן התורה ויקרא ״  מייתי ר
. ר׳ פפא מייתי קרא מיפעי׳ ר׳ו ואמר סלו סלו סכו ורך ר׳ חיננא נדיחי [סיסא וקרא] ע  ויקרא ״
 הרימו מכפזל מורך ממי. ועי׳ עו״פ כמס אמוראי מהם מייסי מכביאים וכתובים ומהם מייתי מן
ט מה והוה מרק אדעתי׳ ולא פליגי אלא ה ריפ אמר סלו סלו כל חל וחל ק  סתורס וזיל תוס׳ פס ר
 אולמא דמלתא דכל חל מסיק אדעתי׳ מאי ללא מסיק חברי׳ אלעתי׳ ע״כ. וסשתא אס בפסוקי׳ אמרי׳
 הכי דכל חד מסיק אלעת״ וכו׳ מכ״פ לנוכל לומר הכי במפנה לכל חל מסיק אדעתי׳ מה דלא אסיק
 חבריה אדעתיה ובזה מיושב קצת סוגי׳ דכתוכות צ״ט. וכן במעילה י״א דדייק פשמעת מיניה מסיפא
ז דמסילה . אמנם דע דאין למדין כנן הכללות רק  ומתני׳ זלא דיק מדשא עיין יסלימ משנה ד׳ ר
 במקום ההכרח גדול אמריכן הכי אבל היכא דאפשר לפעי׳ משנינן וראיתי למעורר הכ׳ במקומו׳ אשר
 ידטתי בהם לסי שעה דמייתי השים ראיה מן המאוחר וגם היכא דאייתו מן הנביאים או מן סכתוכיס
 והוי מצי לאתויי מן התורה. וכבר כתט הום׳ בקדושין ל״ח ד״ה ובני ישראל אכלו דאע״ג דמפרש להדיא
רה ולכן ברק ע״ע דאיתמל גזלן היפי למי אמר ר׳ אבהו כגון וט׳  בנביאים ניחא לי לאתויי מן מו
 שנאמר ויגזול את מכית ובו׳(שמואל ב׳ כ״ג) ר׳ יוחנן אמר כגון בעלי־ שכם פכאמר וט׳ ויגזלו כל
 אשר יעטר עליהם (הדרו ציל) בררך (שופעים ע׳) זסריך זר׳ אבהי מיע לא אמר מסאי ומשכי א״ל
. זמדלא משני דכל חו מסיק אועתי׳ והו׳ ש״מ והיכא לאפשר לשנויי בריוח משכיכן. מיהא ׳ ט  כיון ו
 קצת איכא למדחי דגבי חלמיד במקזם רבו ששמע מרבו מה דאמר וארס בחר לו דרך לעצמו א״ל
. ובזה אתי שפיר דר׳ אכהו הי׳ תלמידו דר׳ יוחנן. זלפיכך יתכן כמי מה דאיכא למידק אמאי  הכי
 לא מיך נמי התם ברק ור׳ יוחק מ״ע לא אמר מהאי בלא״ה יש לומר דלר׳ יוחנן לא קשיא דלא
 אמר כר׳ אבהו משום וניחא לי׳ לאתוי׳ קרא דנתיב במוקדם אבל על ר׳ אבהו דעזב קרא דשופטיס
 והביא קרא ושמואל פריך שפיר. ובנדה ט״ז אמר ר׳ יומן אסור לאדם שישמש מעתו ביופ . אמר
 רב המנונא מאי קרא שכא׳(איוב ג׳) יאבל יוה אזלו וגו׳ והלילה אמר הזרה גבר לילה כיתן להריון
 ויום צא ניתן למיון ריש לקיפ אמר מהכא בוזה דרכיו יומת (משלי "ט) ור״ל האי קרא דר׳ יוחנן
 מאי דריפ בי׳ מיבעי לי לכדלריפ ר״ת בר ספא אותו מלאך הממונה על מיון לילה שמו וכו׳ ור׳
 י1חנ; א״כ יכתוב קרא גבר טלה מחי אמר טרה גכר [מופמיך מיון ללילה פ״מ למידרפ הכי לילה
[ j להלק ולא יוםמלאשמכי׳ קרא שמעיקלר׳יוחנן ומגופי׳ לקרא שמעינן להא וריח ב״פ. ררי p 
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. ל מופת הדור ע״ה פ״ה פ* מרן מאי! פחמןך זצ״ל אבד״ק שאמלאנד (בעהמ״ס בית מאיד וצלעות הבית) ת  להנאון ת

