
ח דורמבס ש  ל

י זקן«חרא אמרו דיכינפ־ויתכפליגתא דרי ירכין דתניאריאימר יכתת יכי'משמע ג  ג
 דרי בדיני נפשית מיירי זכמצית שבמיתה דכמצית דעלחאליפא דיני נפשית אפשר
 דהימכס מפרש כיין רצרבנן הפסיק כריכי כפשיתחיירי רס״לנפש תחת נפש ממש דלית
 להי ג״ש דנת ינס נתינה דדר׳ש רכי יכ׳ין לנפש תתת נפש מחש תיכ מפרש׳ קרא פמצית
 שבמיתה שנתפיין לוה וסרג לזה דחייב מיתה לרכנןאיכ שפיר שייך לומר דיני נפשית
 בפציגתא רר' ורכנן וכוי רלרכנן דיני נפשית היי ולדידהי כ יצית דעלמא רמיירי ר' פט״ר
 «ממיןחהקש דרי חוקיה דחייביחתות שיגנין פטור ילדי ח״כ יחה סהבריחי להימכם
ילדחיקעצחי בפייהפיגיאשלא כפיירשייהתוספיתדהוקשה רי יזהכדכר׳  לפרש פי
 לולסרכדאסאיתאדר' מפרש קראכחצית שכחיתהזחכאן יצא לני הדין דרי שמעין
 לס״ל נתכוון לזה יהרג לזה פטור ממיתה כחי שבתכי התיס״כהישרפין יקרא דיארכ לו יקס
יראמרישםרררישליהיםעד שנתכוזן לזלאאחרז p רק לפי חאילס״דאכללפי  עלי
פקא יאייתר למארבלילקכוע י י  האמתראמרי דישכריסיל איכריני דיש מקרא רר
 וקשה לכל זה רבכמה מקימית כתלמיד אתרי דטעחו של יש מקרא דיארכ לי כסי ד' יהי
ש יארכ לייכיייאיכדכריהתיס' י ד ט מ כ  רף חינ וכפרק סחיכלרף>&נביכשתאמרי נ
 למה לא אמרי ככל מקים כפי מסקכת דהנשרפיןדטעחי של חקרא דוכתת נפש יגי'
 דלריש כמתין זכוייאמיככל מקים כפי מאי רס״ר שם מקרא זארכ לי זכי'1ה1א דוחק לדעתו
i זממ ניע ליישב עריי ההיא רפידייהישהכיא הה ינס דכריי כפי כעדה כפיי הכתיכ דלא f 
: י ת ע  יהיה אסיןיגייניע לישפס פפי חיש עידחזזן למזער כעה אסיכה ירי שכיתיקוצר ד

 הקטין מאיר בכמהיר אכרסם רי ביטזן )להה

י iO ורכ בישד1 נחל שמי החנם השלם המיפלא כמהיר חשה קאשטיל-ן { ע ן  מ
ז• כריק לן מדבחישהתיספיתפישניסאזתזץדהרכיכמדיף  ני
 רימיש כה נשתטח כי לאזרכי ולרחבי לא הכיח יזקזס להתגדר בז יחי יבא אחרי המלך
 ודעתי לא חכרחתילא מכרעת עתה כאתי להתלמד יהחחייל אכל חעכית בהכנ' כיינחם
ל סאין לפרש רתפיס נס קרי לתה שתפיס כתיסירהאץ לפרש זה רק לחה שיישב י * 
 עליה אי תפיס כרנליז קרי תפיס כל יהפייחזה עם היות אפשר לפרש ככייכתס היא דחיק
 מנד לשונם יכחי שהרגיש מעכתעל יה כי הכרא' לפיס ריהטא ימשיעיר לשיכם שכיינתס
if לפי' וה  לפרש הפך יה ט כחה שתפיס כחיסייס קרי תפיס כה יחה שלוצרפי לתים'
 הוא כי מתה שהקשה רכ יוסף כפשיטייהיכי פשיס חר רוככ תיישכ רופפ תפיש כמיסירה
 וכזי משמע דפסיקא ליהדסתם יוככ תפוס כמיסירה ומכיל הא לזה פי התיכפית if רכן
 היא האמת יסכי קיש ליס לתלמידא דאין לערש כהפך דיישכ עליה אי תפיס כרגליו קרי
 מעיס כס רהא כסמיך נקט פי האי לישכא פי'דכסייזך אחרו מהי דתימארפיכ עדיף
ל י א רני להגדיל סתרזש כל מאי לאפשר י ר מ ע  ל?את5הינ ותפיסכה קמל ומראי ר

 כיין



 דבור קכג
 כיוןרתפיס כמיסירס ומנהיג אחר שפי' כבר ריש רכיב תפיס כחיסירה בהא ודאי חיקי
 מחנייהרי.׳יכיאר יחפיס בה שתש קרי לחפיש במישירידכיית׳ה למיל בכעיא ררכ יהירה
 וכחכי עזר התיספית דאעינ דלחפיס כחיסירה קרי חעיש כה יסד״אדהיי תעסה מעל׳א
 כיין דרכיב עליה יתפיס במיסירה אעפיפ גיל דמכעיא ליה לר' יהירה משים תיתידתפינן
 ואזיל חחמחיה מעט ע״כצריכין אני לפרש כןדאליכ היפיפישט מיישב יכי'ואחי שפיר
כ חכעיא וכייא״אדריככקרי מ  לפייזה מישכנטרא מניאליתא ימהשתא יושכ קני ר
 לתפיס כמיסירה היי פשיט הדין כריכב ייתר מ׳ישכ יפריך שפיר השתא יכו' אלא איא
 רסתםריככ מאי דקרי תפיס הייני דיישכ כה תאי אזלתיה רהאי מהאי לעריך השתא

 יישב יכו' «תכי' לא איירי אלאכריכבד״שכ כס לכד (לאי כישהיא:
ם מה שהקשה מעבת לפי' זה דמאי מקשי התיספית רמה פישט בסמיך מיישב נ מ  א
 דלענין כלאיס יכו' והלא זסי מה שמקשה התלמוד היפי פישט מר רכיב מיישב
ס  יכי' מיד הקשה פית דאי תפיס כה קרי תפיסכמזסירה סיני סיר לרכ יהירה א׳ תפי
 כמיסירהעליף ממנהיג זהלארניסזדס נזפיהפשיט לקמןדמזסירה לא קנייה״להאי
 תפיסה כמאן דליתא נלעידדקישיתסתיס' איני ענין לקישית התלמזדדקושית התלמוד
 כתישכהעם מיש תפיס כמיפירה לא קנייקישית סתיספית ס׳אלפי סאמתדביינחסזל
 לימרראסאיתאדלאמכעיאליהכרכיכחלאמשיס ררכזכעליה יתפ־ס כמיסירה אלים
 התפיסה דמיסירהכיין דרכזכ ג״פ עליה זקניאיכ מהפישש מיישכנהי דלענין כלאים
 ל א לק׳ דלא אזיל חחתתיס לענין קנין קני דתפיס כה מקרי כיין דיישכ עליה וכיש חככ
 דתפיסכמוס׳רהאכל תפיס כמיסירה לחידבלירוככ כהא ודאי לא מםפקאליהלרב
 יהידה רכהא פש־טא ליס דתפיס כמיסירה לא קני כמניאה רמאן מסי ליה רלקני אכל
 דוככ עליה יתפיס כמיהירהמפפקא ליה אי קני כמקים מנהיג כיזן דרכיכ זהפיסכה
 יא״כקילפי האמתדחיישכ ליכא פשטיתא כלל דלענין כלאים כעינן אז׳לתחמתיה
ך ומהשהקשה חעכיתעיד דלפיתה שמפיהתיססיתלתיץזאת נ י  ולעניןקניןלא כע
 הקושיאדתייר׳ דאולא חעטמחמתיה אדרכה הוי הקישיא ענותה למה פושט מיושב
 יישכלא אזלא מח^יתיה אכל רזנב דתפיס כחזסילה אזיל מחמתיה איל למשמע להן
 לתיספזתזל דיישכ אזיל נמי מחחתיס כמי ריככ אעיג דתפיס כהוסירידחפיסתה״זסרס
 לא מעלה זחזריר לענץ אזיל מתחתיה רק ממה שריככ עליה אז ל מעט הנ כמשכ אזיל
 מעט יכן כתכיהימכם ודש if כמסי כלאים דיושב איל ח׳גס תחמתיה ומשה סכ־רא

 להן לרכנן רםופנ את המי:
' פו  עוד גמגם חעכית כתיש התיס' Jf יסלא לענין כלאים איני תלזי כלל כתפיסה י
 משמע ריישכ א׳פא תפישה אלא שאיני תליי כה יזה איני דלפ׳ פירישס כיישכ ליכא
 תפישה כלל נראה דכיינתס ושיעור לשונם כך דאי לא מכעיאליסכרכיכאלא״שים
 דרכיבעליהיתפיס כמיסיריגרידא איכחה פישט מיישב איטעייא דיישכדלא לק• חשו©
א ליה דתפיס במיםירה לא חכ« ט ש  ללא תפיש כה ניחא דפושש שפיר ביין לדכ יהודה פ
 ורכיב עליה לאוכלןםסוא רהאיי&ב לא לקי כל אחר כעג׳ ענמו צאז כלים היא היה

