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דרכי' דרכי נועם .כ' תוס' רבא לא הי' שם והוא דוחק גדול גם גבי הדס ק' מ"ט נאיד רבא מקרא דאביי דרכי' דרכי נועם דקאי אדרכי התורה ומ"ט מייתי קרא
דלא שייך כלל לתורה ומצות האמת והשלום אהבו דקאי להזהיר ישראל זה על זה ולא על מצות של תורה אבל הנלע"ד משו"ה לא פליג רבא גבי לולב אך בהדס
דלפי טעמא דקאמר במדרשי' הדס הוא נגד ת"ח שטעמם מר ואינם הגונים כל כך ומ"מ יהי' אגודי' זה בזה להגן אלו על אלו וה"א אפילו ת"ח כקרח ועדתו בעל
מחלוקה ומכשיל רבי' והיינו הרדופני וכדומה יאגדו אלו עם אלו והיינו דרכי נועם שלא ידח ממנו נדח קמ"ל חלילה לקרב כמו אלו והיינו האמת והשלום אהבו
ולא שקר ומחלוקות וממילא תו לא הוה דרכי נועם וא"ש:
ל"ב ע"ב רבא אמר מהבא האמת והשלום אהבו וצ"ע שכפי ה ראה מתוספות דמשום שמבריז הידים אין זה ועם ולא שלום ולפי"ז ילפותא דרבא
היא משלום לחודא ולא מאמת וא"כ הו"ל לומר מסיפא דקרא דאביי דרכי' דרכי ועם וכל תיבותי' שלום ולמה לי' לאהדורי אקרא אחרי א ו ראה
דאביי דיליף מ ועם היי ו שמבריז ידיו ואין זה ועם ורבא יחא לי' טפי משלום היי ו שע"י ה ע ועים יכול לפגוע בחבירו ויברוז ידיו או פ יו ויגרום
קטטה אמ ם לרבא לקמן דף מ"א דסובר לקיחה ע"י ד"א שמה לקיחה הרי יוכל ליקחו מעוטף בבגד ולא יברוז ידיו ולא יברוז ידי ופ י חבירו אמ ם
ראה דהא דלקיחה ע"י ד"א כשר היי ו כשהדבר ראוי בעצמותו גם כשלקחו ע"י דבר אחר כשר אבל הכא אי אפשר רק שיעטפ ו בבגד וזה פסול וטעם
הדבר דע ין אמת היא תוכו כברו ואם דבר זה כמות שהיא פסול רק שיעטפו בדבר אחר אין זה אמת כי אין תוכו כברו וע"כ מייתי רבא מקרא דאמת
ושלום אהבו וממ" אם יקחו כמות שהיא אין זה שלום ואם יעטפ ו בבגד אין זה אמת וא"ש
גירסת הספרים כפוף קווץ הוא מלשון קוצים ,ויש גורסין כווץ כלומר שעשוי קמטים קמטים ,וש יהם פסולים מספיקא ,ורבי ו אלפסי ז"ל גורס לתרוייהו.
וקווץ וכווץ פי' קווץ שיוצאין בשדרה שלו עוקצין כמו קוצין ופי' כחץ שאין ראשו של זה מגיע לצד עיקרו של זה.

בתוס' ד"ה האמת כו' כך פי' הקונט' כו' וא"א לומר כן כדמוכח פ' כ"ש כו' ,וכ' המהרש"א דמהא דמכשירין התם הרדופני למרור אף על גב דהוי סה"מ
לבהמה יש לדחות פי' רש"י ובפסחים הקשו כן התוס' ,אכן נראה דמהתם ל"ק מידי דאטו אמרינן הכא דכל מידי דאינו אמת ושלום פסול למצוה רק הכא
דהתורה כיונה למין א' ומסופקין מה היא אי הדס אי הירדוף ע"ז אמרינן דאמת ושלום אהבו ובודאי הכוונה על הדס אבל התם מרורים טובא איתרבאי
וממילא גם הירדופני כשר ,והגע עצמך אם יהי' הדס א' עם קוצים וכדומה אם אינו מבטל ההידור אטו יפסל מטעמא דאמת ושלום ,עוד י"ל דלמרור לא
שייך כלל לפסול מטעם אמת ושלום דודאי אינו אמת ושלום דהא היא זכר לוימררו את חייהם כנ"ל:

א( באשה המסתכנת בעיבורה ,אם מותר לה להפסיד הזרע לאחר תשמיש .הנה לאחר שכבר שימשה ועכשיו היא בסכנה ,לכאורה פשוט שמותרת וחייבת להציל עצמה
מסכנה ,אפילו אם שימשה באיסור .ואין כאן ספק אלא אם מותר לה בתחלה התשמיש ,שתצטרך אח"כ לדחות איסור מפני פיקו"נ.
וצריך לברר אם הדבר הזה ,להביא את עצמו לידי דחיית איסור ,הוא אסור מדאורייתא .והדין מפורש בשו"ע או"ח )ריש סימן רמ"ח( גבי הא דמפליגין בספינה קודם
השבת ,אף שיודע שיצטרך אח"כ לחלל שבת ,ומוכח שם להדיא ,דהא דאין מפליגין אינו אסור אלא מדרבנן ,ומשו"ה לדבר מצוה מותר אפילו בע"ש .ומקור ד"ז
בבעה"מ ספ"ק דשבת ]ז' ע"א מדפי הרי"ף[ .ומש"כ הרז"ה פ' ר"א דמילה ]נ"ג ע"א מדפי הרי"ף[ דאי אישתפוך חמימי קודם המילה תדחה המילה ,על כרחך צ"ל
דאינו אלא מדרבנן ,כמו בהפלגת ספינה ,דאל"כ דבריו סותרין זא"ז ,וצ"ל דגם בספינה ,בשבת עצמו אסור להפליג אפילו לדבר מצוה.
וכיון דאינו אלא איסורא דרבנן ,נראה פשוט דנדחה מפני שגדול השלום ,ומה"ט הו"א דטהרת מצורע דוחה לעשה דשילוח הקן ]חולין קמ"א ע"א[ .ואפשר דאפילו היה
איסור דאורייתא ,ראוי לדחות מה"ט ,כמו מחיקת השם ,וזה צ"ע .ומצינו ]שבת כ"ג ע"ב[ דנר ביתו מפני שלום בית ,עדיף מנר חנוכה ,אף דפירסומי ניסא חמירא מכל
המצות ,דצריך למכור כסותו:

