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Ú Ó Û„"‡  
איסורא',גמ)א עבד ואיהו איסורא ליה מעבד לא דלעבדיה מידי איכא .ומי
דלעבדיהדנהי,ץ"היעבעירה איסורא מעבד לולא ולא חוטא אדם אבל,אין

א למימרלעצמו הואיכא קאמר,וביאר.חוטא התירא,דהכי שביק לא הא
איסורא לשחררה,ואכיל .דבידו

והתקדשי',גמ)ב בו צאי לה וכודאמר איתןהקשה.'בו כתבוהא,המצפה
מפני"ד.)יז(לעיל'התוס בעיד,ה שחרור .)י(לעיל'התוסנמיכתבוו,זמןשטר

כי"ד זמןדמיפסלה זמן,בלא בו אין קידושין שטר ביבמותכדאיתא,ואילו
עיון:).לא( בצריך לומר[.ונשאר זמן,ויש דכותב לא,דמיירי קידושין דשטר

בהכי .)].ר.א(.מיפסל
ד"רש[)ג תפילין"י שהניח הוא,ה תפילין זמן לאו ביאור.דלילה אמאי,צריך

ו דשבתות נמי נקט נינהולא תפילין זמן לאו טובים זמןדהא,ימים לאו דלילה
הוא פלוגתאתפילין טוביםו,:)לו(במנחותהוי וימים תפיליןדשבתות זמן לאו

עלמאנינהו לכולי לקמ"רשועיין.היינו ואשהה"ד:)מה(ןי דלילהעבד שכתב
הוא תפילין זמן לאו עיון.ושבת (וצריך )]..ר.א.

כו',גמ[)ד רבו הימנו לחירות'לוה יצא לא זה עינןודאשמ,לומרנראה.הרי
הידלא לא דשחרריה לאו דאי הימנואמרינן לווה לוה"דכתיבמשום,ה ועבד

מלוה (לאיש כב" לן,)ז,משלי משמע .)].ר.א(.קא
תפיליןכ',גמ)ה לו הניח הי"פ(ם"הרמבוהוסיף.שרבו מעבדים דמיירי,)ז"ח

תורהכ,נמי בספר פסוקין שלשה לקרות רבו לו ציבורשאמר כתב.בפני וכן
כו(ש"הרא ).סימן

כו',גמ)ו דימי רב אתא וכו'כי אסי ורבי אמי רבי לפניו א"הריטבביאר.'אמרו
קרשקש( דימיסברד,)רבינו לידבהא,רב ידיהי מעשה קנין פקע משום,שנא

לשון עבדושחרורדהוי כמפקיר הוי שכן אסיו.וכיון ורבי אמי דלא,סברירבי
ד,דמי לשוןמשום משמע לא לישנא שישחררוציוויואינו,שחרורהאי ,הלבניו
אותםאלא יששמצווה גרידאבעבדותשלא דבר,ה לקיים מצוה המתומשום י

ד לאהוא היאהבעבדתשהסורים שפחה דעדיין גב על מעשה,אף קנין אבל
עבדים בניה ודאי שכן וכיון בהכי פקעה לא כן.ידיה אתיאמא,ואם כופין

ל דודייפסוהרשחרהיורשים עבדיםבניה לכו.הויין ודאי עלמאאבל היכאלי
היורשים את כופין ידיה מעשה א,שפקע עבדים הוו לא דבניה שאיןףמשום

חירות גט עיון[.לה מודה"אמרודהא,וצריך אתה ד,"אי זהמשמע שאין מודה
שחרורלשו שחרור,ן גט לכתוב היורשין צריכים הכי עיון.ומשום .וצריך
)]..ר.א(
ד"רש)ז לה"י ועושין ישחררוה,ה שחרור בלא נתקררה רוחה אין וכתב.ואם

כח(ש"הרא ד,אמסתברדהכי,)סימן רוח שקורת ידוע הדבר הודהא אשפחה
ציוה,השחרור דהכי יד(א"הריטבאבל.ואדעתא מצוההא,הקשה)מכתב

מדרבנן אלא אינו המת דברי דאורי,לקיים בעשה עובר עבדו .תאיוהמשחרר
ליישב הפקר,וכתב דין בית הפקר הממו,דאמרינן חכמים משוםוהפקיעו ן

המת דברי לקיים ב.מצוה הרי.כא(ף"הריועיין רוחדקור,פירשד,)ף"מדפי ת
לה מצי,היינודעבדי לא עבידתא האי אמרה למעבדהדאי לה,נא כייפינן .לא

אותו"ד'תוס)ח וכו,ד"בתוה,ה דכופין פשיטא לן משמע קא הקשה.'ומאי
שחרורנ,א"המהרש בגט תקנה לו דיש לן משמע דקא 'התוסוכדהקשו,ימא

צריך"ד אותו,ותירץ.ה דכופין לישנא בהאי לומר ליה הוה אלא',וכודלא
שחרור גט דכופין,דמהני .ופשיטא

בתראי',גמ[)ט מרוותא דאמרינן,לומרנראה.כלו ,"מתו"ולא"כלו"דהא
לומר היםהיינו למדינת הלכו או מתו בניו לית,דאף כי,לעבדבעליםדהשתא

ליורשיםהיכי דשייך נימא )]..ר.א(.דלא
לכו',גמ)י ויכתבו קמאי מרוותא אבני אהדרו דחירותאזילו הקשה.גיטא

דחירותא,ש"הרא'התוס גיטא לי מוציאהמיאה,למה האדון לחירותתת
אלא עליהם נשאר דלא רשותדש,ותירץ.איסורהמשום דהיתה הכא אני

ב עליהם כוכביםאחרים העובדי בעלים שמתו המיתהד,שעה אין גוונא כהאי
תירץ.מפקעת שחרור,עוד גט דבעו היורשיםמדרבנןהיינו,דהא ימצאום שלא

להם ויאמרו אתםעבדיבשוק כט(ש"וברא.נו שחרורדבע,כתב)סימן גט ו
עבדותמדרבנן של לעז מהן אין,להפקיע עלמא דמיתתדכולי בדינא בקיאים

האיסור מפקעת הא"ד'תוסועיין.האדון .ה

Ó Û„Ú "·  
ד"רש)יא זוזי"י מ,ד"בתוה,ה זה במטלותינוק ממכר וממכרו מקח .טליןקחו

החושןהעיר סק(הקצות רלה דאיתא,)ד"סימן גב על מצדאף .)ונ(יעאבבבא
כמקרקעי עבדא ושבועה קמא'התוסכתבוהא.דבאונאה אנא"ד.)יב(בבבא ,ה

כמטלטל הוי דרבנן מהני,יןדלמילי וממכרן מקחן דפעוטות במטלטליןוהך
הוא חכמים .מתקנת

וכתב"ד'תוס)יב בית,ד"בתוה,ה ונתנוהוהפקירו תינוק של התבואה דין
לתרום שיוכל יוסףהקשה.לאפוטרופוס ד,הפורת דיןהפקירוהכיון נפטרהבית

מ"פ(מעשרותבדתנן,ממעשר א,)א"א שהוא כווכל ונשמר במעשרות'כל חייב
הפקר[ הקשה.]לאפוקי מציעא'התוסכתבודהא,עוד ה"ד.)פח(בבבא

חי,תבואת נבילות,.)קיד(ביבמותאיתאו,מדרבנןבמעשרבידלקוח אוכל דקטן
להפרישו צריך אין דרבנן כן,באיסורא לעשר,ואם צריך דאין,וכתב.אמאי

המעשרלדחוק שיעור אלא הפקירו דאיתאמהניו,דלא :)לו(בנדריםמשום
בעלים דעת צריך אין חבירו של על משלו מן,ועוד.דתורם מעשר ליה דהוה

החיוב על עיוןוהני.הפטור בצריך .ח
להוציאן,ד"בתוה,ד"בא)יג רשאין האפוטרופסין אין דבעלמא גב על ואף

וכו הרי:כא(ן"והר,א"הרשבוביארו.'לחירות דאיןדהא,)ף"מדפי
לחירותיןסוטרופהאפ להוציא מדרבנן,רשאין בנכסיד,היינו שיזלזלו חששו

דמיהן בשומת עמהם ידקדקו ולא לבטל.יתומין שבא הכא ממצותאבל העבד
ורביה תורה,פריה דין על דבריהם כטסוף(ש"והרא.העמידו ,כתב)סימן

ל חששו לא דיןמשום,זלזולדהכא בית במאמר נעשה המעשה שכל .דידעי
התוסוהא[ כדתםרבינודל',דכתבו מדינא משרי דרך נמיהיינו,כירההוי

יתומים בנכסי לזלזל אתו לא דבמכירה כתבו.משום ה"ד:)לח(לעיל'וסהתוכן
.]אין
דמי,ד"בתוה,ד"בא)יד משום אלא זוזי קרקושי בלא וכוואפילו כחוכא .'חזי

הרימדפ.כא(ף"והרי מסתריך,כתב)ף"י דילמא בההואדהטעם ינוקא ביה
אתה,עבדא עבדי לו .ויאמר

כו',גמ)טו עבדי פלוני עשיתי דמי'האומר עדים כמאה דין בעל .הודאת
החושןהקשה סק(הקצות פח הרבשם)ט"סימן יהודה"אחיו א"הרשבל,ר

יז( באות לקמן הוי,דסובר)המובא נותן הודאת מפקינןדאף דלא אלא הודאה
בעצמו,מחזקתיה ותפוס מוחזק עבד מדפי:ידכתובות(ד"הראבכתבכד,הא

עדים,)ף"הרי כמאה נותן דהודאת איפכא החוותירץ.ונימא דלא,ןשהקצות

254 
 



 
 

