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י.יי ^
לאו ה»-ק לעשה אי בטלו ולא בטלו אי קייממלא תיימו ימאי קיימו אין וה מגופו של לית ולא מיחש :פייי ללאו שיש בו מעשה
קמיפגני בהתראה ספק אי שמי׳ מזראה אי לא ונירסת רש״י וכמש ל וקושיח ומכס־ השיס שפיי ואמנש אח־ שר׳ל בעצמו
 7ר י סו בי בטלו ולא נטלו משום דסבר החדאס ס׳ שעי׳ סובר דהתראת ספק ל־ש התראה וכאילו ל־יי כ ב׳ א תיייי
התראה ואע־נ לכל ל׳ה »יהק לעשה למריו התראה ס׳ הוא ביא׳ו פטור עיש אסכן תו ממילא אין פאן ראי׳ מהעשה
שהרי כשעובר הלאו צר  Tלהתרות בווהואאער שגמיהלאו למחר שבא א חי ליח לכלאו שאב־מ לוקין עליו לאחר להת־את
ת.וי בביטול העשה וספק הוא שמא לא יבטל העשה התראת ם צ ש הת־אה א׳כ הו משכתח י ק בבטלו ולא בטלו והוי
כ שעי התראה וד׳ל לסובר התיאת ס׳ל־שהתראה ע־כ העשה מנופו של ל׳ת הו מיחשב לי' ללאו שיביע וכמש״ל וא״כ
® ' י ל י לי"' להתראת ס׳ ליש התראה
אם הי נמר הלאו תלוי בביטול העשה לא הי׳ לוהה עליו אלא
הלאו מ שגי^ וגמר וכ׳ רש׳י ו׳׳ל ואי קשיאלר׳ינמי איכא א כ מ מ ש -לח■'הן ללאו שאביע לוקק עליו ווה סה הנוי
>מ מ ב מר א ת ולאי ל הרו בו כשיבוא לבטל העשה שהוא וסובי י ל ילאו טאכ’ מ א' 1לוקין עליו ומיושב היטב קושיות
התום׳ הנ׳ל ווה לבר נחעל מאד ;
ע^רת ה:או נעונם התראה בשעה שעב־ הלאו בע ש ואפי׳
הוא הנוי׳ בדבר אס־ כלאמ-ע! בשבועות שבועה שלא אוכל  n O iאסינא ליישב מה שקשה לי במה דפריך השיס
חמורה על י“ 'ל סוכ ר לאק לוקק במוחיר משום
ככר יה אם אוכל יו אכני לרכאיוהל־ אכלי׳ לאיטו־ הוי
התראת׳ ולאי עיי׳שאולש ני׳ה־י׳ףוהרמב׳סלהיפוך ד־׳י ל ד צאושאב׳מ לאס כן למה והנוחר אתי ופי׳ התום׳ שם
הני קיימו ונא קיימו ור׳ל תני בטלו ולא בטילו וקאמיפלגי ^•ה,.וש ליל סמיכות והנותר לנתק הנאו עיש כתוס׳ וקשה
בהת־את ספק וניארה־ מב׳ן י׳למובאבסי׳ ה־יטי״א נ ע .שהוכיחו התוס׳ בססתים כ׳ט דהמשהה חמצו עימ לבערו
׳•,י-״י-י ',כיון להלאו לב׳י ניתק לעשה ומש׳ה בקיום
נמכות ביה־ל ולמאןלרני זי מי ולא קיימי הוי הר־אה pr3
י^נש■' ■׳:.טנ הלאו מעית־א עיש וא'כ שפיראיצטריולנתוקי
בשעת עבוית הגאו ד־כול לומי־ אקיים העשה אבל לט  !fדשני
בנינו ונא בטנו הוי הת־את י ד אי ל א ת־ קני׳ בשע־ביטיול ה׳א לעשה לאו ב־;ום העשה נעק־ הלאו מע־ק־א ונא עייל
