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ה ד, ק •ד ך ר י ם ר י ס  י

 א = כ׳׳י אובספורד 2521,3

 א2 = כ׳׳י אוכספורז־ 2253

 ד — דפוסים (למן דפוס ויניעיאד.)

Hcb. 8* 1998 י = כ״י ירוסלים• 

( V , ) K  כי״י 2, א, י, ה =

Or. 10771 ל = כ״י בריטיש מרזיא-־ס 

 p = דפוס קתזטא

 r = של׳יד.



א ו ב  מ

 זמן קצר לפני שקיעתה של יהדות ספרד בארצה שב וזרח שם שנית אור
 התורה במלוא יפעתי. עדים לכך הדמות המרובים של תלמידי חכמים
 גילי ספרד ושמות תלמידיהם של הגולים בארצות פזוריהם — בא״י, בנ׳יי־קיה,
 באיטליה ובצפון אפריקה. חכמים אלה עסקו בכל ענפי תלמוד תורה — במקרא
 בתלמוד, בהלכה, בקבלה, בדקדוק, בפילוסופיה הדתית ובמחקר היסטורי.
 רבם של הגולים היה ר׳ יצחק קנפאנטה, ״גאון קשטיליא" (יוחסין ד.שלנ1.
 עמ׳ 226 ב), ״שהעמיד תלמידים הרבה״ (ספר הקבלה לר׳ אברהם בר׳ שלמה,
 סדר החכמים וקורות הימים ח״א, עמ׳ 107, ושש רשימת תלמידיו, יעי׳ ג״כ
 אליהו זוטא לר׳ אליהו קפשאלי, עמ׳ 179, ואטלס עץ חיים, ח״ה, עמי

 60—81 י.
 רק ספר קטן נשאר בידינו מר׳ יצחק קנפאנטון, והוא ״דרבי התלמוד״
 שלפנינו. הספר נדפס ראשונה בקושטא שנת ר״פ(י) - ; דפוס זה נדיר מאד
 ולא נודע למדפיסים המאוחרים. בשניה נדפס הספר בויניציאה בשנת לזכייה
 עפ״י כתב־יד אחר, ראה להלן. כל הדפוסים שאח״כ מבוססים על דפוס שני

 1 לתאור שטת הלמוד המיוחדת שלו ר׳ ח. בנטוב, שיסת לימוד התלמוד בישיבות
 סאלוניקי ותורכיה. ספונות יג, עמי כח—לח, ד. בויאריז, דרכם בקודש,
 ב׳׳פעמים״, ג, סתיו תש׳ים, עמ׳ 73 והלאה. על השפעת סטתו על בית מדרשו
 על ר׳ יעקב גירב ר׳ דימיסרובםקי. בית מדר7ו קל ר׳ יעקב בירב בצפת,
ת המינוח ותורת ההגיון שבספרו ע מ  הפונות ז. ביחוד מעמי פג והלאה. על ה

 על ססת הלמוד עיי במאמר של בנסיב הנ״ל מעמי מז והלאה.
 2 אין לספר שער, ולכן אין לקבוע בודאות את ענה ההדפסה.
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 זה, שרבו בו ־.-־גיאות. מהמת הצנזור־ שהתנגדה למלת ״תלמוד״ בכל
 צרוף שהוא נקרא הספר בהדפסת מנטובה שב׳׳ג ובכל ההדפסות שאח״כ
 בעם ״דרכי הגמרא״, וגם נתוך גוף הספר הוחלכה התבד. ״תלמוד״ ב״גמרא״.
 אח״כ נדפס באמשטרדם בשבת תש״ו (ביחד עם ״הליכות עולם״) בבית משה
 מי נדי ס קוטיניא, ופעם נוספת שם בשנת תקי״ד, עם ״דרכי הלמוד״ לר׳
 דוד מילדולה ע״־ המדפיס יעקב ם^וק בדפוס יאן יאנםון-י. הספר נדפס
 עוד בברד־טשוב בשבת תקע״ח ופעמיים בווילנא (תרנ״ד ותרס׳־ב). א״ה
 ווייס הדפיסו בווינא בשנת תרנ״א: לפניו היו דפוסי ויניציאה ומנטובה
 (אם ידע על דפוס קושטא, נבצר ממני לעיץ בו), וציין ששניהם ״מלא־ש
 טעיות״ והשתדל לתקן ״עד מקום שידיעתו מגעת״ י. אך תקוניו נעשו
 עפ״י סברא בלבד, ואעפ״י שבכמה מקומות כיוון, כנראה, לנוסח המקורי.
 לא עלה בידו כלל, לתקן את הספר מן השגיאות הרבות שבדפוסים הקודמים י•.
 הואיל והיל; הספר זןהוב על מרן בעל ״חזון איש״ זצ״ל הוציא ש׳ מילר
 הוצאה חדשה (פתח־תקוה תשט״ו) ובד. חילק את הספר לפרקים וסעיפים
 לפי הבנתו, והוסיף לו קצת דרכי עיון ממרן חזרן איש זלל־״ה. בצורה זאת
 נדפס הספר לפחות עוד שלוש פעמים, בשנויים קלים (בשנים תשכ״ד,
 תשל״א, תשל״ח), ואולי יותר. כל ההוצאות האלה לא השתמשו בכתבי־יד.

 3 בשער ההוצאה הזאת נמסר, שהכפר כבר נדפס שלוש פעמים; משמע, שהדפוס
 הראשון של קושט א לא היה ידוע. ההודאה מעניינת מבחינה אקרה: יש בה 13
 דפים כמו בדפוס אמשטרדם הקודם. 12 הדפיס הראשונים זהים בכל הפרטים
 לדפוס הקודם, הן בצורת האותיות, הן בחלוקת הדפים והשורות, הן בציון
 הדפים, ואילי הדף האחרון (ובו רק עמוד אחד) נדפס באותיות אחרות ובשנוי
 קל בטכסט. נראה, כאילו השתמש המדפיס האמשסרדמ׳ השני בסדר של הדפוס
 הקודם או באמהות שלו, אלא שהדף האחרון סל הדפוס הקודם לא היה בידי

 המדפיס השני.
 4 ההוצאה הזאת יצאה בדפוס צלום זריי ״מקור׳׳ בירושלים תש׳׳ל.

 5 ווייס הרגיש בעצמו בקשיים מסוימים, ראה הערתו בעמ׳ 7 של הוצאתו.
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א ו ב  מ

ד י י * ה ב ת  כ

 לע״ע ידועים לנו שלושה כתבי־יד.
 א. כ״י אוכספורד 2521,3 (להלן: כי׳׳א, או א). לדאבוני כ״ י זה איננו
 במצב טוב. חלק גחל של המיקריפילם במכון לתצלומי כתבי־יד עבריים
 שליד הספריה הלאומית איננו ניתן לקריאה, וכדי לעמוד על נוסחו עיינתי
 בכתב־היד עצמו באוכספורד. לדעתי, אין אפשרות לצלם את כתב־היד
 בצורה משביעה רצון: הנייר כהה, האותיות מטושטשות בחלקן הגדול, עד
 שדפים אחדים קשים מאד לקריאה. על רוב כתביהיד עברתי פעמיים ורשמתי
 את ההבדלים, אך מאחר שעמד לרשותי זמן מוגבל בלבד, יתכן שנעלמו

 ממני שינויי נוסת בודדים.
 ב. כ״י הספריה הלאומית ירושלים Heb. 3° 1998 (מקודם ת״ת ליוורנו
 14), שיצויין להלן: י. כתב־היד פגום מאד, בדפים אחדים נתפורר הנייר,
 הטקסט נפגע, חלק הדפ־ם איננו ניתן לקריאה, וכ״ש שאין טעם לצלם את
 כתביהיד. השייתי מה שניתן להשיאה, אך מובן, שגם שם אולי לא רשמתי
 את כל מה שטעון רישום. אחרי ״דרכי התלמוד״ נמצאים בכתב־היד הזה
 ענייני קל וחומר ממהר״ר שמואל אל וואלאנסי, שנדפסו בסוף הספר מהררי
 נמרים (ויגיציאה שנ״ט) בדפים א׳ עד נ׳ ע״ב (נוסח כה״י עדיף מנוסח

 הדפוס), ואחריו מאמר ״אבן הראשה״ להנ״ל, עי׳ למטה.
 ג. כ״י בריטיש מוזיאום Or. 10771, אוסף גסטר 745, להלן: כי״ל, או ל).
 כ״י זה בכתב מזרחי של המאה י״ז—י״ח נשמר היטב, ואעפ״י שבמקומות
 מועטים הושמטו בו קטעים אחדים קצרים, נראה עדיף מן האחרים. רק
 בכ״י זה החבור מחולק לחמשה עשר סימנים, ובראשו תוכן סימנים אלה
 (אמנם מסופקני אס נעשה הדבר ע״י המחבר). חלוקה זאת טובה מחלוקת
 מילר לפרקים ולסעיפים בהוצאתו הנ״ל». אחרי החבור נמצא ״אבן הראשה״,

 6 בפרק א׳ שלו, למשל, יש לצרף סעיפים א׳ בי; הסשהש האחרון של פרק א׳ שלו
 ודאי שייד לפרק בי; ועוד.
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א ו ב  כ

 מאמר הדן ביחסי קל וחומר ר־׳ מה מציגו״, ומחברו ר׳ שמואל אל וולאנסי,
 הכותב על מה ששמע מפי רבו ר׳ יצחק קנפאנטון. מאמר זד, נמצא גם בכ״י
 ירושלים. אח״כ יש שם עוד קטע קצר: ״כללים בדין הק״ו והצד השווה
 הבא בתלמוד״, שלא מצאתיו במקום אחר. צ״פתי מת המאמרים האלה

 לסוף ספר זה.
 בכתב־היד נמצאים עוד חבורים אחרים של מחברים שונים. כגון קטע מס׳
 כריתות, מ״סדר עולם״, שיטה על מם׳ ברכות, דרשות, ועוד. ענין מיוחד יש
 במאמר על דרכי התוספות דרש״י; אולי חובר אף הוא בחוגו של רבנו. ואולי

ן אתר. מ  אזכה ׳יפרשם את המאמרים המתודולוגיים מ
 בקטלוגים של הוטיקן נזכר כ״י של ״דרכי התלמוד״ (אסמאני 23, 429,
 אלוני־לרינגר 429, כו). בדקתי ומצאתי שאמנם הקטע דן בשאלות מתודו

 לוגיות של למוד הגמרא, אך אין לו ולספרנו כל קשר.

ם י פ ס ו ת נ ו ר ו ק  מ

 א. רפוס קושםא (להלן: ק). שערכו כערך כתב־יד לקביעת הנוסח.
 ב. בכ׳׳י אוכםפורד 2253 (להלן *2) נמצאים קטעים שהעתיקם ר־ יעקב

 בן חיים מתור ספרנו. ואלו הם:
 סימן יב: ד״ה מנהג רש״י וד״ה ובחידושי הרמב״ן (אצלנו עמ׳ 59—60).
 סימן א: ד׳יה בתחילת עיונך בדברי המפרשים, ד״ה והדרך הישר, ד״ה
 בתחלת עיונך יש לך לעבור, ודייה בראשית תקרא הלשון (אצלנו עמי

.(26—23 
 ג. של״ה הקדוש העתיק קטעים אחדים בספרו, בסרק תורה שבעל פה
 (יוזעסאף־ירושלים, ח׳׳ד דף טז2— דף יז 1), והם סימנים א׳—ג/ ו׳—ח׳
 שלנו. בעל השל״ה קיצר קטעים אלה לפעמים. נוסח השלייה יצוין להלן:

 ש. בספר השל״ה יש שגיאות־דפוס ברורות. ולא הצבעתי עליהם.
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א ו ב  מ

ת ה שוני־ ם ו ר ו ק מ ן ה י ר ב ש ק  ה

 לדעתי, נדפס דפוס קושטא עפ״י כי״א. בעשרות מקומות נוסח א וק זהה;
 בעשרה מקומות בערך, אשר בהם דילג מעתיק כי״א מלים אחדות בגלל
 הדומות, הושמטו אותן המלים גם בק. רק במקומות מועטים קיימים הבדלים
 בין א לק: נראה, ששם רצה מדפיס ק לתקן את נוסח כתב־היד אשר

 לפניו.
 נוסח ש אף הוא קרוב לנוסח א, ק. אך גירסתו בהתחלת סימן א7 מוכיחה,
 שלא השתמש בכי״א או בדפוס קושטא, שהרי יש שם מלים שאינן נמצאות

 לא בא ולא בק, אלא דווקא בל.
 עשרות דוגמאות של גירסאות משותפות של כי״ל ושל הדפוסים למן
 דפוס ויניציאה (להלן: ד) מראות את הדמיון הרב בין ל וד. אעפ״כ לא יתכן
 שדפוס ויניציאה נדפס עפ״י ל, שהרי יש בד קטעים שהושמטו בל. מאידך

 אין בל השגיאות המרובות של ד, וא״כ לא יתכן שהועתק מדפוס זה.
 י קרוב יותר לא, ק, ש, אך יש ג״כ גירסאות משותפות עם ל יד.

 נמצאנו למדים, שישנן שתי משפחות עיקריות של נוכח ספרנו: זה של
ש — ואליו שייכים כ7רא.ה גם א2, ובמדת־מה י — וזה של ל,ד. , ? # 

ו ר ת נ ו ה ד מ ח ב ס ו נ ת ה ע י ב  ק

־ את כ״י ל בגלל חלוקת הסימנים של1 ושלמותו היהסית. 7 י  הנחתי כי
 במקומות, שהיה בהם נוסח אחר הרבה יותר סביר, או אס היה לכתבי־היד
 א וי וגם לדפוס p נוסח משותף, בחרתי בו בשנים, וציינתי את נוסח ל
 בהערות, ואפילו אם ההבדלים אינם חשובים. לעומת זה ציינתי בהערות
,א2 רק אס יש בהם ממש. מובן, שהוספתי י  הבדלי נוסח מתוך א,ק,ש,
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א ו ב  מ

 בפנים את הקטעים המעטים, שמשום מד. הושמטו בל, מתוך יתר המקורות.

 ראיתי את תפקידי רק בשחזורו של נוסח סביר, ולכן נמנעתי מכל ביאור.
 כשרבנו מביא פסוק או גמרא לשם ראיה או דוגמה, ציינתי את המקור

 בפנים בסוגריים.

 הובר. נעימה לי להודות לד״ר מאי בבודליאיה באוכספורד, לדייר גולד־
 שטיין ^British Library בלונדון ולד״ר נדב בספריה הלאומית בירושלים
 שעזרו להשיג את הרשות מצד הספריות הכ״ל לפרסם את כתבי־היד שלהם;
 וכמובן — להנהלות הספריות האלה עצמן; לספרית שוקן בירושלים על
 השמוש בטופס של דפוס קושטא— הטופס היחידי שנמצא בארץ; למכון
 לתצלומי כתבי־יד עבריים שליד הספריה הלאומית בירושלים ולכל עובדיה
 על השמוש בתצלומים ועל . העזרה שהושיטו לי תמיד באדיבות יתרה;
 לחברים שסייעוני, בין שהפנו את תשומת לבי לספר יקר זה, בין שיעצו
 בנוגע למדת ציון שנויי הנוסחאות, אי בעררה אחרת; לבעלי דפוס ׳דףיחן׳
 בירושלים, שטרחו כתמיד להוציא דבר מתוקן מתחת ידיהם. יעמדו כולם

 על ד.ברכד. ותהי משכרתם שלמה מעם הי.

 אני מקדיש ספר זה לזכרו של רבי ומורי המובהק הרב ד״ר יוסף ברויאר
 זצ״ל. הרב זצ״ל נהג בישיבתו בפרנקפורט לומר בעצמו שיעור פעמיים
 ביום, בשתי מסכתות, כשעתיים בבוקר וכשעה אתת בעי־ב. שיעורים אלה,
 שהיו בנויים בצורה שיטתית ובהירה, גרמו לא מעט לכך, שהרגשתי לא רק
 את המצוה שבתלמוד תורה אלא תענוג מיוחד בלמודה (עי׳ הקדמת ס׳ אגלי
 טל, ד״ה ומדי דברי). אחרי שנפרדנו והגענו לשתי ארצות רחוקות זו מזו
 לא זכיתי עוד להקביל את פני רבי זצ״ל, אם כי התגעגעתי לשוב ולשמוע
 תורה מפיו הטהור, שלא פסקה ממנו עד שנפטר בשיבה טובה, והרי תלמידי
 חכמים כל זמן שמזקינין חכמה נתוספת בהם. מודה אני למורי ורבי זצ״ל
 שהנחני בדרך טובה, בדרך האמת. יהי זכרו ברוך ותהא נפשו צרורה בצרור

 החיים, אמן.
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א ו ב  מ

 ברוך המקום שזיכני להוציא לאור מהדורה מתוקנת של אחד מגדולי
 הראשונים הרן בלמוד שיטתי של התלמוד. ויה״ר שיסייע ספר זה, קטן
 הכמות ורב האיכות, להדריך את הלומדים בלמוד תורה לשמה ולגרום להם
 תענוג ביימודם. וכשם עעזרני הקבי׳ה להוצ־א ספר זד, לאיר, כך יעזרני לברך
 על המוגמר על הוצאת ספרי ראשונים אחדים, וזכות כל תלמידי החכמים

 האלה וזכות תורתם תעמוד לנו ולזרענו עד עולם, אמן.

ה ג נ ה ש׳ ל ת צ  י
 ב״ה, ירושלים עיוי״״ק תובב״א, י׳ באלול תש׳׳ם
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 סימנים לדרכי התלמוד הכתובים להלן

/ ענייט לבאר ולהדריך המעיינים בדבר הלכה או פרסק א.׳ מפרס  כדשן א
 כיצד יהיה אופן העיון ובאיזה אופן יכלול ויבין וישאל אמתת הדרוש ההוא
 כשלימות ובזה הסימן נתבארו אלו הלשונות תלמודיות אטו בשפסני עסקינן,
 מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר, סימנא מילתא היא, פשט, דיוק, מאי
 קמ״ל פשיטא, משום ד־וקא נקט ליה, אגב רישא נקט סיפא, משום דבעי׳

 למיתני סופא תנא נמי רישא, מאי אתא לאשמועינן פשיטא, סברא מבחוץ.

 סימן כ׳. מבאר הדרכים שצריך לדרוך בהן המעיין ולזכור אותם המיז־
 כשיעיין בדבר הלכה ובלישנא דתלמודא, ובזה ה0ימן נתבארו אלו הלשונות
 התלמודיים: פשיטא מאי אתא לאשמועי׳ זיל קרי בי רב הוא, מהו דתימ׳,
 סד״א, ואימא הכי נמי ופשיטא ולמה, מאי טעמא דפלוני, זיל בתר טעמא,
 מאי שנא, מה ראית, אימא איפכא. איפוך אנא, למעוטי מאי, לאפוקי מאי,
 לאיתויי מאי, לרבויי מאי, הא דרי סלוני לאו בפירוש איתמר אלא מכללא
 איתמר, הא גופא קשיא, קשיא רישא אסופא, רישא דוקא סיפא כדי נםבא,
 תני סיפא מילתא דסתרא לרישא, הכי קאמר, תניא נמי הכי, תניא דמסייע

 לך, אף אנן נמי תנינא, מאי נפקא מינה, למאי הילכתא.

 סימן נ׳. מבאר כלל גדול בענין ידיעת העיון וההבנה שראוי שיהיה נגד
 עיני כל מעיין שרוצה להבין אי זה דרוש שיהיה בין מתנא או אמורא או
 מפרש או פוסק. והלשונות שנתבארו בו הם אלו: מאי קמ״ל פשיטא, מנא
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ד ו מ ל ת י ה כ ר  ד

 לו, מאן אמר לך, חני רישא אטו סיפא, רישא רוקא סיפא כדי נסבא, דבר
 הלמד מעניינו, הסורי מחסרא והכי קתני.

/ מבאר דרכי הנושאים והנותנים באי זה דרוש שיהיה כגון המקשה  :דמן ד
 והמתרץ בשמתוכחים זה עם זה בתלמוד כיצד ראוי להבין ויכוחם וסברתם
 ולכמה פגים יתחלקו דרכי ויכוחם והתפישות שתופשין זה לזה והאוקמתות
 שמעמידים ומקימים באי זה דרוש שיהיה ובכמה פנים מדברים השואל
 והמשיב. והלשונות שנתבארו בזה הסימן הס אלו: ודקרי ליה מאי קרי ליה,
 זיל הכא קא מדח־ לה זיל הכא קא מדחי לה, אלא, בשלמא לדידי ניחא
 אלא לדידך, ולדידך מי ניחא, וליטעמיר, דוקא קחני או דוקא נקט, לא
 מיבעיא קאמר, לדבריהם דרבנן קאמר להו, בשלמא לדידי ניחא אלא לדידכו

 דאמריתו, הא דידיה הא דרביה.

 סיצן ה׳. מבאר כיצד יודעו למידת הדינים והילפותות ובכמה דרכים הם
 ובאי זה אופן הס. והלשונות תלמודיות שנתבארו בו הם אלו: מילתא דאתיא
 בק״ו טרח וכתב לה קרא, אם אינו ענין לזה תניהו ענין לזה, מדאיצטריך
 לגלויי הכא ש״מ היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי, מדגלי הכא גלי
 לכל התורה כולה, חידושא הוא ומחידושא לא ילפינן, במה מצינו, ק״ו, היקש,
 ליתד חדא או תיתי חדא מחדא, דלאו כרוכלא, תיתי בק״ו, ואם איתא ליתני
 הא, תנא ושייר, הואיל ונתית תנא למניינא ניתני נמי הא, [לאן זו אף זו
 קתני, זו ואין צריך לומר זו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון, דון מינה

 ומינה, דון מינה ואוקי באתרא, כחו של רבי פלוני.

 הימז וי. אומר שצריך לכל מעיין לדעת ולחפש מה הס הסיבות המניעות
 לתנאים או לאמוראים לחלוק זה עם זה ומפרש,ואומר שהם ב׳: הא׳ נקרא
 סבה והב׳ נפקותא. והלשונות שנתבארו בו הם אלו: פלוני מ״ט לא אמר
 כפלוני, במאי קא מיפלגי, מאי בינייהו, מאי נפקא מינה, ליסלוג וליתני

 בדידה.
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ם י נ מ י ס ה ה ת פ  מ

 טיטן זי. מבאר ענין הדייוקים שמדייקים מאי זו משנה או ברייתא או
 מאמר באי זה ארפן צריך שיהיו.

 שיצן דד. מזרז למעיין על ענין הפלפול והמשא כיצד ובאי זה אופן ראוי
 שיתנהג בו.