ב

ב תפיסה במילתאשייך ספיקא דליכא היכא אלא דאיכא,עבד היכא אבל
מוחזק העבד אין גופיה,בעצמוספיקא דעבד לבעליםכיון גופאבהאו,קנוי

לאלהתפיסהחשיבאאםספקאיכא או .תפיסה
בת',גמ)טז עבדי פלוני עשיתי האומר רבנן כונו אומר והוא חורין האומר'ן

וכו שדה יוסףכתב.'נתתי תרוייהודאיצט,הפורת אתיא,ריך לא דרישא משום
דסובר מאיר לו.)יא(לעילכרבי הוא חוב עבד .דשחרור

וכו,הודאת ה"ד'תוס)יז הכי אמרינן לא נותן,תירץא"והרשב.'בנותן דהודאת
היא הודאה מודיםמשוםאלא,נמי בחזקתודתרווייהו קרקע העמד ,אמרינן

ראשונים בעלים שלמהוכתב.ביד ני,החשק להתוסדלא בהכי'חא ,ליישב
כתבו ותוס"רשדהא ואוקי"ד.)כ(בכתובות'י ותריה תפיסהדבתרי ,מהניא

הגמרא כלל)כאן(ומלשון המקבל קנה דלא מהניתפיסהאףו,משמע .לא
כו,ד"בא)יח קיבל'בנותן לא והוא בה וזכה מידו שמקבל סבר ביאר.דפעמים

טפימקבלדה,א"הרשב הנותןזכור ש,מן קדמהמשום ליתןלנותן מחשבה
שנתן שעלו,קודם בדעתותמפני נתןשנסבורכךה לא והוא המקבלא.תן ,בל

לטעותמאחר במה לו אין קיבלשקיבל .שלא
ד"רש)יט אפותיקי"י ל,ה זהאם הרי אחר ממקום חובך לך אפרע לפניךא

והמהרושהק.לגבותה יהושע שיף"הפני ה"ד.)מא(לקמן'תוסהכתבוהא,ם
מזה,קבמזי אלא פרעון לך אין ליה דאמר רבו,דמיירי אמאי לרב הכי לאו דאי

פטור חובוהא,ראשון לו כןו.חייב לרש,אם באפותיקידמיירירשיפד,י"קשיא
רש,צוותיר.סתם ש"דכוונת ומתנה מפורש לאפותיקי בזוזיי לסלקו תוךיכול
אינו,וזמנ כןדאי ו,מתנה גובה הוא למפרע לרבא השחרוראפילו היה לא

השעבוד שכתבו,מפקיע הקדש"ד'התוסכמו רשד,פווהוסי.ה פירש דלא י"הא
אפות בלשון מפורשבהדיא דמוקי,יקי דלעולא מיירימשום שני רבו בשחררו

סתם באפותיקי אפילו הסוי"רשכתבולכך,מתניתין סתםלשון אפותיקי בלת
בזוזי לסלקו שיכול מפורש ד,ואפותיקי היכי ולעולאתיכי לרב שפיר ועיין.תי

מא דף א.לקמן .אות
הק"ד'תוס)כ א,ד"בתוה,דשה דרבי משום מוקדש הקדישו אבלדאמר בהו

וכו לא גמורה קמא'והתוס.'קדושה משום"ד:)לג(בבבא התם,כתבוה דמיירי
מום נמי.בבעל לבדק,בתם,אי שהקדישו דמיםוכגון קדושת דקדוש ,הבית
לבדק,.)ו(בתמורהוכדאיתא תמימים עשויהמתפיס שעשה מה  .הבית

הקדש"ד'תוס[)כא הבא(,ה לעמוד יותר,ד"בתוה,)בנמשך שוה העבד ואפילו
החוב משוחררלמן חלקו הפחות מהא.כל עיון חתםהבחידושידכתבצריך

מההלואהאפותיקיהשוהדב,סופר להיותיותר יכולים והלווה המלוה אין
ב גבייתושותפים ללו,ולאחר משלם המלוה העודפיםואלא הדמים ,וכתב.ה

איתא מציעאדהכי כןו.:)טו(בבבא התוסאיך,אם המלוה'כתבו דחלק
הל וחלק אינוומשוחרר התוס,לומרוצריך.משוחררוה לאחר'דמיירי מיד

נמי,השחרור הכי וישחררנוואין ללווה דמיו ליתן העבד  )]..ר.א(.דבעי

„Ú ‡Ó Û"‡ 
וכושה',גמ)א חורין בן שם עליו יצא רבינו(א"הריטבבחידושיכתב.'רי

דמתניתין,)קרשקש סבר נמי מפורשמיירידעולא שכתבו[באפותיקי כמו
במזיק"ד'התוס סתםבדאי].לרב,ה חי,אפותיקי דלא אמרינן דלא יצאישינן

חורין בן שם סתםעליו באפותיקי לו שמשועבד זה שחררו דףלעילועיין.אם
יט:מ .אות
ד"רש)ב דמיו"י על החוב,ה על "דמיו"דלשון,ש"הרשהעיר.העודפים

מכך,בגמרא פחות ולא שוויו דמי הכיו.משמע דמשום,דאפשר,כתבמשום
כלום שני של שחרור שט,דאין כותב והעבד בשחרורו חובו הפסיד כלרלא על

שויו בינ,דמי סוברשורבן.הםיויחלקו גמליאל בן מיבעיאדל,מעון שהפסידא
חובוה המותר,מלוה לשלם נמי דחייב .והוללאלא
קמיפלגי',גמ)ג ניכר שאינו בהיזק"ד'התוספירשו.בהיזק היזק,ה דחשיב

ניכר אלא,שאינו שחרור חשיב דלא [דרבנןממשום הדיןנדכיוןד,והיינו. פסק
לשחררו ראשון רבו נזקשיבח,דבעי דמשום.ליה שחרורדלאאלא חשיב

להמדאורייתא ראשוןובעי לרבו ניכרחשיב,שתעבד שאינו א"והריטב].היזק
יד( ניכרדחשיב,פירש)מכתב ה,אינו בגופיה עבד דלא וכן.דמינכראאיזקכיון

קרשקש(א"הריטבבחידושיביאר .)רבינו
ה',גמ)ד שמיה סבר גיטיןהקשה.יזקמר שטרהעבדבכותאיןאמאי,התורת

דמיו החובהעודפיםעל אין,על לשחררלרבוהא כח שיששני דמיו כדי אלא ו

עליו שציוואבל,לו חובו על ראשוןחכמיםהמותר תיתימה,לשחררולרבו יכי
דמיו לו לשלם יתחייב שנהנהלא השחרורמשום ד"רששכתבכמו,מן ה"י

שאינו דאמרהיזק היזקלמאן שמיה עיון.לאו בצריך .ונשאר
ר',מתני)ה את שאינונמיהרבד,ש"הרשהקשה.בותקנתם כיון ולדות מפסיד

שפחה להשיאו אחד,ותירץ.יכול שפחותדעבד כמה לישא לו,יכול יש ואם
כ כלוםעבד מפסיד אינו אחר תקנתם"ד:)ב(בחגיגה'לתוסוציין.נעני ,ה
את",גריסמשולםר"דהרדמייתי כללרבוואתעצמותקנתם תקנתם  ."לא

יעקברביא.שם',מתני)ו יום,התפארת לעצמו שעובד הלל דבית תקנה דבלא
אחד יום ולרבו כלל,אחד בו להשתעבד יכול רבו שאין הוא לעולם,הדין שהרי

לעצמו עובד דעתה לו לומר שמאי.יכול בית להם היא,ואמרו טובה זו דתקנה
מקלקלת,לרבו אדרבה לעבד להשתעבד,אך יכול רבו דאין כיון התקנה דקודם
ורביה,בו פריה ויקיים לשחררו לו כופין יכול,שפיר שרבו שתיקנו ועתה

בו לשחררו,להשתעבד ואסור תעבודו בהם דלעולם עשה  .איכא
לישא"ד'תוס)ז ורבווא,ד"בתוה,ה דפרו עשה וליתי תאמר דלאם לאו ולידחי

קדש יצר,ם"המהרכתב.יהיה דלשבת מעשה הקשו 'תוסכדהקשו,הדמדלא
שפחה"ד:)ב(חגיגה לישא על,נראה.)'הב(ה ויקיים חורין בת שישא דהקשו

ורבו פרו כתוס[,ידה גםבחגיגה'ודלא דשייכי יצרה דשבת מעשה שהקשו
כתב].בשפחה לדחות,אך ורבו'דהתוס,דיש פרו נקטו בדווקא הדין,לאו והוא

יצרה דשבת עשה ויקיים שפחה שישא להקשות מילואים.דיש סימן(והאבני
ורבו,כתב)ג"סק'א פרו יקיים לא חורין בבת כתבו,דגם לקמן'התוסדהא
אמרת"ד.)מג( ואי אחריו,ה מתייחס בנו אין חורין בן וחציו עבד .דחציו
יוסףותירץ.שם,ד"בא)ח חציו,דאפשר,הפורת על הוא דהעשה בןדכיון

חציו על הוא והלאו ולידח,עבדחורין עשה דליתי לומר שייך ללא תעשהי ,א
תרי כעין דהוי הבאה(.כיון באות ).ועיין

כפיה,ד"בתוה,ד"בא)ט ידי על שניהם לקיים אפשר דהכא לומר הקשה.ויש
עש,א"המהרש ליתי דאכתי תעבודו"ה בהם ד"לעולם תעשה לא לא"ולידחי

קדש ד,"יהיה עשה נדחה וודאי ורביה דפריה עשה מפני בהם"דהא לעולם
ד"תעבודו רבה"יצרהלשבת"כיון מצוה ורביה,הוי פריה מצות ותירץ.ויקיים

ראם ה(הקרני גברא,)אות בחד תעשה ולא העשה דחי,דכשאין והפני.לא
ד,תירץיהושע עשה בהם"דליכא כופין,"תעבודולעולם הדין שהבית משום