העשה שיתתייב מנקית אם יבטיל העשה כל הנאו לעפ ־ ע איסו א כנל אבנ ניני שניהקהלאו לעשה ניהי לאין לוקק עליו
מ מ עבר על ליה ותת־ שה־שיתי כן פתר-זי ב׳ שיא ומצאתי
להשק הוא למטי ימןחיופא ילקא ק׳ל ל־ש׳י י׳ל לבעי הח־א׳
בשעה לעובר ענ הנא■' ואקשי' לההיא לנא אוכל יו אם אובל שעמדבוה ותי׳לאחר שאי! ניק־ן עניו מא־׳־׳מ ה־י בנא־ה
מ לל'מ הת־יא' בשעת אכילת התנאי ל׳ד כלל דהסם בשעח ליני תנאו לנותר הוי עב־ עצ מיע דואכניו הבש־ בל־נה הזה
ע ש והי׳ וה אינו מענהא־וכה לשי׳ תבני שמואל לעו־ר פג
מכינת התלאי אין; ככי התנאי שוס רלק איפור של הלאו אבל
" י ^^ל*״ף=ליעלו;לאע'ג לאקלוקיןעליו וכמ׳ש נסכ״ת
ביטו ,העשה שויתק ס צ׳ת ונתנ׳ מ מלקותו של ל׳ה מנופ
■•:שוי-הו ואס כן אם לא הי׳ ניתק לעשה הריאע׳ג לאין בו
שג נ*ח היא חשו :נענין ההת־א׳ כי עיק־ של לאו יה הכ־ו
מעשה מימנפכנלעלות משא׳כ עכשיו שניתק לעשה אסכן
תנאו געשה יה למנקות ע כ׳ ז הנעימים וכלא' לענ׳ל לב ־
בקיום העשה אין כאן עבייתהלאו וא־כאעינ ל עי י מל עשה
חלש 7כנ היכא להוי לאו שאב׳ע לאין לוקין עניו אם הנאו
7ואכ.ו הבשי כניל׳הור .אקכאןפפול לעלות וניע טובאיובשלמ׳
היה ניתק לעשה אם נתבטל העש׳ נמ״ל ביטנו ולא -יכינו
מה ללייק הש״ס טעמא לני־קו הכתוב עיק־ הלי׳קמלשון לאין
נכה׳ג נוץ! על הלאו לאע״ג להלאו אכ׳־מ כיין דהעשה סניק
איסור של הצאו והעשההוא מ־טל במעשה הרי הוייש בי ניקין עניו א:נ מה להקשה על ריי מאי קושי׳ דהי לאק לוקק
משוש לאין בו מעשה מ״מ ניע במהשנתקו לעשה ודמיט •
מעשה וה־י אם בתזלה עשה מעשה אע׳ג שלבסוף אינו
עושה מעש׳ מ׳מ לו־ין עליו מכ״ש בעוש' מעשה לבסוף בשעת ונמש׳נ יש לוע־ ל־ישיותהש׳ס למאן לסובר בטילו ולא בטילו
ביטונמ שהכיתלהיאחנקהנאו ונחנה בו מנקוכו של לאו ואם כן מ מטינ אס לא ביטל העשה ליללטעמא לאק בו מעשה
ומגופו שננ׳ת הוא תשוב הרי■ש בי מעשה וה־יוהנקשי ה־י בצא״ה הוי לאו הנניע ובבטלו תו לא מיחש :ללאו שאביע
למעשה ויה נראה נכון בכבד׳ ומעתה הנאו שאין בו מעשה וקושי' הש׳ס שפיר • ומעתה נאמר דהימבים כו■־־ כשיטת
הי־׳י לכל נית שנימק לעשה בקיום העשה נתבטל הלאו טעיק־א
אם מינו ניתק לעשה אי! לו־קין עניו כנל אבל אם הוא דסק
ומשיה נקט רבינו יי :ללינא דהנומרניתח לעשה למען ליקיוס
נעשה משכחת ללקות עניו בעת :יטיל העשה:מעש׳ !
העשה יתבטל הלאו מעיק־א ולא ניחת לעשה אףשא-ן-מ
ו א  -נ ם כ׳י אם ב־טינו ולא ביטלו אכל אם קיימו ונא קיימו
ה־י נם העשה שנתבטל אין צ־יונענין מעש׳ הו מעשה י י׳ מופכל לעלות משאי :עכשיו שניתק לעשה וזה נכון
רביאו־ו י
ממילא הוי לשאב׳ע ולא עהני העשה ת־סש־ עי׳י יש בו מעש׳
ו ר ר ר ן סכק שהעיר כיח כעדן מותיר אם הוא בכזית
ואפי׳ בהחבטל העש׳ ב׳י מעש׳ מ׳־מ כיון שאין מצט־ד ביטול
או אפי׳ בכיש נראה לזעתי ברור למותיר אינו
העשה נפעולת המעש׳ אין העש׳ מגופו של ל׳ת ולא מיחש :יה
חייב ־ק:רזית וכל כתור׳ כשיעו־קכאעמ ויש לי ראי^ נכונה
נישבו מעש׳ ועיין ביה היטב כי היא עצה עמוק'ואין לנטות
לה־י כבי כתבתי לניטניז ביי וביי אק ספק דבח׳ש אינו עוייי
מעני׳ י ומעתהגכאו־׳ יקשה לנו ב»ה למוכיח ר׳לימדביי
בב׳י ואין בו י ק איסור לתיש או אפי׳ איסור אין בוי אבל לאו
ר׳י להניא ונא הותירו ממד על בוקר והנותר מחנו עד יוק־
לביי ודאי בשיעורו וכעו שאמרו להדיא ילפינן ביעור מאכילה
בא הכתוב לישן עשה אחר ל׳ת לומר שאין ליקי! עליו אנמא ואין בו שוסספקכנל • ומעתה מינה אמינא לבמותירניר
נאו שאב׳ט לוק־ן עליו לטעמ ליא הכתוב הא נא׳ה לוקק
בעינן דוקא בכזית  7ה ד ר׳י סוכר איו ביעור חמךאלא שייפה
עניו ומה ראי׳ לנע׳ לילי שבא הכתו :ליתןעשה אח־ל״חאי
ויניף לה מנות־ מהנות״ ישנו בבל תותירו וחמץ ישנו ביל
כולא' לא לוקין עניו משום למי לאו שא:״מ א־נ אח־י שייא
הותירו מה נותר בש־יפה אף חמן בש־יפה וחכמים דס׳ל
הכתוב ניתן עשה אחר ל׳ח והוי צאו שלי־ק לעש׳ ותו הוי
פירור וזורה לרוח היינו משום דאשס הלוי יוכיח עיש וא״ב
טאו שיב*מ כהיכ׳ שמבטל העש׳ ביליס לאי מחשב העש׳ לת*ק
דבנו־ד ינזנו ככיש נבל הוהי־ו ה־כא יניף חמן מנותר מה לנוחר
הלאו וקו בביטול העש׳ ייקיז עליו ובלא ביטל אין לותקגאל־י׳
שישנו בב-תותירו אפי' בכ׳ש משא׳ככחמז שאינו ככל הוחי־ו
העש׳שבא אחר נ*ת נויסשילק עליו ללא מיחש :לאב׳־מ וכע״ש
כ׳א :כזית ו ע'כ דנוהר ותשץ שוה ואינו רק בכזיס וזה ראי׳
ווה נכאור׳ קושי׳ נפלאה ; אמנם הלבד נכון היטב דהא
ב־ורה ונכונה :
לסביר׳ לי׳ לר׳ל בטלו ולא בטלו היינו משום לסובר התראת
ו  3מ ה שק כיה במכרבו כענין פיגול שלדעת התוס׳ בכימ
ס נ׳ש התראה וא'כ ע' כ א׳א לומר קיימי ילא קיימו משום
דפינול לא הר רק בלביי ודבור מחשב מעשה א׳כ מד ג
דא־כ הוי התראה ס ׳ וכמ׳ש הרמכ׳ן י״ל אבל לר׳י לע־כ סוב־
מחש־ מיחש־ בקדשים ללאו שאביע וכמו שכב־ עמד בזה כפיי
התראת פ׳ שמי׳ התראה וא’ כ הו כקיום הע*ה הנוי יקיימו
כניטין וכיח עוד הוסיף בענין אכילת אדם והקט־ח מזית
ונא קיימו אין מיחש• :ביטול העשה למעשה וא'כ ־•י נשי׳ שפי־
דמצט־ף ויזה יתשב עקימת שפתיו מעשה ע' כ • ילידי צלעתי
מוב־ח לסובר לאו שאביע לוקק עניו לטעמא לבא הכרוב גסקושי׳ הפכי־ ונם קושי' כיס מיושב לנכון למה דאימ־■[:
ניחן משה כו' לאיל לבמה שבא הכתוב ליחן■עשה את־ ל״ת
בסנהדרין כיה ודיי מיש דכפ־פת קומתו ל־כנן ה" מעסה י
עיי מיחש :הלאו ליב׳מ לאתר »זניחק לעקה תלוי בקיימו ולא
ועקימת שפתיו לא הוי מעשה אמר רנא שאד מגלף הואיג וישנו
בנב