 הוא אסור לזרים. כמו מ״ש םאסור לאוכלו חון לירושלים. לכך מפני האיסור צריר ליתן או למטר
 לכהן. משא״כ המעשר ראשון לאתר הפרשתו אף רק בקריאת שם הוא הושר לזרים לדמן ופליג*
 על ר״מ. והיה מ״ע לכולי מצמא. יציע. ומיץ ברסב׳ם פ״ם מה׳ מעשר ובמה׳ סוהה שש מבוארים
 דברי ר״ע מברמנורס שעיקר התקנה המילה היה משוס המון מיתה שהכי דרש להן. אבל מהשצוגתא
 שגט מ״מ לא משמע הכי ודוק. ולפ״ד אפשר דצריך להיות כובד ר״ע מברנונורה אבל בתרומה

. וק״ל: ן ט  מעשר ליכא למימר הכי שהאוכל מתנת ככונס חייג מיסה וגוה סכל נ

 מסכת כלאים
. דבריו תמוסין לםמעיין בעיון ׳ ו  פרס ח מיו מין בהמה. כתב התויימ ולפי מה שכתבתי לעיל כ
 r קל רסס עשו בדפוסי מפניות הישנים שהשמיעו דבריו אלו. וגס מה שכתב סוף

׳ ולמאי דמתני׳ . תו כתב סתוייע כלב מין ט  פירושו לפרק זה פפייך להדדי והס שלא כ:וגן
 פנאה לעיל ואדני שדה חיה הו״ל לפרפ לעיל. וכן כללם הרמב״ם. ודבריו תמוהים דהא באדני
 פדה איצטדך צאפמופיק דסוא חיה לאסוקי מרי יוסי והציג ום׳׳ל דהוא מטמא כאהל כאדם, משא״כ
 בכלב דאין נ״מ כהשלינתא כי אפ לענץ מקת וממכר. ומס שנסתייע מסי״ הרמכיס המעיין כם
 יראה להדיא כטעות למוכס הוא . פסרי כתב ותופלתיט במ•? פנאמר סהכלב ואדני שדה חיה .
 ואמריס אימריס פ־.ס בהמס לענין מקמ וממכר ע;״ל. הרי מבואר few טיס מדמםייס ואמרים

 אומרים פהם בה:1ה וקיל:
 פרסים מ״א אם רוב מן הגמלים מותר. עי: בתוי׳׳ט בממיושיו כתב פס זה לשוט. ובמידי
 1 ליבש ביבש מין במינו אפילו מדרבנן אין צריך יותר כלתנן במשנה .׳ ריש פ״ז לחולין.