ומ הפקר,ממנושעבודויםפקיעאותו דין בית אדל,תירץש"והרש.דהפקר
דש לעשה דלידחמצינו תעשה ועל ועשהב בקום תעשה לא .י

Ó Û„Ú ‡"·  
כופין"ד'תוס)י חברך,ה שיזכה כדי חטא לאדם אומרים וכי תאמר .ואם

יוסףותירץ עצמו,דאפשר,הפורת את דעובד זנמידכיון על קאי לא אחד היום
תעבודו" בהם ח,"לעולם אינו לעולםדהא לעבדו תירץ.ייב בהם"ד,עוד לעולם

דב"תעבודו היכא לעולםשייך לו משועבדים בניו ובני וחציו,ניו עבד חציו אבל
שפחה ליקח יכול דאינו לבנים ראוי אינו חורין קאי,בן לא הכי ומשום

.עליה"לעולם"
לחשיכה,ד"בתוה,ד"בא)יא סמוך שהדביק דפשע דנהי,ש"הרשביאר.משום

יום שעדיין וסבר טעה שחשכה,דהוא כיון מקום טעאוודאימכל לפי היהתווף
לחשיכה ליכ,סמוך לו היה לולא חכמים,ועוד.ספקנס דאסרו משום דפשע
בתנור פת שי,לדבק שהות יוםיכשאין מבעוד פניה .קרמו

ב',גמ)יב מחלוקת רבה יהושעהקשה.טרשאמר בשטרתחרשמאיך,הפני ,ר
שייךבהא לא העבד ביהמשום,קבלת ואגיד לרבו קנוי גופו שייו,דחצי ךלא

כאחדדלומר באין וידו מדע.גיטו שלא אחרים קבלת ידי שייךועל לא נמי ,תו
ד לן דקיימא לודנהי הוא כולו,זכות כשמשחררו מילי חציו,הני משחרר אבל

חורין ובת בשפחה דאסור לו הוא לא.חוב נמי מדעתו אחרים קבלת ידי ועל
שליחות,שייך מתורת היינו כן ל,דאם דמבעיא הא גופיהותפשוט רבה

או:)כג(בקידושין גיטו לקבל שליח משוי מצי עבד אלעזר בן שמעון לרבי אי
בדוחק.לא ליישב דרבה,וכתב דאיפשטאדמימרא לבתר התםדאיבעיאהיינו

היה,מסברא התם דפשיט לאו בכסףסוברואי ורבנן דרבי יוסףכ,דפלוגתא .רב
גזירה',גמ)יג עלמא דדכולי הכא ושאני עדיפא למיפרךשוה .'וכואיכא

דאי,א"הרשבהקשה דכיון שוה גזירה לן,"לה""לה"פרכא מנא בעבדים .שטר
גזירה,ותירץ הואדעיקר מופנה דהא פרכינן לא יציאהלעדאלא,שוה נין

פרכינן .לחצאין
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עלמא"ד'תוס)יד דכולי שוה,ד"בסוה,ה מגזירה שטר דעיקר משום שאני הכא
לן כן,ם"והמהרא"המהרשהקשו.נפקא דחקינן,אם עלמאאמאי דכולי לומר

עדיפא שוה לןהו,גזירה הקישאה עלמא דכולי בזבחיםתאכדאי,עדיפאלומר
שטר,.)מח( דעיקר משום שוה בגזירה וילפי להקישא דשבקי דרבנן וטעמא

לן נפקא שוה דהקישא,ותירצו.מגזירה דאמר מאן דאיכא לומר מסתבר דלא
ד,עדיפא טמשום למילףמסתברא שוההכאפי מגזירהמגזירה שטר דעיקר

נפקא מקשינן,שוה הכי וכוומשום קמיפלגי בהא עלמא,משנינןו.'לימא דכולי
שביקגזיר שוה אגזירה למיפרך דאיכא משום אלא עדיפא שוה גזירהה רבי

הקישא ויליף .שוה
מה"ד'תוס)טו טוב,ה מילי מינה דילפינן היא מופנה שוה דגזירה גב על .אאף

יעקבהקשה מילי,אדרבא,התפארת כמה מינה דילפינן היא,כיון מופנית לאו
עיון.כלל בצריך יוסףו.ונשאר איפכאד,כתבהפורת דגזירה",גרסינן פי על אף

די כיון מקום מכל הוא מופנה למיפרךשוה ואיכא טובא מילי מינה לפינן
הקישא משום לה ."שבקינן

ליהכח',גמ)טז עדיף עדיף"ד:)ב(בביצהי"רשוירשפ.דהיתרא דהיתרא ,ה
תימא"ד)שם('התוסו וכי שד,ה המתיר כח ומעדיף שמועתו על ביאסומך

לדבריו האוסרמ,ראיה בכח אפילו מספק להחמיר המותרשיכול והקשה.דבר
סופרבחידושי כןהכאד,א"הגרעבשםהחתם שייך לרבנן,לא קנהדהא דלא

בשפחהומ דקנהלו,תר דהתיראדאין,וכתב.בשפחהוראסרבי דכח לומר
ממוןגביאמרינן רבו,להוציא מיד העבד מוציאים אנו רבנןלהאד.ולרבי

איס מספמתירין נמי יתירו ולא לעבד אחרור אלא כח,התבוננותק אין כן ואם
עדיף דרבי הוו,והוסיף.דהתירא במהדאי עדיף דרבנן כח הוי לא בכסף פליגי

בשמתיר אותו בה,שפחהין ישנו דכסף דיןמשום בית תאגפלובאבל.פקר
עיוןהניחו.הקש,דשטר  .בצריך
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הא"ד'תוס)א לרב,ד"בתוה,ה וכויונראה שמואל וכו.'נו לפירושו קשה .'וקצת
ל,להקשותהוסיףן"והרמב דמי דדלא ש"דין זהכל אחר בזה אחר"ד,"אינו בזה

כוהכאד"זה נפיק חציולולא אחת"בו,אלא כול"בבת ד.ונפיק דין כל"אבל
זה אחר בזה ל"שאינו הוא אחת"שוה הקשה".בבת ל,עוד תלמודאדהוה

קנו,פירשלכך."בהכדר"ולומרלפרש לא חצי חצי בכלל,דכשאמר עצמו דאין
נכסים לחמשום,חצי נכסים חצי וכלידהנותן כלי בכל חצי נוטל אינו ,בירו

ונ הנכסים את שמין מבינאלא הכחוש ד.הםיוטל נמי רבווהכא לו חציכתב
החציאין,נכסים אותו בכלל .עצמו

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ב אחיות שתי במקדש הרועיםכתב.'כמו דלא,המלוא
חציו,דמי קנידבשחרר זהלא אחר דדאיכא,בזה המקבל מצד יכוליןאחיסרון

כולו.וחצילקנות באומר עצמולקנותיכול,אבל נתןאלא,מצד אדוןהשכבר
ביד ואין קמא לעבד נכסיו הכיו,לשחררווכל אחתמשום בידודבבת יש

שפיר קנו בב.לשחררו האחי'אבל מצד החסרון יכולדהא,ותהמקבלותאחיות
אחרתלקדש דורק,אשה משום קידושין תפסי לא הראשונהלזו אחות .היא

מאי"ד'תוס)ג ד,ה חילוקדפשיטא אין אחד א"המהרששהקה.'וכושטר
בתראב( משחרריןינןעושמאלמאיד,)מהדורא אחדשניםדאין ,וכתב.בשטר
הואד דפשיטא לומר כן.אין דברים"דנןמשנידהא,דאם במה קאמר הכי

אחד בשטר אחדאמאי,"אמורים שטר דין לאשמועינן הואהא,צריך .פשיטא
קשיא,ותירץ לא נקטה,דלשינויא דברייתא למשום שטרותיוקדהכי דבשני א
קנהבכולוקנה לגלוי.ובחציולא סיפא תנא אמרינן הוה אי ארישאאבל י

בכו ודאיירי אחדמלו בשטר הוא,יירי דפשיטא מקשינן .הוה
ד"רש)ד דקרי"י נכסים,ד"בסוה,להוה שאר להם לתת הוא יכול דסבר וטועה

שחרור יצא"בד:)ח(לעילי"רשד,ש"הרשהעיר.בלא לא כל,פירשה דבכותב
חוריןנכסיו בן יצא לא שהוא כל קרקע ושייר קאתי,לעבדו ליה דלחנופי משום

שחרריה .ולא
וכו',גמ)ה תנן לא מי כבר שהיו עבדיי יעקבהקשה.'ודלמא דלא,התפארת

למימר ליה כבר,"ודלמא"הוה שהיה עבדי אמרינן דוודאי מוכח דמהתם .כיון
לחלק,וכתב יש כדהכא,דאולי אדעל שחררינןמררחך חצישלא כיון[רק

שנים כלום,]דהוו שחרר שלא נמי לומר אפשר הכי התם.משום דמיירי[אבל
הכל]באחד כבר,ושחרר שהיה עבדי אמר חזינןדדכיון,אמרינןלכךו.וודאי

עב דמפרשינן כברהתם שהיה הכא,די קאמרנמידלמא  .הכי

ד"רש)ו יצא"י לא ל,ד"בתוה,ה נמי פללגופיה דלא קנה דיבוראנגיא תמה.ן
הגרע פל.)ט(דלעיל,א"בחידושי עלמא דלכולי דיבוראנגימסקינן וטעמא,ן

הוא גיטא כרות דלאו משום קנה גיטא"ד,ותירץ.דלא כרות דנהי,היינו"לאו
ד מאי שיירדאמרינן לא שייר דלא ומאי שייר דנחית,שייר כיון מקום מכל

