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הכתוב  פרט  למה  בשנים  העדות  מתקיימת  אם  י"ז(  )דברים  המת  יומת  עדים  שלשה  או  עדים  שנים  פי  על 
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עד שיהיו שלשתן זוממין ומנין אפילו מאה תלמוד לומר עדים רבי עקיבא אומר לא בא השלישי אלא להחמיר  

ל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה ישלם עליו ולעשות דינו כיוצא באלו ואם כן ענש הכתוב לנטפ

 שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה: 
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 קובץ תשובות הרב אלישיב חלק ג סימן רלא 

 מסירה לשלטון משום תיקון העולם  

 בס"ד צום העשירי תשס"ד 

 לידידי הגאון הגרש"פ כהן שליט"א 

 ברכה ושלו' רב.

 מכתבו קיבלתי במועדו ולא בידי להשיבו עד שהגעתי ליומא דמפגרי ביה רבנן.  

תוכן השאלה אחד יודע ידיעה ברורה שמישהו מתעלל בילד או בילדה בעניני כיעור, ובאופן שאין בידינו לעצור  

 בעדו שלא ימשיך במעשיו הרעים, האם מותר להודיע על כך לפקיד הממשלה. 

שובותיו חלק ג' סימן שצ"ג "רואה אני שאם העדים נאמנים אצל הבירורים רשאים הן  והנה זה לשון הרשב"א בת 

לקנוס קנס ממון או עונש הגוף הכל כפי שיראה וזה מקיום העולם שאם אתם מעמידין הכל על הדינין הקצובים 

צא העולם ונמצאו פורצין גדרו של עולם, ונמ  -נמצא העולם חרב    -בתורה ושלא לענוש אלא כפי שענשו תורה  

שמם, וכבר קנסו קנסות במכה את חבירו כו' בכל מקום ומקום דנין לגדור את הדור וכן עושין בכל דור ודור ובכל 

ולפיכך הברורים אלו   -והנה אמרו שרב הונא שהיה בבבל קץ ידא    -מקום ומקום שרואין שהשעה צריכה לכך  

וכל שכן בדאיכא הורמנא דמלכא וכענין שעשו ר'    -כדין עשו,    -שעשו זה אם ראו צורך השעה ותיקון המדינה  

 .  -אלעזר ברבי שמעון בריש פרק הפועלים" 

ודור לגדור   מתוך דברי הרשב"א שמעינן דבדבר שיש בו משום תיקון העולם יש כח לחכמי ישראל שבכל דור 

בחידושי הריטב"א  שכתב  וממה  דמלכא,  הורמנא  של  צירוף  לנו  שאין  במקום  גם  בפרץ  ולעמוד  לבבא גדר  ו 

מציעא משמע לכאורה שכחו של הורמנא דמלכא הוא מדין מלך, וזה לשונו "אמר להו תפסוהו, והא דדאין בלא  

עדים והתראות, ושלא בזמן סנהדרין, שאני הכא דשליחי דמלכא הוא ומדיני המלכות להרוג בלא עדים והתראה 

", אך כפי האמור בדבר שיש בו משום לייסר העולם כמו שאמרו בדוד שהרג גר עמלקי ושלוחו של מלך כמותו

 תיקון אין צריך בקבלת הורמנא דמלכא.  

אכן כל זה להתיר להודיע לממשלה הוא באופן שהדבר ברור שאכן ידו במעל, ובזה יש מקום תיקון העולם, אך 

הרס  באופן שאין אפילו רגלים לדבר, אלא איזה דמיון אם נתיר הדבר לא רק שאין בזה משום תיקון העולם אלא

שוא   -העולם יש כאן, ויתכן שבגלל איזה מרירות של תלמיד כלפי המורה מעליל על המורה או בגלל איזה דמיון  

 על לא עול בכפו, ואין אני רואה שום היתר בדבר. -מכניסים אדם למצב שטוב מותו מחייו, 

 והנני בזה ידידוש"ת, יוסף שלו' אלישיב 



 שו"ת הרשב"א חלק ג סימן שצג 

אצל הברורים רשאים הן לקנוס קנס ממון    םעמדתי על כל טענות הקונדרס הזה ורואה אני שאם העדים נאמני

או עונש הגוף הכל לפי מה שיראה להם וזה מקיים העולם. שאם אתם מעמידין הכל על הדינין הקצובים בתורה 

וכיוצא בזה נמצא העולם חרב שהיי נו צריכים עדים והתראה. ושלא לענוש אלא כמו שענשה התורה בחבלות 

וכמו שאמרו ז"ל לא חרבה ירושלים אלא שהעמידו דבריהם על דין תורה. וכ"ש בחוצה לארץ שאין דנין בה דיני  

קנסות ונמצאו קלי דעת פורצין גדרו של עולם נמצא העולם שמם וכבר קנס /שמא צ"ל קנסו/ ז"ל קנסות במכה 

פרק המניח את הכד. ואעפ"י שאלו דיני קנסות הן ואין דנין אותן את חבירו ביד או בהרכיבה וכו' כדאיתא בריש  

בבבל כדאיתא התם בריש פרק המניח את הכד מכל מקום בכל מקום ומקום דנין לעתים בכיוצא בהן לגדור את 

ואעפ"י  ביום אחד  נשים באשקלון  בן שטח שתלה שמונים  הדין בשמעון  נגמר  מזו אמרו בפרק  וגדולה  הדור. 

שה ושאין דנין /שנים/ ביום אחד ואעפ"י שאין /בדפוס ליוורנו תקל"ח ושם אמרו/ טעמא שלא לעבור שאין תולין א

על דברי תורה אלא לעשות סייג לתורה. וכך אמרו ביבמות בפרק האשה רבה באחד שרכב על סוס בשבת בימי  

זה שהי וכל  והלקהו,  את אשתו תחת תאנה  ובאחד שהטיח  וסקלוהו,  לב"ד  והביאוהו  צריכה יונים  תה השעה 

והנערים המטים   ולייסר השוטים  ומקום שרואין שהשעה צריכה לכך  ובכל מקום  ודור  דור  עושין בכל  וכן  לכך. 

גלותא  ובסנהדרין בריש  ידא כדאיתא בריש פרק כל היד,  והנה אמרו דרב הונא שהיה מבבל קץ  עקלקלותם. 

בר בדיני התורה אלא הכל לגדר ולצורך שעה. דאמר אי ודאי קטל נפשא לכהיוה לעיניה, ואעפ"י שאין קציצת א

ולפיכך ברורים אלו שעשו זה אם ראו צורך השעה לענוש ולקנוס ממון או גוף לתיקון המדינה ולצורך השעה כדין  

עשו, וכ"ש בדאיכא הורמנא דמלכא, וכענין ר' אלעזר בר' שמעון בריש פרק השוכר את הפועלים. ומכל מקום  

 בדברים ולעשות מעשיהן אחר המלכה ולהיות כונתם בכל עת לשמים. הברורים צריכין להתיישב  

 דרשות הר"ן דרוש יא 

 ופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וגו' ושפטו את העם משפט צדק. )דברים טז יח(. 

כך, לפי   והוזקק לפרש  צדק.  ומומחין לשפוט  צדיקים  יח(, מנה  טז  )דברים  בפירושיו  יצחקי  רבינו שלמה  כתב 

אלא לצוות השופטים שישפטו בצדק, כבר כתוב אחריו )שם יט( לא תטה משפט, לכך פירש שלא    שאם לא בא

בא אלא לומר שהשופטים אשר נמנה יהיו ראויים לשפוט צדק, כלומר שיהיו צדיקים ומומחין. וכך שנויה בספרי  

אה, איש פלוני )שופטים על הכתוב שם( משפט צדק, והלא כבר נאמר לא תטה משפט, שלא תאמר איש פלוני נ

קרובי, כלומר ואושיבנו דיין, לפיכך הוצרך להזהיר שנעמיד מומחה וצדיק. ובודאי כי לשון ושפטו את העם מצד  

עצמו הוא מוכיח שאינו מצות עשה, אבל הוא לשון תואר וסיפור, אלא שבאותה הברייתא השנויה בספרי הוכיח  

 כפי מדרש רבותינו ז"ל. עוד ממה שכתוב אחריו לא תטה משפט. זהו ענין הכתוב 

אבל בעיני פשט הכתוב כך הוא. ידוע הוא כי המין האנושי צריך לשופט שישפוט בין פרטיו, שאם לא כן איש את 

הלסטים   שכת  החכם  שאמר  עד  מדיני,  ישוב  לזה  צריכה  אומה  וכל  נשחת.  העולם  ויהיה  בלעו,  חיים  רעהו 



האו כיתר  זה  צריכין  וישראל  היושר.  ביניהם  והוא הסכימו  אחרת,  לסיבה  עוד  אליהם  צריכין  זה  ומלבד  מות. 

חוקי   על  העוברים  דין  בית  מיתות  וחייבי  מלקיות  חייבי  ]ולהעניש[  )ולהעמיד(  על תלם,  התורה  חוקי  להעמיד 

שני  יזדמנו  מהצדדים  אחד  בכל  כי  ספק  ואין  כלל.  מדיני  ישוב  הפסד  עבירה  באותה  שאין  היות  עם  התורה, 

העניש איזה איש כפי משפט אמיתי, והשני שאין ראוי להענישו כפי משפט צודק אמיתי,  ענינים, האחד יחייב ל

אבל יחוייב להענישו כפי תיקון סדר מדיני וכפי צורך השעה. והשם יתברך ייחד כל אחד מהענינים האלו לכת 

צד  משפט  העם  את  ושפטו  אמרו  והוא  האמיתי,  הצודק  המשפט  לשפוט  השופטים  שיתמנו  וצוה  ק, מיוחדת, 

כלומר בא לבאר השופטים האלה לאיזה דבר יתמנו, ובמה כוחם גדול. ואמר שתכלית מינויים הוא כדי לשפוט  

את העם במשפט צדק אמיתי בעצמו, ואין יכלתם עובר ביותר מזה. ומפני שהסידור המדיני לא ישלם בזה לבדו, 

 השלים האל תיקונו במצות המלך. 

הרי שנינו בפרק היו בודקין )סנהדרין מ ב( תנו רבנן מכירים אתם אותו ונבאר עוד כשנניח צד אחד מהצדדים,  

מצד  ראוי  זה  כל  כי  ספק  ואין  וכו'.  דיבור  כדי  בתוך  המית  למיתה  עצמו  התיר  התראה  קיבל  בו  התריתם  כו' 

משפט צדק, כי למה יומת איש, אם לא שידע שהכניס עצמו בדבר שיש בו חיוב מיתה ועבר עליו, ולזה יצטרך  

בל עליו התראה, וכל יתר הדברים השנויים באותה ברייתא, וזהו משפט צדק אמיתי בעצמו הנמסר לדיינים.  שיק

אבל אם לא יענש העובר כי אם על זה הדרך, יפסד הסידור המדיני לגמרי, שיתרבו שופכי דמים ולא יגורו מן  

טו( כי    -ב בפרשה זו )דברים יז יד  העונש, ולכן צוה השם יתברך לצורך ישובו של עולם במינוי המלך, כמו שכתו

וגו', שהיא מצוה שנצטוינו בה למנות עלינו מלך, כמו שבא בקבלת  וגו' שום תשים עליך מלך  תבא אל הארץ 

 רבותינו ז"ל )סנהדרין כ ב(, והמלך יכול לדון שלא בהתראה כפי מה שיראה שהוא צריך לקיבוץ המדיני.  

בישראל   שוה  המלך  שמינוי  יותר נמצא  וצריך  מיוחד  השופטים  ומינוי  מדיני,  לסידור  שצריכים  אומות  וביתר 

בישראל, וכמו שהזכיר עוד ואמר )דברים טז יח( ושפטו את העם משפט צדק, כלומר שמינוי השופטים ויכלתם, 

 הוא שישפטו העם במשפטים צודקים אמיתיים בעצמם. 

 ומוסר ומלשין סימן שפח סעיף יב שולחן ערוך חושן משפט הלכות מאבד ממון חבירו בידים  

 הצבור ומצערן מותר למסרו ביד עובדי כוכבים אנסים להכותו ולאסרו ולקנסו ( ]המיצר[המוסר)כל 

 קפה  סימן  א חלק  קמא מהדורה ומשיב שואל  ת"שו 

  אצלו  למדו   אשר  והילדים   שנים  שמנה  זה  שם  שמתגורר  אחד  מלמד   על  קול  נשמע  אחד  בעיר  אירע  ג" תרי  בשנת

 ל" ר  זכור  במשכב  אותם   טימא  אצלו  למדו  כאשר  שבקטנותם  מעידים  הם   ויותר  שנה  ג " י  בני   הם  וכעת  בקטנותם

  רצו   לא   והנה  ד" האב  הרב  לפני  הדבר  ובא  ומרה  גדולה  צעקה  צעק  אלקים  ירא  לאיש  הדבר  כשנודע  העבר  ובקיץ

 כ" אח  והנה  משם  יסע   הזמן  אחר  שתיכף  ובשבועה  באלה  עצמו   על  קבל  האיש  וזה=  עדות   גביית=  ע" גבי  לקבל

  כי   השיב   והוא  ק" אבד  להרב  מכתב  נכבד  אחד  ב" בעה  שלח  בלבוב  הקול  נשמע  וכאשר  בלבוב  מלמד  להיות  רצה



  אלא   לדיין  לו  ואין  הענין  על  בירור  שום'  הי  ולא  ת" ד  י" עפ  פסול  שמץ  מצא  ולא  הדבר  ולדרוש  לחקור  ד" ב  עם  ישב

 שהוא   אמרו  כי  שם  שיהיו  המלמד  החזיקו  דשם  ב" הבעה  כ" וע  הוא  ידו  תחת  ל" הנ  והמכתב   רואות  שעיניו  מה

 כסף  רייניש   חמשים  מ" להפו  שנתן  גם  ומה  הדעת  קלי  שהם  בוגדים   קשר  שהוא  ככרוכיא  צווח  ל" הנ  והחצוף  אומן

 שלשה   בחתימת  מחותם  ע" גב  עם  מכתב  הגיעני  וארא'  בפ  והנה.  בדבר  נוגעים  המה   כ" וע  רעקריטרינג  על

  שנה  ו" ט  בן  כעת  הוא  האחד  בחורים  שני  והעידו  החתימות  ע" בטב  שמכיר  אחד  איש  אלי  והעיד  נכבדים  אנשים

 אותם  מטמא  היה  פחות  או  שנה'  ט  כבני  אצלו  לומדים   בהיותם  שבילדותם  ויותר  שנה  ג" י  בן   כהיום  הוא  והאחד

 להעלות   מגונה  הוא  אשר  ענין  ברוב  באו  והדברים  שם  דר  אשר  בחדר  במטה  אצלו  שוכבים  היו  כי  זכור  במשכב

  כשרים   עדים  שני  שיהיו  צריך  האדם   דלפסול  בתשובה   בזה  הארכתי  כבר   באמת  השבתי  אשר  וזאת  הספר  על

 בעת  קטנים  שהיו  כאן  כ" וא  נ" כד   והיא  כשרים  עדים  שני  צריך  אדם  דלפסול  א" והריטב  ח" הפר  דברי  והבאתי

 וכאן   דרבנן  במילי  רק  ה" ל  סימן  /מ" בחו/  כמבואר  בקוטנם  שראו  מה  בגדלם  להעיד  נאמנים  ואינם  המעשה  שהיה

 / ד " שא /  צ" שא  שבמקום  ע" בש  א " הרמ  וקבעו   ד" והתה  ק" המהרי  ש" לפמ  אמנם  נאמנים  לא  ודאי   האדם  את  לפסול

 עדות   שתהיו  א" וא  גדולים  להיות  א" א  שבודאי  זה  בדבר  כ" וא  וקטן  אשה  אפילו   נאמנים  כשרים  עדים   להיות

 וכמתלהלה  משחק  קטנים   בילדים  ורק  מעשהו  במסתר  אבל  ופריץ  רשע   הוא  אם   אף  הלז  האיש  ספק   דבלי  בדבר

 רק  ולשבועה  לעדות   לפסלו  רוצים  אנו  דאטו   גם  ומה  להעיד  דנאמנים  פשיטא  כ" א  אני  משחק  הלא  ואומר   בזיקים

 מבעיא  מיהא  למיחש  בעי  לא  דלקבולי  אף  בישא  לישנא  האי  א" ס  דף  בנדה  אמרו  וכבר  זאת  עשה  דשמא'  דאמרי

 איש  שיהיה  כך  עלתה  שבימינו  לנו  אוי  איפוא  כ" וא  אמת  מקצתו  פ" עכ   בישא  לישנא  דהאי  אמרו  ח" י  דף  ק" ובמ

 דעתי  על  כ" וע  אותם  יטמא  הטמא  פיו  שהבל  לחוש  ויש  טהור  פיהם  הבל  אשר  רבן  בית  של  תינוקות  מלמד  כזה

  ואז   כראוי   ובסגופים   שלימה  בתשובה  ישוב  אשר  עד   לנפשם  ויחושו  ראשו   מעל  המלמדות  כתר  להסיר  שמהראוי

 ש"כמ תשובה שייך לא חטאיו על מתודה שאינו ז" וכ חטאיו על לכפרה לו ויהיה= חבירות דברי= ח" ד לקבל ישוב

 הגאון   גדול  אחד  בשם  לי  והוגד  שם  אשר  ב" השו  בדבר  לדראהביטש  בתשובה  בזה  והארכתי  ב" בסמ   ש"התב

  מן   מים   המטיל  ע" בש  ש" מ  מוסר  בדרך   שפירש  ויהונתן  דוד  אהבת  ח" בעהמ  ל" זצ  דוד   ה" מו  וחסיד  הצדיק

 דעינא  ולפנים  הצופים  מן  שזה  ואמר  קרי  שמטיל  מי  על  שקאי  ואמר  הקדש  כלפי  ופניו  ישב  לא  ולפנים  הצופים

 .  ח" ודפח הקדש כלפי ופניו תשובה מועיל שאינו ישב לא אמר לזה דעבירה  סרסורי תרין וליבא

  כ " אח  מצאתי  מבעיא  מיהא  למיחש  בעי  לא  דלקבולי  גב  על  אף  בישא  דלישנא  מהך   למעלה  ש" במ  והנה

 ולבייש  עונש  שום  אותם  לענוש  לא  אבל  להמנע  דמותר  הוא  אותם  להציל  דדוקא  שכתב  ח" קפ  שורש  ק" במהרי

  דאין   אף  ע" גב  היה  כאן  אבל  לבד  בישא  לישנא  רק  היה  שלא  שם  דוקא  זה  אמנם  בישא  לישנא  י" ע  אסור  אותם

 .  ד" כנלפע תלמידים לו מלתת למנוע דיש ופשיטא בישא מלישנא עדיף כשרים עדים כאן

 אשר   וזה.  הלז  האיש  על  טוב  ומליצים  המדברים  מכתבים  שני  הגיעני  ההיא  בשנה  תולדות'  פ  ק" בש  והנה

 מינץ   ם" מוהר  דברי   י" עפ  בתחלה  וכתב  עדות  קיבל  לא  מה  על  להתנצל  הרב  ש" מ  ביחד  לשניהם  השבתי

  לאפרושי   דהוא  כאן  דשאני  בעצמו  ש" וכמ  בצידו   תשובתו  הנה  לעז  להוציא  עדות  לגבות  שאין  ה" ע'  סי  בתשובה

 ח" כ סימן  מ" חו  ע" בש  ומבואר   מנגד  וזיגוד  חטא  דטוביה  ל" דקי ' א  עדות  לענין  גם  מבואר  שכן  מוסיף   ואני  מאסורא



 בתשובתי  בזה  כ" כ  קטנים  דהם  כלום  אינם  העדים  דברי  דגוף  מעלתו  ש" ומ  שרי  מאסורא  לאפרושי  הוא  דאם

  כדיני =  נ" כד  דהוה  אחת  עדות  שיהיה  בעי  אדם  ולפסול  מיוחדת   עדות  דהם  מעלתו  ש" מ  גם  הבינותי  לא  כ" וע

 אשיב   עתה  והנה  ציידא   להאי  ודמי   ליכא  מיוחדת   עדות   דאפילו'  מיני  עדיף  אמרתי  דאני  הבינותי  לא=  נפשות

 הגדה  צ" דל  כיון  דבאיסורין  ל" די  מעלתו  ש" ומ  ד" בע  בפני  לגבות   צ" ל  מאיסורא  דלאפרושי  דברתי  על  ש" מ  כסדר

 הזהירה   ד" הב  על  דדוקא  ד" בע  בפני   לקבל  צ" דא  ה" ה  באורך  ח" כ'  ובסי  ח" ל '  בסי  מ" נתה  בעל  הגאון  ש"כמ  ד" בב

  עליו  השיב  ויפה  כלל  נהירין  לא  ת" במחכ  הגאון  דברי  גם  כי  מתקבל  אינו  סברתו  גוף  הנה  ד" בע  בפני  לקבל  תורה

 אנו  אם  דדוקא  לחלק  ש" מ  והנה  תורה  דכבוד   עשה  מפני  הגאון   עם   להתווכח  רוצה  ואינו  משם  דרשו  במשובב

  שלא   להרחיקו  רק  באים  אנו  אין  כאן  אבל  ד" בע  בפני  לקבל  צריכין  בזה  כשרותו  מחזקת  האדם  לפסול  באים

 שאנו  מ" דבכ  שיחתי  כלל  הבין  שלא  מעלתו  כתב  ז" וע  אותו  לפסול  באין  אנו  אין  שישוב  עד  תלמידים  עם  ילמוד

 שיחתי   הבין  שלא  כתב  דיפה  אומר  ואני  לפסלם  אפשר  אי  ה"ואפ  בתשובה  שישוב  עד   רק  אינו  אדם  פוסלין

 כשרות   בחזקת  אדם  כל  דסתם  אמרינן  בזה  כשרותו  מחזקת  אותו   מוציאים  שאנו  היכא  דדוקא  בפשיטות  דכוונתי

  אומרים   שאנו  רק  כשרותו  מחזקת  זה  בשביל  נפסל  אטו  כאן  אבל  פרנסתו  לקפח   ובפרט  בפניו  שלא  לפסלו  א" וא

 אנו   צריכין  כ" ע  קל  דהוא  רואין  אנו  וכאן  אדם  בני  משאר  יותר '  ד  לדבר  וחרד  ירא  להיות  צריך  תינוקות  שמלמד

 כזה   קול  עליו  שנשמע  וכל  ד" בע   בפני  שלא  עדות  קבלת  שום  ש" ל   ז"ע  כ" א   שלימה  בתשובה  שישוב  להרחיקו

  בפני   שלא  עדות  שקבל  כיון   נפסלו  דכבר  ש" ומ  שלימה  בתשובה  שישוב  עד  שם  מלמד  שיהיו   וקצף   בזיון  כדאי

 לפניהם  לבא  ירצה  לא  בודאי  אחרים  יקבלו  שאם  תחלה  העדות  לקבל  רצו  לא  זה  שבשביל  אנכי  רואה  הנה  ד" בע

 דלא  בתקנתם  הועילו  לא  אבל  יפסלו  שוב  עדות  שיקבלו  אף   כ" וא  עדות   לקבל  מתיראים  וגם   לפניהם  לבא  צ" וא

  בראיות   האריך   ח" והקצה'  ב  ק" ס  ג" ל  וסימן'  ז  ק" ס  ח" כ'  סי  ח" הקצה  ש" כמ  דיבוריה  לאחזוקי   איניש  דעביד  ל" קי

 דנהגו   ה"ל  סימן  ע" והש  ק" מהרי  בשם  ש" מ   על  ש" ומ  פרעמישלאן  ק" לק  בתשובה  ש"כמ  לדינא  נכון  וכן  ברורות

  טוען   התובע  להיות  שצריך  מבואר  ק" דבמהרי  כתב  ז" וע  כשרים  עדים  שם  שיהיה  א" דא  כל  קטן  עדות  אף  לקבל

 במה   יש   ריעותא  מה  כאן   אבל  חיי  שבקת  לא  כ" דאל  ק" מהרי  שכתב  ומהטעם   בריא  טענת  שייך   דשם   תמהני  ברי

  עצמו   משים=   ר" מע  אדם  אין  ש"דל  ש" ומ  סומכין  העדות  זה   על  ואנן  לדעת  צריכין  היו  ואטו  ברי  טוענים  שאינם

 מאד ז" עי האדם לפסול לענין לא  אבל עצמו לגבי דוקא שייך דזה מעלתו כתב ז" וע תשובה לעשות דרצונו= רשע

  דשייך   ש"ומ  התקנה  מצד  הוא  לפסול  העדות  אבל  היו  קטנים  עדות  באמת  דהא  עדותם  י" ע  פוסלין  דאטו  תמהני

  דאמרינן  רק קטן הוא דבאמת עדות שום כאן אין  שוב לזה  רבע שלא דבורא מפלגין כשאנו דכאן כוון יפה לא ד" פ

 .ב" וז ליה מהמנינן לא ז" ע שרבע שיעיד אבל מקבלים התקנה ומפני שם היו מ" מ

  