l . ורצוט ־״ ׳ . 'n ובתר שמא אזלינן במין כמיס . ואפילו אית למד שם לווי בדאיתא בפ״ בתרא 
 לבאר מס דקפיא ליס הא צמר רחלים וצמר גמליפ מין גפאינו מימ הוא ועכ׳׳פ מ*׳:.ק אינו בטל
 ברוב. ומתל; וס דהוי מין במינו טון לבתר שמא אזליכן הואיל לתרווייהו צמר מיקרו. ואף
 לחדא אית ליה שפ לוויי דהיינו צמר גמליה מימ מקרי מין במינו. זה כוונתו. אבל מריו חמוהיה
ן בפ*א בין בסוגן ומדוע בטל  דא׳כ קנבוס וספחן עליי; קשה הא ולאי למכפא׳מ הוה ר
 ברוב. לכן ודאי יפה עשה בעלי כמחבר עצמו פדפמיע כל דבריה אלו מלפוםים הישנים אשר
א  כמדומה לי שהדפיס בחייו. ואולם בעיקר הקושיא לעניד מוכח מזה דלא כדעת המרא״י מבי
 הפ״ך ביו״ד סי׳ ק״ע דס׳ל דמבפאימ ד׳׳ת אימ כטל גרוב ואפילו יכ: ביבש . וא״כ ודאי תקשי
 מדוע יהא איסור זס בעל, משא״כ למסקנית השיך פס דאינו אלא מרומן תו לוךמ. ולא
 מיבעי׳ לשיטת טעם הרין דסעעס מפיס שמא יבא לידי איסור לאורייתא עיי הביע.ל. דוואי לא
 שייך הכא ולע אפילו מורבק בטל. אלא הפילו לטעם כאו״ס פהביא כפייך בס־׳ צ״מ תוך דבריו
 הארוכים בפס האו׳ס לסעעם הואיל ואפשר קצה להכיר החמימ רבנן כבעולו. י׳ל הכא כנר הטעים
 הרמכים ז״ל בלשונו הקצר דאיירי בחוסן פכנר טוס היזוט מן התערובות גרוב הצמר גמלים .
 באופן פבודאי פוב אינו רכר. 1אי א&פר בשום צד להפלילו ולכך אפילו מלרבנן בטל וק״ל. וא:פד
 לדחוק וליישב דעת המהראיי דלעיל דסוגר מבשא׳מ דית איני בטל גרוב ואפילו ביבש. להכא
א דאמרינן הכי, אבל היתר בהיתר שאני דהוי עכ״פ כחד צד מב״מ  שאני ללוקא איסור בהיתר מ
 במה דשרהס מין היתל הס ושפיר כעלים ברוב כדין מב״מ [וכעין סכרא ד נאמרה נפש הל״ן בט״ז
 יויד סי׳ ק״ג עיש]. אבל לא מפ:1ע הכי מדברי הפוסקים ואדרבא חפי להחמיר קצת מטול התר
 נהיתר מבאיסור בהיתר. כמכוי!ר יו״ד סי' ציט נפר׳מ םיק כ״נ . ונא״מ סי' המין נסר״ח בדין
 נתבטל קילס פסח אי אמרינן חיזר וניעור עיש ודויק וציצ . אבל העיקר לעכ״ל קושייתו מעיקרא
. דלא נאמר דין ניטול יתר מרוב להייט נ ״  לירזא. כמכואר נמידושי רשנ״א ינמות דף פ׳׳ב ע
 ששים כי אש כאיסורי אכילס שהולכים כו אתר נתינת עעם. אבל נאיםוריס שחיק של אכילה
| ליש לומר הכי אפילו לשיעס מםרא׳׳*. לענק ניטול י י א מ . וא״כ מ פל  ברני׳ בעלמא נ

: מ״ק  מבפא״מ ו

 מסכת דמאי
׳ ונראה דאשיה לא גזרו כוי. וגהניניתאנמי פלאאשתמיט ׳אנתוי״ע ר׳ה דמאי ט  פרק א ם׳
׳ ומההוא עממא נמי ניחא ללא גזרו נאונן כו׳ ולענ׳ל כל לבדו נזה תמוהים  r ט