דשייר למימר ואיכא כריתותלשיורא לאו לעבד דלא,אהיתמוכחגם דבעי
נדנ השטריהא בלשון ספק הכי.וד לרשומשום פריך,י"קשה למאד,רפרםמאי
ד כבר"עבדי"האמת שהיה עבדי ד,היינו להסתפק מקום דיש כיון ורישיאבל

מבוררליכא,"עבדי"ראוכשק אבא,הכריחלכךו.תכריתות כרב סובר דרפרם
דתנאבר דטעמא פלמתנה דלא משום דיבוראנגיקמא פריך,ן ,שפירוהשתא
דד מוכח שמעון דלרבי כבר"עבדי"כיון שהיה עבדי לרבנן,היינו נמי כיון,הכא

פלדפלוגתי לענין רק הוי דיבוראיהו .גינן
כבר',גמ)ז שהיה עבדי אלא ליה קרי קא עבד מברטנורא"רפירש.והא פאה(ע
מ"פ דקתני,)ח"ג מרישא לעבדוה"דדייקינן נכסיו כל 'התוסאבל".כותב

דקתניידד,כתבו)שם(חדשים מסיפא עבדי"יקינן לפלוני נתונין נכסי ולא,"כל
[מרישא מוכח,ונראה. לשנידלעילמדהכי נכסיו דהכותב ברייתא מייתינן

קנו דייקינן,עבדיו משוםולא דטעמא כבר"מהתם שהיה דאיןכיון,"עבדי
בש"עבדיו" הכתוב הכי,טרלשון להו קרינן דבמתניתא ליכא.אלא נמי והכא

מ לעבדו"למידק נכסיו כל דבמ"הכותב הכיתמשום ליה קרי מסיפא,ניתין אלא
למידק דמצי (הוא )]..ר.א.

יום"ד'תוס)ח לעצמו,ד"בתוה,ה שיש מה אלא לבנו להקנות יכול העיר.ואין
לו,ש"הרש שיש מה הא הכי להקנותו,גרידאאיסוראהיינודבלאו יכול ואינו

אמימר מורית.)מ(לעילכדאמר מצי לא .דאיסורא

Ú ·Ó Û„"·  
ליורשיו',גמ)ט כופר קרשקש(א"הריטבבחידושיכתב.וחצי על,)רבינו דאף

דאיתא קמאגב רחמ,.)מ(בבבא אמר שלם כופרדכופר חצי ולא לומר.נא ,יש
שלם לכופר שראוי למי ד,דהיינו הכא שכפרעוןאבל מצדופר אלא אינו לו

שבו שלם,חירות ככופר .הוי
ושור"ד'תוס)י וכו"ור,ד"בתוה,ה אומר בבבאאיתאהאד,ש"הרשהקשה.'ח

ואיד:)ד(קמא אידי אדם דאזיק שור לי מה שור דאזיק שור לי הואמה נזק י
ושנאח"ררושולפי.משלםד ליישב,וסיים.בשבת,שנא .דיש
ד"רש)יא אימא"י איבעית דאמ,ה אדםהא כשהכהו לרבו רבו של יום לעיל .רן

יעקבתמה בה,התפארת שורהא נגחו קתני רש,וכתב.דיא דברי היה"דלולא י
לומר ורבא,נראה דאביי אפלוגתא לאד,דקאי כאן אלאאמרעד לו דאין רבא

ששב שבתתו לו דיש אדם בהכהו אלא ויום יום כל הכי,ל לוומשום נותנין אין
וגדו קטנה נזק.להשבת אלא לו דאין בשור ד,אבל גדולהמודה שבת לו נותנין

נזק .דהיינו
עינו',גמ)יב דמי ונותן בשינו יוצא עינו את וסימא שינו את הקשו.הפיל

והרמב"הרשב בקנס,ן"א זוכה אינו לחירותונפשיהלקנותהא אלאלצאת
העמ בדיןמשעת עינוו,דה דמי לו נותן קודםאמאי בו בדיןשחבל .שעמד

בדיןדאפילו,ותירצו העמדה בקנסדקודם זוכה לבניואין מקום,להורישו מכל
ראשונה דמשעה מילתא איגלאי בדין שעמד לאדוןכיון ופקע בו כספוזכה קנין

שחרור,מיניה גט שמעוכב תירץ.אלא שינ,א"הרשבעוד את בהפיל ודמיירי
עינו את סימא כך ואחר בדין אלאאדתלמודדלישנא,ודחה.ועמד משמע לא

עינוש את סימא ומיד שינו את .הפיל
חבלי"ד'תוס)יג פלגא,ד"בסוה,ה קטליה לי ומה כולו קטליה לי הקשה.דמה

יעקב דמיהא,התפארת בשולא תלוי שאינו הכיהעבדיותוקנס שייךדמשום
שחרורבאףלאדון גט שהוזקהחבלתול,מעוכב כפי העבד בשוויות משתלמת

אינכיוןד,ממלאכתו ידיו לאדוןדמעשה חבלתולאם דמי כןו.יקבל אף,אם
בו ישאמאיעצמוהאדוןחבל לולא דשלו,לם ידיו ממעשה אפחתיה .הםהא

עיון בצריך .והניח
הואיל"ד'תוס)יד וכו,ה תם רבינו זהד,ש"הרא'התוסוהקשה.'אומר איןלפי

המכריעין קאמר,הכרעהדברי התורה מן צריך עקיבא רבי והמכריעין,דהא
קאמרי הוא"ד,פירשא"דריב,וכתב.מדרבנן חכמים ומדרש האהיינו"הואיל

כ"לחנושי":)כד(בקידושיןדדרשינן לרבות הוא איברים"ריבויא ראשי ,ד
שי שחרורוילפינן שטר להצריך מאשה שילוח זכתה.לוח התורה ועין שן אבל
בפירוש חוריןד"לחפשי"דכתיב,לו בן שנעשה גטאףמידמשמע .בלא
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מעוכב"ד'תוס)טו חורין,ד"בסוה,ה בן וחציו עבד בחציו איירי הקשו.והכא
והמהרש"המהר בתרהחצייאכלאיך,ל"ם חורין גמור,ומהבן זר צד אותו הא
ל ק"דדרשינן,ש"הרשותירץ.תרומההוא יאכל לא זר זרות"דשוכל כוליה
"סא(בפסחיםדרשינןכד,דווקא ערל:) לאכול"וכל מקצתה פסולה ערלה ה
ל,וכתב.פסלה דדרשינן גב על לומר,:)סח(ביבמות"זרוכל"דאף תריד,יש

זר" .כתיבי"וכל

Ó Û„Ú ‚"‡  
ד"רש)א מודה"י דלמא פטור,ה בקנס ומודה עדים העדאת קודם דין .בבית

מציעא'התוסכתבו דלמא"ד.)לד(בבבא ליה,ה דאית כרב קמאדהיינו בבבא
במודה.)עה( כך ואחר פטורבקנס עדים קמא,והקשו.או דייקינן:)עה(דבבבא

כרב מילתיה,ותירצו.דלא מסתברא דאמר דהתם בשחייבדלמסקנא דרב
אמר לא מכלום עצמו דפטר היכא אבל בקרן מדרב,עצמו מפקא וכתב.לא

בדמים,)כאן(ש"הרש עצמו חייב נמי בקנס,דהכא כשמודה הכי ומשום
.מיפטר

עבדא',גמ)ב קאי והא שור קאי הא הכא מאיקיימיכי,א"הרשבהקשה.בל
איננואה,הוי לו שמוכר דקלו.קנס שמגדודקלקיימינמיבפירות ליןקרקע

הפירות ועבד,בהם משור פירותאדהועדיפי לגדל פליגי,עבידי הכי ואפילו
לקנסו,ותירץ.רבנן העבד דמכר הכא פשיטא,דשאני עבדו קנס מוכר דלאאבל

כלום מ,עשה לרבנןלרבי שכן וכל עבד"ד:)מב(עילל'תוסהכתבוכןו.איר .ה
הקשה כן,א"הרשבאבל מוכר,דאם אי דקלמספקינן כמוכר הוי לקנס עבד

מגופואףו,לפירות יוצא הקנס דאין גב כןו.על טעמא,אם למימר ליה הוה לא
עבדלרבנ וקאי שור דקאי משום לא,ן ליה הוה הכי התםמימרלא לרבנן תיבעי

ד ליה אקני עבלקדלא ליה אקני הכא אבל לקנסלפירות עיון.ד בצריך .ונשאר
עבד"ד:)מב(לעיל'תוסהאמנם דק,כתבוה כמו דהוי היינודטעמא לפירותיו ל

ד דאמרינן עבדהא וקאי שור .קאי
ד,א"הרשבהקשה.שם',גמ)ג אמרינן לא לקנסאמאי עבד לרבנןמכר אפילו

לכשינ,קנה לו מכר העבד דגוף השורמשום שותף,גחנו בעבדועשאו עמו
לקנס ממש שלו חבירוו,שיהא ולעשל לפניולמלאכתו דבריםמוד .ולשאר

בינד והתנו עבד שקנו שותפין כךאטו והשארמי,יהן זה לשותף קנס הוה לא
עיון.לחבירו בצריך  .והניח

אם"ד'תוס)ד איפכ,ד"בתוה,ה למימר מצי ם"המהרפירשו.אוהוי
מקודשת,דהיינו,א"והמהרש אינה לחציי התקדשי לומר תמצי משום,אם

שייר לא הכא אבל בקניינו אשה.דשייר חצי המקדש לומר תמצי ואם
חזיא,מקודשת לא הכא אבל לכוליה דחזיא ט.משום אות לקמן .ועיין

ואי"ד'תוס)ה מקו,ד"בסוה,ה בשום הוא קידושין בר דלאו האי הבןאבל אין ם
אחריו כט(ביאוריםהקובץהקשה.מתייחס כרידנ:)יז(בקידושיןדאיתא,)אות