 סימן כר. מדבר כיצד יתנהג בבעיות הבאות בגמרא ובפרס בלשון אי הכי
 כיצד פירושו ועניינו ברוב המקומות שיבא בגמרא.

/ מפרש בכמה אופנים הם הסדר והקשר לעניינים הבאים בתלמוד ״ י י  ה
 או בכתוב סמוכים זה לזה כי לא נסמכו הדברים זה אצל זה במקרה ושצריך

 המעיין שיהיה נזהר לעיין בזה כשיעיין אי זו סוגיא או הלכה.

 מימן י׳׳א. מבאר דרך התנא והכתוב והמשנה והאמורא בדבורם ובמשא
 ומתן שלהם כיצד הוא, ומפרש דדך לא זו אף זו כיצד הוא, ור׳ פלוני האי
 דרשא מנא ליה, ר׳ פלוני לא דריש האי קרא או לית ליה האי דרשא או

 ברייתא לא שמיע לי[ה|.

 הישן י״כ. אומר שהמפרש אי זה ספר או לשון, לכמה סיבות יפרשנו, כי
 מידיעת זה יזדרז המעיין לדעת כוונת המפרש בספר כי זה עיקר גדול למי
 שרוצה לעמוד על אמיתת הלשון שמעיין ונותן דרך וסידור למעיין כיצד
 יבין זה הענין כשלימות ומפרש הדיבור והלשון לכמד פנים הם אם הוא
 תוכרח או מסופק או נמנע ואם בתמיד. או בניחותא ומפרש מנהג רש״י ז״ל

 ועיטתו בפירישיו והרמב׳ין ז״ל בחידושיו כיצד הוא ובאי זה דרך הוא.

 שימן י״ג. מודיע לנו ענין הקושיות והתירוצים הנעשים בתלמוד כיצד
 הוא עניינם וסידורם וכשיקרה שהמחלוקת שיש בין החולקים הוא בקצוות

 שצריך לעיין המשפט באמצעי כיצד יהיה.
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ד ו מ ל ת י ה כ ר  ד

 מיכן י׳׳ד. מבאר שדרכי הלשונות הנהוגים בתלמוד הם אלו: אם איתא
 ליתני הא, מאי שייר דהאי שייר, הכי נמי מםתברא, דייקא נמי דקתני, ההורי
 מהסרא והכי קתני, ה״ק, לאיתויי מאי, מניינא למעוטי מאי, כיצד, למה
 הרבי־ חמה, לפיכך, הילכך, בד״א, אבל, מיד! אפילו, אע״פ ואע״ג. והלשונות
 היותר נהוגיכ בתלמוד בין הנושאים והנותנים הם אלו: מתיבי, ורמינהי,
 מתקיף לה, בשלמא לחדי ניחא אלא לחדך, ולדידך מי גיהא, לעולם אימא
 לך, לכי תימא, האי מאי, אי אמרת בשלמא, אי הכי, אלא מאי, וליטעמיך,
 מה נפשך, אלא ודאי, אלא מאי אית לך למימר, ואי בעית אימא, מאי ואומר,
 דאי לא תימא הכי, הא גופא קשיא, איכתי קשיא, מעה ובה, ממקום שבאת,
 היא הנותנת, אדרבה, כ״ש שהזכפת, בלאו הכי נמי, היכי משלחת לה, היכי
 דמי. את״ל, הגע עצמך, אילו הונח. אף אס נניח ונודה, הכי נמי מסתברא
 או דייקא נמי דקתני, מ״מ קשיא, פשיטא, טד׳׳א, קמ״ל, ליפלוג וליחני

 בדידות

 סימן ט׳׳ו. מבאר שאין להקשות או להביא ראייה מסברת המקשה ומההק־
 דמות שמציע ומניח כדי להקשות כי אם מהפסקנא הנשארת u ; הנושאים
 והנותנים בסוף דבריהם ומבאר שהתפיסה והסתירה היא בד׳ ם:יש ומבאר

 שהמרבה ספרים מרבה חכמה.
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 דרכי התלמוד שעשה מרנא ורבנא
 כמהה״ר יצחק קנפאנטון דצ״ל

׳ ן א מ י  ס

 הרוצה שיחכם ירבה בישיבה (נדה דף ע:) ר״ל ירבה ליסב על הספר לעיין
 היסב כי לא די לר בפעם אחת ולא בשתים שיעיין הדבר ההוא פעם אחר
 פעם כי בכל פעם שיחזור לעייז יתחדש לו אי זה דבר, וזהו שאמרו זי׳ ל 1
 (הגיגה דף ט:) איני דומה שונה פרקו מאד פעמים לשוגה פרקו מאה ואחד,
 י או ירצה נ* לא ילך בסחורתו וב^שמ! ומתנו רק ירבה בישיבה, ישב ברד
w מ״ה) לא כל המרבה בסי׳דרה מחכים, o וידום כמו שאמדו ז׳׳ל (אבות 
 ואמרו (ג״ב דף כה:) הרוצה שיחכים ידרים והרוצה שיעשיר יצפין*. נק;ים
 האי כללא בידך כל מבוקש שתבקש ולא השגת אוהו בפעם הראשונה הוא
י כן 1  שיש עכוב בדבר. לא תשיגנו כי אם בטורח גדול ועמל רב אם תשיגנו, ע
־ פעם -י להשיג המבוקש שתבקש, או  השתדל במריצות J וחריצות פעם אי
 מכוון שלא תשיגהו צריך להשתדל בכל מאמצי כחו להכין ולטרוח עצמו
 בכל יכלהו להש י כי ההשתדלות והחריצות ככל דבר הכרחי, אי איפי־ר
 בלתו־/ ועם כל זה צריך גם כן לבקש רהמים שיסייעדזע מן השמים, ואל

. שאמרו זיל*. בל: כי בכל פעם שיעיין אי איפשר שלא .  1 ׳־פעם אדי פעם.
 יתחדש לו דבר, וארז״ל.

. ־צפיך, הסר בל. .  ב ״או ירצה.
. על כך, חםר בל. .  3 ״הוא .

 4 כן הוא בל, ד, v ביתר המקורות: בזריזית.
 5 ״להשיג המבוקש... אי איסשד בלתו״, חסד בל.
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 יאמר כהי ועוצם ידי עשה לי• כמו שאמרו במסכת נדה פ׳ בתרא (דף ע:)
 מה יעשה אדס ויחכם ירבה בישיבה וימעט בסחורה, הרבה עשו כן ולא
 הועילו אלא יבקש רחמים ממי שהחכמה שלו, וזהו שאמר שלמה (משלי
 טז 20) משכיל על דבי ימצא טוב ובוטח בה׳ אשריו, רוצה לומר המשתדל
 בחריצות למצוא איזה מכוון או מבוקש טוב ונם כן בוטח בשם ולא בכח

 שכלו וגבורתו אשריו כי זה ישיג רצונו בעזרת השם».

 כלל גדול בעיון שתדקדק הלשון היטב ותשתדל לראות אם יש בו ייתור
 לשון או כפל ענין ואם יש חידוש בענין ההוא או במאמר ההוא או לאו,
, ודרשת  ובכל שינוי לשון ושינוי דין או ענין שבין נושא לנושא למה7
 וחקרת ושאלת היטב, ותשתדל להוציא כל הלשון בענין שכל מלה ומלה
 בכלי חלק ממנו יורה על דבר הדש״ שלא היה מובן מכל הקודם0׳
 ותדע ותשכיל הדבר ההוא בשרש ובעצם והגבלת אותו סביב בנבוליו בענין

 שתדע יי מה הוא הנושא ומה הוא משפטו.

 בתחלת עיונך תשים במונח במחשבתך כי כל אחד מהמדברים אחד השואל
 ואחד המשיב שהם בעלי שכל, ושכל דבריהם בחכמה ובתבונה ובדעת אין
 בהם נפתל ועקש והכי אמרינן־, (שבועות דף מח:) אטו בשפטני עסיקינן,
1 יש לד לעיין בכל דבריהם ולראות אם הם דברים של טעם בריאים  ולכן 3
 וחזקים כראי מוצק או אם תפל מבלי מלח ודברים חלושים ואם הם דברים

. בעזרת השם״, הקטע מקוצר בל: ומי סיבכח בשס .  6 ״כמו שאמרו במסכת נדה.
 ־־.r׳ ולא בכח שכלו ופלפולו .׳גבורתו א^ריו כי זה ישיג רצונו ומבוקשו בעזרת

 השם.
 ד ׳׳למה״, ליתא ב?, ש.

 8 ל, ד: וכל.
 9 א, ל, ש: חמש.
 10 ל: מיכן כקודם.

 11 ישתדזד. ליתא בל.
 12 ״והכי אמרינך, י: דאמרינן, ל: כמי שארז״ל. בד ליתא.

 13 ל: ולכך.
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 מתקרבים אל השכל או מתרחקים, ויש לך להשתדל לקרב דבריהם ולתקנם
 בענין שיהיו נאותים ומתקבלים ומתקרבים אצל השכל ושלא לשאת ולתת
 עליהם עון אשמה•1 של סברא רעועה או חלושה כי לא ,r׳V מכל דבריהם
׳ )ירושלמי שבת א  ארצה כי כלם דברי אלהים חיים, ואם רק הוא מכם הו
 ס״א ה״ז, דף יא., ועוד), וזהו שאמרו (כתרבות דף פו., ועוד) מעיקרא מאי

 סבר ולבסוף מאי סבר.

 בתחילת עיונך בדברי המפרשים יש לך לראות»« על איזה לשון הכתוב הוא
 מדבר ומפרש, ולהסתכל מהו אשר הוא מוסיף ומהו לשון הגמרא ולדעת
1 או מפרש ענמ או אס מתרץ קושיא  מהו כוונתו, אס הוא מתקן הלשון 7
, ולראיה אם יש חילוק בין גרסתו  או מניע ספק או נשמר מפירוש אחרי1
 לגרסתנו׳י1, ואחר שתדע כוונת דבריו ופירושו הוי מדקדק בו וראה מה

 הוא הפכו ומקבילו וכן תדע ממה נשמר °: ומה שהוא דוחה.
2 ואחר כך תבא  והדרך הישר הוא שתעיין כל מה שתוכל להבין בגמרא 1
 אליו וראה גם ראה אס מה שהבנת מסכים עם מה שהוא מפרש אם לא,
 ואחר שיהיה ידוע אצלך כוונתו״ תחקור מרן הפירוש שהוא דוחה וממה
 נשמר ומה הכרח פירושי״, כי כל עוד שלא תדע כוונת דבריו והפירוש
 שהוא רוצה לקיים היאך תדע מה שהוא דוהה, ויש לך לעיין ולדקדק*2

 4: ״אשמה״. ל: ואשמה.
 15 ״מכם הוא״, ל: מצידינו הוא.

 16 ^ ^ ש: לעיין.
 17 ל, ד: לשון.

 18 א, ה, ש: מפרושי אחדים.
 19 ״חילוק בין גרסתו לגרסתנו״, ל, ד, «: חילוף בין גירםתו לגירסא שלנו.

 20 ק, ש: ממד. שנשמר רש״י.
 21 א: בלשון הגמרא.

׳ ד, א2: כודנת פירושו.  22 ל
 23 א, ק, ש: לפירושו.

 24 המלה ״ולדקדק״ נמצאת בל, ד, א2.
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־ ואחר כך הפירוש בשני עצמו ולדקדק אותו י  הגמרא או הכתוב בפני עצמו
 היטב ואחר כך תבא לעיין השיטה ו־>חר כך חזור ליישב הכל על לשון
 הגמרא, ובכל דיבור דיבור של תוספות וחדושין*1 אשר בהלכה לאחר
2 יש לך לחזור ולעיין בדברי רש״י 7  שתדע כוונתו או הספק או הקושיא
3 ׳  ז״ל ולראות אם הרגיש בה ונשמר ממנה ואם שניהם מסכימים לדרך,
 אחת או אם הם מחולפים, ובכלל יש לך בכל השמועה למיץ ולדעת במה הם

 מוסכמים המוליכים שיטה אחת או במה הם מוחלפים.

 בתחלת עיונך יש לך לעבור כל הסוגיא ולדעת כוונתה ולהקיף אותה
 דרך כלל ואחר כך תחזור לעיין כל דבר ודבר ולראות מהו °ב שמקשר אותה,
 ותשא הכלל העולה על ראשך ואחר כך חזור פעם שנית על הלשון וראה
 אש מה שבשכלך מסכים עמד. ואחי״ כך יש לך לעיין על שורש הדבר ההוא
ו שאמר (איוב כח 27) אז ראה מ כ 3  וטעמו ולחקור על כל פרטיו וםבותיו 1
 ויספרה הכינה וגט חקרה, שבתחלה ראה אותה דרך כלל ולקח אותו הכלל
 בשכלו שזהו ויספרה, ואחר כך חזר לתקן מה שהבין על הלשון שזד\ הכינה,
 ואח״כ חקר עליו לדעת אס הוא צודק או לאו ולדעת גם כן טעמי הענין
 ההוא וסבזתיו ושרשיו שזהו וגם חקרה, ואחר כך (שם 28) ויאמר לאדם «נ.
 וכל ספק שיהיה לך ״ במה שאתה מעיין או איזה דוחק או קושיא אל יהי קל
״ וגם (משלי ג 5) אל בינתך ו תר  בעיניך ואל תזוז ממנו עד שיודע לך הי
 אל תשען, עד שתשאל עליו לחביריך ותחקור עליו אם מה שהבנת בו צודק

 25 ל, ד, א2: הכתוב בעצמו.
 26 ל, דל°א* חידושין.

 27 ״הקושיא׳׳, ל, ד: קושיא שמונעים,(«: הקושיא שמביעים).
« דלנו באן עד ״מסכימים״ הבא.  23 ל, ד, *: בדרך. ב

 29 ל, ד, אג: ומוליכים.
 30 ״דבר ודבר ולראות מהדי. ל, ד, א2: סרט ופרט ממנה ולראות מהו הקשר.

M ,31 ״כסו שאמד... ויאמר לאדם״. משפם זה הסר בל 
 32 ״שיחד ־יד״, ל, ד: אשר היה לך. M׳ שהיה לך.

 3: המלה ״היתרו״ רק בל, «3 (בד כטעות: היתרון).
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 c י מ ן א

 או יש כעדו פירכאיי׳ כי אין אדם רואה דובה לעצמו וחביריך יקיימוד״
ך גב. י ך ו  ב

 ובכל מאמר ומאמר או דבור ודבור אשר בשמועה הוי מרבה לחקור
 מהו התועלת או תועלת»• דין או דינים יוצאים לנו ממנה ומהו הכלל העולה
 מאותם המאמרים וספרת לך כמו שאמרו שמע מינה תרתי שימע מינה תלת,
 סימנא מילתא היא, לכן בכל ענין או דרוש יס לך לחקור על שרשיו
3 סימנים וכללים באופן שיזכרו ויפקדו ויעלו על לב  וענפיו ולשום בהם 7
 לעולם כמו שבאו בתלמוד סימנים בשמועות ולתת בהם מספר כמו שאמרו
 (קדושין דף ב.) האשד. נקנית בשלס דרכים, (ב״ק דף ב.) ארבע אבות
 נזיקין, (יבמות דף ב.) המש עשרה נשים פוטרות וכר, וכדומה לזד- וגם כן
ג לחקור על כל פירוש 9 ך 3 או גרסאות יש ל 8  כשיהיו פירושים מתולפים
 ופירוש לראות״* שרשם וחלופם ולקחת יסוד כל אחד מהם בידך ואז לא
 ימושו מפיך, וגם כן יש לך לבקש המשלים ודמיונים לכל דבר ודבר עד־
 שיתקרב לשכלך ויתדבק כל כך ולא תשכחנו כמו שאמרו (שהש״ר א 1 ח)
 אל יהי משל קל בעיניך שהרי שלמה המלך וכר/ וזה יועיל י* לנזק השכחה

 34 ״ותחקור עליו... פירכא״, חסר בל. ^
. (כשמצינוי) כל לשון התוספות כמו . « יש כאן תוספת וז״ל: וכן כשמצ.  35 נ
 וי״ל, ומיהו, והא דאמרינן, וכסמחליף הדיבור ואומי לעיל יש לראות למה לא
א *ליין• לשס ודוגמא[ זו (נראה שחסר  הביאו במקומו מאחר שאמי לעיל ג׳׳כ ל
 כאן) ולחבר ראש הדיבור עם סופו ולראות כל דבר^ודבר על נכון- וזולת זד
 גייר רצון וחשק ושכל טוב עם אלוקי ואדם. ע׳׳כ רוביה.. .(י) מדרכי התלמוד
 שחיבר הרב הגדול מורינו ורבינו רבי יצחק קנפנסון זצ״ל ע״י (ע׳יהי), אני

 הצעיר קטן לתלמידים יעקב בר.׳ חיים ין אדוניהו ליולי. — אולי הוא ר׳ יעקב',,
 לוא׳ל, עי׳ אסלש 7רן חיים חלק ה׳ מס׳ 337נ, אוצר זעדוליס חלק ה׳ עט׳ קג. ;

 36 ל: תועלות.
. ולשום בהם״, ל: דרוש שתעיין, שים בהם. . . ד  37 ״דרוש, יש ל

 38 ׳׳מזזולפים׳׳, », ק, ש*. מחודשים.
 39 כן הוא בק, ש. בל, ד, י, m חסרות המילים ״י?ן לך׳.

 40 ׳׳לראות׳׳, ל: לדעת. ד: ולחקור.
 41 ל, ד: מועיל.
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ה שעה אחת של קורת רוח פ י 1  ומכשוליה ומוסיף חוזק ואומץ בעיון, 1
 בעיון מבקר עד ערב ולבו טרוד ואינו עמו, על כך בחר לך שעה שיהיה
 שכלך פנוי מכל עסקי העולם ואל יהי מחשבתך משוטטת ופונה אל דברים
 אחרים, ואל תאמר לכשאפנה אשנה אלא הר־ דוחה כל הדברים מפני תלמוד
״ כנגדו פירכא או ש  תורתי,-. ואחר שתבין הדבר חזור עליו יתחפש אם י
 ספק כמו שאמר (מלכים א׳ יח 34) ויאמר שנו וישנו ויאמר שלשו וישלשו,

 ובזה ישאר בשכלך מה שהבנת לנצח.

 בראשית תקרא הלשון בשמחת לבב פעמים או שלש בקול רם ואתר כך
 חזור לעיין היטב הלשון ההוא וקח בידך הבנת הלשון ההוא כפשוטו ותחזור
 לעיין שנית המובן מכלל הלשון ההוא והדברים ההם. והנה הראשון נקרא
״ קראו לפשט ן ו י ״ ובעלי מלאכת ההג ן תי י  פשט והשני נקרא דיוק דמתנ
״ יש ן  הקדמה ולדיוק תולדה. ואחר כך חזור לעיין אם במובן מן הלשי
 חידוש אם לאו, וראה גם כן אם יש חידוש במובן מכלל אותו הלשון כי אם
* בדיוקו לא תקשה אבל אם אין חידוש  יש חידוש בפשטו אף אם אין חידוש ז
* על האומר מאמר כזד״, כי יאמרו מאי קא משמע לן פשיטא, ואם  תקשה8
 יש חידוש בדיוק ההוא ואין חידוש בעצם המאמר איפשר לומר משום
 דיוקא נקט ליד- ולפעמים יהיו שני מאמרים שאין חידוש אלא באחד מהם,
 וכשיהיה החידוש בראש המאמר ולא בסופו יתרץ אגב רישא נקט סיפא
 וכשיהיה החידוש בסוף המאמר יתרץ איידי דבעי למיתני סיפא תנא נמי
 רישא. וראה גס ראה בכל מאמר ומאמר״* מה היית סובר מסברתך .v דן

. תלמיד תורה״, משפט זה חסר בל. .  42 ״יפה שעה אחת.
 43 המלה ״יש״ חסרה בל. ^

 44 ״נקרא דיוק דמתניתיד. ל: נקרא דיוק. דיוקא דמתניתין. ה: דיוקא דמתני׳.
 45 ״ההגיון״, ל: העיון.

 46 ״הלשון״, ק, ש: העיון.
 47 בא2, ד נוסף: בו.
 48 ל, ד, א2: יקשה.

 49 ״מאמר ומאמר״. ל, ד: מאמר ומשפט.
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 משכלך בטרם שיבא התנא או האמורא ההוא כי יצא לך מזה תועלת גדול«*,
5 מאי אתא לאשמועינן סשיטא,  כי אם היית סובר מעצמך כמוהו תיקשי לו 1
 ואם סברתך מנגדת לו ״ יש לך לדעת ולחסש מהו ההכרח שיש לו לומר כן
 ומה היא החולשא או הריעותא שיש במה שהיית סובר אתה ״ וזהו הנקרא
י כשתעיין בגמרא או במקרא כי בתחלה תעיק בכל  סברא מבתיץ. וכן תעשה 4
 מאמצי כחך והוי משתדל יי להבין בשכלך כל מה שתוכל בטרם תבא•*
 לראות מה שפירשו המפרשים על אותה משנה או גמרא או מקרא כי יצא
. והוי מרבה לחקור ולדעת טוב טעם כל דין 0  לך מזה התועלת הנזכר7
 ודין שאומר התנא מאי זד. טעם אומרו ולדעת סברתו וסברת כל אחד מהם
ף״ יש לאותו דין בתורה ומאיזה0״  כשהן חולקין*3, ומה שורש ומה ענ
 מצות משתלשלים ומשתרגים אותם הדינים1•, או אם הם מדאורייתא או

 מדרבנן.

ן ב מ י  ס

 ואחר שזכרנו זה נשוב לסדר קצת דרכים שצריך לדרך בהם ולזכור אותם
 תמיד המעיין בדבר הלכה ובלישנא דתלמודא.

 50 ל, ד: רב.
 M 51 ק, ש: לד.

 52 ״לו״, ליתא בל. בד: מנגדתו.
 53 ל, ד: שאתה היית סובר.

 54 ״וכן תעשה״, ל, ד: וככה תעשה, # י: וכר אתה עושה.
 55 ״תעיין... והוי משתדל״, ל: תעיין ותשתדל.

 56 ל: בטרם שתבא.
 57 ״המפרשים... התועלת הנזכר״, ל: המפרשים בענין הזע*. (וטוף המשפט לא

 נמצא).
 58 ״כשהן חולקין״, $ ש: במה הם חולקים.

 59 ל, ד: ומה שורש או ענף.
 60 ל, ד: או מאתה.

 61 המילים ״אותם הדינים״ אינן בא, ק, ש.
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1 מי הוא המדבר ומי הוא המשיב,  הדרך הא׳. בכל מאמר הוי מסתכל
־ תנא עם תנא א ו  מי הוא המקשה או השואל ומי הוא המתרץ, וראה אם ה
 או אמורא עם אמורא או רב עם תלמידי, וכנס תשא את שמותם והשמר לך

 שלא יתחלפו לך המקשה בשביל המתרץ או בהפך.

 הדרך הבי. בכל מאמר ומאמר אשר יאמרו* לך התנא או האימורא הוי
 מסתכל מהו צד הספק אשר היה איפשר להם להסתפק* בו אם לא אמרו
 שהוצרך לאומרו ומפני מה היינו מםתסקין בז, ואחר שיודע לך הספק
 וטעמו יש לך לדעת למה לא נאמר כן, ר״ל בספק הועא ולבקש טעם והכרח
 למה שאמר התנא, וטעם כל זה כי אם מה שאמר התנא הוא ודאי בלא שום
 ספק מה צורך לאומרו, וכי יאמר האומר זאת הטבעת היא מכסף או מזהב
 דרך משל אם אי איפשר להסתפק בה שהיא מדבר אחר הלא דיבור כזה»
 הוא שוא ומותר גמור ואין לשום בעל שכל לאומרו וכל שכן לתנא או אמורא,
 ועל דיבור כזה ר״ל שלא נודע ספקו אמרו בתלמוד פשיטא מאי אתא
 לאשמועינן זיל קרי בי רב ד1א, ר״ל 7 שאין שבה לתנא או לאמורא שיאמר
י המשיב בהודעת הספק מהו דתימא םד״א וכר,  דבר שאין בו חידוש, וישיב •
 ולפעמים ישוב אחר כך המקשה להקשות ולומר• ולמה לא נאמר הכי, ועל
 זה נאמר בגמרא ואימא הכי נמי. וזהו שמבקש ההכרח למה שאמר התנא, ואז
ה הקושיא הראשונה היא קושית נ ה ו 1  ישיב לו המשיב בהודעת ההכרח. 0
 פשיטא והשנית היא קושיר. למה, ואלו השתי קושיות כמעט הם הפכיות,

 1 ״מסתכל״, א, ק, ש: משתדל לידע.
 2 ל: הם. ד: הם הביאו.

 3 ל: רב ותלמיד, ש: רב עס תלמידו.
 4 ל, ד: שיאמרו.

 5 ״איפשד להט להסתפק״, ל: איפשר לספק. ד: איפשר להסתפק.
 6 ״הלא דיבור כזה״, ל: הרי הדיבור בזה. ד: הדיבור בזה.

 7 ״ר״ל״, ל: לומר. ד: כלומ׳.
 8 ״וישיב״, ק, ש: ולפעמים ישיב.

 9 מלומר׳־. ל, ד: לאמר, בש, ק ליתא.
 10 סוף הקטע ליהא בש.
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 כי המקשה פשיטא הוא לומר שאין חידוש במאמר ההוא !מה צורר לאומרו,
 והמקשה למה הוא כי נראה בעיניו שיש חידוש כל כך במאמר ההוא « עד
ג ה אביא לך משל על זה ואם הוא נמצא ג נ ה ו 1  שחושב שאין ראוי להיות כן. 1
 בתלמוד פעמים רבות עד כי אין מספר, אמרו במסכת נדה פרק קמא (דף
 יב:) תנו רבנן אשה שאין לה וסת אסורה לשמש ואין לה לא כתובה לא
 פירות ולא מזונות ולא בלאות יוציא ולא יחזיר עולמית דברי ר׳ מאיר
 וכר, ואקשי׳ עלה יוציא ולא יחזיר עולמית״, פשיטא, לא צריכא דהדר
 איתקנת סד״א ליהדרה קא משמע לן דזימנין דאזלא ומנסבא ומתקנא, ואמר
 אלו הייתי יודע שכן היא אפילו היו נותנין לי מאה מנה לא הייתי מגרשה
 ונמצא גט בטל ובניה ממזרים. וכמו כן תמצא בראש פרק שני שם (דף טו.)
 על ומודים חכמים לר׳ עקיבא ברואה (סתם) [כתם1, ואמר רב למפרע ודי
 מאיר היא ושמואל אמר מכאן ולהבא ורבנן היא, ואקשינן עלה פשיטא, מהו
 דתימא הואיל ומעת לעת דרבנן וכתמים דרבנן מה מעת לעת אינה מטמאה
 את ביעלה אף כתמים אינה מטמאה את בועלה קמ״ל, ואימא הכי נמי, התם

 אין שור שחוט לפניך הבא הרי שור שחוט לפויך.

 הדרך הגי. הד־ משתדל לדלת טעם כל דבר ודבר שיאמר לך התנא או
 האמורא מהו טעמו ושרשו המחייבו לומר כן, כי היודע טעם הדבר הוא
 היודע הדבר־,׳ י בסבותיו כי היא הידיעה השלימה והאמיתית, והוא כמהלך
״ ר מ א  בדרך ואבוקה׳•׳ בידו כי יודע אי זה הדרך ישכון אור, ועל זה נ
 בתלמוד מאי טעמא דסלוני״1 כמו שאמר בתחלת נדה (דף ב.) על מה שאמר

 ח ״כי נראה בעיניו... במאמר ההוא״. בא, ק, י: כי נראה המאמר ההוא כל כך
 בעיניו שיש בו חידוש.

 12 סוף הקטע ליתא בל.
 13 ק: ואם כי נמצא.

. עולמית״, בא, ק, דילנו על שורה זו. .  14 ״דברי ר׳ מאיר.
 15 ל: היודע אמתת הדבר.

 16 ל, ד: עט אבוקה.
 לו ל, ד: אמרו.

 16 מכאן ואילר, עד סוף הקטע, מקוצר בש.
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 שמאי כל הגשים דית שעתן פתח הגמרא ואמר מ״ם דשמאי. ואחר שתדע זד.
 ה5עם חפש ודרוש אחר הטעם וראה אם אותו טעם מספיק לכל חלקי אותו
 הנושא והדין או לאו, כמו שאמי בשמעתא כשחזרו לומר (דף ג.) כי טעם
 שמאי הוא משום אשד. מרגשת בעצמה הקשו לו והאיכא ישנה, והא איכא
 שוטה, וכמו כן תמצא שם (דף ד:) שאמרו וחכמים אומרים לא כדברי זה ולא
 כדברי זה אלא מעת [לעת! ממעט וכוי, אמרו בגמרא אמר (רבא) [רבה]
 מ״ט דרבנן אשד. מרגשת בעצמה, אמר ליה אביי אם כן תהא דייה שעתה,
 ורבה לחדודי לאביי הוא דבעי, אלא מאי טעמא דרבנן, אמי רבא וכר, ועל
, ר״ל מידיעת י  זה אמרו ;עי׳ גיטין דף עג.) זיל בתר טעפא, מצא לך מיד* 9
 הטעם בדבר תועלת רב כי כאשר תדענו מדעתד תוכל להוציא לאור כל
2 פרטים רבים שלא נתפרשו בשמועה, וכדאיתא התם בפרק 0 כן  תעלומה ו
 בתרא דנדה (דף סו:) דאמר התם יג ואמר רבא אשה לא תטבול על גבי כלי
 חרם סבר רב כהנא דטעמא, משום גזירת מרחצאות הא אסילתא שפיר דמי,
 אמר ליה רב חנן « התם טעמא מאי משום דבעיהא אםילתא >2 נמי בעיתא,
 הרי כי מצד הטעם נתחייב להיות הדבר אסור או מותר ומצד שהיה טועה

 בטעם היה טועה בדין,

 הדיר הד׳. כאשר תראה שני נושאים שוים או מתדמים זה לזה אשר מן
 הראוי שיהיו גם כן שוים במשפטים אשר ינשאו וינהנו עליהם ותראה כי י*
 התנא או האמורא יפריש ביניהם ויחליף במשפטיהם יש לך לדעת הטעם ״
 למה נשתנה זה מזה בדינן ולבקש הסיבה לחלופם ועל זה אמרו מאי שנא.
2 יש לך לעיין היטב ולראות אם אותם  וכאשר יקשד. המקשה מאי שנא י

 19 ״מיד״, ל, ד: מזה.
 20 ״וכן״. ל, ד: ודין.

 21 המילים ידאפר התם״ נמצאות רק בא,
 72 א, ק: רב הנין.

 23 בפשפש זד. יש טעויות אחדות בל: אמילתא. בעינן. תועה. תועה בהן.
 24 ״כי״, ליתא בא, & ש.

 25 ״הטעם״, ליתא בא, ק, ש.
 26 ימאי שנא״. ל, י: ממאי שנא.
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ג או מסים מכל צד, כי אם יש ביניהם ־ דברים הם מתחלפים כצד מה י  השני ז
 חילוף מה איפשר שאותו החילוף מסבב חילוף המשפט ביניהם *- כמו שבא
 בריש נדה (דף ב:) כי כשהקשה המקשה ומאי שנא ממקור, דתנן וכר
. וכמו כן ־  השיבו לו התם משום דאיכא למימר העמד טמא על חזקתו וכר 9
 כאשר תראה שני מאמרים דומים זה לזה ויפרש המפרש האחד בדרך אחד
3  והשני °ג בדרך אחרת תוכל להקשות ומה ראית ומאי שנא או ואימא איפכא 1
 או איפוך אנא, וישיב המשיב בהכרח דין או סברא״ דאמר מםתברא,
 וכן כאשר יניח המקשה הנחה או הקדמה בלתי מוכרחת ויקשה עליה

 וישיבו לו ומה ראית וכר.
ג דיבור ודיבור הד מרבה לחקור אס  הדרך הה׳. בכל מאמר ומאמר ובכל ב
 הוא כללי או פרטי»* ואם בא למעט או לרבות, כי כל עוד שירבה האומר
 רושם או םימנין׳־•- במאמרו הוא למעט ולהוציא•׳ מאותו כלל ומשפט
 שאר הדברים שאין להם אותס הסימנין, וכל עוד שימעט בתנאים ורשמים
, כי דרך משל כאשר ג  הוא יותר כולל ומכוון לתת משפט מוחלט בלי תנאים ז
 יאמר האומר הסום האדום אשר רכב עליו המלך נתנו למשנהו, הוי*. באמרו
 האדום או הלבן הוא להוציא מסוס אתר שהוא אדום. וכן בהפך , ועל זה

 27 הטלה ״השני״ רק בל.
 28 ״בצד מה״, ל: בצד זה.

.. על חזקתו וכוי״, ליכא בש.  29 ״כמו שבא.
 30 ׳׳והשני׳׳, ל: והא׳. ד: והאחר.

 31 ״ומאי שנא או ואימא איפכא״, ל: או מאי שנא ואימא איסכא.
 32 ל, ד: בסברא.

 33 ׳׳ובכל״, ל: ועל כל. ד: על כל.
 34 ״כללי או פרסי״, ל: כולל או פרס. ד: כולל או פרטי.

 35 ל: םימנין או רושם.
 36 ״הוא למעט ילהוציא״, א, ק, ש: הוא להחנ-־א.

 37 ׳׳שימעט... בלי תנאים״, א, ק, ש: שםיעס בסימנים או בתנאים או ועא מתר
 כולל לתת משפט בלי תנאים.

 38 ״נתנו למשנהו,... ובן בהפד׳׳, א, ק, x• בא למעט מסוס אחר שהוא אדום.
 וכן איסכא.
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, לאיתויי פאי, 4 0  באיי בתלמוד בכמת מקומות למעוטי מאי לאפוקי מאי
 לרבויי מאי.

 הדרך הר. בכל מאמר ומאמר ובכל דיבור ודיבור הוי משתדל להבין
4 מכלל אותו 1  עצם המאמר ההוא תחלה ואחר כך תשתדל להבין המובן
4 לאו בפירוש איתמר אלא 1 י נ  המאמר. ועיי זה אמרו בתלמוד הא דר׳ פלו
 מכללא איתמר, הנה קראו לפשט פירוש ולדיוק קראו כלל. וראה אם המובן
 מפשט המאמר מנגד למובן מדיוקו או לאו או אם הדיוק מנגד או סותר
4 או מה שאמר בסוף המאפר מנגד למה שאמר בתחלה  לפשט או לאו 1
כמו 4* , 4  או בהפך, ועל זה אמרו הא גופא קשיא, או קשיא רישא אםיפא4
 שתמצא בריש פרקא קמא דקידדשין (דף ד״:) תנו רבנן כיצד בכסף נתן לה
 כפף או שוד. כסף ואמר לה הרי את מקודשת לי אבל היא*4 שנתנה לו
 ואמרה לו הריני מקודשת לך וכר, מתקיף לה רב פסא טעמא דנתן הוא ואמר
 היא הא נתן הוא ואפרה היא אינה מקודשת אימא סיפא אבל היא שנתנה
 לו ואמרה לו, טעמה דאפרה היא ונתנה היא הא נתן הוא ואמרה היא הוו
 קידושין, רישא דוקא וסיפא כדי נסבה, ותני סיפא מילתא דסתרא לרישא,

 ה״ק וכד.

4 ההוא ומד\ 4 הר־ מסתכל לדעת מד1 כוונת המאמר 8  הדרך הז׳ בכל דבר 1
 תכליתו וכוונת המביא אותו המאמר ולאי זה תכלית מביאו אס לסיוע
 לחבירו״4 או להקשות ממנו, כי כשהוא לסיוע אומרו *י תניא נמי הכי או

 39 ״בא׳׳, ליתא בל, ד. בק, r: נאמר.
 40 ילאפוקי מאי״. ליתא בל.

 41 ״המובך. ליתא בכי״י.
 42 ״בתלמוד הא דר׳ פלוני״, ליתא בכי״י.

 43 ״או אס הדיוק... או לאו״, בכי׳׳י דלגו על מלים אלה.
 44 ״רישא אסיפא*. # $ ש: סיפא לרישא.

 45 סוף הקטע הושמט בש.
. אבל ודא״. בל: נתן לה כסף וכוי אבל היא. .  46 ״נתן לה כסף.

 47 ״דבר׳׳, ל, ד: מאסר.
 48 ״המאמר״, ל, ד־. האוסר.

 49 ״לזזבירו״, ל (בטעות): או לחברו.
 50 ״אוסרו״. ל: ואסרו. ק: אמד, ד: יאמרו.
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5 אף אנן נמי תגינא, וכשד.וא להקשות יאמר פיתיבי  תניא דמסייע לד אי 1
9 ורמינהי ״ או אם כוונת האומרו הוא למעט או לרבות K לפרש כמו  או 1
 שהקדמנו, ועל זה אמרו על ידיעת תכלית המאמר ההוא מאי נפקא מינו/
״ כי בודאי ר מ א מ , לנו מזה ה s  למאי הילכתא, כלומר מהו התועלת היוצא 1
 לכל מאמר ומאמר ולכל סיפור וסיפור הבאים בתורתינו הקדושה ובתלמוד
ש ב5 ״ מ  יש לו תכלית מה וידא לנו תועלת או לגוף או לנפש או לשניהם יחד כ
״ כי כל דבר שאינו לתכלית מה היא פועל בסל, ם ה  בדינים אשר באו ב

. M וכתיב(דברים לב 47) כי לא דבר רק הוא מכם 

ן ג מ י  ס

לעולם מה שיש לך לעיין תחלה בכל מאמר ומאמר 2 אי דיוק או הקדמה 1 

 או תנאי שיאמר האומר בת אם הוא תנא או אמורא או מפרש לדעת מהו
 החידוש שמודיע׳ לנו במאמר או בדין* ההוא, ואחר כך• מהו ההכרח
 שיש לו להכריח המאפר או הדין או התנאי שהוא דן». והנה הראשון הוא
 מה שנאמר בתלמיד 7 מאי קא משמע לן פשיסא, ר״ ל כשאין תידדש במאסר

 51 ״אי״. ליתא בל, ד.
 52 בל, ד נוסף: וכיוצא באלו.

J K T V :53 ל 
 54 ״כי כודאי... באו בהם״, בל דלגו על משפט זה.

. (יכפ׳׳ש׳׳. בא, י: כמו . .  55 ביש דלגו על המשפט הבא, וההמשך הוא: כי לא דבר.
 שאמדו, בד: כל שכן).

 56 ״וכתיב... מכס״, חסר בל.

 1 בל, ד ניסף בתחילת סימן זה: זה כלל גדול, בש: השמיני (כלומר: הוא המשך
 לשמת הלרכיס שנמנו בשימן כ).

 2 ׳ומאמר״ ליתא בל.
 3 ״שמודיע״, א, ק, ש: המגיע. ד: שיודע.

 4 ״או בדיד ליתא בל.

 5 בל, ד נוסף: לדעת.
. שהוא דך, בל דלגו על מילים אלד .  6 ״להכריח .

 ד ״שנאמר בתלמוד׳׳, ל: מה שאמדו.
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 יקשו לו זה, והשני הוא מה שנאמר בתלמוד8 מנא לך או מאן אמר לך,
 והוא הנקרא למה, כלומר למה תאמר כן, וכשתדקדק שני דרכים בכל מאמר
 תבוא עד תכונתו ותדע אי זה הדרך ישכון אור. ויש לעיין בענין החידוש
 חידוש המאמר בפשטו או במובן ממנו, ר״ל בדיוקו, או אם החידוש
 בראש המאמר או בטופו או בשניהם כדאמרינן קתני רישא אטו פיפא או
 רישא ה־קא סיפא כדי נסבא. ובענין ההכרח גם כן יש לד לעיין באיזה
 אופן הוא מוכרח המאמר ההוא אם הוא מוכרח מצד עצמו או ממקום אחר,
 וכמו כן אפילו המפרש 9 אם הוא מכריחו מצד הלשון או מצד הענין כאומרם
1 הבס מה היית  דבר הלמד מעניינו. ובכל מאמר או דין אשר ינשא על נושא 0
 דן מסברתך בו, אם היית דן כמו כן אם לאו, ואם היית דן כמוהו מה מחדש
 האומר ואם לאו מאין מכריחו. ובי־,1 תנאי ותנאי שיניח המדבר ראה מה
 צורך יש לאותו תנאי, ובזולתו מה היה דין בנושא ההוא, ואם בלאו הכי
ם מצד התנאי מתחייב הדין ההוא א ו J ,1 היית אומר כן מה צורך לאותו תנאי 
 ראה כיצד מתחייב בעבורו וכיצד נמשך ממנו. ובכל מאמר ודין הבט סותרו
 והפכו מי הוא וראה אס שנה משפטם אם לאו, דרך משל כי אם התנא אומר
 העושה כך וכך תייב, מי שלא עשאו מה תהא דינו פטור או חייב, או אם
1 וכדומה לזה, כי אין האמת ניכר  הוא אומר חייב למה לא נאמר פטור 2
 אלא מתוך הפכו. ובכל נושא או משפט ראה כמה הס החלוקות אשר מחלק
 אותו התנא וראה אם הם חלוקות הכרחיות ואס יש אחרות מלבד אותם
 הנזכרות, וחלק אתה כל החלוקות אשר בטבע משפט החלוקה איפשרייפ
א עשה אלא אלו, ל ו 1  להיות באותו הנושא, ועיין» למה הניח התנא השאר 4

 8 ״שנאמד בתלמוד״, ל, ד: שנאמר עליו.
 9 ״המפרש״, # ק, ש: המתרץ.

 10 א, ק, ש: הנושא.
 11 ׳׳ובזולתו... לאותו תגאי־, משפט זה נמצא רק בל.

.. פטור״, בל: הוא חייב למה נאמר פטור. בי: הוא אומר חייב  12 ״הוא אומר.
 למה נאמר פטור.

 13 ״הנושא, ועייך, בל (בטעות): נושא, וענין.
 14 ״התנא השאר״, ל, ד: השאר התנא.

34 



ן ב, ד מ י  ס

 או מפני שהן מבוארות מעצמן י•1, ר״ל הנשארים, או מפני שאת עתר. מקוס
 להזכירם. ובכל פירוש או תירוץ שיפרש המקשה או יתרץ המתרץ במשנה
 או ברייתא או אי זה מאמר שיהיה ראה גם ראה היאך מתישב אותו הפירוש
 או התירוץ על לשון אותה משנה או ברייתא והיאך סובל אותו הפירוש אם
 הוא דחוק או מרוח כדאמרינן הסורי מחםרא והכי קתני, הכי קאמר, כי אלו
 התירוצים הם דחוקים וככה תעשה בפירושי המפרש על השמועה כגון
י כי אחר שתבין כוונתם ופירושם היטב ד ל ״ ״ או הרמב״ן ז ל ״  רש׳׳י ז
 יש לך לחזור על לשון השמועה לראות היאך מתיישב ואי זה מהם הוא

 יותר מרווח ובלי דוחק ולדעת למה נחלקו בפרישתם 6י.

ן ד מ י  ס

לעולם בין הנושאת והנותנת בשם דרוש ר״ל מקשה ומתרץ הוי מרבה 1 

 לחקור מה היא כוונת כל אחד מהם וסברתם ר״ל מה היא סברת המקשה
ה היא סברת המתרץ. ואל תתן על המקשה סברא מ ו  שרוצה להעמיד ולקיים 1
 תלושה או רעועה, כי לעולם המקשה יש לו להביא הכרח וראייה ברורה
 להעמיד והמוציא מחבירו עליו הראייה ואם הקושיא ההיא או הסברא ההיא
 אינה הגונה ותשובתה בצדה הנה הוא חסרון על אותו מקשה איך לא ראה
 אותו תירוץ או התשובה שישיבו לו, ועל זה נאמר (כתובות דף טז.. לו.,
 ועוד) ודקארי לה מאי קארי לה. אמנם המתרץ ידו על העליונה כי יוכל
 לתרץ אפילו בתירוץ או תשובה סברא חלושה כי הנה הוא דוחה, ועל המקשה
2 להכריח, ועל זה נאמר (מועד קטן דף םו:) זיל הכא קא מדחי לה  הוא

 15 ל, ד: שהם מבוארות בעצמן.
 16 עז: עכ׳׳ל הרב הר״ר יצהק (קנאפםון) [קנפאנטון]. עוד כתב לעולם כשתדקדק

. (והוא לפנינו בסימן ז). .  איזה דיוק.
 17 ׳־ז״ל״, ליתא בל.

 18 א, י, ד: בפירושם.