. כמו ק פ  ואך למוהל. חלא למחנק בין איסור לאו לאיסור מיתה לעכין משבא ממדיהם משום ס
. ונהליא מבואר נמס' יבמות דף קי״ט למקשה רכא על ענין כוס מכלי נ  למיעוט נמקו! מ
׳ מה לי איסור לאו מה לי איסור כרת [שוב מצאתי פיפ למיין כפרט וה מאוד.  כה דאורייתא ט
 ועיין נמיל ש״נ מ״ה יו״ע מלכה י״ז ע׳׳ש ולו״ק] ונהי למצינן נמי ננמיקי יוסף מס׳ ינמות לף
 ד נלפזסי חמסערדם פכתנ יגורו נאחות זקוקה משוס אחות אשה שהיא בכרת. וכנראה שהוצרך
 לזה כלי לחלק נין דיענד זה דמסקיגן מיניה לגין ספק חלוצה לכסן. ללא מםקינן מיניה. אף
 שהוא גמי מפום גזירה גרושה לכהן. שהוא אך נלאו. הרי כמחלק נספק כין חיסור כרת ללאו.
 ז: איט דומה דהתה מיקר איסור כמו אחות וקוקה או חלוצה אך מדרנק. ולאי מפופ תפש ספק
 כי אם משוה גזירה וגדר לאחות גרופה ובכק מפום גדר גרושה פפיר פייך לפלוני לכאיסור
 ממור החמירו נגררו. אבל במס שגזרו מפום ספק איפור לאורייתא כמו הכא בלמאי מוכח מגרר'
 סנ־׳ל דליכא לסלוגי בהט. [וכן מוכח מתי׳ הרין פ׳ המגרש מל קופיח הגמ׳ הא קלא לנתר
. אף רהרישא אייד ׳  נ נואק לא מייפ׳ מל דצא קול מגורשת עיש שתי׳ הא מרישא שמסיק לי
' ב״מ כלכתיבנא עיש ודוק]. ותו M בקול איא בהוא נכרת והסיפא גקול גרופה בסיא בלאו 
 אס כדבריו מ״ע גזרו להפריש מ״ש מדמאי סא נמי מבלו איט אלא בלאו לדברי הרמב׳׳ס פסביא-יתו
 מה כתב וכהני נימא דלא אפסמיס תנא בשום רובמא כו׳ יהא חייב להפרישו ולמוכרו. לא ילענא
 כלל מס קשיא לי׳. אם לשישת הר׳ש שהניא בתר הט דאף החמת מעפר מוכרו לכהן. סשיטא
 לאיצ לבאר לרימ מה יספה ממעשר לכומ כסתם בהפרשת ס״מ ק סתס כגוף המעשר. !נקרות
 לו פס הביטא דממוינ דסאיך יוכל לססדש תימ אם לא קרא הס המלה להמפשר. וייס ללבד
מר מוסט הוא. אבל סלזעשר  כרמב״ס פמניא בתימ מחייכ ליתן לכהן. הא כבר הביא שס הו^יל ו
 ססיעא דצר׳׳מ איט מתויג ליתן כי אס למטר וכמו שהקשה בעצמו. ואיכ לאיזה צורך יבאר.