תורה דבר אביו את נמי,יורש אחריו.)סב(ביבמותואיתא מתייחס אף,דבנו
מקום בשום קידושין בר אינו דנכרי גב עיון.על בצריך .והניח

איתןהקשה.שם,ד"בא)ו קידושין,המצפה בר לאו נמי הכי,הואדקטן ואפילו
ד.)סט(בסנהדריןמשמע דאמר ישדלמאן יורשיןמוליד הקשה.לו דאיתא,עוד
מאכיודו,:)סט(ביבמות שוטה כהן בתרומהלד אמו את שוטהלדודו,ומשמע,ל

בנו להקרא אחריו מקוםוהא,מיוחס בשום קידושין בר ק,ותירץ.אינו טןדשאני
ד גב על דאף בניהשתאושוטה בנינינהוויההולאו דיבואוהוויהמקרו כיון

לכשי,הוויהלכלל ישתפההקטן אם והשוטה בן.גדל וחציו עבד חציו אבל
ד אמרינן אי החורין לא קידושין לאו ברקידושיו דלמשנהינהד,הוויהוי

לכלל אתי חשיב לא לשחררו רבו את כופין מחוסרהוויהאחרונה דהוי כיון
משתחרר,ועוד,מעשה הואדכי אחרינא .גופא

א',גמ)ז עליהוהדר אמורא הונא רב בר רבה בחידושי(א"המהרשכתב.קים
וכו"דכשדרש,)אגדות שהמקדש מקודשת'כשם דלא"אינה אוקיקאמר

עליה אמוראאפשרדמשום,אמורא מוקמי הוו לרביםכאלאדלא שמשמיע
מקראמ הכא,דרש וגו"דדרשכי הזאת כש".'והמכשלה משמאבל יעלא

דינא אלא אמורא,לרבים מוקמי .לא
שנת',גמ)ח חורין בת וחציה שפחה חציה קידושיןקאבל קידושיה כתב.דשה

עליה,ש"הרא'התוס להתחייב נפשךמד,והוכיח.באשםדהיינו ואם אמרינן
לעבד המאורסת חורין בת וחציה שפחה שחציה חרופה שפחה היא זו לומר

קידושיןסתפאלמא"מאורסת"דמדקתני,עברי בה עליה,י להתחייב והיינו

קראייכדכת[,באשם יט(בי הוכיח)].כא,ויקרא לקמן"רשמוכן ב(י )'בעמוד
קדושי"ד גמרו כן,ה כןד,והקשה.שפירש קידושיה,אם אין דאמר למאן

חייבי אין אשםקידושין עליה הכי,ן למימר מצי קראהא,היכי מוקי אי אפילו
כ בשפחה אשם נמידחייבין עברי לעבד המאורסת בשביל,קשהנענית דכי

חורין בת דשחציה טפי חייגריעא עליהאין אשם עיון.בין בצריך .והניח
לחשך',גמ)ט וכוואם חרופה שפחה היא איזו לומר יהושעהקשה.'אדם ,הפני

כדפירשו נימא והמהרש"המהראי ד(א"ם אות לעיל ה"ד'התוסבדברי)הובא
נמ,אם אשה שידבחצי חזיאי ללא לכולה חזיא בין לחלק קשיא,יך ליהמאי

עברי לעבד היינו,ממאורסת מקודשת אינה אשה חצי המקדש דסבר משוםנהי
שייר לא והכא בקנינו נמי,דשייר דקאמר ו,והא שפחה חציה המקדש חציהכך

מקודש אינה חורין דאיכא,תבת משום להיינו שיירדנהי,ריעותאחדא דלא
לכולההאבקניינו חזיא המאורסת.לא חורין בת וחציה שפחה חציה אבל

ש דלא עברי נמיילעבד וחזיא בקניינו למעליותאדאיכאהלכולייר ,תרתי
דמקודשת פשיטא הכי עיון.משום בצריך .ונשאר

ד"רש)י לחשך"י ואם ישראל,ד"והתב,ה לכל הדין יהושעהקשה.והוא ,הפני
לחלק יש וחציהד,הא שפחה עבריחציה לעבד המאורסת חורין איכאבת

למעליותא בקניינו.אתרתי שייר לכוליהד.ב,דלא נמי ישראל,חזיא אבל
לכוליהשקידשה חזיא עיון.לא בצריך .ונשאר

Ú ‚Ó Û„"·  
מה"ד'תוס)יא כו,ה בקונטרס קידושי'פירש גמרי אי ליה דמספקא ונראה

פקעי אי סופרבחידושיוכתב.ראשון אהובהנבבשםהחתם בעי"דרש,י לא י
הכי הו,לפרש כן לתדאם ליה להקדיםלה ורבמודא חמא בר יוסף רב מחלוקת
אי פקעיזירא או .גמרי

כו',גמ)יב ראשון קידושי ראשון'פקעו קידושי ,ש"הרא'התוסביאר.גמרו
דאמר דיקרדמע,ברס'פקעו'דמאן משום קידושין חלו לאבא שעתא ההיא
בקניינו הש,שייר ראויאבל חירות וצד שנשתחררה הונמיתא שיורילקידושין

שהתקדשו,נויבקני מחציה קידושין דאמר.פקעי דהשתא,ברס'גמרו'ומאן
מקום שמצאו כיון בכולה קידושין פשטו ביארו.שנשתחררה ,ש"הרשוכן

ל(ביאוריםוהקובץ ).אות
ד"רש)יג קידושי"י פקעו גופה,ד"בתוה,ה נשתנה ץהקובהקשה.שהרי

ל(ביאורים אלא,)אות נשתנה לא חציהשפחותחציהא לאותריחהאבל
מחציו,נשתנה קידושין פקעי .ותריחהאמאי

גמרו"ד'תוס)יד כו,ה דאמרינן וכו'והא דאפשר התם הקרניהקשה.'שאני
בפשי,ראם לחלק ליה ופשטהד,טותהוה הגוף קדושת הוי אבל,בכולהקידושין

דמי בקדושת מיירי בכולהםהתם פשטה לא הכי .ומשום
בה',גמ)טו נהגו הפקר יד(א"הריטבביאר.מנהג זנות,)מכתב בה משוםדנהגו

איסור להו קיל ושפחהדהוה רבה,פנויה את שכפו חוריןלעשותהוכיון בת
נפשהנשאת מפקרא ולא לא.לבעל אי פנויהנשאתואף כשאר היא הרי
ד,דעלמא פנויה באיסור ליה קם עליה א"פ(ם"הרמבאבל.גרידארבנןוהבא

המ איסורפנויהד,כתב)ד"אישות דהוי קדשה"דאורייתא תהיה [לא הולדידי".
לפרש ו,יש מינסבא לא אי אאדאף דאורייתאעבר הוי,יסורא מקום רקמכל

דפנויה פנויה.לאו משום עובר שחרורה קודם )]..ר.א(ושפחהאבל
מ',גמ)טז שחרורו זהו אונו עליו כתב וכואבל אונו רבינו(א"הריטבכתב.'אי

המכירה,)קרשקש כןדבשטר לחירות,כותבין לידכויוצא המכירה שטר שיגיע
פירש.העבד לעבדש,עוד עצמועושין בפני כדיאינוו,שטר אלא שחרור לשם

הכל יעכבוהושנמכרשידעו לן.ולא משמע התכוין,וקא שלא פי על שאף
סגי,לשחררו זה שלשון לחירות,בשחרורכיון .יצא

אבל"ד'תוס)יז וכו,ה תאמר אתנא,ם"המהרהקשה.'ואם הא הקשו לא אמאי
שחרור גט וצריך לחירות יצא דאמר ל,קמא דיש בודמשמע תקנה ,ותירץ.ו

ד שימשום קודם שחרור גט לו דכותב לתרץ מצי כוכביםיהוה העובד מן פדנו
דעד שיברח קודם לויאו קנוי גופו אם,ין לרבודהא חוזר היה אותו קנסו .לא

שכ גמליאל בן שמעון לרבן לואבל מכירהתב לפני וכול"ו ממני לא,"'כשתברח
כוכבים העובד מן שיברח לאחר עד השחרור שעתאו,חל קנויההיא גופו אין

עליו.לו זצוהקשה פוברסקי דוד רבי קמא,ל"בשיעורי לתנא מהני איך
איןהא,השחרור מכירתו לשחררוראלהישלאחר גמורים ישדכיוןבעלים

ידיו למעשה קנין בו כוכבים דקנין'תוסבריסד,דמוכח,וכתב.לעובד דאף
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בשטר שחרורו מהני כוכבים העובד של הוי ידיו .מעשה
ולוולדות,ד"בתוה,ד"בא)יח לקנס ליה יוסףהקשה.דקני שייך,הפורת מאי

עבד גבי הו,ולדות ישראלית נשא אם שיוהא נמי,להיךלד שפחה נשא ואם
לה לאדונה[שייך איתא,]היינו חייסד.)סב(ביבמותדהא לו אין ,ותירץ.עבד

שלו והוולדות כנענית שפחה לו כתב.דמוסר אישוכן עניניע"אה(החזון
סק קמז סימן הא"יעבדים ).'ד

מ',גמ)יט וכולכשתברח ד"וברש.'מנו לכ"י מן,כתבשתברחה כשיברח דהיינו
יד(א"והריטב.כוכביםהעובד ,ופירש".ממנילכשתברח"דגרסינן,כתב)מכתב

בשטר ליה בך"דכתב עסק לי אין זו במכירה מרשותי ותצא ממני ".לכשתפרוש
בך',גמ)כ עסק לי קרשקש(א"הריטבכתב.אין דאיתא,)רבינו גב על דאף

על,.)פג(בכתובות עסק לי אין כלוםדהאומר אמר לא זו לומר.שדה ידהנ,יש
בשדה לעצמה,מילי תהא אלא בה עסק לי אין ידאבל.דמשמע לו דיש עבד

בעצמו מהני,לזכות הכי לו .כשאומר
הא"ד'תוס)כא וכו,ד"בתוה,ה לפרש כשמטאד,ם"המהרביאר.'ונראה

בגופםזמנייהו משועבדים זמנייהוו[,תרוייהו מטא ומיירי.]לפירותיהםכשלא
זמנייהו מטא כ,בלא הדבעבד מן מפקיעו כוכבים לעובד ידיו שמעשה מצוותיון

בפירות,בעבודתו אכאבל כוכשדה העובד ברשות גופה מןתי ופטור בים
לא,קשיאגופאאדה,והקשה.המעשרות נמיאמאי ביןמשנינן ואידי אידי

זמניה מטא לא בין זמניה כפירוש,מטא לפירא והא לגופא ד"רשהא הא"י ה
נהדנרא,ותירץ.לגופא לו דכתב לפרש אפירותמידוחק אגוףוסו דאין,ולא

כן לעשות זמניה,ועוד.דרך מטא בלא דשדה ההיא לאוקמי שייך לא זה ,דלפי
דד פירותאזכיון לו המעשרלאאין מן פטור לומר התוס,שייך 'כדהקשו

.גופייהו

Ó Û„Ú „" ‡  
בשלוה"ד'תוס)א וכו,ד"בתוה,ה נראה גופאהא,ם"המהרהקשה.'לכך

נמי,אקשי משנינן לא ואמאי זמניה דמטא ואידי למשכנואידי מנת על כשלוה
משכנו כלד,ולא ממעשר פטור הכי ובעבדמשום ומשכנו בא לא שישראל זמן
רבנן ד"רשכפירושו,קנסוהו גרסינן"י הכי לן,ותירץ.ה האידבכ,דסבירא י

במעשר חייבת שדה ה,גוונא זמניה דמטא היאדכיון לישראלרי .מוחלטת
הרי.כג(ן"הרפירש.סקריקון',גמ)ב לשון,)ף"מדפי קרקע]נוטריקון[דהוא שא

והניחני .זו
לעשר',גמ)ג חייב בחובו אם גורנו המלך בית שאנסו אישהקשה.הרי החזון
סקכ( ד סימן ש,)ב"שביעית והואכיון שלו אינו הפטורהטבל חייל,ביד איך

מעשר ל,וכתב.עליהן המעשרדצריך את ומתקן שחוזר תירץ.ומר ,עוד
ברשותו הפירות העמידו שחכמים שכתבו,דאפשר וכתב"ד:)מ('התוסוכמו ה

אפוטרופוס לי.גבי כתב י,שביעוד על ומקיים הנכרי מדעת הנכריד,ודדמעשר
המעשר נמי.עושה לו,אי שנותן קודם שמעשר לפרש .אפשר

ראיה'ןנוטריקו,המאיריפירש.באנפרות',גמ)ד פה גזל,'אין דרך עליו שבאים
טענה .ובלא

המוכר"ד'תוס)ה וכו,ד"בתוה,ה מכירה,ש"הרא'התוסביאר.'וקשה דלשון
ב שייך תמורתו,זהלא דמים מקבל שאינו .כיון

וכו,ד"בתוה,ד"בא)ו לו שהיה לו"דלשון,ש"הרא'התוסביאר.'ולישנא היה
ניחא"לפייס דבאד,לא עכיון בא לפייסונפרות מה לו אין ,ביארם"והמהר.ליו
לפייס"דלשון לו ענין"היה בכל לפייסההי"י"ולרש,משמע בממון"לו .היינו

בממון לאו גבאו,דאי שנא לחירותמאי יצא דלא סקריקון ולקחו ,בחובו
לפרהנ עבדו כוכביםובמוכר עובד לחירותג לפייס,יצא לו היה ואידי ועל.אידי

כוכביםדבמוכר,כרחך עובד בממוןלפרהנג לפייס ליה בחובוואוגב,הוה
ממוןולק ליה דלית מיירי סקריקון .חו
ד"רש)ז ממלאכתו"י חוץ אלא,ה בו תשתעבד שלא ובלבד לך קנוי גופו

וכו להשתעבד,פירשוהמאירי.'להשיאו העבדדקנוי של לרצונו דהשתא,בו
העבדהפקעתו ברצון תלויה .ממצוות

ד"רש)ח המו"י ביתוה להם,כר תתן לא תחנם לא קרא דאמר ישראל בארץ
בקרקע כא,ש"הרשהקשה.חנייה ויקנהו שיחזור קנסוהו לא ובהמהמאי עבד

ביתא,וכתב.גסה לזבוני שכיח דלא משום לומר עיון.דדוחק בצריך .והניח
הי"פ(ם"מבהרדל,והוסיף כוכבים מעבודת בית,שפירש)ג"ט במוכר דמיירי

זרה שפירדנאסרולעבודה אתי בהנאה ולקנותוד,דמיו לחזור לקנסו שייך לא

נאסר שכבר .מפני
שלהן',גמ)ט בערכאות סופרבחידושיכתב.ומעלה :)י(דלעילדהא,החתם
ברשמכ העולים שטרות מידםערכאותינן כמציל דהוי לאו אי אסרינן .והכא

בערכאו,משום להעלות שצריך דמלכותא דינא דהוי מיירי והכא,תדהתם
להימי למלכות קפידא שאין ערי בהםצריך רוצה מעצמו הוא אלא .רכאות
מיושב[ וכותב"ד'התוסקושיתתובזה בערכאות"די"רשעלה ומעלהו .]ה
וכותב"ד'תוס[)י כמקיים,ד"בתוה,ה דנראה גב על דאף תם רבינו ומפרש

הכא שרי עיון.המקח ערכאותדאכתי,צריך נקט אמאי שמועינןלאאיד.קשה
ישראללןסגי,הא של דין בבית (במעלה )]..ר.א.
עבד',גמ)יא שכיאלא דלא ומילתא שכיחא דלא רבנןחמילתא בה גזרי לא .א

סופרבחידושיביאר לזבוניבד,החתם אתי ולא בית בלא סגי דלא בית מכירת
ק הדמיםלא באותם אלא ל.נסו דאתי עשרהועבד עד קנסו סגי,זבוני ובעשרה
ד שכיחיכיון לזבוני.לא אתי וגם דשכיח במאה,ובהמה  .קנסו

ד"רש)יב שיקנסו"י מהו שלמההוביאר.לפדותו,ה של סד(ים לאד,)סימן הא
שחרורהליאמיבעי גט ליתן בנו את כופין אותו,אם כופין מאחר,דבודאי

לחירות כרחך.דיצא קנסועל בכלל ירויח,דזהו שלא בנו בהא אבל.וקונסין
לן לפדותואיבעי גם קנסו כתב.אי סופרוכן החתם י"רשמכןודייק,בחידושי

קטן עבדו"ד.)יג(במועד מכר אמת,אמנם.ה קטןהשפת דייק.)יג(במועד
עבדו"ד)שם(י"רשבדעת מכר יוכלוהתםמספקינןד,ה בניו אם לענין דווקא

בעבד לפדו,להשתעבד שיצטרך נמי לו דקנסו דאמרינן הא לענין תואבל
ביוקר בניו,אפילו את מחייבים לא ודאי הביא.בזה מדפי:ו(שםי"דרש,אמנם

עבדו"ד)ף"הרי המוכר בסוגיין"ורש,ה שיקנסו"די מהו לעניןפירש,ה הספק
לפדותו בניו מחייבין יוכלו,וכתב.אם שלא דלענין לדון יש אדרבא זה דלפי

ספק אין מת,לכופו שיצא קנסו כשמכרו שמיד לחירותכיון ידו .חת

Ó Û„Ú „"·  
נטייבה"ד'תוס)יג ד,ה וקשה נזדבלה בקונטרס דרבפירש איסורא הואהא נן
כווה פשיט איתןותירץ.'יכי דרבנןדפשיט,המצפה דהוי הזה בזמן ,לבכור

זרהכדאיתא דרבא:)יג(בעבודה .אליבא
ר,ד"בתוה,ד"בא)יד דהויח"ומפרש יתירא חרישה בה חרש נטייבה

איתןהקשה.דאורייתא דהוי,המצפה אהני דאורייתאמאי למאיד,איסור
מיירי הזה בזמן דרבנן,בשביעית דהוי חנינא בר יוסי לרבי כדאיתא,וסבירא

קטן דרבי:)ב(במועד חנינא,ותירץ.אליבא בר יוסי לרבי ליה בבבאדאית
לב:)צ(בתרא לעתיד קדשה ראשונה ה"בד)שם(ם"רשבכדפירש,אודקדושה

פוקלפ כן,וגא הזהשביעית,ואם דאורייתאלדידיבזמן הוי תירץ.ה ,עוד
מאירדסוגיין דרבי בדרבנ,אתיא:)נג(לקמןאליבא מזיד אטו שוגג ולאדקנס ן

בדאורי,בדאורייתא קניס דלא שכן כל בדרבנן קנס דלא .תאיוהכא
לחוצה"ד'תוס)טו תאמר,ה זכותו'כוואם את איבד מנפשיה אזיל כתב.אי

למימר,א"המהרש מצי לחזורדהוה רבו דדעת משום מנפשיה אלא,דאזיל
דמתניתין לישנא ליה משמע לחזורדלא בדעתו המוכרמשום,דמיירי דקתני

לארץ מתניתין,ועוד.לחוצה מיירי איכא,בהכיאי רבותא אבהובדמאי רבי
וכו לחזור רבו שדעת כאן ראם.'דאמר א(והקרני מייריאדאפילו,כתב)אות י