 1 בא, ק חסרה התחלת סימן זה, והוא מתחיל: ומה היא סברת המתרץ.
 2 ״הוא״ ליתא בל, ד.
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 זיל הכא קא מדחי לה. שנית ג הוי דורש וחוקר אם אותו המקשה או המתרץ
 עודנו מחזיק בסברתו הראשונה אם חלף הלך לו ממנה, וראה גם באורך משא
 ומתן״ אם הורם מה שאמר בתחלתו או באמצע, כי כשחוזר בו אומר
0 לשון אלא, לא נסעו  התלמוד אלא, וכל עוד שלא תמצא במשא ומתן
 מסברתם הראשונה ואינו רק מתקן ומקשט מה שאמר בתחלה רק שבראשונה
 לא הבינו זה את זה המקשה והמתרץ. שלישית9 בכל קושיא שמקשה ליה
 מקשה 7 למתרץ או לבר מחלוקתו זעי מסתכל אם אותה קושיא עומדת גם כן
 אצל סברת המקשה עצמו או לאו, ולזה תמצא שיאמרו פעמים הרבה בשלמא
 לדידי ניחא אלא לדידך וכר, וזה כשאין עומדת כנגדו, ואם היא עומדת גם
 כן אצל המקשה יאמר לו בר מחלוקתו ולדידך מי ניחא, וכשהמקשה מקשה
 לסברת חבירו וגם כן אצל סברתו יש קושיא מצד אהד יאמר לו חבירו

 המוקשה וליטעמיך.

 דרך הנושאים והנותנים בדרוש מה כשהם מתוכחים זה עם זה הוא
8 משלשה פנים. או שמכחיש לו הקדמה אשר מגיח להביא9 מופת  לאחד
1 דרושו וסברתו. ולפעמים כאשר יהיו שתי הקדמות 0  וראייה על אמתת
1 1 לו האחת וישתדל להרוס השניה3 2 ׳ בתחלת הויכוח יודה 1  למתוכח עמו
 ואחר כך יחזור להרוס לו גם הראשונה שהודה לו בתחלה. או שמודה לו
 הקדמה כשאי איסשר לו להכחישה מצד שהיא מוברתת או מפורסמת ביניהם

 3 המלה ״שנית״ רק כזב
 4 ל: המשא ומתן. ק: המשא והמתן.

 5 א, ק: באורך משא ומתן.
 6 המלה ״שלישית״ רק בזב
 7 ל, ד: שמקשה לו המקשה.

 8 ״הוא לאחד״, ל, ד: באחד.
 9 א, ק: הניח והביא, (י: הניח יי יביא).

 10 ״אמתה״, ל: אימות. ד: אמונת.
 11 ״עמו״ ליתא בל.

 12 ל (בטעות): יורה.
 13 כ״ד. בד. בל (בטעות): השתים, בי: הב/ בא, ק: האחד, השני.
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 אמנם משתדל בכל כחו לסתור ההמשך אשר הוא מכוין להוליד ממנה.
ן ראוי לכל מתוכה עם זולתו שלא (להורות) [להודות] לו הקדמה אשר כ ל ו 1 1 

 הניח אלא בהכרת גמור ואם הודה לו הקדמה שישתדל לסתור לו התולדה
 אשר הוא רוצה להוליד ממנה כמו שבא במסכת ידה בפרק שני (דף יס.)
 על משנת חמשת דמים טמאים באשה, בית שמאי אומרים אף כמימי תלתן
 עקביה בן מהללאל אומר אף הירוק, ואקשינן בגמרא ולית להו לב״ש דמיה
, מי לא ״ ו / לית להו, ואי בעית אימא לעולם אית לה  דמיה, הרי כאן ד
 אמר רבי חנינא האי שחור אדום הוא אלא שלקה הכי נמי מילקא הוא דלקי,
 הרי שבתחלה הכחיש לו הקדמה ואמר לית להו ואחר כך הודה לו ההקדמה

 וסתר התולדה.

1  לעולם הוי מעיין ומחפש בכל פירוש או פשט שפירשו לך בלשון, ותדע 8
 אם הוא נכון ומתישב כהוגן מצד הלשון או מצד הענין או מצד שניהם
 יחד כי זה ד\א המובחר. ורצוני באומרי מצד הלשון כי אותם המלות מורות
 על אותו הפירוש הוראה גמורה ״ בלי דוחק כלל ומצד הענין כי כפי הענין
 אשר אנו נושאים בו בזה המקום״ הנה אותו הפירוש הוא מתישב כראוי

 בלי דוחק בלל כי לפעמים יתישב מצד הלשון ולא מ^ד ־ענין או בהפך.

 התפישה שיתפוש המתוכח לחבירו יהיה באחד משני פנים. או דאמר
״ שמה שהוא אומר הוא הפך האמת או באומרו שהוא מותר וכפל, ה י  ל

 ובכולם צריך להכריח דבריו.

 14 ״ולכן ראוי... רוצה להוליד ממנה״, בכי״י ובד דלגו על משפט זה.
 15 ״וליה להו לב״ש... לעולס אית להר׳, בכי״י משובש ומקוצר: ולית לחו לב״ש

 דמיה דמיה, לית להו, איפשר לעולם אית להו.
. ותדע״, יי ד: שפירשו לך או פשס בין בפסוק בין בלשון, ודע. .  16 ״או פשט.

 17 ״הוראה גמורה״, ל: הוראה שלימה. ד: ונראה שלם.
 18 ״אגו... המקום״, ל, ד (בטעות): אנו בו וכפי הנושא והמקום.

 19 ״דאמר ליה״, ל: באמ1ר לו, ד: באומר לו.
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 האוקמתא שמעמיד ומוקים בשום מאמר או משנה או ברייתא הם בא׳ משני
2 אינו מדבר אלא בעניז ההוא 0  דרכים. או בדרך דוקא ר״ל שאותו המאמר
 לבד, או בדרך אפילו ר״ל כי אין צריך לומר שאותו מאמר כולל ומדבר גם
 בשאר עניינים אלא אפילו גם לאותו ענין או נושא הוא כולל. ועל הא׳

 אמרו בתלמוד דוקא קתני או דוקא נקט ועל הב׳ אמרו לא מיבעיא קאמר.

 השואל והמשיב ידברו באחד מב׳ פנים. או כפי סברתו ושיטתו או כפי
 סברת ושיטת מנגדו, והיינו דאמרינן בכמה דוכתין לדבריהם דרבנן קאמר
2 אלא לדידכו דאמריתו. ולפעמים יאמר האומר 1 חא י  להו, בשלמא לדידי נ
 דבר אחד ויאמר הפכו במקום אחר, ויאמרו על זה בתלמוד (ברכות דף

 טו., שבת דף קג:, ועוד) הא דידיה הא דרביה.

ן ה מ י  ס

 הילפותות והדינין יודעו לנו בשני דרכים: או מצד הםברא ר״ל כי השכל
 גוזר להיות כן, או מצד הכתוב רצוני שמודיע אותם לנו הכתוב או ברמז.
 והרמז, או יהיה מצד הקשר או סמיכות או מצד ייתור לשון מאות או תיבה.
 ולעולם כשהוצרך הכתוב לבא להודיענו הדין הוא בעבור כי מצד הסברא
1  מחוץ היינו אומרים בהפך כי אם אמת הדבר כי הסברא מבחוץ והכתוב
 מסכימים יחד ואינם מנגדים מה צורך לכתוב לאומרו לישתוק קרא, מאי קא
 משמע לן פשיטא ומצד הסברא נלמוד אותו, אבל בודאי מאחר דטרח קרא
 וכתב ליה אינו אלא מפני כי מצד םברתינו, ר״ל סברא מבחוץ או באחת
2  משלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן היינו אומרים בהפך ולהוציא

 20 ל, ד: מאמר.
 21 המלה ״ניחא״ רק בל.

 1 ״והכתוב״, ל, ד: והכתובים.
 2 ״ולהוציא״, א, ק: ולהוציאנו.
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 מאותה הסברא הרעועה ג בא הכתוב להעמידנו על דבר אמת. ודוקא כשהםברא
 מבחוץ היא סברא [אינה] מוכרחת כי יש בה פנים לכאן ולכאן אז יבא
 הכתוב לקיים אותה כדי לסלק עצמנו מן הספק כמו שאמדו (פסחים דף
 יח:, וש״נ) מילתא דאתיא בק״ו סרח וכתב לה קרא כעמר כי הק״ו אינו
 כל כך סברא מוכרחת כי איפשר להיות לו פירכא בצד מה, וכשהםברא מבחוץ
 היא מוכרחת * ובא הכתוב גם כן לקיימה אז ודאי לא בא הכתוב אלא למעט
 לומר דוקא בזה הנושא ובזה המקום נידון הסברא הזאת אבל לא בנושא
 זולתו ואם דומה לו, כי מאחר שאין צורך לכתוב לנושא הזה נאמר ודאי
5 בכיוצא בזה ן  לא בא הכתוב אלא למעט כמו שאנו אומרים בכמה דוכתי
 כאשר הכתוב בא מיותר אם אינו ענין לזה תנהו ענין לזה או שאנו אומרים
 בכיוצא בזה 9 שני כתובים הבאים כאחד איו מלמדין וזה אחד משני דרכי•
 הנוהגין בתלמוד, האחד מהם זה 7 שאמרנו מדאיצטריך לגלויי הכא שמע
 מינה היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי (קדושין דף כ:, זבחים דף יד:,
 וש״נ), והשני מדגלי הכא גלי לכל התורה כולה, כי נראה לכאורה שהם
 כשני דברים הפכיים שהאחד סותר את חבירו, אמנם הטעם הוא כי כשאנו
 אומרים מדאיצטריך לגלויי וכוי הוא כאשר גלוי הכתוב בנושא שהוא
8 אז ודאי נאמר לא בא הכתוב 8 החידוש או מושא שהסברא כמוהו ט ע  מ
1 לו  אלא למעט ולומר דוקא בזה הנושא ולא בחביריו אפילו אם הם דומים 0
״ ה י נ י 1 אם הם יותר זרים ממנו, דאי לא תימא הכי לישתוק קרא מ  כל שכן 1

 3 ל: סברא רעועה. (ד בטעות: סברא אינה רעועה).
 4 ״כי איפשר... היא מוכרחת״, בא, ק, י דלגו על מילים אלה.

 5 ל: דוכתי.
 6 המילים ״בכיוצא בזה״ על פי א, ק.

 7 ״זה״, ליתא בל, ד.
 8 כן הוא בק, ד. בא, ל: מעסי.

 9 ״כמוהו״, כן הוא בא, י. בק: כמונו. בל: די בו כמונו. בד: די ממנו.
 10 ״אפילו אם הס דומים״, על פי ק. בל, ד, י: אפילו חמים, (א: אפילו הן דומים).

 11 המילים ״כל שכך חסרות בא, ק.
 12 המלה ״מיניה״ על פי א, ק.
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 או יאמר זה הדין בחבירו שיש בו יותר חידוש ממנו ואנא אמינא מכל שכן
״ החידוש. וכשאנו אומרים מדגלי הכא גלי לכל ט ע א מ ו ה א ש - י ן נ 1 ה ד ן  ב

 התורה כולה זהו כאשר גלוי הכתוב בא בנושא מיוחד שאותו דין הוא חידוש
 גדול בו עד כי»* אלמלא מקרא כתוב אי איפשר לומר כן כי הסברא מנגדת
״ נלמוד ממנו שאר הנושאים. וגם זה דוקא כשאותו ש ״ כ  היא לו ואז מ
1 על הנושא מתורת טעמא וטעמו גלוי לנו, אמנם אם הוא דרך  הדין נשוא 9
 קנם אין ללמוד ממנו לנושא אחר כי בגזירת הכתוב הוא, ואז נאמר (חולין
״ כי חק מלך ן נ י לפ  דף צח:, דף צט., ועוד) חידוש הוא ומחידוש״ לא י
 הוא ואין לך בו אלא חדושו בלבד, וזהו כגון שלשים שקלים של עבד או

1 שקלים של מוציא שם רע.  תשלומי ד׳ וה׳ או המשים 9

2 מנושא לנושא בדרך סברא היא באחד משני  למידת הדין והילפותות 0
־ ממשנה למ&נה, ר״ל ששני הנושאין שוים או שניהם חמורים 1 ו  דרכים. א
2 הסברא שינתן גם לשני  או שניהם קלים ומנתינת הדין באחד מהם יגזור 8
2 מצינו הנמצא בתלמוד, או מקל לחמור או מחמור לקל,  וזו היא דרך מה 3
 ר״ל מחומרא שנמצא בנושא הקל נלמוד אותה לנושא אחד חמור, או מנושא
, וזו היא דרך 2 2 מכל שכן 5  חמור שיש לו קולא נלמוד אותה לנושא הקל 4

 13 ״מעט״, כ״ה בק. בל, ד: ממעט, בא: ממעטי.
 14 ״עד כי״,א, ק: על כן.

 15 ״מכ״ש״, א, ק: אומר כ״ש. ד: מג״ש.
 16 ״נשוא״, ל, ד: ינשא.

 די ל, ד: חידושא הוא ומחידושא.
 13 בל, ד נוסף: ירצה.

 19 ״או תשלומי ד׳ והי, או חמישים״, א, ק: ותשלומי חמישים.
 20 ל, ד: והילפדתא.

 21 ״או״, ל: אם.
 22 א, ק: נגזור.

 23 ״מה״, ל: במה.
 24 ״נלמיד אותה לנושא הקל״, ליתא בכי״י.

 25 בל נוסף: זה.
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2 כמו 2 דומה למה מצינו והיא דרך ההקשה 7  הקל וחומר. ויש דרך ג׳ 8
 שאמרו (קדושין דף יד:) מקיש עבד לאמה עבריה וכוי, (שם דף ה.) מקיש
2 כי המה  הוייה ליציאה שנאמר (דברים כד 2) ויצאה והיתה וכר, וההפרש 8
 מצינור הוא מסברא כמו הקל וחומר וההקשה הוא מכח הכתוב כדין
׳  הגזירה שוד, ולכן ההיקש כחו גדול יותר ממה מצעו ומק״ו כי בעבור0
י מצד היותם מכח  היותם מכח סברא יש להם פירכא והגזירה שוה וההיקש 1
 הכתוב אין להשיב כנגדם כי גזירת הכתוב הוא. ואמנם יש הפרש בין קל
 וחומר ומה מצינו, כי למה מצינו פרכינן כל דהו, ר״ל כי כשימצא שום חילוף
 בין שני הנושאים לא נלמוד״ במה מצינו, ולק״ו צריך להיות פירכתו
 עצמית וחזקה ולכן כשנמצא שני נושאים שהם שוים ומשפט אחד להם
 ומביא אותם התנא במשנתו לתת עליהם תורה אתת ומשפט אחד לועה יקשה
3 שהם שוים ואין חדוש  התלמוד ליתני חדא או תיתי חדא מחדא כי מאחר 3
 באחד יותר מחבירו למה לו לתנא לטרות ליתני חדא ואנא אמינא וכר דלאו
 כרוכלא ליחשוב וליזיל, וישיבו על כיוצא בזה צריכא דאי אשמועינן וכר.
 ואם השני נושאים אינם שוים אבל הם קל וחמור4* יקשו תיתי בקל וחומר
 ולמה לו לתנא לטרוח. ולפעמים ימצא שיקשו ואם איתא ליתני הא, ר״ל
5 משפט אחד להם היה לו לומר  ואם אמת הוא שיש לו שאילו השני דברים 5
8 האחר, וישיבו לו תנא ושייר, ״והנה זה נראה  גם כן זה כמו שאמר8

 26 ״ג״, ליתא בכי״י. (בד: שלישי).
 27 בכי״י: ההקש.

 28 בל, ד נוסף: ביניהם.
 29 ״המה מצעו״, ל: הבמה מצינו. ד: הממה מצינו.

 30 ״ומק״ו, כי בעבור״, כ״ה בכי״י. בל: כי הק״ו ומד, מצעו בעבור. (וכן גם בד,
 אד ללא המלה ״כי׳׳).

 31 ל: וההיקש והגזרה שוה.
 32 ל: ילמוד.

 33 ל: אחר.
 34 המילים ״קל וחמור״ חסרות בכי״י.

 35 ״דברים״, א, י: דרכים.
 36 ״שאמר״ ליתא בל.

.. תנא ושייר״, בל דלגו על קטע זה.  37 ״וזעה זה נראה.
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 הפך מה שאמרו דלא כרוכלא, אבל ישוב הדבר הוא כי כשיש חידוש יותר
 באותו הלשון שלא הביא יקשה ואם איתא ליר״:י הא. אמנם כשהם שוים לא
 יקשה זה דלאו כרוכלא וכל/ או יקשה זה גם כן בשינוי כי התנא יורד
 למנות כל הנושאים שיש להם אותו דין אמרינן הואי׳ל ונחית תנא למנינא
3 כילם רק מקצתה.  ליתני נמי הא, וישיבו לו תנא ושייר ״, ר״ל כי לא מנה 8
3 הנושא המעט חידוש ואחר כך יאמר 9  ולפעמים גם כן התנא יאמר תחלה
 הנושא שיש בו יותר חידוש וזה הדרך הנהוג יותר בתלמוד ולזה ג״כ -־קשו
 שיאמר תחלה״ הנושא שיש בו יותר חידוש ומכ״ש נלמוד האחר, וישיבו
 לא זו אף זו קתני, כלומר לא מבעיא זה הנושא שהוא יותר קל אלא אפילו
 זה שהוא יותר חמור ויש בו יותר חידוש יהיה לו זה הדין. ולפעמים יעשו
4 3 4 שיש בו חידוש יותר 1  בהפך כי יאמר תחלה הנושא היותר חמור, ר״ל
4 וזה הדרך הוא על המעט וזרה ויקשו עליו  ואחר כך הנושא מעט החידוש 3
 כי אחר שאמר הנושא שיש בו יותר חידוש מה לו לומר האחר שהוא מעט
 החידוש*4, וישיבו לו זו ואין צריך לומר זו קתני. ואלה התירוצים הנה
 הם דחוקים, לא ינתנו אלא״ על צד ההכרח כשלא נמצא תירוץ אחר או

 טעם יותר מספיק.

4 9 4 מחבירו הילפותא לא יהיה בו אלא במעלת  לעולם כל נושא הלמד׳
 מלמדו ולא יותר כי אין ראוי לתלמיד שיהיה יותר חמור וגדול מרבו, ועל
 זה נאמר (בבא קמא דף כה., ועוד) דיו לבא מן הדין להיות כנדון, אמנם

 38 ״מנה״, בא, ק: יעלה.
 39 ״תחלה״, על פי י. א: בהחלה. ל: תחלת, ק: בתחלת.

 40 ״תחלה״, ליתא בל.
 41 ״היותר חמור, ר״ל״, ליחא בל.

 42 ״חידוש יותר״. בל: ד: יותר חידוש.
 43 ל: מעטי החידוש.
 44 ״אלא״, בל, ד: דק.

 45 בכי״י: המלמד.
 46 ״אלא במעלת״. בכי״י: מצד מעלת.
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4 שלמד הדין ממלמדו ונעתק אצלו אם בסניפי אותו הדין יהיה ז ר ח א  מ
 במעלת רבו ובדרך וסגנון שלו ולא יותר או אם יהיה בדרך וסגנון שיש
 לתלמיד בשאר דיניו שבאו מפורשים בו בתורה בזה יש מחלוקת חכמים,
 יש מהם אומרים כי מאחר שזה הדין למדו מאחר ולא בא מפורש בו בדין
 עצמו ובסניפיו וסגנוניו בכל אחד אמרינן דיו, ויש אומרים כי בסניפי הדין
4 סגנוני  וםגנוניו איפשר להיות בו במעלה חמורה יותר מרבו, וזהו כי מעלת 8
ן מינה 4 הדינים שבאו מפורשים בו, וע״ז נאמר דון מינה ומינה, ת 9  שאר
 ואוקי באתרא כדאיתא בשבועות פ׳ שבועת העדות (דף לא.), ובתחלת נידה
 (דף ב:— דף ג.) נפל מחלוקת בין חכמים ורבי שמעון גבי מקוד.״׳ ואמר
״ דון מינה  ושניהם לא למדוה אלא מסוטה, ודוק ותשכח, ומה שאמרו

 ואוקי באתרא דוקא לחומרא אבל לקולא לא אמרו כן.
 לעולם כשיהיו הנושאים מחומר אשר המשפטים אשר ינשאו עליהם הם
צא בו או הפירוש שיהיה ו כי ו 5  חיוב ושלילה ואיסור והיתר או טומאה וטהרה 2
ש מחלוקת לתנאים או לאמוראים י 5  בנושא או במשפטים אשר ינשאו עליהם 3
 לא תוכל להקשות ולומר ליתני חדא, ר״ל שיאמר היותר קל מאותם הנושאים
 או מאותם המשפטים וממנו נלמוד היותר חמור, כי אם הנושא הראשון קל
״ ב ו י ה חבירו חמור (כן) [בו] ואם הוא חמור אצל הח נ ה 5  אצל החיוב 1
 הנה חבירו איפשר שהוא קל אצלו או בהפך או אם הוא קל אצל החיוב
 הנה הוא חמור אצל השלילה וחבירו חמור אצל החיוב. וכמו כן כאשר
 הנושא אחד ומשפטיו רבים ויש מחלוקת בהם הנה הדין שהוא קל אצל החולק
 האחד הוא חמור אצל חבירו והחמור לאחד קל לחבירו, ולכן לא תוכל

 47 ״מאחר״, ל, ד: אם אחר.
 48 ״תהו כי מעלת״, ל: וזה במעלת, ד: וזהו במעלת.

 49 ״שאר״, ליתא בל.
 50 ״גבי מקוד.״, בכי״י (בטעות): גבי מקנא קני. בל, ד (ג״כ בטעות): גבי מקנה.

 51 כן הוא בל. ק, ד: ומה שאמר, א, י: ומ״ש:
 52 ״ואיסור... וטהרה״, בל: או איסור והתר, טומאה וטהרה.

 53 ״בנושא... עליהם״, בל, ד: הנושא אהד ובמשפטים (ד: והמשפטים) אשד
 ינשאו עליו.

.. אצל החיוב״, בא, ק, י, ד, דלגו על מילים אלה.  54 ״הנה חבירו.
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 לעשות מהם, ר׳יל מנושאים כאלו דיוק כלל מן האחד להכירו וכן נמי
5  במשפטים האלו כאלה, ר״ל שיש מחלוקת, רעל זה בא בתלמוד להודיעך 5

.  כחו דר׳ פלוני ״

י ש ן ש מ י  ס

 לעולם כשתראה בתלמוד שני תנאים או אמוראים חולקים זה עם זה בדבר
2 נפקותא ׳ הב 1 הוא שני דברים, האחד נקרא סבה ו  מה סבת מחלוקתם
 או תכלית, וצריך אתה לחפש אחריהם למצוא אותם, ר״ל בי צריך אתה
 לדעת מה היא הסבה המניעה לכל אחד מהם לחלוק זה עם זה ולדעת מה
 היא סברת 3 כל אחד מהם, ודרך משל (בבא קמא דף ג:) רב מאי טעמא לא
 אמר כשמואל ושמואל מאי טעמא לא אמר כרב, ועל זה נאמר בתלמוד במאי
 קא מיפלגי, כלומר מה היא הסיבה המניעה לכל אחד מהם לחלוק זה עם
 זה * ומה סברא יש לכל אחד מהם. והסבה לפעמים יהיה סברא או פסוק או
 דין, ר״ל 8 סבת מחלוקתם הוא או מצד סברא שיש לכל אחד מהם לחלוק»,
 כי האחד מהם 7 סובר בו סברת מה וחבירו לא כן ידמה, או מצד דין כי מצד
 שהם חולקים במקום אתר נדע במה 8 הם חולקים גם בזה ואותו דין חיצוני
1 לחפש מהו הפרי היוצא ממחלוקתם כי  סבה שיחלקו גם • בזה. והשני צריך 0

 55 המלה ״להודיעך״ נמצאת רק בי.
 56 ל, ד: כחו של ר׳ פלוני.