 לשניהם



 רבוד

 לש: הם יחד כשיט שעיר אכל למטן כלאים איני תליי לתפיסה פי' מאי דלאלקילאז
 השים דאיני תפיס בס אלא«ו;1יגס דלא אזיל מתחתיה אכ לא השיט יייישכ כלל דאיל ייישפ
 תפיס בהיכישיזשכ יתפיס כחישירה דאפשר דאפילו במקום מנהיג קני כייןדאיכא
 תרתי רכיכיתפיס כמיסירה כל״זה אני איתר לפי שראיתי שמעכיתדחהפייזהכשתי
 ידים דאפשרלישבידפייויז נראה מפשט דבריהם אכל הפייסאאר אפשר לפוש! (לכל
 *ילה לשנכיןאחד יקירם ריאי דבריי מענית באתת עכל? על פכי שניהפירישיסיזס

 יכשר !זה יכשר:
 אמנם כפשטא ישמעתתא הקשה מכת קישיא ראויה אליי רמביל לרב יהודה דמתני'
 איירי כיישבלחיריס ותנהיג לאזדיה שפישט דרכיב לחיריה לאקבידילתא
ן שתירץ לוה  *יתניתין ביישה כמקים תנהיג מיידי ריאה אני כזה רכרי מכת כתי' הרא0י
ט  איא ד ^י יושב לתוריה סופג אתהמיכמקזם מנהיג נחיפופניכן כתכהימכסזלבפי
 מהלכות כלאים ריושכ לחודיה לקי יא' יזשכ ואימנה* פניהם לזקין יל א דחי לישכ האיעל
 הפתיזחלאהי וכא סביייםכ כנח דהוי מסייע שאין כו חמש רםאכי התם דבתחליכבר נגמר
 לנירה בראשון יכשבא הכי לא עביר מעשה אכל הכאששריהכ ככת א' אחדיישכואחי
 «ינסיג אהנז מעשיהי ואזיל חחמקיהי זזה יכיל ווה -כיל שניהם ליק־ן אעפיי דק*ל כרכ
ה יזה יכיל זזה יכיל בכיסם כטיריןיכןשנ׳ס 1נעצ1  יסודה כפרק המנכיע בכי שלוציאי -י י
 אתספתח אילדשאכיסתס סשניס^עשומעשס אחד אהל הכאאעינ ששניהם הכהגזזאזיל

 מחמתיה• זה עביר מעשה ככני עגמי יזה כעני עכמירזהמרפיגווהיישכ:
 ומימ קיק מיש הימכם if שסזאפילז מאה שסנרגז כלאים כאיכילן לזקין זחאי שכא
 ייהכהי וחחק שנאמר שח״רי הימכםזל שוה חיכו יכזל יזה איכייכו' רכל כי
 האהיל לאודזעי גס אי אפשר שנאמרדלא אחיה רב יהידה אלא כדבר שזרינז כרת
 זםגגתיחטאת דבהכי איירי קרא דיליף מיניה בעשיחה יחיד שעשאל ילא שכים
 שעשאוה רמאי א!למיס האי מהאי לענק חלקית כמי כילן< חיכה ולא היתל ל׳ שעת

 הכושר לעיין בההיאסעיא דפרק החנניע צישכ יה:
י כהלכית שכירותיזל איא \b סלע כ א י י רשאילנא קדמיה דמר מאי דכתכ ה א מ ל  ו
 יפה כ'דינרים עיכ פי" מעכ״תדכיירתילפרש דברי הימכסזל ששינה חדכרי
 התלמיד כאחרי אינו ביתן להן אלא סלע משמע דסדיא דיקחי ייתר מסלע לזא דילי בפי
 דכריי שהנשאר יפס כ' דינרים יסדיאדהפיעלים יאתרו לבה אני ניתן לך פועלים בשני
 לינריס(השאר ניקח לזה כתכ ראינו ניתן להם אלא סלע ילא ייתר אמכם ככריתא דרי
 ליפה דסאחר ניתן צהס סלע דמיירי רהנשאר היה יעה סלעהיצרך התלמזר לפי רסחחש
 היא רקד״א לניתן להן פחית מסלע כדמיקי כנתראלזל עכירתאוכיייפהפיימעכת

 ov שלשין היאכר }לדחוק יסתיס קצתי•
i ד:יינתילוחר דחיש היחכס if ואס היס הנשאר f ־ ב א י  עוד אפשר בדכרי ל
 יפס כ' ד״כלים איני מימ לסן אלא סלע אין סכזזנה לומר ליל עכילתא השתא
 (יפה המסנס בירינלים!מעיקרא כשסתנס עם לקכק היס יפה קצעיחשיס סכי ניתן לסם