מהניבהכי כופהומשום,מידילא אינו לחרותדאי יצא טעמא מאי שם ,לישאר
לחירות יוצא הכי ומשום שם לישאר בדברים ישדלנו שמא חיישינן היינו,ואי

ד .'התוסשינויא
וכו',גמ)טז אנטוכי לפלוני מכרתיהו עבדי פלוני דהא,ש"הרשכתב.'אמר

ב בלוקחמוכראמירתדתלי ד,ולא עבידמשום האיסור דלקמן,מוכרעיקר
לחור.)מה( ולוקח לגנב מוכר קנסיו.מדמי מקום דאיסוראנמכל משום ללוקח ן

קאי .).מה(כדלקמן,גביה
דמו',גמ)יז כדידה עמה דהדין קרשקש(א"הריטבהקשה.כיון הא,)רבינו

דאמר,:)סו(ביבמותאיתא למאן עמהדאפילו לאישיוצ,דהדין ועין בשן אין
לאשהאבל לבעלו,לא כמכורין הכי,ותירץ.הוו מכרדאפילו חשיב לעניןלא

עמה דהדין כיון מכר,קנס דעת על ירדה לא מתחילה .והיא
ד"רש)יח דידה"י כי היא,ה מכירה דידהולאו נתגרשה או נתארמלה אם דהא
יד(א"הריטבוכתב.ינהונ להוציא,)מכתב רשאית דאינה גב על עבדהדאף

ב לארץ כרחולחוצה מיירי,על העבדהכא  .בנתרצה
ד"רש)יט ידענ"י ולא כו,אה תאמר וכו'ואם פליגי תירץ.'ודאי א"הריטבעוד
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יד( ב,)מכתב דמיםיינדאיכא יהיב דלא היכא דאמר,יהו מיחייב,מכורהדלרב
מכורהולשמואל.למיתנינהו אינה מחייב,דאמר לא יהבינהו לא דאכתי כיון
.למיתנינהו

 Û„Ú ‰Ó"‡  
מידי"ד'תוס)א כמו,ה יודע אדם למימר התם שייך דלא לחלק יש האמת ולפי

וכו אחותו תירץ.'במקדש התם,א"הרשבעוד שאין,דשאני יודע אדם דכל
לשקיד ונתן וגמר באחותו תופסין מתנהושין דינאא,ם עלמא כולי לאו הכא בל

ידעי[,גמירי דרבכללדלא קר(א"הריטבו].שמואלודינא ,תירץ)שקשרבינו
עצמו,םבריודס יובל של אבל היובל שלפני מכר אלא משמט היובל ,לאשאין

חל המכר דאין דאמרינן חוזריןוכיון .המעות
ויוצאה,ד"בסוה,ד"בא)ב דמכורה קאמר רב היכי,א"המהרשביאר.דהא דכי
נותןד ואינו ויוצאה מכורה אלאהמעותלרב מתנה מקחדרך נמי,דרך הכי

מכורהאדלשמואל אלאינה מתנה דמעות אמרינן ,ם"המהרהקשהו.חוזריןלא
דלרב ונתן,נימא,היוצאומכורהנמי וגמר יוצאה ביובל הקונה דכל יודע אדם

מתנה ד,וכתב.לשם לומר טועיןכיוןדצריך יש מכורה דאינהדלרב לומר
לשםונואינו,יוצאה .מתנהתן

כו',מג בארצך ישבו כוכ'לא בעובד שקיבליכול יהושעביאר.'וכובים ,הפני
תסגיר"דבלאו ד,"לא דקרא פשטיה בארצך"משמע ישבו בעובד"לא דמיירי

לעבו שלא עליו שקיבל מצוותכוכבים שבע דהיינו כוכבים עבודת בלא.ד דאי
לומר,קיבל שייך בארצך"לא ישבו מותר,"לא דלהחיותו ליתא,דמשמע ,והא

מיירי אומות בשבעה שפירשכמ,דהא בד"רשו ישבו"י לא בהוה לא"וכתיב
נשמה כל שריבמייריאלא,"תחיה דלהחיותו לקיימואל,קיבל דאסור בארץא

[ישראל אדונ"דכתיבוכיון. אל עבד תסגיר אדונינצלאשריולא מעם "יואליך
ביה בקרבךע"וכתיב ישב לג,"מך אסור דאף ישראלחזינן מארץ .]רשו

דולמ תסגיר"סקנא אחרינ"לא לדרשא כן,אאתא בארצך"אם ישבו אהא"לא
דאבל.קיימא דרישתנא תסגיר"ברייתא לקיימולהא"לא מותר דכשקיבל

ישראל זה,בארץ בארצך"ולפי ישבו ב"לא קיבלמיירי דמותר,לא והא
בילהח קאי ולא נשמה"ותו כל תחיה דסבר,"לא מותרדמשום הכיבוש קודם

.להחיותן
לאו',גמ)ג לאאי את משדרנאדנחמני ניהלךהוה החתםבחידושיהקשה.ליה

ד,סופר עיןיהלאהדרוכיון סימנאמאיאמעיקרא,בטביעות ,ותירץ.בעו
עליו לסמוך ראוי שאין סימן דיש עיןאזילדהיכא טביעות חכםדדין ,תלמיד

אנסושכלמאדינןשיידח הסימן אףוללבורואה עין בטביעות שמכירו שאיןמר
כןו.ירומכ אטביעהנ,אם סמכו כותאי אבייוי של עין יש,ת שמא דחששו אלא

עין בטביעות ידו על שיטעה סימנאליהואמרולכך,סימן היתה,שלח וכוונתם
ישלח יחזירשאם עיןולא בטביעות לו סבר.הו לושאינםואביי מאמינים
עין לוו,בטביעות היה שלא אוליסימןכיון ויחזירוסבר גרועיטעו בסימן
כר לוד,ואמרו.סיהיכחוורא שאין אלאכיון כזהסימן חמריגרוע תאידכולא

יבבוודאי,הכילהו זהלטעותואלא עיןבסימן הכי,בטביעות החזירוומשום
.לו
דלא"ד'תוס)ד בחכמה,ד"בתוה,ה מופלג שהיה והנמוקי"הרמבביארו.לפי ן

בהםד,יוסף כיוצא שיש אינשי לשאר דמי טפיוחיישינןלא דתלמיד,דלייתו
בוחכם כיוצא קודם,ועוד.אין חכם תלמיד בהוריותכדאיתא,למלךדלפדות

שייך,ן"הרמבוהוסיף.).יג( לא חכם טעמאדבתלמיד דציבוראדדוחנמי ,קא
ממון ישראל אבדו אם בוישדהא בו,כיוצא כיוצא לנו אין חכם תלמיד .אבל

בשעת,ד"בסוה,ד"בא)ה נמי ליגרבואי דלא שייך לא הבית ביאר.חורבן
הלכומשום,ן"הרמב ליכ,בשבידכולם טפיתו ולייתו דליגרבו למיחש .א

בכשפים',גמ)ו בחשן קא הוו אמר ואתן הדרן סופרבחידושיכתב.כי ,החתם
ש מהם ששמע ד,מנאפותדאפילו עד בכשפים דבחשן החליט ואתולא הדרו

שחשש,ובחשו הומשום השתא דנתבעודלמא ובחאבל,לניאוףא הדרן ןשכי
עושין דבכשפין ידע עשו,והוסיף.קידרא כך שאחר דאפשר גב על דאף

מנתד:)מט(בקידושיןאיתאכד,תשובה על אשה שקידש גמור רשע אפילו
בליבו תשובה הרהר שמא לקידושיו חוששין צדיק מקוםמכ.שהוא כיון,ל

מ ליה קשיא הכי ב"כתיבדהאדבלאו מצאתיאשה לא אלה הכי,"כל משום
תשובה דהרהרו תלה דד,עודו.לא תשובהדשינןיחיהא לחושהיינוהרהר

ברשע,לקידושין שמוחזק כל שמתחזקאבל עד רשעתו מידי יוצא אינו

ו וכובתשובה מכירין שאין למקום .'ילך

Ó Û„Ú ‰"·  
ד"רש)ז דילמא"י כ,ה שמא בידו אותו מניחין הואואין ד"יו(ורהטביארו.שר

רפא ערוך,)סימן אשם(והשולחן בו,)'סעיף שיזלזל .דחיישינן
כל"ד'תוס)ח וכו,ה תם רבינו אומר יעקבביאר.'מכאן דמייתי,התפארת

מ אידכשתפיליןראייה מיפקדא המצוהלא בתורת דב,נה נימא יכולהולא
עצמ המצוהלהכניס בתורת חשיבא ולברך במצוה .ה

נר,ד"בתוה,ד"בא)ט יעקב.'וכואהואין ליהתפארת קרא,ישבכתב בעי דלא
שאיןאלא המצוהבדבר עיקר מצודומזוזותתפילין,כגון,עשייתו ויהתןועיקר

בשערהנחתן קראהמצוהגמרהויהיעשידציציתבאבל.וקביעתן בעי ,לא
לעשותה יכול אינו מצוה בתורת שאינו שאינוכ,דכל לפי לגט דפסול עבד

ו גיטין אפשר[.קידושיןבתורת תםברוסד,עוד מכתב(א"הריטבכדכתברבינו
לתפילין.)לה(בקידושיןדאיתאכיוןד,הכא)יד התורה כל משום,דהוקשה

לעשותההכי יכול אינו במצוה שאינו (כתפילין,כל ..)]ר.א.
ע"ד'תוס)י ד,בודיה לשמןיקשה כתיבה לשמןולמא דמסתמא בעי לא ודאי

יעכתב.קאי דאיתא,קבהתפארת גב על כוכבים.)כג(לעילדאף דעובד
ד עבידאדעתיה התוס,נפשיה לשיטתייהו'כתבו עובד"ד)שם('בתוסכן ה