 1 ל: מחלקותם (ובן כמה פעמים).
 2 בל, ד נוסף: פרי או.

 3 ״מד- היא סברת״, ל: מה סברתו של, בד: סברתו.
. .זה עם זה״, בל מקוצר: להם לחלוק. בד: להם לחלוק זה עם זה.  4 ״לכל אחד.

 5 ״ר״ל״, ליתא בכי״י.
 6 ״לחלוק״, ליתא בכי״י.

 7 ״מהם״, ליתא בל.
 8 ״נדע במה״, ל: נדון מה. (ד: בנדון מה).

 9 המלה ״גם״ על פי א, י. (ק: ג״כ).
 10 ל, ד: שצריך.
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 אף על פי שככר נדע הסבה אשר הגיעה לכל אחד מהם לחלוק עם כל זה
1 מהם, 1 לדעת מהו התועלת והפרי או הנפקותא שיצא לנו מדין 2  אנו צריכין 1
נייהוכלומר מה דין יש בין סברתו של זה לסברתו , מאי בי s  ועל זה נאמר 1
אל״ על הסבה, 1 שתדע כי בשו  של זה ומאי נפקא מינה. וצריך אתר״4
 ר״ל על סברתם שצריך לתת סברא לכל א׳ מהם ולא בדין, ותשובת מאי

 בינייהו בדין ולא בסברא.

ושא״ עליו משפט או נ ושא״ אחד ו  לעולם כשהתגא התחיל לדבר בנ
1 אחר ולאומרו  דין מה ובא אחר כך התנא ההוא לומר דין אחר או משפט 8
1 נושא אחר, הוא בעבור כי בנושא הראשון  הנית אותו נושא ראשון ולקח 9
2  לא שייך ביה האי דינא ואי איפשר להינשא עליו, כי אם היה איפשר להמצא 0
 בו זה הדין האחרון מה לו ללכת אל נושא אחר, ועל זה בא בתלמוד ליפלוג

 וליתני בדידה.

י ע י ב ן ש מ י  ס

 לעולם כשתדייק איזה דיוק מאי זה משנה או ברייתא או שום מאמר אין
 ראוי לך לדייק אותו דיוק מן הקצה אל הקצה כי אם יש אמצעי ביניהם
 תקח האמצעי. דרך משל אם יאמרו לך ראובן אינו חכם לא תדייק אבל
 הוא סכל כי איפשר שאינו לא חכם ולא סכל אבל הוא בינוני, אבל בשאין

 11 ל, ד: צריכין אנו.
 12 ״שיצא לנו מדין״, ל: מדין שיצא לנו.

 13 ״נאמר״, ל: אמר. ד: אמרו.
 14 ׳ אתה״, ליתא בכי״י.

 15 ל: כששואל.

 16 ל, ד: נושא.

 17 ל, ד: ונשא.
 18 ״או משפט״, א. י:ומשפט.

 19 בכי׳׳י: ולוקח.
 20 בכי״י: לימצא. (״בו זה״, בא, ק: כל זה).
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 ביניהם אמצעי אז תלך מן הקצה אל הקצה. דרך משל אם יאמרו לך עתר.

 אינו לילה הנה תדייק אבל הוא יום לפי שאין אמצעי בין היום ובין הלילה.
 וכאשר תראה כי המשנה או הברייתא לקח הקצה הראשון ונתן בו דין מה
 ואחר כך לקח הקצה האחרון ונשא עליו י דין אחר, והנה הניח האמצעי לא
 דבר בו כלל אז תוכל להקשות ולומר הא גופא קשיא, או קשיא ריש*;
 אסיפא, כי מדיוק רישא נראה שהאמצעי אין לו אותו הדין ומדיוק הסיפא
. והטעם הוא דאי לא תימא הכי אלא שהקצה והאמצעי דינם 3  נראה להפך
 שוד. ליתני האמצעי ואנא אמינא כי מכל שכן הקצה יש לו אותו הדין ואז
ו רישא דוקא סיפא כדי נסבא, או גם כן חדא מנייד^ נקט. צ ר ת י  ע״ד סברא 3
, ר״ל מהאמצעי, תוכל לעשות כאשר לא יהיו  וזה הדיוק מה שאמרנו4
 הדינים חיוב ושלילה או איסור והתר וכשאין בהם מחלוקת תנאים ואמוראים ׳־׳•
 אבל יש אחת מאלו לא תוכל כי כן יאמר • כת דהיתרא עדיף, או להודיעך

י כמו שקרם לך פירושו 8. נ פלו  כחו דר׳ 7

ן ח מ י  ם

 לעולם כשתעיין בשום דרוש או בשום עוין כשם שתשים מגמת פניך להבין
ש לך גם כן לבקש דרכים להקשות כנגדו ולהניע י  היטב לשון הענין ההוא 1
 תחלה הספקות שיש בענין ההוא או בלשון ההוא ולדעת ההטעאות והקושיות

 1 ״ונשא עליו״, כ׳׳ה בל, ד. בכי״י: ונתן בו.
 2 ״ומדיוק הסיפא נראה להפך״, ל: ומדיוק אםיפא נראה בהפך. ד: ומהדיוק

 הסיפא נראה בהפך.
 3 ״ע״ד סברא״, ל, ד: על צד ההכרח.

 4 ״מה שאמרנו״, ל, ד: אשר אמרנו. ק: שאמרנו.
 5 ל, ד: או אמוראים.

 6 בל, ד נוסף: לך.
 7 ל: של ר׳.

 8 ״פירושו״, כן הוא בל. בכי״י ובד: ביאורו.

 ג ״היטב לשון הענין ההוא״, בכי״י: הענין ההוא היטב.
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 עאיפשר לעשות בדבר2 ההוא, כי זה יהיה סבה להעמידך על דבר אמת
 ולהבין הענין ההוא על בוריו, כי מי שמרגיש החולי מיד ימצא רפואה לו.
 ויש לך להזהר שלא לקבל ההקדמות או הענין בתחלת העיון במושלם עד
 שתחקור ותהפוש עליו כי (משלי יד 15) פתי יאמין לכל דבר וכר, ולהשמר
 שלא יהיה ביאור הדבר« בעצמו בירר היקש הסבוכ או הנעלם בנעלם אתר
 כמוהו או הנגלה בנגלה, כי הביאור הנכון אינו רק ביאור הנעלם בנגלה.
 ודע כי דרך הנושאים והנותנים, ר״ל האמוראים כשרוצים להקשות נגד אי
 זו משנה או אי זו ברייתא או מאמר מה ולדעת אם הוא צידק אם לאו אותו
 המאמר אשר עליו אנו דנין* יקחו אותו למסופק וכל שאר המאמרים אשר
 מחוץ יקבלום לאמתיים להקשות כנגדו, ואחר כך ישובו במקום אחר ויקחו
 איתס המאמרים אשר הניחו כאן 5 כמושלמים לקחת אותם 8 במםופקים ויקשו
 כנגדם כזה שנתבאר כאן שהוא אמיתי או ממאמר אחר שהוא ידוע שהוא
 אריתי, וכל זה כדי לברר 1 וללבן האמת כי אם יקחו לכולם למסופקים לא

 יוכלו להשיב מזה לזה ולבררם.

 לעולם בכל לשון הנהוג בתלמוד שיצא לך בשמועה הוי משתדל לדעת
8 על הרוב וראה גם ראה  כה טיבו ובאי זה אופן דרכו לבוא במקנס אחר
 אם הי}. בא באותו דרך גפ כאן, ואס לאו צריך אתה לדעת למה נשתנה,
 ואם אתה מסופק בו שאינך יודע מנהגו וטבעו חפש הדין בתלמוד באי זה

 דרך הוא.

 2 ״בדבר״, ל, ד: בדרוש.
 3 המילים ״ביאור הדבר״ נמצאות רק בל, ד.

 4 ״עליו אנו דנין״, א: עליו הם דנין. ק, ש: הם דנין עליו.
 5 ״כאן״, ב?, ש: אותם.

 6 ״לקחת אותם״, ל, ד: לקחתם.
 7 ״לברד״, ל: לבאר.

 8 ״במקום אחר״. כן הוא בכי״י. בל ליתא. בד: במאמריו.
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ן ט מ י  ס

 לעולפ בכל בעיא שהבא בגמרא הוי מסתכל לדעת צדדי הבעיא כי הנה
 השואל לא ישאל אלא כשיש לו באותה בעיא פנים לכאן ולכאן ואותם הפנים
 הם שקולים אצלו 1 כי אם יש לו לצד מה מחבירו היה פושט אותה לאותו צד
 ולכן נקרא חלקי הסותר. ולפעמים ישאל השואל מפני שאינו יודע כלל
 אם אותו הדבר 2 מותר ״*י אסור ושואל סתם, ולשאלה כזאת אין צריך
. 4 ם  לבקש צדדיו, אמנם זאת השאלה אינה* שאלת חכם אלא שאלת ת
 וכאשר יהיו צדדי הבעיא מפורשים לא יחוש השואל לפרשם וכאשר הס
 :עלמיס יפרשם השואל או בעל התלמוד, ולכן יש לך להסתכל כאשר נותן
 ?הם מציאות השואל ומפרש אותם מה היינו מסתפקים בהם שהוצרך

 לאומרם.
 לעולם בכל לשון אי הכי הנהוג בתלמוד יש לך לשמור תחלה כי כל
6 כמו שאמרת תיקשי לך א  המקשה בלשון אי הכי כוונתו לומר אם כן הו
, ולכן  זה ואם אינו כן נראה שאין לו קושיא שמכלל 8 הן אתה שומע לאו 7
 יש לך לעיץ כיצד נולדה הקושיא ההיא מדבריו. אמנם לשון אי הכי הנהוג
 על הרוב הוא כשהמוקשה תירץ הקושיא הראשונה שהקשו כנגדו והנה
 הוא חשב להציל נפשו בתירוץ ההוא ונולדה לו קושיא אחרת ממנו בענין
 שלא ימלט מהיותו מוקשה או מן הקושיא הראשונה או מזאת הקושיא השנית
8 אל הפח, ואם יאמר ל פו 8 י  והנה נפל ממה שברח על דרך הנם מן הפחת

 1 ״אצלו׳׳, ליתז; בגי״י.
 2 ״הדבר״, ל, ד: דבר.

 3 ״זאת השאלה אינה״, ל: זאת אינו. ד: זו אינה.
 4 ״אלא שאלת תם״, ליתא בכי״י.

 5 ״ועא״, ליתא בל.
 6 ל, ד :כי מכלל.

 ד ״שמכלל הן אתה שומע לא.־״, א, י: שמכלל לאו אתה שומע הן.
 8 ״מן הפחת״ בכי״י: מקול הפחד. (בק ההמשד הוא: יפול אל הפחת).

 9 ׳ייפול״, בל: נפל.
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1 לא אקשה לד מה  לו המקשה אי הבי ר״ל השלמא אם לא תאמר לי כן 0
1  שאני רוצה להקשות כנגדד עתה נהי נמי שישאר כעדר הקושיא האחרת 1
1 נולד לך ממנה קושיא אחרת, אם  הראשונה, אבל עתה שתירצת הראשונה 2
ג  כן מה הועיל לר. וצריר אתה לשמור בזה הלשון כי זאת הקושיא הנולדת ב
 עתה המוקשת בלשיז אי הכי בלאו הכי נמי עומדת הקושיא, ועוז־ בי לעולם
1 על זה, ר״ל כי אומר בשלמא  זאת הקושיא, ר״ל קושית אי הכי, מיוסדת 4
 לדידי ניחא אלא לדיז־ד קשיא, ואם היא משותפת הנה איפשר לו להשיב
1 6 ״ כוונת המקשה להעמיד סברתו ת א ז  ולדילד מי ניחא, והנה בעת כ
 אשר היא מנגדת אל המתרץ או לקיים קושיא הראשונה שהקשה לו,
 « ולפעמים אין כוונת המקשה בזה רק להרוס ולנתח דברי חבירו ולא כדי
 להעמיד סברתו רק על דיר מה נפשר, אם תאמר זה קשיא ואם תאמר זה
, ומזה הטעם צריר אתה לשמור כי ההקדמה אשר יבנה 1 7  ג״כ קשיא לך
 עליה המקשה אי הכי שלא תהיה הקדמה מוכרחת, כי אם היא מוכרחת שאי
 אפשר לומר דבר אחר הנה אז לא יוכל המקשה לומר בשלמא לדידי, כי
 בהכרח הוא להודות לה ואם כן אינה פרטית זאת הקושיא רק משותפת
 לשניהם וישיב לו המוקשה״ ולדייר מי ניהא, ולכן קושיית אי הכי לא
 תבא לעולם מיוסדת על שום הקדמה מופתית או שום אחת מהמוחשות״ ר״ל
 מדבר שאיפשר להתבאר במציאות היותה בו כדאיתא במסכת נדה בריש פרק
 ב׳ (דף יג.) אי הכי מאי איריא מרבה וכוי, שיש להקשות ולדידר מי ניחא

 10 כ״ה בא, י. בל, ד: אם לא תאמר כן, בק: אם לא תאמר, אם כן.
 11 ״האחרת״, ליתא בל.

 12 בכי״י: האחת.
 13 ״הנולדת״, בכי״־: נולדה.

 14 ל: מיוחדת.
 15 א, ק: הזאת.

 16 ״סברתו״, # ק: סברא.
 17 ״ולפעמים״... קשיא לך״, משפט זה נמצא רק בל, ד.

 18 ״המוקשה״, בל (בטעות): המקשה. בד: וישיבו לו למקשה.
 19 ״מהמוחשות״, בא, ק, י: מהקושיות. ד: מהמוכחשות.
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2 להכחישו, ר״ל מה - הוא ממציאות אי אפשר לן 1  כי מאחר שהתירוץ0
2 5 וכוי, נראה ב  שתירץ נשים דלאו בני הרגשה נינהו משובחת עכ״א רבינא 2
 דהכי פירושא בשלמא לדידי שאני סבור שהמשנה אינה מדברת בבדיקה
 אסורה אלא בבדיקה מותרת כגון במטלית או מן העטרה ולמטה כדמוקים לה
 התם בשמעתין ניחא שע״כ אמר מרבה*2 כי אפילו בדרך זה אם מרבה
 תקצץ ועל כן הקשיתי מאי שנא נשים וכר אלא לדידך דאת טבור דטעמא
 דמתניתין משום הרגשה ואפילו בבדיקה אסורה אי הכי מאי איריא מרבה

 וכו*.

ן י מ י  ס

 לעולם בכל דבור ודבור ובכל ענין וענין הנסמכים זה בזה בין בתלמוד
 בין בכתוב דאה גם ראה מהו היחס והקשר שיש לעייינים ההם שנםמ-ו
 זה אצל זה ומהו הסדר שמוליך בדבריו המדבר ההוא, כי הדברים יהיו
2 או מצד המדבר. 1 זה או מצד הנושא או מצד הנשוא ל צ  נסמכים זה א
ו א  ־־** הנושא ר״ל מצד שהנושא הזעא ינשאו עליו נשואים מתחלפים. 3
.  מצד הנשוא כי זה הנשוא אע״פ שהוא אחד יגשא עליו נושאים מתחלפים 3
 משל הראשון כגון ראובן שינשא עליו שהוא חי ושהוא לבן ושהוא חכם.
 ומשל השני כגון החיות כי ינשא על נושאים מתחלפים על האדם ועל
 הסוס ועל החמור ועל השור. ומצד המדבר ר״ל בעבור היות מדבר*

 20 ״שהתירוץ״, ל, ד: של תירוץ, א, ק: של תיקון.
 21 בכי״י: לו.

 22 לפנינו הוא סתם.
 23 בכי״י לא נמצאות המילים ״וכוי, נראה״.

 24 ״שע״ג אמר מרבה״, א, ק: שעם כ״א מדבר.

 1 ל: עפ.
 2 המילים ״או מצד הנשוא״ רק בל.

. מתחלפים״, בכל המקורות פרט לל דלגו על משפט זה. .  3 ״או מצד הגשוא.
 4 ל, ד: המדבר.
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 המאמרים ההם5 חכם אחד והוצרך להזכיר דבר אחד מדברי החכם ההוא
 מפני שהוא מדבר בדרוש שלנו ואגב יאמר שאר דברים שהיה אומר אותו
 חכם ואם אינם מדרוש ונדון שלנו כמו שתמצא בתלמוד פעמים רבות, ועל
 זה אומר רש״י 9 (במדבר ו 2 ד״ה כי יפלא) למה נסמכה פרשת סוטה לפרשת
 נזיר וכוי. ולכן נהגו התנאים כי כשיש להם לדבר מה על נושא מה כי אגב
 אותו דין או משפט יאמרו שאר המשפטים הנשואים באותו נושא כמו
 שתמצא במסכת נדה בפרק יוצא דופן (דף מג:) כי מתוך שהוצרך ההנא
 להודיע לנו דין תינוקת בת יום א׳ לענין נדה או (שם דף מד:) בת ג׳ שנים
. אמנם האמוראים  וכן בתינוק שנה כל הדינים הנמשכים באותו הזמן7
 ושאר המחברים לא יעשו כן רק יאמרו דברי הנושא כל אחד בפני עצמו
 במקומו הראוי«, דרך משל בדיני נדה יאמר 9 דין תינוקת בת יום א׳ לענין
1 ובדיני נפשות גם כן דינה בפני עצמה  נדה ובדיני נחלות דינה בפני עצמה 0

 וכן כל אחד במקומו.

1 לדעת לאי זה תכלית הוא בא  ולעולם בכל מאמר ומאמר הוי מסתכל 1
ג זה צד מתיחם או מתקשר עם דרושו, ־  שם באותו מקום וראה מאי
 וכשתשלשל הדיבור ממאמר למאמר עד שהנה אנחנו הדן לתחום דרושנו
1 ומאחרון לראשון עד שתדע ותראה מה  לגמרי, חזור בך ממטה למעלה3

 הביאנו עד הלום ומהו הסדר והדרך שדרכו המאמרים ההם.

 5 בל, ד נוסף: כלם. (אך בד ליתא ״הכס אחד״).
 6 ״אומר רש״י״, בל: אמי(סוסה דף ב.) דרשינן סמיכות.

 7 ״וכו בתינוק... באותו הזמן״, כ״ד. בא, ק. בל, י: הביא לנו כל הדינים שיש
 לתינוקת בת יום א׳ או בת ג׳ שנים וכ״כ בתינוק, (וכן גם בד, אך ללא המילים

 ״וכ״כ בתינוק״).
 8 המילים ״במקומו הראוי״ אינן בא, ק.

 9 ״יאמר״, ליתא בל.
 10 ״דינה בפני עצמה״, ל, ד: דין בת יום אי.

 11 ״מסתכל״. בק: משתדל.
 12 א, ק: לאי.

 13 המלה ״למעלה״ הסרה בל. בד, בטעות, במקום ״ממטה למעלה״: ממנו.

51 



ד ו מ ל ת י ה כ ר  ד

ן י ״ א מ י  ס

 דרך התנא לדבר תחלה הדין הכולל ואחר כך הפרטי ואף אם לא יהיה
 חידוש בכולל *, כי כן מנהג התלמוד 2 ללכת מהכולל אל הפרטי כמו שכתב
 במסכת נדה פרק שני* (דף טו.) כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן והבאין
 מן הדרך נשיהן בחזקת טהרה וכר. וג״כ דרכו הוא לומר תחלה* דין
 הפשוטים ואחר כך להרכיב הא׳ עם חבירו כי הפשוטים הם טבת המורכב

.  אשר הורכב מהם כי דרך משל הדבש והחומץ הם סבת הםכנג׳בין0
 דרך הכתוב והמשנה לדבר בלשון קצרה ולכן כאשר יתחברו נושאים או
 עניינים אשר משפטם שוד. לכולם או שמשתמשים בלשון אחד דרכו לשום
6 ההוא בתחלת דבריו ואחר כך להזכיר הנושאים או ן  המשפט או הלשי
 העניינים7 ההם בכתוב, כמו (במדבר טז 14) אף לא אל ארץ זבת חלב
8 וכר. ובמשנה״ דרך משל  ודבש הביאותנו ותתן לנו נחלת שדה וכרם
 (שבת פ״ב מ״א) במה מדליקין ובמה אין מדליקין אין מדליקין לא בלכש
״ קנם וכוי. ולפעמים ן ה  ולא בחוסן וכר, ובכתובות (פ״ג מ״ב) אלו שאין ל
״ יזכיר לבל הנושאים תחלה ובסוף כולם יתן המשפט י  יעשו בהפך כ
״ מושך עצמו ואחר עמו, ר מ א  והנה אותו משפט חוזר לכולם, ועל זה נ

 1 ״בכולל״, ל: בכלל. בי ליתא.
 2 ״התלמוד״, ל (בטעות): הלימוד.

 3 ל: כמו בפרק ב׳ דנדה.
 4 ״תחלה״, ליתא בא, ק.

 5 לא הבנתי. בי השאיר מקום ריק. בא, ק: המתוק ממוצע (אולי צ״ל: המתוק
 והחמוץ).

 6 ״או הלשון״, א, ק: והלשון.
 7 ״או העניינים״, בכי״י: והעניינים.

 8 ״ותתן לנו !.חלת שדה וכרם״, ליתא בל.
 9 ל, ד: במשנה.

 10 ״ולא יחוסן״ ליתא בל, י.
 11 ל, ד: בכתובות, ואלו שאין להם.