 ותו מה שבתל ומסאי עעממ נמי ניחא ללח גזרו באונן. הוא תמוה דלקמן הביא נעצמו בשם
 הירושלמי לטעמא מפופ דאנימת לא פכיח ובמילתא ללא פכימ לא גזרו, ועיקר דמיו שהתחיל
 לדבר בהם וכתכ ונראה דהס׳ה לא גזרו. ר׳ל של מ״ע הוא יותר תמוה ראם לרגנן כתם כרי
̂״צ אפילו  נסדא ובאמת קורא פס והן פלו. וסכיטא דמ׳׳ע מותר לזרים. ואס לר״א פאמר ש
 לקרוא שם. הא מביאי התם צכל הסוניות שהניא להייט טעמו מפום דלא נמפדו ואדרבא מן
 בירופלמי שהביא התם תמהתי על סרמכיה מהל* מיא שהביא הכא דענל למיע אמו כעונש מיתה בי
 אש בלאי ובירושלמי מבואר להיפך שהוא נמיתה. וכבר מבואר נב״מ שם שאין צרמב״ם ראי׳
. כי אם מצו סנרת עצמו. וכיון ובירושלמי מנואר ללא כוותיה הוא תמוה וצ״ע. ו ד מ  מפורשת ל
מ תזייט נדנור זה לענ׳־ד תמוהים . ואך למותר. ופיק נמס' ב״מ פיד משנה ח׳ שם נ  עכ״פ כל ד
 כסב התוי״ט כמי אנל נמלוצ כסף וכו׳. משוס דמ״ש מדאי אינו אלא נלאו. וכן כהל שם משוס
. לדוקא אגיי לפום מה דשני לי׳ ק  דלפי האמת ר״מ לא הממיר בלאו. ולענ״ד גס שם לא ו
 נאיפורא מיתה p נמי פני לי׳ נין איסור מיתה ללאו. אבל רבא למסיק סתס יפמואל שסיר משני
נ יל. אלא מ ׳ ריפ בפיר קמותינ ואפילו מלאו וכומפיק טנמוה כנ ד ד  לפס מתה מו הוא ה״ה ל
 יוסף ספיר מפר דאע״פ שמיקצ בפדיונו [ודיל לא מפום הקולא ואיסור לאו כי אס משיה ואשפר
 הפדיון פלו אפילו נוראי תיט מעכב. וצ׳ע]. מחמיר באכילתו. ודברי וביט נרמטרה ודאי צריכים
 נאור נמה פנתנ ומעשר ראפק וממשל עני אינ להוציא כו׳ . אף למיל כא ולאי צריך לקרות לו
. אלא ׳ ד לאשרושי ממט תרומת מעשר ומעשר עני נמי סלוגהא סוא פרק ר׳ משנה ג  פס כ
ס מ״מ אינו צריך להוציאם ליתנש או למוכרם צלוי או למר משוס שיכול  ל״נ אף לקורא צהס :
. לשין ו: ודאי ׳ ט . ומה פכתנ אכל תרומה מעפר ליכא למימל הכי שהאוכל סגל ו ׳  לומר וכו
 ג׳ע דסא מפום הא סיס וי בפיסי׳:נו ויענכנו לעצמו. אבל העעס כיון לאף לאחר שמסריפ עדין

ת ר א פ  צבי סדר זרעים ת
ת סדר זרעים מכי״ק זקיני הגאון רשכבהי׳ג טופת מדר רביני צבי הירש זצ״ל אבד״ק ברלין והמדינות ע נ ש  חידושים והגהות על מ

ם צבי ז״ל(בעהמח״ס צבי לצדיק וש״ס). כ ח  בן בתו של רבינו ה
 העתקתי מכתי״ק נייי צבי יחזקאל מיכלזאהן אבדפ׳ק פלוגסק והגליל.

. שוב מצאתי במשובת מהרבצ׳׳ת סי׳ א׳ דף יוו ע״ג  ואין סמן מסכים עמד למיין ט
i שהאריך במשנה זו ופירושם ואין הזמן מסכים עד כי ירחיב ה׳ לט 

 צימ

 מסכת כלאים
ו כחר״ט וים מין בהמה וכו׳ אסורים ום טס זה כוי. ולמנ״ד לסכי פירושו י  פרס ח מ
 דהרכ מוי׳׳ט זיל דלא נסקא ציה מיד חי חיה הוא או בהמה הוא אלא אס הוא שור
 או מין אחר. נכי דאי מין בהמה הוא ולאי והוא פיר ומוהר וכמו סכתבו הפוסקים ז״ל הוי
 ליס למתני מין פור. והאי לקאמר סתס מק נהמה לא נפקא ליס מידי לשנין כלאיס ובוס מסולק
 קופימ הרמ״ז. שוב מצאתי בפיך סי׳ רציו פרשיג ג״כ מל סתוי׳׳ע וכסוף כתב לסרפ מרי
 הרמב׳׳ס והר׳׳ב כמ״ש. ותמימי מי הגיד לו להשיך דלאו היינו נמי סי׳ וברי כתוי׳ע וכדכתיינא,
. אמנם מה פכי התוי״ט דלפי מה פבתבת׳ לעיל בשם ן ו  אצא שבעיקר הדין עדין צריך עי
 הרמב׳ס איכא למימר מ״מ צענין מצקות צא ילעתי פירושו דהא מטאר הוא נהרמבים ס׳ע
 מה׳ כלאים לאין בוה מיצוק נין בהמה עס בהמה בין בהמה עם חיה בכולן עםורה עם מסולם
. וא״כ בין צריי גק לרבנן ד צ  מדרבע. והוא מבואר שמנה פס כגון כלב עם העז וחזיר טס ה
 אין מלקות בהנהגה. וצ״פ רב גם לס פכתכחי לעיל. וכמ׳ש השיך גיכ צ״ע בסיב ובכורים
 מי״א וכ״ש למאי דפי׳ זאת סמפנס בס׳ לחם חמומת ה׳ כלאים סי' כ״א על אותה משנה ואזלא
 כמיד כרי׳ נסיע וציע. ויש לוחוק והתס אגכ נקטי׳. ועי׳ כקידושין ג׳. בתום׳ שסי׳ גהליא
ק סרקלופ י ד מ ע ' מ ל י ״ נ ח ה ו י י מ  ואותה משנה כמיד הנא מן הסייש ומן סצגים וילא מ

 במקומו עומד:

 מסכת ברכות
 א מ״ה ימי חייך כימים כו׳ נ״כ יש לפיק כי צא מצאתי עד מתה כמוט המצוות פמגו חייך כימים כו׳ נ״כ יפ לפיק כי לא מצאתי עד מתה כמוט המצוות

 י למצות עפה זכרון יצימ נכל •ים, ואע׳׳ג דאסשר לנאור׳ לומר דלמטן תזכור צאו עשה
, מימ במכילתא ילסיק לי׳ מזכור אס היום הזה אפר יצאתם מארן מצרים, וילפינן ציה א  גמורה מ
 ממור את אשר מפה לך עמלק והיא עפה גמורה , וגמיימוכי משמע שהוא נכלל בכלל ק׳׳פ, אכצ
p ללכאזר׳ משמע לאץ לס זמן מיוחד, דש לעיין בזה בסוהקים אי פלש סרפיות לאורייתא,  צ׳ע «
 p אמת דבגמ׳ דף ייג עיב משמע סיש לו זמן עם קיכ דמשני כדי להזכיר יציאת מצדם בעונתה
ק קים לסו לרבנן  אנצ צ׳׳ע מנץ , ואפשר דביון :צותס התולה להזכיר ביום ובלילה ולא נתנה ז
 דנילף סתיס מן המ:ורפ וכל זה ציע ויש לעיין בערן חיונ נכים ומנדים. מול ים לעיץ
 אס מנה המ!ב״ן זיל יפשע את בגדו וצבש גגדס אחרים למצות עפה כסי דעתו נמנורו
ד אי מט , ט מע פפופו פל נ^רא וגה לדעת רשיי מימ נמנה הוצאות הדפן מ: ו נ ו ,  עה״ת

 שבעת ימים ימלא אס ילו וככר כתבתי במ״א:

 מסכת דמאי
ד הן כפירותיו של עכו׳׳ס פו״ עיין ס אצל העכו״ס כפירותיו כוי ה ״ Y נהרע׳ב מ D J פרס 
 r בתום׳ יו׳׳ע למיירי בחולין מתוקנים. עפ״י סרמכ׳׳ם סייא מה׳ מעשר ועיי״ש בכ״מ

 סוברים צ״ע דכא בבכורות וף י״א ע״ב מפרשינן לה למסניתץ גהויא צחיובא. וכן משמע
, וכן משמע גפ״ג דע״ו v ל״א. ועי׳ בייש. ומיש הרא׳׳ש ג״כ ו עי רו  ליפנא דהרי p מי