 סלע



 השגת הראבד קבר
 סלעכמןשעשיחצימלאכיז שכשעשי איתההיש יפה סלע זה איהי אלא אפילי שמה
לא י להן סלע כפי תה שהתנה עמהן ^ן  םעשזהיהיפהיידיגריסאזכמיששיה עתסי
 ש־יך כזה יל־ קבלן על התחתונה דדיקא לעכיןמה שעתוד לעשיתכהא אמרינןיריעל
ר  התחתיכה דאי שיה יזמר מה שנשאר לעשיתחכפי מה שהיזנה חיכה להן חתה שעשו ע
ים כיה מלאכתי כמי שהתנה אבל אס שיה פחית אינו ניתן להן אלא כפי חה שיעשז  שיש 1
 מהמלאכה ילעילסכמי שהתנה עמהן אפילי לא היה סיה התני ׳שעשו אלא ב דינרים
ד זל אב  כמי ששיה עתה יתן להן סלע במי שהתנה ילא ב' דינרים כפי שיזיז יכיינת הי
ר  ללמדני חיים כריןזה ללא טמא דמצי למימר ביה לא אמרתי ליתן לכס סלע אלא ע
 סתעשיכל המלאכה ככ'סלעים אכל שתחזרי בכם איני ניתן לכס אלא כפי שזייי או
 לאלרכה יאתרו סועליס כהני כיתא לי דהנשאר איני יפה רק כיסלעים ותריית כחירתנו
 ילא תפהיד זזהי מיש היאכד ?ל אלא סלעיפה כ׳דינליס פייאיש שיתן סלע כעד חצי
יס ן י י  המלאפה םעשי אפילי יפהב' דיירים כמי ששיהעתהדלאזלעבידתאיתןסלעי
 איתאאפילי לדעת היחכסןל דשיל דבקבלן יש הינאה הכא שאני רכן התניכעיריש
 מעיקרא שיתן להן ייתר מחה שפיה התלאפה כשיקדתיאם קייס ולא שייך הינאהאתר
י  סהתנ! כן בפי' • ולפי' שפי'מעבת קיל דמה כא ללמדנו היאבד זל הרי מביאר כדכר
ל איני ייתן להן אלא סלע ולא i כפי מאי דמוקי שהנשאר יפה ב' דינרים רכן י f סימכס 

 ייתר יוה איני לא הפנה ילא פי יזמה שכתבתי נראה לי:

 הקטין מאיר ככתהיר אכרהס די כושיןזלסס

 פרק החובל

תתתעיןיכי'הקש׳מהיפדס זלבסוגיאזוקצתקישייתיהנימס י הד עין״ א £ י  א
 בציע(לדידי ניחת כלהואיהקשה לגיירם'if לתה לא הקשה המקשה
 כשהק״אמאי עץ יכייימז זהכתיייכייכתישהקשה למטה׳ י״יל דלא רצה להקשות מעיקרא
 רק מראשי איריס שאינם חיזריס כיזי שנקט התנא דחתנייסימא אתעינזוכי' אכל פסוק
 ואישכייפהלאחשתע רק הכאה סתם כלאחשרון אכר יאפשר החחה לדתזתשיש
 חליק כין הכאה שיש חסרין דמתניילאין בה חסמן ולכסוף דחדש לי המתיז דהכאה
ה קאיירינן יכייחן כי סו0 הכאה מקרי דע* הכאסכא יהיל כאלו כתיכ כי כי יכה א :  ה
 א״כואישכייכה דכתיכ קידם גיכ ראשי אכריס חשמעדהאכייתן ב! מיס דמי לכי יכה

 והוי ראשי אכריסדכתיככתריה עין תחת עין יני' זכיוזםר׳רשיי ?ל:
 שד הקשההרבזלכשאמרי הימכסאמאילא סליק אדעתיסתחלה מכה נפש בהמה
6 י ס י  יכי' יסמיך יכז' דפסיק זה קידם כפי יהא יראי לאי קישיא ריזמקשס ל
 יכרייהאדק דאמר תיל מכה ארם ומכש כהמה יכי' ותשמע ליה למלית שייתימש

 קדרי•