עביד"ד דנפשיה סתם"לדעתיה שעושה קאיגטדסתמאו,היינו לשמה ,לאו
סת וזבחים מילה קאיאבל לשמן לתפילין,מא הדין .והוא

ד,ד"בתוה,ד"בא)יא מסתבר מעיבוולא וכופריך לעיבוד יהושעכתבו.'ד הפני
מקשינן,ם"והמהר דלא לעיבודדהא דהא.מעיבוד למימר דאיכא התירדמשום
שמ שכתבןרבן ספרים ליקח גמליאל בן שעיבדן,םכביכוובדעעון בידוע מיירי
.ישראל

עד"ד'תוס)יב הל,ד"בתוה,ה קשיא כן אהלכתאכדאם 'התוסוכתב.תא
גויל,ש"הרא בין לחלק לשמןדאין עיבוד דבעי המצוה עיקר שהן של,ין לעור

מצוהדהויתפילין שי,משום.תשמישי איכא נמי תפילין של של"דבעור ן
כתיב דחשיב :).כח(בשבתכדאיתא,ממשהתפילין

אותם,ד"בתוה,ד"בא)יג ומשרטטין הקלפים המ,ש"הרשקשהה.שמתקנין
התפילין בתי בעור שרטוט בשבת"רשד,וכתב.שייך ועייל"ד:)עה(י שרטוטה

הרצענין,פירש לחכדדרך להאריךושבאים שרוצים כפי תחילה משרטטין תכו
החיתוך ולקצר השירטוט,להרחיב דרך הסכין מעבירין כך .ואחר

כ',מג)יד עד בדמיהן טרפעיקדמעלין רפא"יו(הטורכתב.י סימן דאם,)ד
בכדיבדמיםוהעלמ אלא ממנו קונין יותרדמיואין ר,ומעט להעלותווואם צה

בידו אותו מניחים דכפל,)ב"סקשם(ז"והט,)ד"סקשם(הפרישהוכתבו.הרבה
היכי,לשונו שהכנעניכי כל תימא עלדלא חיוב אין תיכף הרבה רוצה

בידו ויניחנו כלל הרבהבאלא,הישראל כשרוצה ויתחילה עמודבריעסוק
יהא אולי ריצוי דמיהבדברי בכדי ומעטמושווה מניח,יותרן בדעתו עומד ואם

והו לובידו .לך

Ó Û„Ú Â"‡  
שלא"ד'סתו)א פהנ,ה קמא דתנא אליבא יוסף דרב לישני תרי כתב.ליגיי

שיף"המהר מייתי',תוסלדקשיא,ם לסייעתאמאי מאירברייתא ,מרבי
פריצות משום מאיר דרבי טעמא דאמרי דלאיכא כתבוו.דמשמע הכי ,משום

דאמרי לאיכא משוםדאף מאיר דרבי פליגי,קלקולאטעמא דרבנן .ואליבא
הנ,'תוסלנמיקשיאד,והוסיף פליגי לישניבמאי תרי דלישנאד,י לומר אין הא

מ לא להיפךחשדקלקולא וכן לסברא פריצות בדכיון,יב כרחך הסברות'על
יהודה,חדא,אמת אליעזר,וחדא,לרבי ולרבי מאיר פירשו.לרבי הכי ,ומשום
רעדתנ שם נמי דמזכיר קמא פליגי,א .ביה
וכו,ד"בתוה,ד"בא)ב סבר בתרא יד(א"הריטבביאר.'ולישנא דמיהו,)מכתב

ב שייכא ודאי הכיעורדפ,הפריצותא מן הרחיקה שלא .שעה
וכו,ד"בתוה,ד"בא)ג בתרא ללישנא תאמר יעקבביאר.'ואם ,התפארת

שפיר אתי קמא קלקול,דללישנא משום דטעמא כן,דכיון דקתניאם הא
נ"מתניתין משום אשתו לאכולוודאי"דרהמוציא ובין רבים בו ידעו בין ל

קלקולא,ידעו איכא הפרההיינוו,דבתרוויהו לו דיש .משום
כיון"ד'תוס)ד)ד כו,ד"בסוה,ה השם חילול לאו דאי לומר יכולין'ויש היו

מעריהם לכפר,א"המהרשכתב.לגרשן מעריהן לגרשן בארץדהיינו אבל,ים
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להתגייר בבאין יכולין היו לא הארץ מן לא.)מה(לעילכדמשמע,לגרשן דתניא
וגו לי אותך יחטיאו פן בארצך שלא'ישבו עליו שקיבל כוכבים בעובד יכול

כוכבים עבודת .לעבוד
ג',גמ)ה אמר נחמן קרשקש(א"הריטבהקשה.'וכו'רב ליה,)רבינו בילרמנא

נחמ דרב אליבא שלשהןיהודה מד[,דהיינו יליף יהודה וגו"רבי הכום ,"'ולא
כתיב למימר,וכתב"].עדה"והתם האי,דאיכא ליה משמע לא יהודה דרבי

העדה"עדה" בפני כתיבםמשו,דבעינן הנשיאים"דלא להם נשבעו בפניכי
העדה"אלא"העדה הכי,כתיב"נשיאי משוםואפילו לשבועתן היתר מצאו לא

רבים משום,ועוד.רביםבהםהוו'גו,נשבעודבפני שבועהדאפשר דסתם
דין גבבית .הוא'של

ד"רש)ו רוצה"י אדם בכך,ה מקפיד אינו לפרשד,כתבש"הרשאבל.כלומר יש
נק להתבזות,"רוצה"ינןטדדווקא ותצטרך עוד תדור שלא .כדי

דין',גמ)ז בבית אשתו שתתבזה רוצה אדם אין סבר אליעזר כתב.ורבי
קרשקש(א"טבהרי שליחדמהכא,)רבינו ידי על נשאלין דאין דאי,שמעינן

ביזוינמישאלית,נשאלין דליכא שליח ידי בעלה,והקשה.על ידי על ,דתישאל
כנופידב:)ח(בנדריםדאיתא אשתו,מכנפי לחרטת שליח נעשה ,ותירץ.בעל

טפי ביזוי ליה דאית שכן אשתו,דכל לחרטת שליח מכתב(א"הריטבו.שנעשה
בנדריה,תירץ)יד דין בית שידעו רוצה .דאינו

Ó Û„Ú Â"·  
ב',גמ)ח כאילו בהנודר כאילנה והמקיימו קרבןומה עליה ן"הרביאר.הקריב

הנודר"ד.)כב(בנדרים ד,ה אדעתיה דד,נודרדסליק היכי אסריהכי רחמנא
דאי נמיא,סוראבמילי אנפשיהואסלמוסיףיהו קעבידור הכיומשום.מצוה

במהמידודטעי,ינןאמר בפנים,לבונה קרבנות לאקרובי אזהריה לאודרחמנא
בחוץוסיףהל להקריב אסר,במה דרחמנא נהי נמי כיבוהכא האסורים דברים

אנפשיהמוסיף לישנאד,כתבו.פשעאיהו האי נמי ביה ד,שייך נודרמשום

בקרבן רצוי,מתפיס קרבנו שאין ומקהויוכיון במה בחוץכבונה .ריב
הנודר"ד'תוס)ט כו,ד"בסוה,ה נדרים ארבעה פרק רשעים'ובריש חדלושם

דדמייתי,ם"המהרביאר.רוגז מסיניגקבלוראיה זו שוה .)כב(נדריםדב,זירה
דנקילפינן שוה גזירה רשעבהאי [רא עיון. מחדלה,וצריך ראיה מייתי מאי
דכ,דבמהחדלהלדרשע מחדלה ידילמא רשע גבי שוהבלפינןתיב אבל,גזירה

ילפינן לא דבמה (מחדלה )]..ר.א.
המוציא"ד'תוס)י גט,ה בעיא דאיילונית הכא ,א"הרשבביאר.משמע

ד יהודה רבי לקלקלהמדקאמר מצי דלא היכי כי יחזיר גטד,לא בעיא לא ,אי
עמה קלקולה .הא

כו,ד"בתוה,ד"בא)יא דתנן אבליוהאי'והא דמשמע כתובה להן אין לונית
בעיג והמהר"המהרשכתבו.יטא שיף"א לתוס,ם ניחא בספק'דלא לאוקמי
אשמעתיןיאי לעיל כדתירצו קתנימשום,לונית איילונית"דבסוגיין "משום
איו חשש משום שפיר קתניאבל,לוניתימשמע ו"לוניתיאי"התם דאיודמשמע
.לוניתיאי
נפשך,ד"בתוה,ד"בא)יב ממה תתייבם אמרינן דמקרא,ל"המהרשכתב.ולא

תלד"דכתיב לאי"אשר איילונית,לוניתיפרט ממעט אמאי לאקשויי מצי ,לא
בה בהכיר איירי נמי.דשמא שאינו,אי ממעט אינו ליקרא אלא,במהייכול

צרתה ויפטור אותה ייבם כתב.שלא .ם"המהרוכן
וכו',גמ)יג רבא אמר אלא קשיא לא אדרבנן והרמב"הרשבכתבו.'דרבנן ,ן"א

אתי קמאדהא א(כלישנא מידי,)'בעמוד קשיא לא בתרא דהא,דללישנא
פריצותא משום דרבנן ליכאובאיילונ,טעמא דהלכ,כתבוו.ית נראה הדמכאן

קמא .כלישנא
לתנאיה',גמ)יד כפליה בדלא עסקינן במאי רבינו(א"הריטבביאר.והכא

לתאדהכא,)קרשקש משום ולא מידי עבדה לא דאיהי קאתיכיון אל,דידה
לתנאי לביישההכפיל שלא משוםהגירושיד:)מה(דלעיליאההבאבל.כדי ן

קאתו דידה לתנאיה,לתא לביישהכפיל  .כדי
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