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 "הת� נמי דעביד ליה בהוצא ודפנא"
  

  ?מדוע הגמרא מקשה שוב ושוב קושיה שיש עליה את אותו התירו�

  
  

ñåú ')ò âî úáù"ã à"ôåë ää(  
  

כל הנהו דמייתי ידע המקשה דמצי לשנויי בצריך למקומו אלא שרוצה לידע אם יש לתרץ 

  .בענין אחר
  

 íéùãç íéãâî)ò âî úáù"à ,ñéå ìàåé ãåã:(  
  

דהמקש� מקשה מכמה , ס"כא� ה� כלל חשוב ונצר� בהרבה מקומות בש' סדברי התו
מאי , וקשה כיו� דכבר תיר� לו קושיא הראשונה. והתרצ� מתר� בכול� אותו התירו�, מקומות

אלא העני� הוא שהמקש� . מקשה עוד הרי ידע דבתירו� ההוא יש לתר� ג� הקושיות האחרות
בקיצור כללי ', והביא כלל זה בש� התוס. מרווחרוצה לידע א� יש לתר� בעני� אחר יותר 

ש "ממ', ונראה להביא מקור ברור לדברי התוס. ש"ע, )א"ברכות ד� מה ע' סו� מס(התלמוד 
  .ש"סבר דילמא אית ליה טעמא אחרינא דעדי� מיניה ונימא ליה ע) מב ב(ק "בב

  

  
  

áòé" õ)äãåáò -ò áî äøæ"ã à"ñåú ä 'ãñ"àëä ä(  
  

ל הני איתיביה לא אמורא "גם י. בכמה מקומות משום יגדיל תורהב כן דרך התלמוד "נ

ל איתבו עלה כמה "י ור"אותבינהו ולא בחד זימנא אלא בכמה זימני דאתמרא פלוגתא דר
  .אמוראי ולא ידע כל חד מהני בדחבריה ותלמודא הוא דסדרינהו בהדדי

  

  
  

úîëç- çåðî)ò àë àòéöî àáá"á(  
  

כי כ� סוגיית התלמוד בכל מקו� והטע� משו� דאותו התירו� דוחק הוא ובא המקש� 
ונמצא בפוסקי� בהרבה , להראות דהרבה דוחקי� אתה צרי� לסבול בכמה משניות

  .ג"מקומות מכריחי� שאי� הלכה מחמת כ� באותו שמשני שנויא דחיקא בכה
  

  
  

ìù"ä )òáùåú ÷ìç"ô ,óìà è ììë(  
  

צא שהמקש� מקשה והמתר� תיר� לו הכא במאי הרבה פעמי� תמ) יג(
' אחר כ� מקשה מברייתא אחרת ומתר� לו הכא נמי כו', עסקינ� כו

ולכאורה יש לתמוה . וכ� הרבה בזה אחר זה, כמו התירו� הראשו�
 מאחר ששמע פע� אחת התירו� מהתרצ� א� כ�, דקארי לה מאי קארי לה

וקבלתי שהמקש� . �תירו� הראשווכי לא ידע שמתור� ב, מה מקשה תו
דהיינו כל מיתיבי ותא שמע שהביא , הקשה כל הקושיות בפע� אחת

והתרצ� תיר� לו על כול� תירו� , הביא כול� בבת אחת והקשה מה�
רק הסדר� סידר אחר כ� כל תא שמע בפני , זה הכא במאי עסקינ�
 .עצמו כדי לית� ריוח

 