 12 ״כי״, ליתא בל.
 13 ״נאמר״, ל: אמר.
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1 הזה על הרוב הוא מתחלת הדיבור לםופו אמנם לפעמים גם  והנה ההמשך 4
 כן נמצא מםופו לראשו. ולפעמים כאשר יתארך הדבור או הנושאים ירבו»

1 המשפט אשר שם בראשונה בתתלת דבריו כדי שלא יטעה 8  יחזור לומר
 הקורא, ״רדאיתא במסי׳' נדה בפ׳ האשה שהיא עושה צרכיה (פ״ט מ״ט)
1 להיות רואה בתחלת ווסת כל הטהרות שעשתה  במשנה וז״ל היתד. למודה 8
1 טהורות  בתוך הווסת טמאות, בסוף הווסת כל טהרות שנעשו בתוך הווסת 9
 ר׳ יוסי אומר אף ימים ושעות ווםתות כיצד היתה למודה להיות רואה עם
 הנץ החמה וכו׳. וכיוצא בזד. אמרו במט׳ קידושין (דף טו:) גבי המוכר עצמו
ו או בן דודו יגאלנו ד יקרא כה 49) או ח ו ) 2  לגוי, אלא בהאי קרא קא מיפלגי 0
 או הןצגה ידו ונגאל, ר׳ יוסי הגלילי סבר מקרא נדרש לפניו ר׳ עקיבא סבר
 מקראז^דש לאחריו וכר, ואמרי׳ לקמן מקרא נדרש בין לפניו בין לאחריו
 והכל לשחרור, ופרש״י ז״ל (ד״ה ר׳ יוסי סבר וד״ה לאחריו) מקרא הנדרש
 ללמד על שלפניו, כלומר אל הכתוב למעלה הימנו, לאחריו הכתוב למטה

 הימנו הילכך גאולת עצמו מלמד גאולת אחרים, ודוק ותשכח התם.

 דרך התנא כשיש לו לדבר על שני נושאים ולאחד מהם יש לשון צודק
2 2 עם כל זה ישתף אותו 2  ומיוחד לו והנה לשני אין אותו לשון צודק כל כך 1
2 כמו שבא במסכת נדד. 3 ו  לשון לשניהם כדי שלא להאריך ולהטריח עצמ
 בפרק כל היד (דף יג.) כל היד המרבה לבדוק בנשים משובחת ובאנשים

 תקצץ, כי לשון מרבה אינו צודק כ״כ באנשים כדאיתא התם.
 דרך התנא הוא כי כשמדבר באיזה דין אגב אורחיה ואין שם עיקר הדין

 14 ״והנה ההמשך׳, ל: וההמשך. ד: והמשך.
 15 ״הנושאים ירבו״, ל, ד: ירבו הנושאים.

 16 ״לומר״, ליתא בא, ק.
 17 סוף הקטע חסר בל. (ההמשך: דרך התנא כשיש לו לדבר).

 18 ״למודה״, א, ק: ראויה.
 19 המיליט ״בל טהרות שנעשו בתיד הווסת״ נמצאות רק בי.

 20 ״קרא קא פיפלגי״, ליתא בא, ק.
 21 בל נוסף: כי.

 22 ״אותר׳, כן הוא בכי״י. ל/ ד: באותו.
 23 ״להאריך ולהטריח עצמו״. כ״ה בכי״י. בל, ר: להאריך בלשונו ולטרוח.
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2 פרטיו וםגטניו הואיל ואין שם מקומו  ומקומו שאינו חושש לפרש שם כל 4
2 וללמד פרטי הדין כאלו הוא מקום עיקרו»־. 5  ולכן אין לו לדקדק

2 אגב אורחיה  דרך לא זו אף זו כשהתנא צריך להזכיר נושא אחד בהכרח 7
 שיש לו להזכיר אותו נושא לא נמנע מלהזכיר גם כן נושא אחר שהוא יותר
 מעט החידוש, אבל כשאין צורך להזכיר שום אחד מהם אלא שיכול לומר
8 מפי מורי גבי 2 מ7ו ששמעתי 0 2 אין לומר לא זו אף זו קתני 8  עניינו סתמי 8
3 בני אדם וכר (בבא קמא דף ח.) דמקסי 3 כל נכסיו לא׳ או לשני 2  מכר 1
 תלמודא היכי דמי ודחיק לאוקומה בשלקח עדית באחרונה, ולא רצה התלמוד

ק ותשכח. 2 כמו שתירץ במקום אחר, ח 9 י נ  לתרץ לא זו אף זו קת
5 הוי מעיין לדעת אי זה דברים אי זה תנאים צריך 3 א ש ו  לעולם בכל נ
 שימצאו בו להכשירו *3 ואי זה דברים הם הפוםלין אותו וכמה הם הצריכים
ה הס הפוסלים ומאי זה מהם נמצאים בו יותר אס מהמכשירים מ כ ו 3  להכשר 5
3 חדא לטיבותא וחדא 7 ר מ א 8 כמו ש  או מהפוםלים*3 או אם שוה בשוד״8
8 אזלינן  לריעותא או חדא לטיבותא ותרתי לריעותא או תרתי ותרתי כי 8
 בתר רובא כגון בשופר ראש השנה (ראש השנה דף כז:) ניקב וסתמו שלא

 24 המלה ״כלי׳ נמצאת רק בא.
 25 ל, ד: לדייק (ראה גם בהערה הבאה). י: לידק.

. עיקרו״, בל, ד: ולכן אין לדייק וללמוד פרטי הדין ממקומות . . ן י  26 ״ולכן א
 כאלו, רק ממקוט עיקרו.

 27 בל, ד נוסף: כי.
 28 י, ק :סתום. ד: סתם.

 29 ״קתני״, ליתא בל.
 30 ״ששמעתי״, ל: שאמי.

 31 ״מכד״, בל: כתב.
 32 כ״ה בכי״י. בל, ד, ובש״ם לפנינו: לגי.

 33 בל, ד נוסף: ונושא.
. או מהפדסליט״, בא, p, דלגד על משפט זד״ . . ה  34 ״לאי 7

 35 מכאן ועד ״או מהפוםלים״ דלגו גם בי, והמשפט נסצא רק בל, ד.
 36 בכי״י או אם הם בשוה.

 37 ל, ד: ועל זה אמר.
 38 ״וחדא לריעותא... תרתי ותרתי, כי״, בא, י: או חדא לריעותא או תרתי

 ותרתי(י: כי). ק: וחדא לריעותא, תרתי ותרתי.
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 במינו או מעכב וכו/ או בסכך הסוכר. שיהיה מדבר שגמלו מן הארץ ואינו
 מקבל טומאה וכר(סוכה דף יא.) וכיוצא באלו, מק ותשכח.

 לעולם כשתשלול מן הנושא דבר מה לומר״ אינו זה, צריך שתשאל
4 כשתאמר ראובן אינו חכם יש לר לשאול א״כ מהו,  אם כן מהו, ד׳׳מ0
, כי 4  או זה אינו כסף אם כן מהו זהב או נחושת או בדיל או עופרת1
 השלילה אינה מודיעה״ לנו מהות הדבר, וזהו שבא בתלמוד אלא מאי.
 וראה אם יש להשיב כנגד מה שישיבו לך. ודע כי זה אין אמצעי ביניהם,
 משלילת הא׳ תחייב השני ואם יש אמצעי איפשר שיהיה האמצעי. משל
4 הוא לילה, ומשל השני: המים אינם 5  הראשון: עתה אינו יום, אבל
4 כי איפשר שהם פושרים. וג״כ כאשר , כי לא יתחייב שהם חמים 4 4  קרים 4
 יהיו שני תנאים או אמוראים חולקים שהאחד מכחיש דין או סברת חבירו
4 או שולל הפירוש הזה•4 מן  אעפ״י שמוכיחו מן הכתוב או מן המשנה5
4 הכתוב יש לד לשאול ור׳ פלוני האי דרשא מנא ליה, וילך  המשנה או מן 7
4 דרשא או ר׳ פלוני  זד. בסיבוב עד שיאמר התלמוד ר׳ פלוני לית ליה האי 8
 לא דריש האי קרא. זה הכלל לעולם יותיר לאחד מהם או פסוק או דין

 או סברא עד שיאמר התלמוד כמו שאמרנו לך י*.
 והילפותותיי5 הם בשני דרכים, או ממשמעות הלשון או מיתות, וכשהוא

 39 ׳׳לומד״, ליתא בי. ל: ר׳׳ל.
 40 = דרך משל.

 41 הפילים ״או בדיל או עופרת״ אינן בל.
 42 ל, ד: אינו מודיע.
 43 ״אבל״, ל, ד: א״כ.

 44 בל, ד, מוחלפים ״קרים״ ו״חמים״.
 45 ימן המשנה״. ל, ד: ממשנה.

 46 ״הזה״, ל: [ה]הוא. ד: ההיא.
 47 ״מן״ ל תא בל. ד: מהכתר.

 48 ל, ד, י: הך.
 49 ״כפו שאמרנו לך״, בא, ק: הכי שמיע ליה.

 50 ל, ד: הילפותות (ואין שם התחלת קטע חדש).
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8 כמו שאמרו 1  מיותר אעפ״י שלא יורה עליו משמעות הלשון הוא גדרש
 אם אינו ענין לזה תניהו ענין לזה.

״ למקשה שנים או ג׳ קושיות כנגד ו י ה  מצינו בכמה מקומות בתלמוד שי
״ ר מ א  בן זוגו ולא יחוש להקשות כלם אלא היותר הכרחית, ועל זה נ
 דעדיפא מניה נקט, או שיהיה לו*5 קושיא כנגדו מצד הלשון ומצד הענין
6 בל 8 ביא  ויקשה מצד הענין על הרוב או בהפך. ונמצא לפעמים בהפך שי
 המאמרים שיש לו להקשות מהם או שנראה לו שהם כנגד בעל ריבו, יהיו
 משנה או ברייתא כמו שתמצא פעמים רבות תא שמע תא שמע זה אחר זה.

, או משום יגדיל תורה ויאדיר. 5  והכל כפי העת והמקום 8
 מצינו גס כן בתלמוד שיהיו שני אמוראים חולקים בדבר מה, זה או0ר
 וזה מתיר, ונמצא מאמר או משנה או ברייתא מסייע לסברת האחד וסותר
* האחר ועם כל זה יחזיק בסברתו ולא יחוש אליה, וזה או לפי  דברי7
 שאיפשר לו להעמיד אותו המאמר י*8 בענין זר שלא יהיה קשה אצלו ואם
 הוא בדוחק גדול, או שהוא בריתא או מאמר אמורא ויאמר ברייתא לא

 שמיע ליה.

ב ״ ן י מ י  ס

1 אי זה ספר יפרשנו או בעבור שאין כח באר  המפרש אשר יפרש או י
2 או בלשון ההוא להבינו כי הוא סתום וחתום, או  כמתחילים לעיין בספר

 51 ״נדרש״, ל: בדרש.
 52 א, ק: שהיו.

 ר5 ״נאמר״, ל: אמדינן. ד: ועז״א.
 54 א, ק: שהיה.

 55 בכי״י: ושיביא.
 56 ״והמקום״, ליתא בל.

 57 ״דברי״, ל, ד: לדברי.
 58 ״המאמר״ ליתא בא, ק.

 1 ״או יבאר״, ל: ויבאר. ד: באר.
.. לעיין בספר״, בכי״י דלגו על מילים אלה.  2 ״או בעבור.
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 מצד שהוא צריך להקדמות מחוץ, או מצד שהוא דבר זר. ובכיוצא בזה
 אינך צריך להעמיק ולחקור עליו, כי אין כוונתו אלא לפרש ולהודיע
 פשטי הדברים הנעלמים כי סתומים וחתומים • ואז לא תוכל לומר תשיטא
 מאי קא משמע לן, אבל תוכל לומר מאן אמר ליה שהוא למה*. או יפרש
 הענין כדי להוציא מדעת אחרת או פירוש אחר שהיה איפשר בכת הלשין
 ההוא לפרש ולומר בו כי לפי פשוטו הדברים* והלשין היה איפשד לטעות
7 ממנו ולהוציא אותו מדעת המעיינים  בו• ולחשוב דעת אחרת וכדי להשתמר
 בעבור כי לפי האמת הוא שקר או פירוש דחוק וחלוש ולכך • יפרשנו. ואם
 תרצה לעמוד על דעת המפרש וכוונתו ולדעת מאי זד. פירוש נשמר או מה
 סברא בא למעט* עיין היטב בפירושו והוי מדקדק בו ובקש סותרו ומנגדו
 או הפכו ואז תדע כי ממנו נשמר, ואז יש לד לבקש הכרת לפירוש על
1 זה הפירוש מן האחר ולתת טעם והכרח 0  סותרו ולומר מד, ראית לומר
בתא״ ו  לדבריו. ולפעמים ידבר דבר גם כן כדי להשמר מאתקפתא או תי
״ המפרש, ולדעת ו ת ו  שיש כנגד אותו ענין אם לא יבארנה ויגידנה א
 הקושיא מה היא ״ יש לד לעיין היטב בדבריו ״ כי מתוכם יתבאר לד מה
" לד למעלה. ויש לד לעיין תוקף הקושיא ותורפה אס  היא כפו שאפרתי
 כנגד הלשון או העגין ואם התירוץ עולה בה כהוגן או אם עדיין הקושיא

 3 ״בי סתומים וחתומים״, חסד בל.
 4 ״למה״, בד: ככה.

 5 ״פשוטו הדברים״, כ״ה בכי״י. ל: פשטי הדבר. י: פשטי הדברים.
 6 ״לטעות בו״, ל: לטעותם.

 7 ל, ד: להשמר.
 8 כן הוא בא, ק. בל, ד, י, ליתא ״ולכך״.

 9 ״דעת המפרש... בא למעט״, בל, ד: כוונת המפרש ולרעת מאי זד, פי׳ או
 סברא נשמר או בא למעט.

 10 א, ק: לפרש.
 11 ל: ותיובתא.

 12 ״אותו״, ליתא בל, ד.
 13 ״הקושיא מה היא״, ל, ד: מה היא הקושיא.

 14 המלה ״בדבריו״ חסרה בל.
 15 א, ק: שביארתי.
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 במקומה עומדת. וגם בן לפעמים איו כוונת המפרש בדבריו אלא לתקן
 הלשון ולישבו כסי הענין כי אף על פי שהענין יהיה מובן ואי איפשר
 לטעות בו ולחשוב מחשבה אחרת עליו עם כל זה אם מצד הלשון אינו
 מתוקן כראוי ואיפשר לטעום בו טעם אחר •« יפרש ויתקן הלשון ההוא בכל
 יכלתו כדפרש״י (שמות כא 35 ד״ה שור איש) [ו]כי (ינח) [יגוף] שור

 איש, שור של איש, ודומיהן.
 ולעולם הוי משתדל לתת צריכות לכל דברי המפרש או המחבר בכל
, אם לפרש או להוציא ״ ן  לשונו למה אמר אותו ולמה נתכוון באותו לשו
 מפירוש אחר או לתרץ אי זה דוחק או קושיא. ונשמרת לצמצם לשונו
 ולהוציאו בענין שלא ישאר בו מלה מיותרת, כי אם היה איפשר לומר
״ מלות מה צורך לומר ארבע. וכן תעשה בלשון ש ל ש  כונתו דרך משל ב
 המשיר. והגמרא ר״ל שתדקדק בלשונם שלא יהיה דבר מיותר, וכאשר יראה
תר״ חזור לעיין היטב כי לא האריכו בדברים שלא לצורך ו  לך שהוא מי
 כי לא דבר רק הוא ותפארת חכמים הוא למעט בדברים להיות כולל הרבה
־  עניינים במעט דברים ולעשות דבריהם שיהיו מעטי^ בכמות ורבים באיכות °
2 דבר מיותר אפילו מאות אחת, כמו שאמרו (חולין  ושלא יהיה בדבריהם 1
2 2 בתורתינו 3  דף םג:) לעולם ילמד אדם לתלמידיו דרו קצרה כמו שתראה 2
2 בלשון קצרה וכוללת דברים  הקדושה שניתנה מפי הגבורה שהיא מדברת 4
2 כמו שמצינו גבי מאכלות אסורות דגבי בהמה פרט לך הטהורים 5  רבים

 ונתן סימנים להכיר הטמאים וגבי העוף בהפך.

 16 ״לטעום בו טעם אחר״, ל: לטעון בו טענה אחרת. ד: לטעון בו טעם אחד.
 17 ״באותו לשוך, ל, ד: בלשון ההוא.

 18 ל: בשתי.
 19 ״וכאשר יראה לך שועא מיותר״, בא, ק, י, דלגו על מילים אלה.

 20 ל: מעטי הכמות ורבי האיכות.
 21 ל, ד: בדבריו.

 22 ״כסו שתראה״, א: כמו שאמרו, י, ק: כמ״ש: ד: כל שכן.
 23 ל: תורתינו.

 24 ״שהיא מדברת״, ל: שמדברת.
 25 הבלים ״דברים רבים״ נמצאות רק בל.
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2 מפרש או מחבר אשר תעיין בי הוי משתדל לדעת תחלה 8  ולעולם בכל
 דרכי המפרש ההוא שמוליך בדבריו ואחר כך הוי מעיין בו וראה אם הולך

 לשיטתו בדברים ההם ובעניעיו אם לא.
 כל דיבור ולשון או יהיה לשון מוכרח או לשון מסופק או נמנע, ורצוני
2 אבל  במוכרת שבהכרח מורה על אותו ענין. ומסופק שמורה על אותו ענין 7
 לא הוראה ודאית כי איפשר שמורה גם כן על דבר אחר וזהו הנקרא לשון
 משותף. ונמנע ר״ל שהוא נמנע להורות על אותו ענין. ולזה עיין בו מאי

 זה מין ועא.
 כל מאמר ולשון או יהיה בניחותא או בתמיהא או בספק, ר״ל דרך שאלה.
 והמאמר הנאמר בניחותא הנה הוא כמות שהוא חיוב או שלילה, או הן או
. 2 8  לאו, והנאמר בתמיד! אם הוא חיוב חוזר להפכו שהוא שלילה או בהפך
 והספק איפשר להיות אהד משני צדדין כי כל ספק הוא איפשרי והאיפשרי
 הוא היכול על שני הצדדים בשוה. אמנם הרביעי שהוא דרך תחנה או בקשה

 זה לא ישתמשו בו בספרי החכמה והתורה ואין לנו צורך לדעת משפטו.
3 מלה 0 2 ושיטתו היא שלא לדבר דבר ושלא להוציא 9 ל ״  מנהג רקד׳י ז
 בלשונו שלא לצורך, ר-׳ל כי כאשר ידבר דבר על לשון הגמרא הוא או
 לפרש בעבור כי הוא סתום, או להיות נשמר מפירוש אחר מוטעה, או
א״ או דוחק, או לתקן הלשון, כמו שהקדמתי למעלה  מאתקפתא או קושי
 כאשר ביארתי דרכי המפרשים. וגם כן מנהגו לפרש המשנה או מאמר הגמרא
3 הספקות הגלויים  או הברייתא בתחלת העניק כפי המסקנא שבסוף ולהניע 2
 אשר כנגד המאמר ההוא ולומר ובגמרא פריך או ובגמרא מפרש או אם הוא

 26 בל נוסף: דבר. בד נוסף: ספרי.
 27 בכל המקורות פרט לל דלגו על המילים: ׳׳ומסופק, שמורה על אותו עניף׳.

 28 ״או בהפך״, בל, ד: ואם היה שלילה (ד: בשלילה) חוזר לחיוג
 29 ״ז״ל״. ליתא בא, ק.

 30 ״ושלא להוציא״, ל: ולהוציא.
 31 ״או קושיא״, ל, ד, א2: וקושיא.

 32 ״ולהניע״. כן הוא בל, ד. בשאר המקורות: ולהניח.
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.  בתחלת השמועה או םוגיא של גמרא לומר לקמן מפרש או ולקמן פריך ״
 וג״כ״י דרכו לומר קס״ד לפעמים כאשר תהיה אותה הקדמה אשר מגיח
 הכרחית שיסבור אותה עתה כן האומר המאמר ההוא או המקשה ממגו
״ קם״ד, ויש לך לעיין מה צורך יש י י  ולבסוף היא בטלה ולכן יאמר רש׳
 עתה בה אם היה איפשר לומר ן^מאמר ההוא בזולתה ולהקשות ממנו או
טלה״ אחר כד או לאו. אמנם יאמר קה״ד כאשר לפי האמת  לאו ואם בו
 אותה הנחה או הקדמה שעליה מייסד המקשה הקושיא אי איפשר להשאר
8 להיות כן אעפ״י  כן ולהיות אמיתית כפי המםקנא, אבל אם היה איפשר 7
י ויבטלנה לפי דעתו לא יאמר קם״ד,  שהמתרץ ידחה אותה ויאמר שאינו כן 8
 ושמור זה הכלל. וג׳׳כ מנהגו לפרש הענין תחלה ואח״כ חחר לתקן הלשון
 ולישבו כפי הענין כמו שאמר על (במדבר כה 11 ד״ה בקנאו) בקנאו את
 קנאתי, או כמו (במדבר יג 30 ד״ה ויהם כלב וד״ה ויהם) ויהם כלב, ודוק

 ותשכח«ג.

» צריו אתה לעיין בעייון דק היטב ולהשתדל y ׳ T ן ״ ב  ובחידושי הרמ
* לשונו בענין שלא ישאר בו דבר** מיותר אפילו 1  ולהוציא ולצמצם כל

. ולקמן פריך״, בא, ק, י, דלגו על משפט זר- .  33 ״או ובגמרא מפרש.
 34 ל, א2: וכמו כן. ד: וכבר.

 35 ״רש״י״, ל: הרב ז״ל. א2, ד: הרב.
 36 ק, א2: בטלה. ד: ביטלה.
 די ״איפשר״, ל, ד: באיפשר.

 38 המילים ״ויאמר שאינו כן״ נמצאות רק בל, ד, א2.
 39 בא2 יש כאן תוספת וז״ל: וכמו כן כשבגמ׳ הלשון בשלילה והוא מפיק בחייוב,
 וכמו כן כשאומר וכלומר, וכפו כן כשמוסיף לבאר על לשון אחר ומאריד
. בכל אלו צריך לעיין היסב מי הביאו והכניסו לזה, וכן . .  שלא כמנהגו
 כשפוסק בפי׳, בההיא דפ״ק דכתובות (דף ט.) ואי בעית אימא באשת יש׳
 וכגון שקבל בה אביה קדושין פחותה מבת ג׳ שניט ויום א׳ ופרש״י פחותה
 מבת ג׳ שנים ועכשיו שהיא גדולה ופתויה פתוי ואינו אונם וכוי, עי״ש,
 ודכותיהו סובא. סוף דגר כל דבריו צריכים ואין יתור וחסרון בלשונו, וכאילו

 מפי הגבורה נכתב, וכן הוא.
 40 המלה ״ז״ל״ נמצאת דק בל, י.

 41 ״כל״, בל: כלל.

 42 ׳׳ישאר בו דבר׳׳, ל (בטעות): יש דבר.
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 אות אחת כי כל דבריו המ במשקל ובמספר וכמדה, ולהסתכל מהיכן מתחיל
 דיבורו ועל אי זה לשון מהמשנה או הגמרא מייסדו, ולראות אם היה באיפשר
 להתחיל ממקום אחר, כי מזה איפשר לקחת הערה על כוונתו ולדעת מהו
 קשר הדיבור ההוא, וכיצד מתיחסים ומתקשרים כל דברי הדיבור ההוא
 מסופיה לרישיה ומרישיה לסופיה, ומה היא כוונת הדיבור ומה היא הסברא
 או הפירוש שרוצה להעמיד ולקיים ומהו הפירוש או הסברא*4 שדוחה
 ולמה דוחה אותו. ובכלל יש לך לראות בעין השכל מאי זה פירוש הוא
ולדעת אם יש שום מחבר שרוצה להעמיד מה שהוא דוחה, וכאשר 4  נשמר 4
, והטעם כי 4  בתחלת פירושו אומר פירוש, מאיזה פירוש אחר הוא נשמר4
 מה צורך לומר פי/ פשיטא כי זהו הפירוש אלא בודאי בא למעט פירוש
 אחר. וג״כ כשאומר ואקשינן ופרכינן וכיוצא באלו הלשונות יש לך לראות
, אלא 4 4 תירה שבא לומר ופרכינן 8  מה דוחק יש באותה קושיא או באותו 5
 בודאי מאי זה דוחק או קושיא שיש בלשון ההוא לפי פירושו והוא -כרן
 ומקושר כעד מנגדו בא לתקן. וכשאומר משמע או אלמא יש לך לדעת
, על 4  כי אותו הדיוק או המשך אינו W$8W י§:י איפשר הוא להכחישו 7
4 אי נפי 8  כן אמר אלפא או משמע, אבל הוא סברא נכונה. וכשהוא אומר
5 בפירוש 4 כלל 0  הוא מצד אי זה דוחק שיש בתירוץ הראשון, וכשהוא אומר 8
0 חלקי או פרטי וקצתי ולא 5 לקחת אותו ענין 2  הוא להוציא שהיה איפשר 1

 43 ל: סברא.
. הוא נשמר״, כן הוא בל, ד, *מ. בשאר כי׳׳י דלגו על . . ש  44 ״ולדעת אם י

 שורות אלה.
 45 ל, ד: אותו.

 46 ״ופרכינן״, ל, ד, א2: ואקשינן.
 47 ״כי איפשר הוא להכחישו״, ל: שאיפשר להכריחו. א2, ד: שאיפשר להכחישו.

 48 ל, א2: וכשאומר.
 49 ל, י, »2: וכשאומר.

 50 הן בל והן בא2 כתוב כאן: כלל כלל.
 51 ל, ד, א2: באיפשר.

 52 בל, ד, א2 נוסף: או דבר.
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0 לעמודים, ר״ל שדרכו*5 8  כולל ובא לומר שהוא כולל. וג״כ עשה ווים
, והנה הלשונות הוא רגיל לאומרם כאשר 5  לומר ואקשינן ופרכינן ופריך5
 לפי פירושו אותה קושיא או תירוץ»° בא בדוחק ולפירוש אשר הוא דוחה
 מתישב היטב ואז ישתדל הוא לישבו ולתקנו בענין שלא יהיה קשה אצל
 פירושו, ולכן במקומות כאלו יש לך להכנם בתחלר. בלשון בשלמא ולומר
 גשלמא לפי הפירוש האחר ניחא אלא וכר. אבל כשאומר והיינו הוא כאלו
6 והיינו דאקשינן וכר הוא בהפך כי הוא מתיישב לפירושו היטב 7  אומר
 וסותר לפירוש האחר, וכאשר יבוא ואקשינן או ופרכינן בהפך אחר והיינו 8י-
5 להג׳תנל  כאלו אומר והיינו דאקשינן והוא לסיוע ולעזר דבריו, ולכן יש לך 9

 היטב בלשונות הללו ובאלו הווין כי הם כלל גדול בדבריו.

ג ״ ן י מ י  ס

 לעולם הוי מסתכל 1 בכל תירוץ שמתרצים אם הוא תירוץ 2 דחוק או מרווח,
 כי כל תירוץ2 שצריך להוציא המאמר או ד״ענין8 מפשוטו כגון שפשט*
 המאמר ההוא כולל והמתרץ עושהו פרטי, ר״ל שאינו מדבר אלא בענין
 מיוחד או שמפרש המאמר חוץ מפשוטו5 הוא דוחק. ויש לך להסתכל

 53 ל: ווין״
 54 ״שדרכו״, ל, ד, א2: כי דרכו.

 55 ״ופריך׳, ליתא בק. א2: ופריך ושקליבן וסרינן.
 56 ל: התירוץ.

 57 ״הוא כאלו אומר״, כ״ה בא, ק, י. בל, ד,א2: דאמרי׳,
 58 ״בהפך. אחד והיינו,״, כ״ה בא, י. בל, א2: אחר והיינו, הוא. (בא2 ממשיך

 מיד: לסיוע ולעזר דבריו). ק: הוא בהפך האי, והיינו.
 59 ״לך״, ליתא בל, ד, א2.

 1 בכי״י: משתדל.
 2 ״תירוץ״, בכי״י: פירוש.

 3 המילים ״או הענין״ אינן נמצאות בכי״י.
 4 ״שפשט״, כן הוא בא, ק. בי בלתי ברור. בל, ד: שנראה.

 5 ל: מפשטו.
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 בתירוצים • ולומר תמיד 7 התירוץ שהוא מעט הדוחק», וכל עוד שיש לתרץ
 כפשוטו למה לו להכנם בדוחק, ולהקל מזה הדוחק בא בתלמוד אי בעית
 אימא. אי נמי, תירוץ אחר תירוץ. והסתכל אם התירוץ הוא על צד ההכרח
 או על צד היותר טוב כי אם הוא מצד ההכרח יש לנו לקבלו, ואם הוא על

 צד היותר טוב, ר׳׳ל לרווחא דמילתא, אין ראוי לסבול דוחק.
 והוי יודע כי המקשה לא יקשה לעולם בהקדמות רצוניות רק בהקדמות
 הכרחיות ולי* יגיח הנחה או אוקמתא בלתי מוכרחת להקשות, כל שכן שלא
 יכנס בדוחק, אבל המתרץ יש לו רשות לתרץ בכל מה שאיפשר אפילו
 בהקדמה רצונית ובלתי מוכרחת ובתירוץ דחוק • כי הוא דוחה ועל המקשה
 להביא ראיה ולהכריח, ולעולם התירוץ האחרון יותר דחוק לא עלה על

.  דעתו״1
 לעולה כשהמחלוקת בין החולקים הוא בקצוות, ר״ל שהאחד מהם נותן דין
״ בקצה הראשון לצד מעלה והשני בקצה השגי״ לצד מטה והניחו ד ח  א
״ לעיין מהו משפט האמצעי כי ו  האמצעי שלא פירשו משפטו אז יש ל
1 4 י  בכל החולקים יש לומר שלקח הקצה וה״ה האמצעי, והאי דנקט הכ
 להודיעו כת התירא או כח איסורא, אבל אין לומר בקצה השני של מעלה
1 מה שלמעלה וכל שכן  או בקצה השני של מטה דה״ה נמי דאם כן לימא 5
1 מה שלמטה וכל שכן מה שבין, אלא וודאי הקצוות אשר לקחו הם  הא או 8
 המגבילים הדבר והוא הדין אין לאומרו אלא במר. שבין. דרו משל האומר

 6 ״בתירוצים״, ק: בפירושו.
 7 ״תמיד״, ליתא בא, ק.
 8 בל, ד נוסף: מחבירו.

 9 בל נוסף: יען.
 10 ״דחוק לא עלה על דעתו״, ל, ד: דוחק לא עלה על הדעת.

 11 ״אחד״, ליתא בל, ד.
 12 כ״ה בל. בד: בקצה שני. בכי״י ליתא.

 13 ״לד״, ליתא בל.
 14 ״הכי״, בל, ד: הקצה.

 15 ״לימא״, בל: לומר.
 16 בק חסידות המילים ״הא או״. בי: וכ״ש דאו׳ מד. שלמטה.
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 מי שיש לו קי׳ זוז הוא עני אין לומר הת׳׳נ מי שיש לו מאתים«, א״נ
 האומר מי שיש לו מאתים הוא עשיר אין לומר הה״׳נ מי שיש לו מנה
 דא״כ לימא ״ מנה וכ״ש מאתים, אמנם העיון הוא במי שיש לו מנה וחצי

 דיש פנים לכאן ולכאן אם נדין •י במאתים או במנה.

ד ״ ן י מ י  ס

 דרכי הלשונות הנהוגים בתלמוד.
 אש איתא ליתני הא. פירוש הואיל והתנא נחית למניינא אם אמת הוא
1 שזה הבדל גם כן יש בדבר למה לא מנהו עם השאר, ואז ישיב  כדבריך
 לו המשיב תנא ושייר, מאי שייר דהאי שייר, פירוש שאין דרך התנא
 לשייר אחד לבדו שאם לא נשאר אלא זה הוד! ליה למיתנייה* ולכלול הכל

 כדאיתא בקמא (בבא קמא דף י.) גבי חומר בשור וכר,
 ההבדל שיש בין 5 הכי נמי מםתברא ובין דייקא נמי דקתני, כי ה״נ
 מסתברא * הוא כשמביא ראיה לדבריו ממקום אחר B ומכריח סברתו באותו
, ושימת דייקא נמי 8 הוא כשהראיה  דבר משנה • או ברייתא או דבר אחר 7
 שמביא אינה חיצונית רק מן העניין בעצמי מן הלשון או מן • הענין, אמנם

 17 ״האומר... שיש לו מאתים״, כ״ה בל. בכי״י דלגו על משפט זה.
 18 ״לימא״, ל: לומר.

 19 ״נדיך, ל: כדין.

 1 ל: בדבריך.
 2 ל: למתני, ד: למיתגי.

 3 ״שיש בין״, •" שבין.
 4 ״מסתברא״, ..א בל, ד.

 5 ״ממקום אד ־־־. ליתא בא, ק.
: ד״א משנד. ד: מאמר או משנה. k ,6 ״דבר משנה״ 

 7 ״דבר אחר״, ל: מר״א.
 8 בא, ק נוסף: דקתני.

 9 ״מך, ליתא בל, ד.
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1 כשהראיה היא מן הדרוש בעצמו שהם חולקים.  לא יבא הכי במי מםתברא 3
 שאם כן יהיה מערכה על הדרוש וביאור הדבר בעצמו, והיינו דאמרינן הכי

 נמי מסתברא מדקתני וכר.
 ההבדל שיש בין חםורי מחטרא והכי קתני ובין ה״ק הנהוג לבא בתלמוד,
1 לגמרי 3 ן י י ״ כאשר חסר מהמאמר״ אותו הענ א ו  כי הסורי מחםרא ה
1 הוא שחסר משם אותו ענין,  שאינו לא בכח ולא בפועל, אמנם הכי קאמר 4

ל הוא בכח אותו הלשון ואם הוא בדוחק. ב א 1  שאינו בפועל 5
 הלשונות הנהוגים לבא לרבות או לכלול הם [הכל, או] זה הכלל כגון
 (חולין דף ב.) הכל שוחטין, (חולין דף מב.) זה הכלל כל שאין כמוה חיה
 טרפה, וכיוצא באלו, ועל זה אמרו לאיתויי מאי. והנהוגים לבא למעט
 כגון זה, או •י אלו דברים, או מנין, כמו שאמרו(יבמות דף ג., ב״ק דף ה.)
 מניינא למעוטי מאי. והנהוגים לבא לתוספת ביאור הם כגון כיצד, או למה
 הדבר דומה, ויש לך לעיין אם המשל או הדמיון שמביא, אם הוא יותר

.  מבואר ונגלה כי אז ית־ן לומר למה הדבר דומה או כיצד, ואם לא, לא ״
 לשון לפיכן* או הילכך הם ביאור הנמשך״ והמתחייב מאותם הדברים
 או מאותו ענין הנזכר והוא הנפקותא והתכלית, ר״ל הדין והפרי, ויש לך

 לעיין כיצד מתתייב משם.
1 ומיהו הם מיעוט והמעטי הדבר שלא  לשון במה דברים אמורים, אבל 8
2 האמור למעלה, וקרוב להם לשון אף על פי או אף על גב.  נדין אותו בדין 6

 10 ״מםתברא״, ליתא בל, י.
 11 ״הוא״, ליתא בל.

 12 ״מהמאמר״, ליתא בק. בל (בטעות): מה מאלו״ד: מן המאמר.
 13 ל, ד: ענית.

 14 ל, בטעות: קתני. (א, י: ה״ק).
. בפועל״, בק דלגו על משפט זה. . .  15 ״אמנס הכי

 16 ״או״, ליתא בל, ד.
 17 סוף הקטע משובש בכי״י ומחובר לקטע הבא: כי אז יתכן בו לומר כיצד ואפ

 לאו או למיכד.
 18 ״הנמשה*, בכי״י: הענין.

 19 המלה ״אבל״ נמצאת רק בל, ד.
 20 ל, ד: כדין.
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2 זה אלא אפילו  לשון אפילו לעולם בא עמו לא מבעיא, ר״ל לא מבעיא 1
2 ואפי׳ פחתה  זה יהיה בזה הרין כמו שאמרו במם׳ נדה פ״ק (דף ט:) על 2

r,1 1 או הותירה 
 לשון איי עד &י ואף על גב הם באים לרבות ולכלול אותו דבר לאותו
2 או עניה כלומר ואם נראה*2 שיש לספק מה בענין זה או בדבר זה 8 ן י  ד
 מ׳׳מ כך דינו, כמו שאמרו (עי׳ ראש השנה דף יט:׳ ירושלמי תענית פ״ב
 הי״ג דף יב:. מגילה פ׳׳א ה״ו דף ו., נדרים פ״ח ה״א דף כו:) אע״ג דמגלת

 תענית בטלה בחגוכה וכפורים לא בטלה.
א 5־נ), נ י ש א א מ ט י ש י קמ״ל פ א מ ) 

: מתיבי, 2 8 ן  הלשונות היותר נהוגים בתלמוד בין הנושאים והנותנים ה
 ורמינהי, מתקיף לה, בשלמא לדידי ניחא אלא לדידו, ולדידו מי ניחא,
 לעולם אימא לו, וכי תימא, האי מאי, אי אמרת בשלמא, אי הכי, אלא מאי,
ו למימר, ואי בעית אימא,  וליטעמיו, מה נפשו, אלא ודאי, אלא מאי אית ל
2 קשיא, מינה 8 י ת כ , הא גופא קשיא, א 2 7 י  מאי ואומר, דאי לא תימא הכ
, אדרבה [,מאי קפ״ל פשיטא, מאי  ובה, ממקום שבאת, היא הנותנת*2

.« ת׳ . ועתה אפרשם״ בע״ה י [ 8 0  שנא

 21 בל דלגו על המילים ״ר״ל לא פבעיא״. 22 ״על״, ליתא בכי׳־י.
 23 ל, ד: הדבר (ד: דבר) ההוא באותו דין. 24 יל: תראה.

 25 המילים ׳׳מאי שנא״ נמצאות רק בל. בד: מה שכתב. המילים שבסוגרים שייכות
 כפי הנראה לסוף הקטע הבא,

 26 ״ד.ך, ליתא בל, ד.
 27 כ״ה בל, ד. בכי״י נמצאות המילים ״דאי לא תימא הכי״ לפני ״ואי בעית אימא״

 וזה מתאיט יותר לסדר הסבר הלשונות להלן.
 28 ל: איכתי.

 29 כו הוא הסדר בכי״י ובד, והוא מתאים לסדר הסבר הלשונות להלן. בל: היא
 הנותנת ממקום ש בארג

 30 המילים שבסוגרים כתובות בכל המקורות לעיל, אך שיבות כנראה לכאן, ראה
 הערה 25.

 31 רשימת הלשונות אינה חופפת במדויק את הלשונות המבוארים להלן: הפירושים
 למיתיבי, ורמינהי, מתקיף לה, חסרים, ולעומתם מבוארים לבסוף לשונות אחרים.

 32 ״ית׳״, ליתא בל, ד.
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 כשלמא לדידי: הוא כשהמקשה הקשה כנגד חבירו וירא שיקשה כנגדו
 גם כן אותה קושיא וישיב לו המוקשה ולדידן־ מי ניחא, הנה הוא מזדרז
 בתחלת דבריו ומראה שאין לו קושיא ממנו, והוא דומיא דוכי«• תימא או

 אם תאמר.
 ולרייד טי ניחא: הוא כשהמקשד.״ הקשה לחבירו ואותה הקושיא יש
4 גם כן אז יענד, לו המוקשה ולדידך מי ניחא, וישיב לו המוקשה״ 5 ו  ל

 בשלמא לדידי וכר.
״ מי ו ד י ד  וליטעטיף: הוא קרוב לענין זה, אלא שההפרש ביניהם כי ל

 ניחא הוא כאשר אותה הקושיא עצמה היא ממקום אחר.
 לעולפ אימא •לד: הוא כאשר המוקשה יחזור לקיים סברתו הראשונה אשר
 הקשו לו כנגדה מצד מאמר או סברא ומתרץ המאמר ההוא שלא יקשה

. ו ״  כעד
׳ שמשוה לשני 9 : הוא דרו תימה שתוהה מה היא ההשואה  דאי מאי
4 עושה מהקל חמור, כי אז יאמר 4 מחולפים, וכל שכן אם 1עא 1  עניינים והם 0

 לו(עירובין דן* ט.) יציבא בארעא וגיורא בשמי שמיא.
כעד  אי אטרת כשלמא: הוא כשיש קושיא בדבריו כנגד הצד האחד ו

 הצד השני אין בו קושיא.
 ומה נעשן•: הוא כשיש קושיא לכל צד.

 אי הכי: כבר הוא מפורש למעלה 2*.

 33 ל: דכי.
 34 ל, ד: כאשר המקשה.

 35 ״יש לו״, ל: היא כנגדו. ד: הוא כנגדו.
 36 הוא המקשה הראשון.

 37 ל: ולדידך.
 38 ״כנגדו״, בל, ד: אצלו.

 39 ל: שתוהא מהשואה. ד: שתוהה מהשואה.
 40 ״והם״, בל, ד: והנם.
 41 ״אם ועא״, ל: שהוא.

 42 לעיל סימן ט.
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 אלא: הוא כשחוזר מסברתו הראשונה מכח קושיא שיש כנגדו, והוא
 כעין הדרי בי.

ת״ או חי צו  אלא ודאי: הוא כשמחזק סברתו בהכרח גמור או בטענה נ
 בהכרח הריקות.

 אלא מאי אית לד לשימר: הוא כאשר המגגד בא להכריח דעתו מצד
 שמקשה לחבירו ממאמר אחר ובהכרח יש לפרש המאמר הועא ומביא ראיה
 ממנו ואומר לו אלא מאי אית לך למימר התם באותו מאמר או ענין, בהכרח
 יש לך לומר מה שאני אומר ואחר כך אמור אותו גם כן בזה המקום ולא

 תיקשי מידי.
: הוא קרוב לענין זה או הנה יבא כאשר הקשה המקשה כנגד  אלא מאי
 הפירוש שפירש חבירו במאמר מה או משנה או כנגד הענין שאמר חבירו
 והנה זעא שולל אותו מן המאמר ההוא, אז אומר לו המוקשה ** אלא מאי,

 ופירושו כמי שאומר » כי בהכרח הריקות»< יש לומר כן,
 דאי לא תימא הפי: הוא כאשר הדבר אינו מוכרח מצד עצמו ובא להכריח
 אותו מצד הפכו או סותרו, וזה על דרך שאמר אין האמת ניכר אלא מצד

ה להיקש החילוף. מ  הפכו, וזה ת
ן» וחוזר לתרץ תירוץ  ואי כעית אימא: הוא כשיש חולשא בתירוץ הראשו
» הוא לשון [מאי] ואומר. ואין לומר אם כן למה לו לטרוח ך כ  אחר. ו
1 לישתוק מקרא קמא או מתירוץ קמא ויאמר השני, כי איפשר שהוא  עצמו 0
9 כשאומר אי נמי הוא כשיש חולשא בטעם הראשון,  על צד היותר סוב. וג״כ 1

 43 ל, ד: נצחית.
 44 ״המוקשה״. י, ק: המקשה.

. שאומר״, ל, ד: אלא מה הוא (ד: ואלא מהו) פירושו והוא . . י א  45 ״אלא מ
 כאומר.

 46 המלה ״הריקות״ נמצאת רק בל, ד.
 47 ל, ר: ראשון.

 48 ׳׳; ־r״, ל: בענין.
 49 בכי״י: וג״ב. ד: וכבה.

 50 ל: מה לו לטרוח עם עצמו. ד: מה לו לטרוח עצמו.
 51 ל: וכן. ד: וככה,
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 והטעם כי ודאי לא בא השני אלא מצד שאינו מספיק הראשון, או איפשר כי
 טובים השנים מן האחד.

 הא גופא קעץא: הוא כשיש קושיא במאמר עצמו מראשו לסופו או איפכא.
5 באשר התירוץ שמתרץ אינו מספיק יאמר לו עדיין 2 א  אכתי קעץא: הו

 הקושיא במקומה עומדת.
ר״ לו עומד כנגדו יאמר לו ו  מינה ובה: הוא כאשר המאמר שמביא לעז
 ממקום שבאת, או אדרבה איפכא מסתברא, או היא הנותנת. כל אלו הלשונות

 כוונתם אתת, ואם יש הבדל מה ביניהם.
 כל שבן שהומפת : הוא כשבא לתרץ ומאותו דבר שאמר לתירוצו נוסף

 קושיא או ספק על מה שהיה בתחלה.
 כלאו הכי נמי: הוא כאשר המדבר מתנה אי זה תנאי בדבריו או בענין
8 חבירו בלאו 8 ו 8 אליו ישיב ל  ההוא והוא בלתי מוכרח, ר״ל שאינו צודק 5
 הכי נמי, ויש לעיין אם אותו תנאי הוא על צד היותר טוב או אם מתיהו

.  בהכרת הריקות ״
 היבי משכחת לוז: הוא כשהדבר קשה לצייר או שמציאותו זר עד שכמעט

 יחשב שהוא נמנע המציאות יאמר לו היכי משכתת לה.
 ודכי דמי: הוא כאשר המאמר ההוא או המשנה סתומה שאינו מבואר באי
8 קושיא כנגדו באי זה תואר  זה תואר או באי זה ענין מדבר ויש לו לשאול י

. ד כ ו 5  שיהיה אז יאמר היכי דמי אילימא 9
8 דבריו על תנאי או 1 יסד 8 לומר: הוא כאשר המדבר מי 0 א צ מ  אפ ה

 52 ל: איכתי קשיא היא.
 53 ל, ד: לעזר.

 54 ׳׳שהוספת״, ל: כשהוס&ת.
 55 ״שאינו צודק״, ל: שאין צורך. ד: שאין צודק.

 56 ״לד. ליתא בכי׳׳י.
 57 ״הריקות״, ליתא בכי״י.
 58 ״לשואל״, # ק: לשאול.

 59 ״אילימא״ ליתא בכי״י ובד.
 60 ל: תמצי. ושם המלה מנוקדת: ת׳ חרוקה, א׳ המוצה, צ׳ צרויה.

 61 ק: מישב. ד: מציע.
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 הקדמה בלתי מבוארת ״ אז ישאל«• אם תמצא לומר שזאת ההקדמה כן מה
 תאמר בזה שהוא ענף מסתעף ממנה, וקרוב לזה הוא הגע עצמך. או *• אלו
ו הקדמתו לא יתיליד » אע״פ שנודה ל ל ״  הינח, אף אם נניח ונודה, ר

 ממנה רצונו.
 דכי נטי משתכרא או דיקא נטי דקתגיי״*: הוא כשהמדבר מכריח דבריו
 ממקום אחר או מצד עצמו אולם אעפ״י שיקשו כנגד אותה ראייה או
• כל כר עכ״ז הדבר בעצמו לא נשאר לבטלו ״ אלא שצריר  שהראייה אינה 7

 ראיה ממקום אחר.
 מכל מקופ קשיא: הוא״» כשבא לתרץ לו חלק דבריו או הקדמה
7 דבריו ואומר לו בין שיהיה כר ובין 1 7 לתרץ, אז חוזר לתרץ 0 ו  מהקדמותי
 שיהיה כך קשיא, כלומר ביו שתודה לי זה או לא תודחו עדין נשאר

 הקושיא.
 פשיטא: זה הלשון יאמר כאשר הדבר הוא מבואר ואין עליו שום חולק
 וכמעט שהוא מושכל ראשון שאין בו שום חידוש, אבל אס יש בו שום

 מחלוקת בין תנא לתנא או אמוראים ״ אין להקשות פשיטא.
 סלקא דעתד אמינא או מהו דתימא: הוא העולה על הדעת בתחלת

 המחשבה והעיון ונקרא סברא מבחוץ.
: הוא הסברא האמתית ועומקה של הלכה בין בדברי תורה  וי,א משמע לן

 או משנה או תלמוד.

 62 ״מבוארת״, ק: מוכרחת.
 63 ״ישאל״, ל: שאל לומר. ד: אומר לו.

 64 ״או״ ליהא בל, ד.
 65 ל: שר״ל.

 66 ״דקתני״, ליתא בל, ד.
 67 ל: אינינה.
 68 ל: לבטל.

 69 ״הוא׳׳, ליתא בל.
 70 ל: מן הקדמותיו.

 71 בכי״י דלגו על המילים ״אז חוזר לארץ״.
 72 ל: אימוראה. (ד: לאמוראה).
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״ בשני נושאים באחד לחיוב ובשני לפטור ט פ ש  כאשר התנא נותן מ
 צריך שיהיו שני הנושאים בתואר אחד ובאופן אחד שאם לא כן ליפלוג
 וליתני בריח*. כדאיתא בפ״ק דבבא קמא (דף ט:) גבי משנת*7 כל שחבתי
ה״ גבי אש תי  בשמירתו וםי. אילימא בשור קשור ובור מכוסה דכו

 גתלת וכר.
 כשיש חולק על ההקדמה אין להקשות פשיטא אף אס יראה שהוא בתבלית
 הפשיטות כי יאמר לך שלא אמרו אלא לאפוקי מההוא תנא או אימורא
 שחולק בו כדאמדי, בבבא היי1י, .ידי״ ט.) גבי כספים הרי הם כקרקע דאקשינן
7 בתוספות אמאי פשיטא הא שמואל  פשיטא והקשה עליו הרא׳יש ,׳•״' 8

 דקאמר ויתר וכר, דוק ותשכח.

ו ״ ן ט מ י  ס

 אין להביא ראיה ולעשות כל כך עיקר מסברת המקשה ומהקדמותיו, ר״ל
 ממה שמפרש המקשה או סובר במאמר ולא מהקדמות שמציע ומניח להקשות,
1 הרוב אין ההלכה והמםקנא כמותו. ולכן כאשר תרצה להקשות או ל ע  ש
 להביא ראיה יש לך להביא מהמםקנא ומהנשאר כין הנושאים והנותנים
 בסוף דבריהם כי פעמים הרבה בתוך המשא ומתן יתחלפו בםברותיהם
 ויודו זה לזה הקדמוד. רבות בלתי צודקות ולסוף לא ישארו כן כי לא
י ׳*'׳r,־ ;.י.•!• •ז״ש (מ״ק דף טז:, יגתובות דף נב:, ועוד) 2 זה לזה ד ו ד  הו

 מעיקרא מאי סבר ולבסוף מאי סבר וכר.

 73 ״נותז משפט״, א, ק: שונה דיז• י: משנה.
 74 המלה ״משנת״ נמצאת רק בל.

 75 ל: דכוותא.
 76 כ״ה בי, ק. בל ליתא ״ז״ל״. תום׳ הרא״ש לבבא קמא לא נדפסו, ועיין תום׳
 ב״ק דף ט. ד״ה פשיטא, (תום׳ ר׳ פרץ שם ד׳׳ד. פשיסא), שיטה מקובצת שפ
 דייה פשיטא (בשם הרא״ש). ויש להוסיף את ההבאה על הרשיכת; במבוא

 לתוספות הרא׳׳ש(תום׳ איוורא לסוסה, ירושלים תשכט עמ׳ מי).

 1 ל, ד: כי על. 2 ל (בטעות): הורו.
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 התפישה והסתירה היא בארבעה פנים, או שאין בדבריו חידוש וז״ש
 מאי קמ״ל פשיטא, או כפל ומותר וזה שאמר תנינא חדא זימנא, או שהם
 שקר וכזב, וזה בשני פנים, או מצד עצמו שדבריו סותרות זו לזו וזה
 שאמר הא גופא קשיא, קשיא רישא אםופא, אי ממקום אחר, רצוני שהסתירה
 לזה המאמר הוא ממאמר« אחר וזה שאמרו והתניא * והא א״ר פלוני ״, וכר.
 אין חכמת האדם • מגעת אלא עד מקום שספריו מגיעין, ולכן ימכור אדם
 כל מה שיש לו ויקנה ספרים, כי דרר משל מי שאין לו ספרי התלמוד אי
 איפשר לו להיות בקי בו, וכמו כן מי שאין לו ספר• ־.*פואה א״ א להיות
8 להיות בקי בה. ולזה א ״ 7 א  בקי בה, וכל שאין לו ספרי ההגיון והחכמה
 אמרו ז״ל • מרבה ספרים מרבה חכמה, ופרש״י ז״ל על וקנה לך חבר (אבות
 פ״א מ״ו ד״ה וקנה לך חבר בשנוי קל) חבר ממש ויש אומרים סלןרים, כי
 הספר חבר טוב, והקורא בספרים שאולים הוא בכלל (דברים כח 66) והיו
י שיש לו טפרים הם המביאים אותו לידי מ ו  חייך תלואים״ לך מנגד, ״

 חכמה ודעת, כי היא חייך ואורך ימיך.
. ן מ ו א נ ל ם ש י ר פ ס ל ו ו ת מ כ ח ו ל נ כ ז ׳ י ת ל י א ה 1 2 

.  ת ו ש ל ב ״ ע
 ״ ב י ל א ״ ו

 ופה נשלמו דרכי התלמוד מהרב הגדול כמה״ר יצחק קנפאנטון זצ״ל.

 3 ״ממאמר״, ל: ממקום. 4 בא, ק, נוסף: והא הנן.
 5 ל: והאמר ד׳ פלוני. ד: והאמר פלוני.

 6 ל, ד: אדם.
 7 ״א״א להיות... והחכמה״, בל מקוצר: וההגיון והחכמה. בק דלגו על משפט זה.
 8 ל: לא יוכל. ד: םפרי הרסואה, לא יוכל..., םפרי ההגיון והחכמה לא יהיה

 חכם בה.
 9 לא מצאתי פתגם זה בספרים הקודמים לספרו של רבינו. הוא נמצא גט בעומר
 השכחה לר׳ אברהם גבישון (דף עג 4) ובתשובות ר׳ יצחק עמנואל די לאטש

 (עכר• 124).
 10 כ״ה בק. י. בל, א, י: תלויים.
 11 מכאן ועד סוף הקטע רק בל.

 12 ג;שפט זה נמצא בכי״י(אך לא בל, ד).
 13 מכאן ועד הסוף רק בל. (בילא״ו = בריר ה׳ לעולם אמן ואמן).
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 כתב החכם כמה״ר שמואל אל וולאנסי ז״ל תלמידו של הרב הגדול
 הנזכר כמה׳׳ר יצחק קנפאנטון זצ״ל וז׳׳ל:

בשם אל אמונה אתחיל לכתוב האבן ד״ראשה מהרב מאור הגולה 1 

 שהגיע לעומקה של הלכה הוא מורי ורבי כמה״ר יצחק קנפאנםון ז״ל
2 להבין עומק הצד השוה וחזר הדין שהוא  שהאיר לו השם עיני השכל
 ראש מסוד גדול לכל התלמוד. ואודה לאל שזיכני לשתות ממימיו של מורי
 עטרת העיון מים העליונים שפתים ישק משיב דברים נכוחים הילד נכוחות

 דורשי רשומות בנתב אמת, והי אלהים * אמת. וזה החלי לעשות.
 מה להצד השוה שבהם שכן יש בהם צד חמור. יש לך לומר איר יקשה <
 מה להצד השוה אחר שאמר אלא גמר מתרוייהו שהכוונה מהצד השוה שמכח
. וקושיית הרמב׳׳ן ז״ל נמי יבאר  זאת הקושיא אמר אלא גמר מתרוייזע5
 ויתרץ. ואמר הרב מורי ישמרהו האל ית׳ שיש לידע ולעיין הכוונה של
 וחזר הדין שלפי הפשט נראה שהכוונה אע״פ שככח ה״ןףו לא נוציא זה הדין,
 נוציא זה הדין מצד השוה שהוא במה מצינו. וזה ר״ל לפי הפשט הנראה
 וחזר הדין שהולך בסיבוב וחוזר חלילה ולא נוכל להוציא• הדין מק״ו,

 ולפיכד הביא הצד השוה שהוא מה מצינו להוציא דינו לאור.

 1 כאז מתחיל המאמר בי.
. עיני השכל״, בי: מרבי מאור הגולה הרב הגיע .  2 ״מהרב מאור הגולה.

 לעומקה של הלכה והאיר לו הש״י עין הסכל.
 3 בי נוסף: זעא.

. יקשה״, כ״ה בי. בל: י׳׳ל איך הקשה. . ש. י  4 ״
 5 בי דלגו על המילים: ״שהכוונה... מתרוייהו״.

 6 בי נוסף: זה.
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 ואמר* הרב דקשיא ליה מאי דאשכח במציעא דבתר דאמר וחזר
 הדין אמרי׳ לקמן הא אתיא בק״ו וכר, וקשיא לפי זה הפירוש הנראה
. ולפיכך אמר הרב יצ׳׳ו״ 8 ו ע צ  בוחזר הדין דהא לאו ק״ו הוא אלא מה מ
 שמצד זאת הקושיא וכן מצד השכל יתבאר האמת שכוונת וחזר הדין הוא
 וחזר הק״ו לאיתנו הראשון ובמה דאמרי* בדין שהכוונה ק״ו וקודם שיובן
 באמת צריך להקדים בדמיון משל יתבאר ממנו האמת. התורה צותה יתנו
1 לשמעון הספקה, ובאנו לדין 0 ו נ ת  לראובן הספקה ולא סיוע, וצותה שלא י
״ לקל ר ו מ ח ״ סיוע מ ו  אם יתנו לשמעון סיוע, ולמדנו מק״ו שלא יתנו ל
 ובהאי גוונא, ומה ראובן החמור, ובמת אני רואה שהוא חמור שצותה
 התורה ״ שיתנו לו הספקה ולא לשמעון, (עכ״ז) [עאכ״ו] לא יתנו לו סיוע
״ לו ו נ ת  לשמעון*1 הקל, ובמה אני רואה שהוא קל שצותה התורה שלא י
 הספקה, כ״ש שלא יתנו לו סיוע, מה לשמעון שכן יתנו לו בית ללון מה
 שאין כן בראובן. לוי יוכיח שנותנין לו בית ללון ולא יתנו לו סיוע, מה
 ללוי שכן יתנו ״ לו הספקה ובדין דלא יתגו לו סיוע, ראובן יוכיח דגותנין
 לו הספקה ולא יתנו לו סיוע, א״כ לא ראי זה כראי זה, כלומר אין ראיות
, דראיות לוי שלא ״ ו תנ  של ראובן לשלא יתנו לו סיוע כראיות לוי לשלא י
1 לו הספקה, וראיות ראובן לשלא יתנו  יתנו לו סיוע הוא מפני שלא נתנו 8
 לו סיוע הוא מפני שלא נתנו ״ לו בית, אין ראיות של זה כראיות של זה,

 ר י: ואומר (וכן גם להלן).
.  8 בל: במה מצעו

 9 ״יצ״ו״ בי: י״א (וכן כמד, פעמים להלן).
 10 ״שלא יתנו״. בי: ליתן.

 11 ״לו״, י: לשמעון.
 12 ל: מחומר.

: הדין. ת) (בסעו  13 ״התורה״ י

 H י, בטעות: לראובן ולשמעון.
 15 י: שיתנו.

 e1 .י: לא יתנו
 17 בי נוסף: לו סיוע.

 א ג ל: יתנו.
 19 ״שלא נתנו״, ל: שאץ.
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 ואין גזירה אחת מקבלת שתי צורות שנאמר שהסבה שלא יתנו לו סיוע
 מפני שאין לו בית ויהא זה סבה בראובן לבד, ובלוי הסבה שלא יתנו לו
 סיוע מפני שאין לו הספקה, ויקרה בנושא אחת שתי צורות ובהכרח צריך
 לבקש סבה משותפת לשניהם, ולפיכך מייתי הצד השוה, וכוונת הצד השוה
* היא דכיון דלא ראי זה כראי זה ואין סבה אחת משותפת  בכל מקום0
 לשניהם תקשי לן א״כ מה סבה יש שתהא משותפת« לשניזע כיון להמרה
 אתת, ולפיכך הוצרך לבקש צד שוד. שבהם לשיהיה שבה אתת משותפת
 לשניהם, ולזה חזר הדין לאיתנו הראשון. וראה בעיניך כי הדבר הזה נכון
 מעם האמת מצד השכל דכי פרכינן לקל וחומר ואמרי׳ מה לשמעון שכן
 יתנו לו בית ללון ומהדרינן לסתור הפירכא ואמרינן לד יוכיח, וא״כ הפירכא
 שעשית אינה פירכא ונשאר הק׳׳ו קיים חוזר ואומר ראובן יוכיח, מה לראובן
 ומי, וחזר הרין וכר, לא ראי זה כראי זה וכד, ר״ל כמו שאמרנו, וא״כ

, דוק ותשכח.  השירכא שעשית אינה פירכא ונשאר הק״ו קיים ״
 ואחר שזה אמת יש להקשות אס הכוונה של וחזר הדין לומר חזר הק״ו
 לאיתנו א״כ איר אמר אף אני אביא שהכוונה במה מצינו. ולתשובת הדבר
 יש להקדים הקדמה אחת והיא כלל גדול לק׳׳ו שכל פירכא שאנו עושין
 לק״ו אותה פירבא היא סבה מושכת כגון בנדון שלפנינו, פרכת מה לשמעון
 שכן יתנו לו בית ללון תאמר בראובן שלא יתנו לו בית, והיא סבה מושכת
 לשלא יתנו לו סיוע ויתן הכרח לדבריו שבהכרח פרכת ק״ו צריך שיהיה
 יחם לפירכא לשלא יתנו לו סיוע דאם לא כן יש להקשות מה קא פריך ״
 מה לראובן שכן אין לו בית והוא קל ולהכי אין לו סיוע, אימא איפכא
 שהוא חמור ביון שנותנין לו הספקה ומה ראית לקרותו קל מפני שאין לו
2 חמור מפני שייש לו הספקה והוא חמור אלא בהברה איה  בית ללון אימא י

 20 ״מקום״, ליתא בי.
. משותפת״, בי: מה היא הסבה :והיא משותפת. .  21 ״מה סבה.

 22 בי דלגו על המילים: ״חוזר ואומר... קיים״.
 23 ״מה קא פריך״, בי דלגו על מילים אלה.

 24 בי נוסף: איפכ׳.
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 לן למי״ר שפירכת מד. לראובן היא סבה מושכת לשלא יתנו לו סיוע. וזה
קרה״ לפרוך פרכת ק״ו, אבל במה הצד מצינו למיפרך מה להצד השוה  י
 שבהם שכן יש בהן צד חמור אע״פ שלא יהיה יחם וסגולה עם»2 הקולא
 שאנו נותנין להם זולתי שיהיה להם חילוף מה בהצד שוד. מחומרא או
. וה״מ דמצי למיפרר מה להצד השוה שבהן שכן יש בהם צד חמור  קולא ״
2 צד חומרא מה. 2 צד חומרא כלל, אבל אי איכא ללמדין 9  בדליכא בלמדים 8

 לא מצי למיפרך מה להצד השוה שבהם וכר.
 ואמר הרב מורי יצ״ו דטעמא דאמר אף אני אביא וכר דהוא במה מצינו
 ואע״ג דאית ליה ק״ו « דרויח ליה מה מצינו שהוא יותר כולל מק״ו רצוני
 שאיפשר שימצא נושא מה דלא מצינו לדון מק״ו°« דרוית ליה מה מצינו
 שהוא בנין אב לכל הדברים ובפרט אחד קרה מקרה שהוא בק״ו ולעשות
ן אב אימר אף אני אביא וכיון שעשאו מה מצינו פרכינן ליה מה י  מ
 למלמד״, באי זו צד חומרא או קולא שיהיה, אבל זאת הפירכא לא די לפרכת
 ק״ו שפרכת ק״ו צריך שיהיה לה דמיון עם המניעה כפום מאי דכתיבנא
. ולזה בנושא שלפנינו(כתובות לב.) בעדים זוממין קא פריד מהלהצד 8 2  לעיל
 השוה שהיא פרכת למה מצינו אחר שאמר אף אני אביא וכר, ואי קשיא
 א״כ איר אמר אלא עולא תחת תחת גמר דמי הכניסו בדוחק להשיב אלא
 דעולא דנימא נחזור לק׳׳ו, יש להשיב דניחא ליה להשיב אלא מפני דכוונת
 בעל הגמ׳ במה שאמר אלמא קםבר עולא כל היכא דאיכא ממון ומלקות וכר
 היא דבכל מילי קםבר עולא כל היכא דאיכא ממון וכר ממונא הוא דמשלם
״ נושאים דלא א צ מ י  וכר, וכי מייתי ראייה לכל מילי מייתי, ואיפשר ש

 25 י: יקרא.
 26 בי נוסף: הפירכא.

 27 י: להצד השוה שבהם מהחומרא או מהקולא.
 28 י: במלמדים.
 29 י: למלמדי׳.

 30 ״דרויח ליד.... לדון מק״ו״, בל דלגו על משפט זה.
 31 ל: למלמדי.

 32 י: כמו מד. שכתבנו לעיל.
 33 י: דאיפשד שמצא,
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.  מציגו לדון מק״ו, וא״כ הקל וחומר הוא פרטי ובו! .r עולא היא כללית ״
 לזה אמר אלא ומייתי גזירה שוד, מתחת תחת שהיא ראיה כללית, וכ׳׳ש
 דהאי ק״ו שאנו דנין»« מחובל בחבירו לית ק״י מדוייק דממון וא׳ דבריו ״
3 דכי , ונפיק ממאי דאמינא כלל 7  הכל אחד וא״כ איך מציגו לדון ק״ו וכו,

 פרכינן מה להצד וכו׳ הוא פרכי׳ למה מצינו ולא קא פרכינן לק״ו.
 ועוד אמר הרב מורי יצ״ו דק״ו נאמר מפני שלא ימצא סתירה בתורה
 בזה האופן ומה ראובן החמור, ובמד, אני רואה שהוא חמור שנוחנין לו
 הספקה, אין לו סיוע, ק״ו שמעון הקל. ובמה אני רואה שהוא קל שאין
 נותנין לו הספקה, ואי קשיא לך ליקרי ליה קל מפני שלא יתנו לו סיוע
״ ע ו י  ומה ראית לקרותו חמור ונאמ׳ שהוא מוכרח מפני שלא ימנע או ס
 והספקה שוים או לא, אם שוים שקולים הם ויבאו שניהם ואמאי צותה
 התורה שלא יתנו לו סיוע, ואם סיוע קל יציב** בארעא וגיורא בשמי שמיא,
 אלא שהוא חמור בערר שמעון. ובהכרח לכל ק״ו שיהיה המגלה קל כמו

.  בכאן שמעון ובערכו ראובן ״

 תם ונשלם דין הק״ו והצד השוה וחזר הדין

 34 בל: כללי.
 35 בל: נידונין.

 36 י: בממון, ודבריו.
 37 י: ממאי לאמינא לעיל בלל גדול.

. או סיוע״ בל דלגו על משפט זה. . . ת י א  38 ״ומה ר
 39 בי נוסף: חמור. (סיום המאמר בי: תם ת״ל יתי.)
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כללים בדיו הק״ו והצד השוה הבא בתלמוד 1 

 בסוף פרק כל הבשר בחולין (דף קטו:) מסיק שני רב מרדכי משמיר. דריש
 לקיש דכל מקום דמפרכינן כנגד מה להצד השוה שבהן מגופו של מה להצר
 פדכינן כנגדו אבל מעלמא לא פרכינן כנגדו. תו מסיק רב מרדכי התם
 דלכל מה להצד יכולין למיפרך כנגדו פירכא כל vn מה שאין כן בק״ו
 דלא פרכינן כנגדו כל vn כי אם בקושיא חזקה. תו מסיק רב מרדכי התם
 משמיה דריש לקיש דכל ק״ו הבא חדא מחדא, כלומר מב׳ נושאין פרכינן
 כנגדו קולא וחומרא אבל פידכא כל דד^ לא פרכען, ואם בא חדא מתרתי
 אפי׳ כל דהו פרכינן, ואם בא חדא מת־1יז אי הדר דינא ואתי במה הצד
 פרכיגן כל דהו ואי לאו קולא וחומרא פרכינן כנגדו אבל כל דהו לא

 מפרכינן ע״ב ושם פירשם הרש״י ז״ל דאדוכה יעויין שם.

ם ל ו א ע ר ו ת ב ר ז ע . ב ם ל ש נ ם ו  ת

 1 קטע זה נמצא רק בל.
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